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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Escopo 

A W. R. Grace & Co. e suas subsidiárias (em conjunto "Grace", "nós" e "nosso") estão 
comprometidas em proteger sua privacidade, as suas informações e os seus dados pessoais. A 
presente Política de Privacidade (“Política”) foi elaborada para ajudá-lo a compreender como 
coletamos e utilizamos as informações que você nos fornece ao visitar nosso website, bem como 
suas opções em relação a utilização de tais informações pela Grace. Ao acessar nosso website, 
você se declara ciente das práticas de coleta, uso e divulgação das informações descritas nesta 
Política. Se você não concorda com a coleta e uso de seus dados na forma descrita nesta 
Política, você tem a opção de não utilizar nosso website. A presente Política poderá ser alterada 
de tempos em tempos. As alterações serão consideradas aceitas caso você continue a utilizar 
nosso website. Portanto, sempre verifique nossa Política para estar ciente de eventuais 
atualizações. 

Informações que coletamos e formas de coleta  

Coletamos diversos tipos de informação dos e sobre os usuários do nosso website, incluindo 
informações: 

• pelas quais o usuário possa ser pessoalmente identificado, como nome, endereço, e-
mail, número de telefone, empresa, cargo/profissão, país, ou qualquer outro identificador pelo 
qual o usuário possa ser contatado de forma online ou offline (“dados pessoais”); e/ou 

• que não identifiquem o usuário pessoalmente, como informações sobre a conexão com 
a internet, o equipamento que o usuário utiliza para acessar nosso website e demais detalhes de 
uso do nosso website. 
 

Você não é obrigado a fornecer dados pessoais como condição para utilizar nosso website. 
Coletamos dados pessoais apenas quando você nos fornece e/ou, por exemplo, (i) para fornecer 
produtos ou serviços que você tenha nos solicitado; (ii) quando você envia uma fatura para o 
nosso time de contas a pagar; (iii) quando você se inscreve para receber nossa newsletter; ou 
(iv) quando nos contata por meio da opção “Fale Conosco” disponível em nosso website.  

Outras informações não pessoais são coletadas automaticamente conforme você navega e 
interage com nosso website. Essas informações são enviadas diretamente para nós através do 
seu navegador ou coletadas por meio de cookies e outras tecnologias. Tais informações não te 
identificam pessoalmente e são tecnologias que utilizamos apenas para melhorar os serviços 
que oferecemos e as funcionalidades do nosso website. As tecnologias que utilizamos para este 
fim podem incluir:  

• Cookies – Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no cachê do 
seu navegador e incluem um identificador anônimo específico, além de outras informações 
adicionais necessárias para otimizar e oferecer suporte à funcionalidade pretendida pelo nosso 
website. Utilizamos cookies para definir as suas preferências ao visitar nosso website (por 
exemplo, seleção de idioma), a fim de fornecer a você a melhor experiência possível na web. As 
informações coletadas por meio de cookies não são usadas para determinar a sua identidade 
pessoal. Você pode ajustar seu navegador de Internet para não aceitar ou excluir nossos cookies, 
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a qualquer momento. No entanto, se você configurar seu navegador para recusar cookies, você 
poderá não conseguir acessar certas partes do nosso website. A menos que você tenha ajustado 
a configuração do seu navegador para recusar cookies, nosso sistema emitirá os cookies 
estritamente necessários quando você acessar o nosso website (Política de Cookie). 
 
• Web Analytics – Utilizamos web analytics padrão da indústria para analisar 
anonimamente as visitas em nosso website com o intuito de (i) avaliar como o nosso website é 
utilizado; (ii) reconhecer anonimamente os visitantes quando estes retornam ao nosso website; 
(iii) estimar o tamanho do nosso público; (iv) estimar padrões de uso; e, em geral, (v) para 
fornecer um atendimento melhor e mais personalizado aos usuários do nosso website. Nosso 
serviço de web analytics coleta endereços IP para nos informar onde os usuários do nosso 
website estão ao redor do mundo, e coleta, também, o histórico das páginas visualizadas em 
nosso website. Não coletamos informações em quaisquer outros sites visitados pelos usuários 
do nosso website e não divulgamos os endereços IP a terceiros. 
 
• Sinais "Do Not Track" – Não rastreamos os visitantes do nosso website para fornecer 
publicidade direcionada e, portanto, não respondemos aos sinais de “Do Not Track (DNT)”. 

O que fazemos com as informações que coletamos 

Utilizamos as informações que coletamos em nosso website (sejam elas dados pessoais ou não) 
para apresentar a você nosso website e demais conteúdos e para fornecer informações, produtos 
e/ou serviços que você nos solicite, incluindo comunicações de marketing e outros e-mails, caso 
você tenha se cadastrado para receber nossa newsletter. Se você tiver se cadastrado e desejar 
não mais receber nossas comunicações de marketing, poderá clicar no link "cancelar" ou 
"cancelar inscrição" disponibilizado na parte inferior de nossas newsletters. 

Compartilhamento e armazenamento das informações que coletamos 

A Grace é uma organização multinacional, com sede nos Estados Unidos e com filiais em mais 
de 40 países. Seus dados pessoais poderão ser compartilhados dentro e entre as empresas da 
Grace, bem como com nossas subsidiárias e afiliadas. Além disso, podemos compartilhar seus 
dados pessoais com provedores de serviços e outros terceiros que apoiam nossos negócios e 
realizam serviços em nosso nome como, por exemplo, com empresas que enviam nossas 
comunicações de marketing. A Grace não vende e não venderá seus dados pessoais a quaisquer 
terceiros. 

As informações que você nos fornece podem ser armazenadas em servidores, bancos de dados 
e com prestadores de serviços terceirizados localizados nos Estados Unidos e/ou em outros 
países nos quais a Grace faz negócios, cujas leis de proteção de dados podem ser diferentes da 
jurisdição em que você vive. Ao utilizar nosso website, você está ciente de que seus dados 
pessoais poderão ser transferidos para os Estados Unidos e/ou para outros países para os fins 
descritos na presente Política, conforme permitido pela legislação aplicável. Tomaremos e 
tomamos todas as medidas razoáveis para garantir que a transferência internacional de dados 
pessoais esteja em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. 

Ainda, podemos divulgar os dados pessoais que coletamos:  

• Para um comprador ou outro sucessor em caso de fusão, alienação, reestruturação, 
reorganização, dissolução ou outro tipo de venda ou transferência de alguns ou todos os ativos 
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de Grace, seja como continuidade do negócio ou como parte de falência, liquidação ou processo 
semelhante, em que os dados pessoais dos usuários do nosso website estejam entre os ativos 
a serem transferidos; 

• Para cumprir qualquer ordem judicial, lei ou processo legal, incluindo responder a 
qualquer solicitação de autoridade governamental ou regulatória; 

• Para fazer cumprir ou aplicar nossos termos de uso ou outros acordos, inclusive para 
fins de cobrança e arrecadação; 

• Se entendermos que a divulgação é necessária ou apropriada para proteger os direitos, 
propriedade ou segurança da Grace, nossos clientes e/ou quaisquer terceiros; 

• Para qualquer outro propósito comunicado por nós no momento em que você nos 
fornece os seus dados pessoais; e 

• Mediante o seu consentimento. 

 
Poderemos divulgar dados agregados e informações não pessoais sobre os usuários do nosso 
website sem qualquer restrição. 

Proteção das suas informações 

Estamos empenhados em proteger a segurança dos seus dados pessoais. Uma variedade de 
tecnologias e procedimentos de segurança são utilizados para proteger a confidencialidade, 
integridade e segurança dos dados pessoais que coletamos em nosso website. Para evitar o 
acesso não autorizado, manter a precisão dos dados e garantir o uso apropriado, implementamos 
procedimentos físicos, eletrônicos e administrativos adequados para proteger os dados pessoais 
que coletamos. 

Para obter informações sobre a proteção de dados de nossos clientes, partes interessadas e 
parceiros de negócios, acesse o link. 
 
Para obter informações sobre a proteção de dados de nossos fornecedores e prestadores de 
serviços, acesso o link.  
 
Link de acesso a outros websites  
O nosso website pode conter links para sites de terceiros que não estão sob nosso controle e 
que não patrocinamos, endossamos ou mantemos qualquer tipo de parceria. A Grace não é 
responsável pelo conteúdo ou pelas práticas de privacidade dos referidos websites, e eles não 
são regidos por esta Política de Privacidade ou por quaisquer outras políticas ou termos de uso 
da Grace. 

Dados pessoais de criança 

Não coletamos intencionalmente quaisquer informações de crianças e não direcionamos nosso 
website a crianças menores de 13 anos. Não coletamos, armazenamos ou de qualquer outra 
forma tratamos dados pessoais de crianças sem o prévio e verificável consentimento de seu 
representante legal. Se tomarmos conhecimento de que recebemos inadvertidamente 
informações pessoais relativas a uma criança em nosso website, excluiremos todas as 
informações dos nossos registros. 
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Retenção de dados 

Retemos os dados pessoais que coletamos pelo tempo que for necessário para que possamos 
fornecer um serviço que você nos solicitou ou pelo o qual consentiu, exceto quando de outra 
forma estabelecido ou exigido pelas leis aplicáveis. 

Mudanças nesta Política de Privacidade 

A Grace se reserva o direito de modificar a presente Política de Privacidade, a qualquer momento 
e sem aviso prévio, para refletir as mudanças em nossas práticas de privacidade e proteção de 
dados. Publicaremos uma versão revisada em nosso website e uma data de vigência atualizada 
no topo desta Política. Tais alterações entrarão em vigor na data em que publicarmos a nova 
versão em nosso website. 

Entre em contato conosco 

Se você tiver dúvidas ou comentários sobre a presente Política de Privacidade, ou se desejar 
exercer os seus direitos nos termos do artigo 18 da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados, entre em contato conosco:  

Luciana S. Pires Fabris  
E-mail: privacy.brasil@grace.com  
Encarregada de Proteção de Dados (“DPO”) 
W. R. Grace Brasil Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. 
 
 
 

 

 


