
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Nesta política usamos o termo “cookies” para nos referirmos aos cookies e outras 
tecnologias similares cobertas pela Diretiva da União Europeia sobre privacidade em 
comunicações eletrônicas. 
A presente política de Cookies aplica-se ao Grupo Cia de Talentos (“GCT”), atualmente 
composto pelas empresas: CT – CIA DE TALENTOS RECURSOS HUMANOS LTDA, DM 
VENCER RECURSOS HUMANOS LTDA e ER52 TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E 
SELEÇÃO LTDA e se aplica à plataforma em que ficam armazenados o banco de currículos 
do GCT, que abrange tanto os currículos cadastrados via www.ciadetalentos.com.br, quanto 
os cadastrados via www.bettha.com. 

O que é um cookie? 

Um cookie é um dado que o website solicita ao seu navegador para armazenar no seu 
computador ou dispositivo móvel. O cookie permite que o website “lembre” suas ações ou 
preferências ao longo do tempo. 

A maioria dos navegadores da Internet aceitam cookies; entretanto, os usuários podem 
configurar seus navegadores para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos. 
Além disso, os usuários podem apagar os cookies a qualquer momento. 

Por que usamos cookies? 

Usamos cookies para aprender como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar 
sua experiência ao visitar o nosso website. Por exemplo, alguns cookies lembram o seu 
idioma ou preferências para que você não tenha que efetuar estas escolhas repetidamente 
sempre que visitar um dos nossos websites. Além disso, os cookies permitem que 
ofereçamos um conteúdo específico, tais como vídeos no(s) nosso(s) website(s). Podemos 
empregar o que aprendemos sobre o seu comportamento no(s) nosso(s) website(s) para 
oferecer anúncios direcionados em website(s) de terceiros em um esforço para 
“reapresentar” nossos produtos e serviços para você. 

Quais os tipos de Cookies que utilizamos? 

Cookies Primários e Cookies de Terceiros 

Utilizamos tanto cookies primários quanto cookies de terceiros no nosso website. 

Cookies primários são cookies emitidos pelo domínio ciadetalentos.com.br e geralmente são 
utilizados para identificar preferências de idioma e local ou facilitar a funcionalidade básica 
do site. 

Cookies de terceiros pertencem e são administrados por outras empresas, tais com 
parceiros de negócios do GRUPO CIA DE TALENTOS ou provedores de serviços. Estes 
cookies podem ser necessários para produzir certos formulários, tais como a solicitação de 
emprego, ou permitir alguma propaganda fora do website da empresas do GRUPO CIA DE 
TALENTOS. 

Cookies da Sessão 

Cookies da sessão são cookies temporários que são utilizados para lembrar de você durante 
o curso da sua visita ao website, e eles perdem a validade quando você fecha o navegador. 



Cookies Persistentes 

Cookies persistentes são utilizados para lembrar suas preferências do website e 
permanecem no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu 
navegador ou efetuar uma reinicialização. Usamos estes cookies para analisar o 
comportamento do usuário e estabelecer padrões, de modo que possamos melhorar a 
funcionalidade do nosso website para você e outros que visitam o(s) nosso(s) website(s). 
Estes cookies também permitem que possamos oferecer anúncios segmentados e medir a 
eficácia do nosso site e a funcionalidade de tais anúncios. 

Como os Cookies são usados para o propósito de anúncios? 

Cookies e tecnologias de anúncios tais como ‘web beacons’, ‘pixels’ e ‘tags’ de redes de 
anúncios nos ajudam a oferecer anúncios relevantes de forma mais eficaz. Eles também 
nos ajudam a coletar dados consolidados para fins de auditorias, pesquisas e relatórios de 
desempenho para anunciantes. Os pixels permitem que compreendamos e possamos 
melhorar a oferta de anúncios para você, e permitem ainda saber quando determinados 
anúncios já foram apresentados a você. Como o seu navegador pode requisitar anúncios e 
‘web beacons’ diretamente de servidores de rede de anúncios, estas redes podem visualizar, 
editar ou configurar seus próprios cookies, como se você tivesse acessado uma página web 
do site deles. 


