
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Com mais de 10 anos de mercado, a empresa MELIORA CONSULTORIA LTDA. 

(“MELIORA®”), busca atuar dentro dos mais rígidos padrões de segurança da informação. 

 

Por isso, durante todo o processo de navegação pela plataforma www.meliora.com.br e 

por todas as páginas, mídias sociais e funcionalidades à ela relacionados, a MELIORA® 

assume total compromisso com a privacidade e segurança dos dados de todos os seus 

clientes, visitantes ou usuários da Plataforma, sejam pessoas físicas ou jurídicas (em 

conjuntando denominados simplesmente “Clientes”). 

 

As alterações nesta Política de Privacidade serão devidamente informadas neste espaço, 

sendo de extrema importância sua atenção à esta política. Por esta razão, recomendamos 

que consulte esta página com regularidade (principalmente antes de inserir seus 

dados/informações na plataforma), garantindo, assim, que você esteja sempre atualizado 

ante eventuais mudanças. 

 

I. Coleta e Armazenamento de Informações 

 

Seus dados e informações são fundamentais, não só para fins de execução e 

aprimoramento dos serviços prestados pela MELIORA®, mas também para que qualquer 

compra ou pedido junto à Plataforma seja realizado com sucesso.  

 

Ao registrar-se nesse site, você cliente fornecerá informações pessoais, tais como nome, 

endereço, telefone, e-mail, CPF/CNPJ e segmento em que atua no mercado. A MELIORA® 

garante a privacidade à todos estes dados disponibilizados, de acordo com padrões 

rígidos de segurança e confidencialidade. 

 

 



 
 

Com exceção dos dados acima, informações necessárias para contatar você e aprimorar 

nossos serviços e produtos, a MELIORA® não armazena informações que não sejam 

necessárias para a efetivação de compra ou qualquer outra solicitação feita por você.  

 

IMPORTANTE: a exclusão de seu endereço de e-mail e de seu nome completo somente 

poderá ser processada na hipótese de exclusão e encerramento de sua conta, ressalvadas 

a retenção de dados para fins de processamentos de contratações/pagamentos.  

 

As operações financeiras realizadas por meio da Plataforma são automáticas e os dados 

sobre seu cartão de crédito somente são armazenados em nossos servidores pelo tempo 

necessário para o processamento de pagamentos. 

 

A propriedade de suas informações e dados é única e exclusiva do cliente, sendo certo 

que não haverá venda, troca ou divulgações para terceiros, exceto: (i) essas informações 

sejam necessárias para o processo de cobrança dos serviços oferecidos na Plataforma; (ii) 

tenhamos recebido expressamente sua permissão; (iii) mediante ordem judicial; (iv) 

tenhamos removido seu nome ou outras informações de identificação pessoal.  

 

II. Envio de e-mails promocionais 

 

A Plataforma somente lhe encaminhará e-mails caso você opte por recebê-los.  A 

qualquer momento, você poderá cancelar o recebimento destes e-mais solicitando o 

cancelamento através do seguinte contato: contato@meliora.com.br  

 

III. Anúncios 

 

Sem individualizações de informações que permitam identificação de clientes, a 

MELIORA® reserva-se no direito de utilizar as informações recebidas no momento do 

cadastro ou durante o acesso à Plataforma, para oferecer anúncios e torná-los mais 

relevantes para você. Aos anunciantes poderão ser oferecidos relatórios sobre o 



 
 

desempenho de seus anúncios, incluindo quantidade de visualizações desde que se 

respeite a não identificação do Cliente. 

 

IV. Cookies 

 

Cookies são identificadores alfanuméricos, que são transferidos para o disco rígido de seu 

computador pelo navegador (browser), que você utiliza para acessar websites na 

Internet. Ao inserir seus dados nas ferramentas, você assume que a empresa MELIORA® 

poderá utilizar cookies para personalizar sua a experiência na Plataforma. 

 

Consulte o material de ajuda do seu navegador ou dispositivo para saber quais controles 

você poderá usar para remover ou bloquear os cookies, ou outras tecnologias 

semelhantes, ou bloquear ou remover outros dados armazenados no seu computador ou 

dispositivo (tais como, ao usar as diversas configurações no seu navegador). Ao fazer isso, 

a sua capacidade de usar a Plataforma poderá ser afetada.  

 

V. Segurança das Informações 

 

Você está ciente que, ao nos apresentar as suas informações pessoais identificáveis 

eletronicamente, não existe garantia absoluta de que tais dados não serão 

indevidamente interceptados por pessoal não autorizado, incluindo, sem limitação, por 

intermédio da ação de hackers.  

 

Caso ocorra alguma interseção ou acesso não autorizado, a MELIORA® não será 

responsável pelas referidas interseções ou acesso não autorizado, tampouco por 

quaisquer danos diretos, indiretos, morais e lucros cessantes eventualmente sofridos. 

 

No ato de criação da sua conta na Plataforma, seus dados serão protegidos por senhas 

(escolhidas por você ou determinadas pela MELIORA®). O Cliente deverá zelar por sua 



 
 

senha, evitando a divulgação, voluntária ou involuntária, para terceiros. A MELIORA® não 

solicita a sua senha por meio de telefone ou e-mail. 

 

VI. Contato 

 

Para qualquer dúvida ou solicitação relacionadas à Plataforma, entre em contato pelo 11-

3132-0717 ou pelo e-mail contato@meliora.com.br  

 


