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POLÍTICA DE COOKIES  

Atualização 21 de julho de 2021. 

Esta Política de Cookies (“Política”) aplica-se as Plataformas da ROCHA TERMINAIS 

PORTUARIOS E LOGISTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº 81.716.144/0001-40, com sede na Rua João Eugenio nº 922, bairro 

Costeira, no Município de Paranaguá, Estado de Paraná, CEP 83.203-400, e suas 

controladas, PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ 07.057.278/0001-44, com sede na Rodovia 

Duque de Caxias, SN, KM 2,5, bairro Iperoba, no Município de São Francisco do Sul, 

Estado de Santa Catarina, CEP 89.240-000. VANZIN OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 07.770.268/0001-51, 

com sede na Rua Major Carlos Pinto, nº 248, bairro Cidade Nova, no Município de Rio 

Grande, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96.211-020 (“Rocha”). 
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INTRODUÇÃO 

O intuito da Rocha é proporcionar uma experiência ainda mais transparente ao usuário 

que acessa e utiliza as Plataformas da Rocha, explicando o conceito de cookies, como 

são utilizados e, ainda, as possibilidades de customização do seu uso.  

Caso não concorde com o uso de cookies da forma apresentada, o Usuário poderá 

ajustar as configurações de seu navegador de internet para não permitir o uso de 

cookies ou não se cadastrar e utilizar as Plataformas. Neste sentido, destaca-se que a 

desabilitação dos cookies, ação que poderá impactar sua experiência ao utilizar as 

Plataformas. 
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Recomendamos também a leitura da Política de Privacidade da Rocha, na qual são 

apresentadas maiores informações sobre o compromisso da Rocha com a privacidade 

do Usuário e a proteção dos dados pessoais. 

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta Política, o Usuário poderá entrar em 

contato pelo e-mail privacidade@rochalog.com.br. 

 

GLOSSÁRIO  

Para os fins desse documento, aplicam-se seguintes definições: 

Aplicativos: Aplicativos para dispositivos móveis de propriedade da Rocha. 

Canais de Atendimento: Endereço eletrônico e demais canais disponíveis no site. 

Canal de Denúncias: https://denuncie.rochalog.com.br/. 

Identidade Digital: É a identificação do Usuário nas Plataformas, sendo composta por seu 

nome de usuário (login) e senha ou certificado digital. 

Link: Terminologia para endereço de internet. 

Plataformas: Site Institucional da Rocha, Aplicativos, Canal de Denúncias, Portal do Cliente, 

Portal de Liberação, Portal Receita Federal e Portal MAPA. 

Política de Privacidade: documento disponível em http://www.rochalog.com.br/privacidade. 

Portal do Cliente AZ9: https://clientesaz9.rochalog.com.br/portal-az9-novo/ 

Portal de Liberação GIMPO: https://agendamento-gimpo.rochalog.com.br/portal-gimpo/.   

Portal de Liberação Porto Seco: https://agendamento-sfs.rochalog.com.br/portal/. 

Portal MAPA: https://sigvig.rochalog.com.br/sigvig/. 

Portal da Receita Federal AZ9: https://portalaz9a.rochalog.com.br/. 

Portal da Receita Federal GEXPO: https://www.unisolution.com.br/portal/index.asp. 

Portal Receita Federal GIMPO: http://www.unisolution.com.br/portal/Login.asp. 

Portal Receita Federal Porto Seco: https://portalrf.portosecorochatop.com.br/. 

Site: https://www.rochalog.com.br. 

Usuário (s): Titular dos Dados Pessoais ou Pessoa Física que acessa nossas Plataformas, 

incluindo aqueles que fazem uso de Identidade Digital. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

Cookies são pequenos arquivos digitais em formato de texto que são armazenados no 

dispositivo eletrônico (computador, smartphone, tablet etc.) do Usuário quando ele 

mailto:privacidade@rochalog.com.br
https://denuncie.rochalog.com.br/
http://www.rochalog.com.br/privacidade
https://clientesaz9.rochalog.com.br/portal-az9-novo/
https://agendamento-gimpo.rochalog.com.br/portal-gimpo/
https://agendamento-sfs.rochalog.com.br/portal/
https://sigvig.rochalog.com.br/sigvig/
https://portalaz9a.rochalog.com.br/
https://www.unisolution.com.br/portal/index.asp
http://www.unisolution.com.br/portal/Login.asp
https://portalrf.portosecorochatop.com.br/
https://www.rochalog.com.br/
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acessa as Plataformas da Rocha. Os cookies guardam informações relacionadas às suas 

preferências, como idioma preferido, localização, recorrência das suas sessões e outras 

variáveis que os desenvolvedores das Plataformas consideram relevantes para tornar a 

sua experiência muito mais eficiente. 

 

PARA QUE SERVEM OS COOKIES? 

Os cookies servem para aprimorar a experiência do Usuário, tanto em termos de 

performance, como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos 

disponibilizados serão direcionados às suas necessidades e expectativas. 

Eles também podem ser utilizados para realizar estatísticas anônimas que permitem 

entender como os Usuários utilizam as Plataformas, bem como para aprimorar suas 

estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas anônimas, não é possível identificá-lo 

pessoalmente por meio desses dados. 

 

COOKIES UTILIZADOS NAS PLATAFORMAS 

A Rocha utiliza dois tipos de cookies nas suas Plataformas, que com relação ao tempo 

de vida podem ser:  

▪ Cookies de Sessão: são os cookies temporários que permanecem arquivados até 

que o Usuário saia das Plataformas ou encerre o navegador. 

▪ Cookies Persistentes: são os cookies que ficam armazenados no dispositivo do 

Usuário até que sejam excluídos (o tempo que o Cookie permanecerá no 

dispositivo depende de sua "validade" e das configurações do seu navegador de 

internet) ou após o término do tempo de vida do Cookie, ou seja, após um certo 

número de dias. Esses são os cookies utilizados no acesso às Plataformas, 

mostrando os conteúdos mais relevantes e personalizados de acordo com os 

interesses do Usuário. 

Os cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua 

função: 

▪ Cookies Estritamente Necessários: permitem a navegação e utilização das 

aplicações, bem como acessar as áreas seguras das Plataformas. Sem estes 

cookies, a Plataforma não funciona corretamente. 

▪ Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de 

analisar a utilização das Plataformas e seu respectivo desempenho. Esse tipo de 

cookies é essencial para mantermos uma performance positiva, como: entender 
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quais são as páginas mais populares e verificar o motivo dos erros apresentados 

nas páginas. Esses cookies não coletam nenhum dado pessoal. 

▪ Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de 

funcionalidades adicionais das Plataformas ou para guardar as preferências 

definidas pelo Usuário ao navegar na internet, sempre que utilizar o mesmo 

dispositivo. 

▪ Cookies de Publicidade: coletam as informações de visita nas Plataformas para 

que as propagandas nela dispostas sejam mais relevantes para o Usuário e de 

acordo com os seus interesses. Geralmente estão atrelados aos cookies de 

propriedade de terceiros. Caso você desabilite estes cookies, note que ainda 

visualizará as publicidades, mas elas serão personalizadas às suas preferências. 

▪ Cookies de Performance: coletam informações sobre a forma como o Usuário 

utiliza o site. 

 

COMO CONTROLAR OU ELIMINAR COOKIES? 

A maioria dos navegadores é configurada para aceitar automaticamente os cookies. 

O Usuário pode alterar as configurações para bloquear o seu uso ou alertá-lo quando 

um cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo eletrônico.  

Existem várias formas de gerenciar cookies. Consulte as instruções ou a seção de ajuda, 

tools ou edit, do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar essas 

configurações.  

Disponibilizamos abaixo alguns links para os navegadores mais conhecidos: 

▪ Firefox 

▪ Chrome 

▪ Internet Explorer 

▪ Safari 

▪ Opera 

▪ Microsoft Edge 

 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4026200/microsoft-edge-browse-inprivate
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INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS COOKIES 

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos cookies nas Plataformas da Rocha, 

bem como as suas finalidades. 

Cookies Estritamente Necessários 

Nome Função Validade 

_grecaptcha 
Distinguir humanos de 

robôs 
Sem validade 

Cookies Analíticos 

Nome Função Validade 

_ga 

Registra um identificador 
único por usuário que é 
usado para gerar dados 
estatísticos de como o 

visitante utiliza o web site 

2 anos 

_gat 
Usado pelo Google 

Analytics para controlar a 
taxa de solicitação 

1 dia 

_gid 

Registra um identificador 
único por usuário que é 
usado para gerar dados 
estatísticos de como o 

visitante utiliza o web site 

1 dia 

 

Abaixo a continuação da apresentação dos detalhes sobre o uso dos cookies nas 

Plataformas, especificamente os de propriedade de terceiros. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Página 6 de 9 

Cookies Estritamente Necessários 

Hospedeiro Nome Função Validade 

Google.com _GRECAPTCHA 
Distinguir humanos 

de robôs 
179 dias 

Youtube.com CONSENT 

Detectar se o 
visitante aceitou a 

categoria de 
marketing no banner 

de cookie. Este 
cookie é necessário 

para o website 
atender ao GDPR 

6070 dias 

Google.com rc::a 
Distinguir humanos 

de robôs 
Sem validade 

Google.com rc::b 
Distinguir humanos 

de robôs 
Validade por sessão 

Google.com rc::c 
Distinguir humanos 

de robôs 
Validade por sessão 

Google.com rc::d-# 
Distinguir humanos 

de robôs 
Sem validade 

Doubleclick.net test_cookie 

Checar se o 
navegador do 

usuário suporta 
cookies 

1 dia 

 
Cookies de Publicidade 

Hospedeiro Nome Função Validade 

Doubleclick.net IDE 
Usado pelo Google 
DoubleClick para 

registrar e reportar 

1 ano 
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as ações dos usuários 
do website após 
visualizarem ou 

clicarem nos banners 
de propagandas com 
a finalidade de medir 

a eficácia de uma 
propaganda e 

apresentar 
propagandas 

direcionadas ao 
usuário 

Youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 

Tenta estimar a 
largura de banda do 
usuário em páginas 

com vídeos 
integrados do 

YouTube 

179 dias 

Youtube.com YSC 

Registra um 
identificador único 

por usuário para 
manter estatísticas 
de quais vídeos do 

YouTube foram 
visualizados pelo 

usuário 

Validade por sessão 

Youtube.com yt.innertube::nextId 

Registra um 
identificador único 

por usuário para 
manter estatísticas 
de quais vídeos do 

YouTube foram 
visualizados pelo 

usuário 

Sem validade 

Youtube.com 
yt.innertube::request

s 

Registra um 
identificador único 

por usuário para 
manter estatísticas 
de quais vídeos do 

YouTube foram 

Sem validade 
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visualizados pelo 
usuário 

Youtube.com 
yt-remote-cast-

avaliable 
Não classificado Validade por sessão 

Youtube.com 
yt-remote-cast-

installed 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Validade por sessão 

Youtube.com 
yt-remote-

connected-devices 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Sem validade 

Youtube.com yt-remote-device-id 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Sem validade 

Youtube.com 
yt-remote-fast-

check-period 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Validade por sessão 

Youtube.com 
yt-remote-session-

app 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Validade por sessão 

Youtube.com 
yt-remote-session-

name 

Armazena as 
preferências do 

executor de vídeos 
em páginas com 

vídeos do YouTube 

Validade por sessão 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Poderemos alterar o teor desta Política a qualquer momento, conforme a finalidade ou 

sua necessidade, cabendo ao Usuário verificá-la sempre que efetuar o acesso nas 

Plataformas. 

Caso algum ponto desta Política seja considerado inaplicável pela Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados ou qualquer outra autoridade competente, inclusive judicial, as 

demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito. 

 

Essa Política será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma português, 

sendo eleito o foro da sede da Rocha Terminais Portuários e Logística S.A para dirimir 

qualquer controvérsia que envolva este documento. 

 

Caso o usuário não possua domicílio no Brasil, este se submete à legislação brasileira, 

concordando, portanto, que em havendo litígio a ser solucionado, a ação deverá ser 

proposta no foro da sede da Rocha Terminais Portuários e Logística S.A. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 

Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política, 

inclusive para exercício dos seus direitos, o Usuário poderá entrar em contato com nosso 

Encarregado, que está à disposição nos seguintes endereços: 

• E-mail para contato: privacidade@rochalog.com.br; 

• Formulário online disponibilizado no site 

https://www.rochalog.com.br/privacidade. 

 

 
 

mailto:privacidade@rochalog.com.br
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