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O site ISE B3 (http://www.iseb3.com.br/) e a Plataforma ISE B3 

(https://plataforma.iseb3.com.br/) (denominados em conjunto “Plataforma”), são 

disponibilizados e mantidos pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), sociedade anônima 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado, nº48, 7º 

andar, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo e pela ECOSTAGE CONSULTORIA E SISTEMAS 

EIRELI (“ECOSTAGE”), sociedade com sede na Rua dos Pinheiros, n.º 498, 4º andar, conjunto 42, 

Edifício Onix, Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, ao usuário (“Usuário” ou 

“Você”), que permite aos usuários da Plataforma terem acesso a informações relacionadas ao 

ISE B3 como, por exemplo, metodologia, questionários e resposta das empresas, carteiras e 

publicações e estudos. 

Como a B3 e a ECOSTAGE fazem uso de cookies e recursos similares destinados a verificar como 

Você utiliza a Plataforma, queremos que Você leia com atenção esta Política de Cookies 

(“Política de Cookies”). 

Explicaremos tudo com uma linguagem mais amigável, pois queremos ter certeza que Você 

entendeu exatamente os pontos ao ler essa Política de Cookies. Você, ainda, declara estar ciente 

de que as disposições ora previstas poderão ser alteradas a qualquer tempo e sempre a última 

versão é a que valerá.  

Ah, ficou na dúvida sobre a data da versão da Política de Cookies em vigor? No início do 

documento a gente deixa destacada a data para Você conferir. 

As demais informações sobre como protegemos e tratamos os seus dados pessoais estão 

previstas na nossa Política de Privacidade. 

1. Definição de Cookies 

Cookies são pequenos arquivos adicionados no seu dispositivo eletrônico, e que permitem 

armazenar e reconhecer dados de sua navegação, tanto pelos sites que o usuário visita, quanto 

por terceiros que se relacionam com o site, e permitem a este conhecer sua atividade no mesmo 

site ou em outros com os quais este se relaciona, por exemplo: o lugar de onde Você acessa, o 

tempo de conexão, o dispositivo de onde acessa, o sistema operativo e o navegador utilizados, 

os sites mais visitados, o número de cliques realizados, além de dados relacionados ao seu 

comportamento quando acessa à internet. 

2. Como a B3 usa os Cookies 

Como já contamos para Você na nossa Política de Privacidade, as informações geradas pelos 

cookies são transmitidas aos servidores da B3 e armazenadas a fim de otimizar a nossa 

Plataforma. Durante esse processo, as informações geradas pelos cookies sobre o uso da nossa 

Plataforma não serão compartilhadas com terceiros. 

Como os cookies permitem o reconhecimento do Usuário e de seus hábitos de navegação, por 

meio do armazenamento de informações coletadas de seus dispositivos, os cookies facilitam, e 

muito, a experiência do Usuário na Plataforma, melhor atendendo aos interesses e necessidades 

(por exemplo, ao lembrar suas configurações de preferência). 
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Você pode estar querendo entender se a Plataforma é acessível sem necessidade de que os 

cookies estejam ativados. A desativação dos cookies pode impedir o correto funcionamento da 

Plataforma, mas o Usuário pode impedir o uso de cookies por meio das configurações de seu 

navegador. E, a depender do navegador utilizado e da ferramenta de rastreamento, Você pode 

instalar um plug-in no navegador para impedir o rastreamento. 

3. Tipos de Cookies 

Dois tipos de cookies podem ser utilizados nos ambientes virtuais: os cookies de sessão, que são 

cookies temporários que permanecerão no seu dispositivo até que Você saia da Plataforma e os 

cookies permanentes, que são aqueles que permanecem em seu dispositivo até que seja 

excluído (o tempo que o cookie permanecerá em seu dispositivo dependerá da duração do 

“tempo de vida” do cookie específico e das configurações do seu navegador). 

4. Cookies utilizados na Plataforma 

Espécies de Cookies 

• Necessários 

Finalidade: Esses cookies são essenciais para que a Plataforma carregue corretamente. 

Com eles, Você consegue navegar nos nossos sites e usar as nossas funções como, por 

exemplo, lembrar ações anteriores (por exemplo, textos inseridos) quando Você volta a 

navegar em uma página em uma mesma sessão. 

Risco do Opt-Out: Comprometimento do desempenho da Plataforma. 

Risco de Identificação: Esses cookies não o identificam. 

• Desempenho 

Finalidade: Para nós é importante entender como os usuários interagem com a 

Plataforma. E esses cookies nos ajudam nesse sentido, ao fornecerem informações 

sobre as áreas visitadas, o tempo de visita à Plataforma e quaisquer problemas 

encontrados, como mensagens de erro, por exemplo, para melhorar o desempenho do 

nosso site. 

Risco do Opt-Out: N/A. 

Risco de Identificação: Esses cookies não o identificam. Os dados são coletados e 

agregados anonimamente. 

5. Como posso controlar ou excluir Cookies de terceiros? 

A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar automaticamente os 

cookies. Mas, Você pode alterar as configurações dos navegadores para bloquear cookies ou 

alertá-lo quando um cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. 

Sabe como fazer isso? Para gerenciar cookies, recomendamos que Você consulte as instruções 

do seu navegador ou a seção de ajuda para saber como ajustar ou alterar suas configurações de 

cookies. 

Caso use dispositivos diferentes para visualizar e acessar a Plataforma (por exemplo, 

computador, smartphone, tablet, etc.). Você deverá se assegurar de que cada navegador de 

cada dispositivo está ajustado para atender suas preferências quanto aos cookies. 
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Contudo, Você reconhece que desabilitar os cookies que utilizamos na nossa Plataforma, pode 

impactar e/ou limitar a sua experiência na navegação. 

6. Contato 

Você pode submeter consultas, comentários, dúvidas e solicitações relativas a esta Política de 

Cookies, por meio da Central de Atendimento da B3 - telefone (11) 4200-0277. Estamos por aqui 

para te ajudar. 


