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1. Justificativa 

A BR EFFORTS, é uma empresa especializada na prestação de serviços Outsourcing1 e 
Insourcing2 para empresas de diversos segmentos e grandezas, atendendo desde startups 
até empresas de grande porte, sempre buscando trabalhar com excelência para os seus 
clientes, utilizando a combinação de tecnologia, personalização e eficácia.  

Dentre os diversos propósitos da BR EFFORTS destaca-se o reconhecimento como 
principal empresa do ramo, para que ela seja vista pelo mercado como uma empresa que 
preza pela qualidade da prestação de serviços e oferta de soluções para o cliente, com a 
finalidade de reduzir os custos bem como expandir os resultados.  

Para o alcance de tais propósitos faz-se necessária a adoção de boas práticas da 
segurança da informação e uma cultura organizacional que entende e respeita a 
privacidade e a proteção de dados pessoais.  

Por esse motivo e com o objetivo de buscar a transparência, divulgamos a presente 
Política de Privacidade a fim de informar acerca da coleta, uso, compartilhamento e 
exclusão de seus dados pessoais e qualquer outro tratamento de dados no âmbito 
organizacional, informaremos também como você poderá exercer seus direitos previstos 
na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18).  

Esta política poderá ser atualizada para se manter em conformidade com as legislações 
aplicáveis, os entendimentos das autoridades ou para adequações tecnológicas.  

 

 

 

Encarregado de Proteção de Dados: dpo@brefforts.com 

 

 

 
1 Outsourcing é a contratação de uma empresa para realizar atividades que a organização contratante 
não tem conhecimento ou infraestrutura para executar, mas cujos serviços são necessários e essenciais 
ao seu funcionamento. 
2 Insourcing é a estratégia de manter todos os serviços de uma empresa operando internamente, sem a 
contratação de fornecedores para terceirizar serviços e projetos. 

mailto:dpo@brefforts.com
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2. Objetivo 

 
Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, tem como objetivo informar a 
você, titular de dados, como tratamos os seus dados pessoais, os dados de seus clientes, 
quais são os direitos e as medidas de segurança adotamos quando realizamos o 
tratamento de dados pessoais.  

3. Informações Gerais  

3.1. Definições – Controlador e Operador de Dados  

 
 
O Grupo Br Efforts, com sede na Alameda Jau 1177 - 7° Andar, São Paulo, e-mail,  
contato@brefforts.com, telefone (11) 3121-5454, exerce o papel de controladora de 
dados pessoais quando é responsável por tomar as decisões do tratamento de dados 
pessoais dos seus funcionários.  
 
A Br Efforts atua na maioria de suas atividades como operadora de dados, nesta hipótese, 
nós realizamos o tratamentos dos dados pessoais segundo as instruções fornecidas pelo 
controlador de dados pessoais.  
 
Utilizamos tecnologia por meio de plataforma de digitalização de processos, tendo a 
missão de transferir operações para o meio virtual, garantindo a qualidade da informação 
e todas as etapas de fluxos seguras. 
 
 
3.2. O que é tratamento de dados pessoais?  

 
 
Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais 13.709/18 - LGPD, tratamento 
é toda operação realizada com seus dados pessoais pela empresa, tais como coleta, 
utilização, compartilhamento e armazenamento. 
 
3.3. O que são dados pessoais? 
 
 
Dado pessoal é toda informação que permite a sua identificação pela empresa, de forma 
direta ou associada a outros dados.  
 
 

mailto:contato@brefforts.com
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3.4. Plataforma – SCAi hub 
 
 
A plataforma SCAi hub é um sistema computacional virtual que possibilita a digitalização 
de processos garantindo a qualidade da informação e todas as etapas de seu fluxo 
tornando-as acessíveis e ágil. O objetivo da plataforma é otimizar as atividades de modo 
que seja possível obter processos modernizados e unificados, bem como a melhoria da 
comunicação interna, interligação das áreas de usuários e como exemplo, previsibilidade 
do fluxo de caixa.  

4. Quais dados pessoais tratamos?  

 
Os dados dos clientes são necessários para a Br Efforts prestar os serviços fiscais, 
financeiros, contábeis e administrativos. Os dados a seguir mencionados são essenciais 
para a prestação de nossos serviços.  
 
• Dados de identificação dos representantes das empresas e contatos de 
colaboradores;  
• Dados de contato dos clientes;  
• Dados financeiros, fiscais, contábeis e informações bancárias.  
• Dados de dispositivos eletrônicos 
• Demais que se fizerem necessários para cumprimento de contrato entre as partes. 
 

5. Por quanto tempo manteremos os seus dados pessoais em nossa base 
de dados pessoais?  

 

Os seus dados pessoais serão eliminados pela nossa empresa quando deixarem de ser 
necessários para as finalidades previamente definidas nesta "Política" ou mediante a 
sua solicitação, desde que esta não conflite com o cumprimento de obrigações legais/ 
regulatórias e/ou para o exercício regular de direito.  

6. Para quais finalidades tratamos seus dados pessoais? 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados determina que para todo tratamento de dados deverá 
ter uma finalidade específica, em virtude disso, elencamos abaixo as finalidades do 
tratamento de dados da Br Efforts:  
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• Comercial/Vendas: Fornecer nossos serviços conforme a necessidade do cliente, 
tendo como norte a geração de novos negócios e o relacionamento com o cliente. 

• Marketing: Estabelecer um canal de promoção e comunicação com clientes 
visando atrair novos clientes bem como oferecer soluções, referências e 
informações para os clientes antigos.   

• Análise de dados: Analisar operações de negócios para descrever, prever e 
melhorar o desempenho em nossas ferramentas digitais para fins de fornecer a 
melhor experiência do cliente.  

• Prestação de serviços financeiros: Gerir o setor financeiro da empresa do cliente 
bem como ser responsável pelo relacionamento com instituições bancárias e 
controle de recursos financeiros.  

• Prestação de serviços contábeis: Gerir a contabilidade do cliente e elaborar de 
relatórios e demonstrativos financeiros.  

• Prestação de serviços fiscais: Gerir o setor fiscal por meio da apuração de tributos 
das obrigações principais e obrigações acessórias, emissão e envio dos boletos 
para pagamento.  

• Prestação de serviços paralegal contábil: Resolução de demandas burocráticas e 
assegurar o registro correto da empresa.  

• Plataforma SCAi hub 

7. Quais bases legais utilizamos para o tratamento de dados pessoais?  

 

Além de finalidades específicas a LGPD exige vinculação do tratamento de dados às 
bases legais por ela admitidas, listadas abaixo:  
 

• Consentimento livre e informado ao titular;  
 

• Obrigação legal ou regulatória, cumprimento com as legislações vigentes;  
 

• Procedimentos preliminares para realizar, gerir e executar de contratos;  
 

• Legítimo interesse da Br Efforts ou de terceiros para finalidades legítimas;  
 

• Prevenção a fraudes;  
 

• Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular;  
 

• Exercício regular do direito seja em âmbito judicial, administrativo ou arbitral;  
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As informações pessoais coletadas somente serão utilizadas para as finalidades de 
tratamento estabelecidas nesta "Política", sendo vedada a utilização dos seus dados para 
finalidades diversas.  

8. Direitos do titular dos dados pessoais 

 

O titular de dados pessoais possui os seguintes direitos garantidos pela LGPD:  

• Confirmação da existência de tratamento: solicitar que confirmemos se tratamos 

os seus dados pessoais. 

• Acesso aos dados: permite que você tenha acesso, de forma facilitada e gratuita, 

à uma cópia dos seus dados pessoais e possa verificar se os estamos processando 

legalmente. 

• Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: solicitar a 

atualização dos seus dados pessoais e corrigir dados incorretos e incompletos. 

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto na LGPD: direito de anonimização 

é o requerimento da desvinculação das informações ligadas a você para impedir 

identificação posterior. Além disso, você pode solicitar o bloqueio ou eliminação 

de dados tratados de forma contrária à LGPD. 

• Portabilidade dos dados: Solicitar a transferência de seus dados pessoais para 

outro fornecedor de serviços ou produtos. 

• Revogação do consentimento: Retirar o seu consentimento dado em momento 

anterior. 

• Eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, exceto 

quando incompatíveis com o exercício de deveres e obrigações diversas 

constantes desta Política de Privacidade e Dados Pessoais: Isso permite que você 

nos peça para excluir ou remover as suas informações pessoais caso você revogue 

o seu consentimento, observados os direitos e obrigações da empresa. 

• Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou 

uso compartilhado de dados: Solicitar para quais empresas e órgãos públicos 

compartilhamos os seus dados e para quais finalidades. 
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• Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa: Ser informado sobre as consequências ao negar o seu 

consentimento, uma vez que a negativa poderá limitar o seu acesso aos nossos 

serviços. 

 

Além disso, você pode exercer qualquer outro direito conferido pela Lei Geral de 

Proteção de Dados, bem como qualquer outro direito conferido por força de lei em 

vigência nacional.  

Para você exercer quaisquer direitos trazidos pela LGPD, você deverá enviar um e-mail 

para dpo@brefforts.com.  

9. Cookies  

 

Os cookies são pequenos arquivos criados por sites visitados e que são salvos no 

computador do usuário, por meio do navegador, podendo identificar ou não uma pessoa. 

Utilizamos cookies de estatísticas para aperfeiçoar os nossos serviços e a sua experiência 

ao navegar. A utilização de cookies é fundamental para agilizar e facilitar a navegação no 

nosso site, realizar uma experiência ainda melhor para o usuário, autenticar o acesso e 

detectar oportunidades de melhorias das funcionalidades disponíveis. 

Nós utilizamos os seguintes cookies:  

NOME DO COOKIE _GA 

SOBRE O COOKIE 
 

Usado para distinguir usuários por Google Analytics - cookies analíticos de terceiros: 
google analytics para fins estatísticos. Tipo de dados processados: endereços IP. 
Para maximizar a privacidade dos utilizadores / visitantes, utilizamos a 
funcionalidade “mascarar IP”, que impõe ao sistema o escurecimento dos últimos 8 
dígitos do endereço IP do utilizador / visitante antes de ser efetuado qualquer tipo 
de processamento, tornando de fato. 

OBJETIVO Recolher informação, de forma agregada, sobre o número de utilizadores e a forma 
como visitam o nosso site, para tratamento de estatísticas. 

CLASSIFICAÇÃO Desempenho 

ORIGEM Google  

 Tabela 1. Uso de cookies _GA 

mailto:dpo@brefforts.com
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COOKIE _GID 

SOBRE O COOKIE 
 

Usado para distinguir usuários por Google Analytics - cookies analíticos de 
terceiros: google analytics para fins estatísticos. Tipo de dados processados: 
endereços IP. Para maximizar a privacidade dos utilizadores / visitantes, 
utilizamos a funcionalidade “mascarar IP”, que impõe ao sistema o 
escurecimento dos últimos 8 dígitos do endereço IP do utilizador / visitante 
antes de ser efetuado qualquer tipo de processamento, tornando de fato. 

OBJETIVO 
Recolher informação, de forma agregada, sobre o número de utilizadores e 
a forma como visitam o site para tratamento de estatísticas. 

CLASSIFICAÇÃO Desempenho 

ORIGEM Google 

 

 

Como já dito, você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, 

bloquear ou recusar os Cookies. Você também pode configurá-los caso a caso. Todavia, 

a falar de cookies pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da 

plataforma/site. 

Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações 

do navegador, na área de gestão de Cookies. 

Você pode acessar tutoriais sobre o tema diretamente nos links abaixo: 

NAVEGADOR LINK 

Internet Explorer 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-
e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d. 

Firefox 
 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-
configuracoes-de-armazenamento-local-de-s. 

Safari 
 

https://support.apple.com/pt-
br/guide/safari/sfri11471/mac. 

Google Chrome 
 

https://support.google.com/chrome/answer/9564
7?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-
BR. 

Tabela 2. Uso de cookies _GID 

https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR


  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

CORPORATIVA E CLASSIFICAÇÃO DE 

COOKIES 

PL – BRE – 001  

Emissão: 

20/11/2021 

Rev.: 00 

 

8 / 9 
 

 

 

10. Com quem compartilhamos os seus dados pessoais?  

 

Seus dados poderão ser compartilhados com terceiros, pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, tais como prestadores de serviços, autoridades ou órgãos da Administração 
Pública, seja para fins de cumprimento contratual ou obrigação legal/regulatória, seja em 
razão de legítimo interesse, ou, ainda, mediante ordem judicial ou a requerimento de 
autoridade administrativa competente, garantindo-se a aplicação das melhores práticas 
de segurança da informação para proteger a confidencialidade e a segurança de seus 
dados pessoais. 

11. Como garantimos a proteção de seus dados pessoais? 

 

A Br Efforts se preocupa com a privacidade, a proteção e a segurança dos seus dados. 
Nesse sentido, nós empregamos soluções técnicas de acordo com as boas práticas para 
proteger seus dados, adotando medidas e boas práticas da Segurança da Informação.  

12. Atualização desta Política de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais 

 

Esta política será revisada periodicamente, seja em virtude de alterações em nossos 
procedimentos de governança, seja em razão de novas regulações, de modo que a nova 
versão será disponibilizada em nosso website, sendo também enviada para 
usuários/clientes cadastrados em nossa base de dados.  
 
 

Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-
edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09. 

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-
preferences/#cookies. 

Tabela 3. Links de tutorial para configuração de cookies 

https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
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13. Contatos e dúvidas 

 
Caso tenha qualquer dúvida, sugestão ou solicitação que envolva este documento, entre 
em contato através do endereço de e-mail: dpo@brefforts.com 
 
 
Acesse a lei na íntegra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/L13709compilado.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@brefforts.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm

