
A Bloomberg L.P. e suas coligadas (em conjunto, “Bloomberg”) respeitam os direitos de 
privacidade de seus usuários e têm forte compromisso com a proteção de sua 
privacidade. Esta Política de Privacidade se aplica a este website, aos boletins assinados 
através deste website, às assinaturas digitais de Bloomberg.com e de Bloomberg 
Businessweek, às informações coletadas quando você assina a edição impressa da 
Bloomberg Businessweek, e a qualquer outro serviço ou produto da Bloomberg, incluindo 
outros websites, aplicativos móveis, ou outros bens digitais, conforme expressamente 
indicado pela Bloomberg, seja através de um link ou de outra tela desta Política de 
Privacidade (em conjunto, “este Site”). 

Coleta e Uso de suas de Informações Pessoais 

A Bloomberg ou, quando aplicável, um prestador de serviços selecionado, coleta 
informações pessoais que você decide fornecer ou que recebemos de outras fontes. Isso 
pode incluir informações pessoais que você nos fornece através deste Site, em websites 
e aplicativos de terceiros, ao assinar digitalmente a Bloomberg.com ou a Bloomberg 
Businessweek, através de cadastro em nossos serviços e produtos, através da 
solicitação de determinados serviços ou produtos da Bloomberg, ao fornecer 
informações para participar de sorteios, concursos, ou outra promoção ou evento, ou 
offline em conexão com sua assinatura da edição impressa da Bloomberg Businessweek. 

A Bloomberg, e, quando aplicável, os prestadores de serviços selecionados, podem obter 
os seguintes tipos de informações pessoais em conexão com este Site: 

 Nome, email, endereço postal, nomes de conta e senhas, ou outras informações de contato; 

 Assinatura, identificador online, endereço IP, ou outros identificadores similares; 

 Informações profissionais, da indústria, relacionadas a emprego, ou formação educacional; 

 Informações sobre atividades na Internet ou outras redes eletrônicas, incluindo, sem limitação, 

histórico de navegação, histórico de buscas, preferências, e informações relativas à interação do 

usuário (incluindo hábitos de leitura) com um website da Internet, aplicativo, propaganda 

 Informações demográficas; 

 Informações de cobrança, número de cartão de crédito ou outras informações financeiras; 

 Geolocalização. 

Informações pessoais são obtidas diretamente de você, de terceiros autorizados a 
fornecer as informações, de atividades no Site, e de outras partes com quem 
trabalhamos, como prestadores de serviços, parceiros comerciais, anunciantes, 
fornecedores de tecnologia de anúncios, servidores de anúncios, prestadores de 
serviços de análises de dados e redes sociais. Se você fornecer informações pessoais 
de terceiros, você declara e garante que você está autorizado a fazê-lo e que você 
recebeu autorização da pessoa sobre quem você está fornecendo as informações e que 
a pessoa deu seu consentimento em ter todas as informações utilizadas, reveladas e 
transferidas de acordo com esta Política de Privacidade. 



Se você escolher conectar sua Mídia Social ou outras contas de terceiros a nossos 
serviços, nós podemos obter suas informações pessoais dessas fontes. Você pode 
desconectar esse link em qualquer momento visitando a página da sua conta nessas 
plataformas de terceiros ou na página de configurações de seu dispositivo móvel. 

Nós utilizamos essas informações para finalidades cuidadosamente analisadas que 
também beneficiam nossos clientes e que incluem algum ou todos os seguintes itens: 

 para fornecer e facilitar nossos serviços e produtos; 

 para operar nossos serviços, produtos e sistemas de modo apropriado; 

 para nos comunicarmos com você; 

 para ajudar a Bloomberg a melhorar, atualizar ou aumentar nossos serviços e produtos e 

desenvolver novos serviços e produtos; 

 para prestar suporte para nossos serviços e produtos; 

 para manter a qualidade e segurança de produtos e serviços, e para finalidades de controle de 

qualidade interno, incluindo a depuração para identificar e reparar erros que prejudicam uma 

funcionalidade pretendida existente; 

 para apresentar a você ofertas e promoções sobre serviços e produtos da Bloomberg ou de 

outras partes que possam ser de seu interesse; 

 para melhorar sua experiência com este Site, inclusive para salvar informações sobre suas 

preferências e login, fornecendo conteúdo customizado ou anúncios contextuais, e apresentando 

anúncios personalizados; 

 para analisar o uso do website, analisar o uso deste Site, analisar e medir impressões de 

anúncios, e para proteger os interesses, direitos, segurança ou bens da Bloomberg ou terceiros 

e para monitorar o cumprimento e execução dos termos de qualquer contrato com a Bloomberg; 

 para monitorar e detectar incidentes de segurança e proteger contra atividades maliciosas, 

enganosas, fraudulentas ou ilegais, e identificar os responsáveis por essa atividade. 

A Bloomberg e/ou um prestador de serviços selecionado poderá também tirar fotografias 
e vídeos nas sedes e instalações no mundo inteiro para segurança e outras finalidades 
internas. 

Você poderá instruir a Bloomberg, em qualquer momento, a não utilizar suas informações 
pessoais cobertas por esta Política de Privacidade para apresentar a você ofertas e 
promoções clicando aqui ou através das configurações de sua conta clicando aqui. Caso 
você decida exercer essa escolha, você continuará a receber comunicações relativas à 
sua conta e aos produtos e serviços que você solicitou, e em resposta a solicitações de 
informações feitas por você. Queira observar também que este processo de remoção 
pode levar algum tempo para ser concluído, de acordo com a lei aplicável. 

Uso de Cookies e outras Tecnologias Eletrônicas 

https://www.bloomberg.com/email-settings/manage/
https://login.bloomberg.com/signup


A Bloomberg e os parceiros com quem trabalhamos (por exemplo, prestadores de 
serviços, parceiros comerciais, anunciantes, fornecedores de tecnologia de anúncios e 
servidores de anúncios) podem armazenar, verificar, e/ou utilizar “cookies”, registros de 
servidores web, web beacons, pixels ou outras tecnologias eletrônicas para coletar 
informações estatísticas e outras sobre você e seu uso deste Site. 

Essas informações podem incluir o endereço IP de seu computador, tipo de navegador, 
idioma, sistema operacional, seu dispositivo móvel, identificação do seu dispositivo, 
dados de geolocalização, o estado ou o país de que você acessou os serviços deste Site, 
as páginas visitadas, a data e o horário de uma visita, os websites que você visitou 
imediatamente antes e depois de visitar este Site, o número de links que você clicou 
neste Site, as funções que você utilizou neste Site, os bancos de dados que você viu e 
as buscas que você fez neste Site, os tipos de artigos que você leu, os dados que salvou 
ou fez download deste Site e o número de vezes que você viu um anúncio. 

A Bloomberg e os parceiros com quem trabalhamos podem utilizar as informações 
coletadas para propósitos diversos, seja em nome da Bloomberg ou para finalidades 
próprias das outras partes, incluindo pesquisas, análises, para melhor atender aos 
visitantes deste Site (tais como permitir o login, dar acesso a determinadas seções deste 
Site, fornecer conteúdo personalizado ou anúncios contextuais personalizados, ou 
apresentar anúncios online neste Site ou outros websites adaptados aos seus interesses, 
conforme descrito abaixo com mais detalhes), para compilar informações agregadas e 
anônimas sobre o uso deste Site e outros websites, outras estatísticas, etc. Entretanto, 
se você tiver apagado ou desabilitado os cookies, esses usos não serão possíveis na 
medida em que eles estejam baseados em informações de cookies. Para desabilitar o 
Google Analytics, clique aqui. Para desabilitar o analisador de dados Parse.ly, clique aqui. 

Para os propósitos descritos nesta Política de Privacidade, informações coletadas sobre 
você e seu uso deste Site ou outros websites podem ser reunidas, analisadas ou 
combinadas com informações pessoais ou outras sobre você de outras fontes online ou 
offline. Caso você prefira que nós não combinemos informações não pessoais que 
tenham sido coletadas, através de cookies, sobre o seu uso deste Site ou outros websites 
com informações pessoais ou outras sobre você, então, apague e desabilite os cookies 
dos seus navegadores, em todos os computadores que utilizar para navegar na Web. 

A maioria dos navegadores está configurada para aceitar cookies como padrão. Caso 
você prefira, você pode configurar seu navegador para desabilitar os cookies, ou para 
avisar quando os cookies estiverem sendo armazenados. Da mesma forma, a maioria 
dos dispositivos móveis permite que você desabilite a capacidade de coleta de 
informações de geolocalização de seu dispositivo móvel. A função ‘ajuda’ na maioria dos 
navegadores e dispositivos móveis contém instruções sobre como configurar seu 
navegador para avisar antes de aceitar cookies, desabilitar inteiramente os cookies, ou 
desabilitar a coleta de dados de geolocalização. Você deve configurar todos os 
navegadores, em todos os dispositivos que você utiliza para navegar na Web. Assim, se 
você utilizar vários navegadores (por exemplo, Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, 
etc.), você deve repetir esse procedimento em cada um deles. Da mesma forma, se você 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://srv.config.parsely.com/optout


se conecta à Web a partir de vários dispositivos (por exemplo, do trabalho e de casa), 
você deve configurar todos os navegadores em cada um dos dispositivos. Dependendo 
de sua jurisdição, você pode utilizar outras ferramentas de gerenciamento de cookies. 
Entretanto, se você desativar determinados cookies ou recusar-se a aceitar um pedido 
de armazenamento de um cookie, é possível que algumas partes deste Site, como 
enquetes, pesquisas, concursos e vendas de produtos, e determinadas áreas deste Site 
para as quais você precisa fazer o login, não funcionem de modo apropriado, e os 
anúncios que você recebe quando você visita este Site podem não ser anúncios 
personalizados conforme seus interesses. 

Anúncios 

A Bloomberg, seus prestadores de serviços selecionados, terceiros anunciantes ou seus 
servidores de anúncios podem também armazenar ou reconhecer cookies únicos em seu 
computador ou utilizar outras tecnologias eletrônicas a fim de ajudar a mostrar anúncios 
que você vê neste Site ou em outros websites. Informações sobre suas visitas e 
atividades neste Site e outros websites, um endereço IP, o número de vezes que você 
viu um anúncio, seus interesses e preferências e outras informações sobre esse uso são 
utilizadas, isoladamente ou em combinação com outras informações, para criar grupos 
de usuários reunidos e para mostrar anúncios que podem ser de particular interesse para 
você ou para um grupo de usuários com interesses similares aos seus. Nós podemos 
utilizar Web beacons, fornecidos por empresas anunciantes terceiras, para ajudar a 
gerenciar e aperfeiçoar nosso desempenho de anúncios e de produtos online. Os web 
beacons nos permitem reconhecer um cookie de navegador quando um navegador visita 
este Site, e identificar quais anúncios de banner trazem usuários para este Site. O uso e 
coleta de suas informações por terceiros prestadores de serviços, e terceiros 
anunciantes e seus servidores de anúncios não estão cobertos por esta Política de 
Privacidade. A BLP adere aos Princípios Autorregulatórios da indústria para Propaganda 
Comportamental Online localizados aqui. Para desabilitar os cookies de propagandas 
colocados por empresas participantes do Programa Autorregulatório para Propaganda 
Comportamental Online, e deste modo limitar o rastreamento de sua atividade online e 
os anúncios direcionados que você recebe, clique aqui para navegadores e clique 
aqui para dispositivos móveis. Para desabilitar os cookies de propagandas colocados 
pelas redes de membros de anúncios comportamentais online da Iniciativa de Anúncios 
da Rede (“Network Advertising Initiative - NAI”), e deste modo limitar o rastreamento de 
sua atividade online e os anúncios direcionados que você recebe, clique aqui para 
navegadores e clique aqui para dispositivos móveis. Para desabilitar os cookies de 
anúncios para Suas Escolhas Online se você estiver baseado na União Europeia, clique 
aqui. 

Alguns websites e plataformas de terceiros também permitem que você gerencie a coleta 
e uso de suas informações para finalidades de anúncios. O Google Ad Manager, o 
Google Analytics for Display Advertising, e outros prestadores de serviços selecionados 
auxiliam a Bloomberg nas funções de apresentação de anúncios e dados analíticos 
relacionados a este Site. Para desabilitar os anúncios personalizados das tecnologias de 
rastreamento do Google, clique aqui. 

http://www.aboutads.info/principles
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://youradchoices.com/appchoices
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/
http://youronlinechoices.eu/
https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCgS9lVg728TWSpeD-44vTykgKBRgPEIXMhJXrobSAyGFPr_Bz5e1NKtCQfqe0WhV2pY6yenQKZF3wRYCBSrfyDCTqvLE9bqQLIKWtcbN0j9VLfpYt4&hl=en


Observe que mesmo se você exercer sua escolha relativa a anúncios personalizados, 
você continuará a receber anúncios online. 

Revelação de suas Informações Pessoais 

A Bloomberg poderá revelar suas informações pessoais a nossas coligadas (incluindo 
websites coligados de propriedade ou controle comum) e prestadores de serviços 
selecionados, para as finalidades definidas nesta Política de Privacidade. A Bloomberg 
poderá também revelar a terceiros, incluindo redes de anúncios, prestadores de serviços 
de análises de dados e redes sociais, seu uso de nosso website ou de outros websites, 
incluindo identificadores online, endereços IP, e informações da Internet ou outras 
informações de atividades de redes eletrônicas, e os serviços prestados por nós para as 
finalidades estabelecidas nesta Política de Privacidade. A Bloomberg poderá revelar 
suas informações pessoais (excluindo fotografias ou vídeos de segurança) com um 
patrocinador ou outros terceiros (“Terceiro Fornecedor”) que apresentem a você ofertas 
ou promoções que podem ser de seu interesse. Você poderá instruir a Bloomberg, em 
qualquer momento, a não compartilhar suas informações pessoais cobertas por esta 
Política de Privacidade com esses Terceiros Fornecedores clicando aqui e fornecendo 
seu email e selecionando “Bloomberg em Nome de Parceiros Selecionados”. Queira 
observar que (i) esse processo de retirada poderá levar algum tempo para ser concluído, 
de acordo com a lei aplicável; e (ii) mesmo após esse processo de retirada ser concluído, 
suas informações pessoais poderão continuar a ser compartilhadas com nossas 
coligadas (incluindo websites coligados de propriedade ou controle comum) e 
prestadores de serviços selecionados. 

A Bloomberg poderá também revelar suas informações pessoais para terceiros não 
coligados se nós acreditarmos de boa-fé que essa revelação é necessária para: (a) 
cumprir qualquer lei, regra ou regulamento aplicável, ou em resposta a uma intimação, 
ordem judicial ou outro processo legal, sujeito à Declaração de Solicitação de Dados por 
Autoridades da Bloomberg; (b) proteger os interesses, direitos, segurança, ou bens da 
Bloomberg ou de terceiros; (c) monitorar o cumprimento e execução de termos de serviço 
neste Site; (d) fornecer nossos serviços e produtos (inclusive permitir a um comprador 
da Bloomberg ou de uma divisão da Bloomberg que continue a atendê-lo); (e) realizar 
outras atividades relacionadas a esses serviços e produtos, incluindo faturamento e 
cobrança; (f) apresentar a você ofertas, promoções e anúncios da Bloomberg; ou (g) 
operar os sistemas que prestam nossos serviços e produtos de forma apropriada. 

Caso você participe de determinadas atividades deste Site (por exemplo, compartilhando 
notícias de interesse), observe que qualquer informação que você ou outros 
voluntariamente revelem através do uso dessas atividades, tornam-se disponíveis para 
o público e/ou outros usuários que você tenha selecionado. Se você escolher dar acesso 
a pessoas selecionadas, esteja ciente de que qualquer informação que você postar será 
visível para essas pessoas para seu uso. A Bloomberg não é responsável pelas 
informações que você ou terceiros escolham revelar publicamente neste Site, e o uso 
dessas informações pela Bloomberg ou por terceiros não estará sujeito a esta Política 
de Privacidade. 



A coleta, uso posterior e/ou revelação de suas informações por Terceiros Fornecedores 
ou por outros terceiros não é responsabilidade da Bloomberg. Pelo contrário, essa coleta, 
uso e/ou revelação são regidas pelas políticas de privacidade dos terceiros. 

Exatidão, Segurança, e Retenção de suas Informações 
Pessoais 

As informações pessoais que você fornece à Bloomberg são mantidas em servidores 
seguros. A Bloomberg utiliza medidas de segurança apropriadas para o fornecimento do 
produto ou serviço correspondente, tais como medidas administrativas, técnicas, 
pessoais, e físicas razoáveis (a) para proteger informações pessoais contra perda, roubo, 
uso não autorizado, revelação ou modificação; e (b) para garantir a integridade das 
informações pessoais. Para nos ajudar a proteger a sua privacidade, mantenha o sigilo 
de seu nome de usuário e senha que você pode ter configurado em conexão com sua 
participação nos serviços deste Site. Informações pessoais são guardadas enquanto for 
necessário para a finalidade para a qual são coletadas, incluindo razões comerciais 
legítimas e/ou exigências legais e regulatórias. 

Direitos com Relação a suas Informações Pessoais 

Dependendo da jurisdição, você pode ter o direito de acessar, corrigir, apagar ou 
restringir o uso de determinadas informações pessoais cobertas por esta Política de 
Privacidade. Dependendo da jurisdição, você pode também ter o direito de solicitar que 
nós nos abstenhamos de processar informações pessoais. Tenha em vista que se você 
exercer esses direitos, isso poderá afetar nossa capacidade de fornecer nossos produtos 
e serviços. Para perguntas sobre suas informações pessoais, contate-nos clicando aqui. 
Ao mesmo tempo em que a Bloomberg fará esforços razoáveis para atender sua 
solicitação, nós também nos reservamos o direito de impor determinadas restrições e 
requisitos sobre essas solicitações, caso seja permitido ou exigido pelas leis aplicáveis. 

Observe também que pode levar algum tempo para processar sua solicitação, de acordo 
com a lei aplicável. 

Seus Direitos de Privacidade na Califórnia 

Além disso, se você é residente na Califórnia, você pode ter o direito, de acordo com 
esta Política de Privacidade e as leis aplicáveis, a solicitar: 

 determinadas informações sobre nossa coleta, uso, venda ou revelação de suas informações 

pessoais 

 apagamento de suas informações pessoais coletadas ou mantidas por nós 

 exclusão da venda de suas informações pessoais 

  

http://www.bloomberg.com/datainquiry


Você também tem o direito de não receber tratamento discriminatório por exercer esses 
direitos. 

Caso você escolha exercer esses direitos, nós solicitamos que você nos forneça 
informações suficientes, incluindo os produtos e serviços que você utilizou no passado, 
seu estado e país de residência, e informações de contato, a fim de confirmarmos sua 
identidade e processarmos sua solicitação. Dependendo dos tipos de solicitações, 
poderão ser solicitadas mais informações. 

Você pode utilizar um agente autorizado para apresentar uma solicitação em seu nome 
relacionada a suas informações pessoais. Caso você escolha utilizar um agente 
autorizado, você deve fornecer a seu agente uma permissão escrita para agir em seu 
nome em relação a sua solicitação, e seu agente deve nos fornecer prova dessa 
autorização antes de nós processarmos sua solicitação. 

Para exercer um direito relacionado a suas informações pessoais, contate-nos clicando 
aqui. A Bloomberg poderá compartilhar informações pessoais relacionadas a anúncios 
personalizados, incluindo identificador online, endereço IP, e informações sobre 
atividades na Internet ou em outras redes eletrônicas, com terceiros, de forma que possa 
constituir uma “venda” de acordo com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia 
de 2018, conforme alterada, para as finalidades definidas nesta Política de Privacidade. 
Você pode ajustar suas preferências relacionadas a anúncios personalizados utilizando 
a ferramenta selecionada dentro das propriedades digitais da Bloomberg ou 
selecionando a opção “Não Venda Minhas Informações Pessoais” neste formulário. 

  

Caso você seja residente na Califórnia, o Artigo 1798.83 do Código Civil da Califórnia 
permite que você solicite informações relativas à revelação de suas informações 
pessoais pela Bloomberg L.P. a suas coligadas e/ou terceiros para suas finalidades de 
marketing direto. 

  

Para fazer essa solicitação, envie um email com seu primeiro nome, último nome, 
endereço de correspondência, email, e número de telefone para 
privacy@bloomberg.com. Inclua “Direitos de Privacidade da Califórnia” na linha do 
Assunto de seu email. 

  

Você pode também fazer essa solicitação por escrito enviando para: 
Bloomberg L.P. 
Attn: Legal Department 
731 Lexington Avenue 
New York, NY 10022 

http://www.bloomberg.com/datainquiry
https://www.bloomberg.com/feedback/datainquiry/
mailto:privacy@bloomberg.com


  

Transferência de suas Informações Pessoais para 
outros Países 

Alguns dos usos mencionados nesta Política de Privacidade podem envolver a 
transferência e processamento de suas informações pessoais para vários países que 
podem ter níveis de proteção à privacidade diferentes dos de seu país. Ao utilizar nossos 
produtos e serviços, você reconhece e concorda com essas transferências e 
processamento, inclusive para os Estados Unidos. Nós implantamos proteções 
apropriadas, que podem incluir, sem limitação, cláusulas de proteção de dados padrão 
da Comissão Europeia, para proteger suas informações pessoais que sejam transferidas. 
A Declaração de Proteção de Dados Pessoais Intragrupo da Bloomberg fornece 
informações adicionais sobre a transferência de informações pessoais da UE, do Espaço 
Econômico Europeu, e da Suíça para os Estados Unidos e está disponível aqui. 

Links para Serviços de Terceiros 

A Bloomberg poderá fornecer links ou acesso a websites de terceiros ou outras 
propriedades digitais, incluindo websites de redes sociais. Uma vez que nós não 
controlamos propriedades digitais de terceiros e não somos responsáveis por qualquer 
informação que você possa fornecer enquanto está nessas propriedades digitais, nós 
encorajamos você a ler as políticas de privacidade nesses websites antes de fornecer 
suas informações nessas propriedades digitais. 

Perguntas Relativas a esta Política de Privacidade 

Caso você tenha perguntas relativas a esta Política de Privacidade, contate-nos no email 
privacy@bloomberg.com. Inclua “Privacidade” na linha do Assunto de sua pergunta. Se 
você tiver reclamações sobre o processamento de suas informações pessoais pela 
Bloomberg, você pode ter o direito de contatar a autoridade supervisora aplicável. 

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais 

Caso você queira entrar em contato com o encarregado pelo Tratamento de Dados 
Pessoais, envie um email para privacy@bloomberg.com. Inclua “Encarregado” na linha 
do Assunto de sua pergunta. 

Modificações desta Política de Privacidade 

A Bloomberg se reserva o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer 
momento indicando revisões através da data da “Última Atualização” no alto da Política 
de Privacidade. Essas mudanças entrarão em vigor no momento em que forem postadas. 

https://www.bloomberg.com/notices/iga-statement/
mailto:privacy@bloomberg.com
mailto:privacy@bloomberg.com


 


