
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Bem-vindo ao domínio www.bmpi.com.br, administrado por Construtora Barbosa 

Mello S.A. (“Nós”). Apresentamos, abaixo, nossa Política de Privacidade (“Política”), 

por meio da qual esclarecemos, com transparência, como coletamos e utilizamos as 

informações dos usuários e titulares de dados pessoais (“Você”) em nossos sites, 

plataforma e aplicativos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Esta Política tem como finalidade demonstrar o nosso compromisso com a 

privacidade e proteção dos dados pessoais recebidos por meio de nossos sites, 

plataforma e aplicativos, em conformidade com Lei Geral de Proteção de 

Dados, de maneira clara e transparente. 

 

1.2. Portanto, este documento descreve as principais regras sobre o tratamento 

de dados pessoais quando os mesmos são coletados por meio do nosso 

ambiente digital (www.bmpi.com.br). 

 

1.3. Nós poderemos aperfeiçoar esta Política a qualquer momento, oportunidade 

em que iremos lhe comunicar sobre as atualizações realizadas. 

 

1.4. Ao utilizar nossos sites, plataforma e aplicativos, você declara que fez a leitura 

completa e atenta desta Política, estando plenamente ciente e de acordo com 

as previsões aqui estabelecidas. 

 

2. SOBRE OS DADOS PESSOAIS COLETADOS 

2.1. Seus dados pessoais poderão ser coletados em dois momentos: (i) quando 

você acessa nossos sites (www.bmpi.com.br), mediante a utilização de 

cookies, (ii) quando você cadastra seus dados para alguma vaga ou processo 

seletivo para trabalhar conosco 

(http://bmpi.com.br/investimentos/trabalhe.php).  

 

2.2. Nesse contexto, para a situação (i), iremos coletar e tratar dados apenas de 

localização geográfica, tempo de acesso, interação com a plataforma, e ID, a 

fim de melhorar o serviço fornecido por nosso ambiente digital. Quanto à 

situação (ii), iremos coletar e tratar dados pessoais estritamente vinculados à 

opção de ser um colaborador, a fim de viabilizar a sua participação no 

processo seletivo, e, eventualmente, para também melhorar o serviço de 

nosso ambiente digital.  

 

2.3. Você tem exclusiva responsabilidade pela precisão, atualização, veracidade 

(ou falta dela) em relação aos dados que nos fornece nesse ambiente. Por 

isso, é necessário que você seja fidedigno nos dados fornecidos. 

 

2.4. Nós poderemos utilizar decisões automatizadas e regras preestabelecidas 

para otimizar as atividades de seleção de fornecedores e colaboradores. 

 

3. COOKIES 

3.1. Você reconhece e concorda que nossos sites poderão utilizar cookies com o 

objetivo de fornecer um serviço mais eficiente, por meio do armazenamento 

de suas preferências de navegação e acesso aos sites, inclusive o 

comportamento de navegação, o endereço de IP, entre outras informações. 

No entanto, nós não coletaremos informações pessoais identificáveis de 

maneira direta por meio do uso de cookies ou tags. 

 

3.2. Para sua melhor compreensão, um cookie é um pequeno arquivo de texto por 

meio do qual se pode identificar, de forma exclusiva, tudo o que é instalado, 



enviado ou escrito para o computador do usuário da Internet, quando acessa 

determinado site, a fim de obter automaticamente as informações sobre seu 

comportamento enquanto navega na Internet. Um arquivo cookie 

normalmente contém o nome do domínio de onde foi transferido, a data de 

criação e um código de identificação. As únicas informações pessoais que um 

cookie pode conter são as informações que os próprios usuários fornecem 

durante a navegação na Internet, como o endereço de IP, as páginas visitadas 

e sua ordem, o tempo despendido em cada página, data, hora, entre outros. 

Um cookie não pode ler dados do disco rígido dos usuários ou ler arquivos 

cookie criados por outros sites. 

 

3.3. Você sempre poderá redefinir seu navegador para recusar todos os cookies, o 

que pode comprometer em algumas funcionalidades dos ambientes digitais 

que acessarem. 

 

3.4. Além disso, você pode optar, ao acessar nossa página (em opção destacada 

mediante notificação de privacidade), pela recusa de utilização dos cookies, o 

que pode comprometer alguma funcionalidade, como dito, mas ainda poderá 

acessar nosso ambiente.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

4.1. Nós adotamos todas as medidas necessárias de segurança para proteger as 

suas informações obtidas do ambiente digital, evitando qualquer acesso, 

modificação, divulgação, destruição, uso ou compartilhamento não 

autorizados.  

 

4.2. Seus dados pessoais coletados serão armazenados de maneira confidencial, 

de modo que apenas os profissionais devidamente autorizados, terão acesso. 

Além disso, nós trataremos seus dados respeitando todos os princípios e 

requisitos estabelecidos pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais – LGPD), mas, principalmente, os princípios da finalidade, 

necessidade, adequação, segurança e prevenção). 

 

4.3. A preservação da sua privacidade é uma diretriz imposta por nosso Código de 

Ética e Conduta (nosso mais valioso referencial ético profissional), e 

procuramos estendê-la para além de nossos colaboradores internos, sendo, 

por meio privacidade, confidencialidade e proteção de dados, agentes de 

transformação do bem-estar da sociedade em nossa atuação. 

 

4.4. Ademais, adotamos diversas medidas técnicas e procedimentos 

multidisciplinares de tecnologia para manter a confidencialidade, integridade 

e disponibilidade da informação. 

 

5. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

5.1. Os dados pessoais coletados em nossos sites não são compartilhados com 

terceiros em posição de controlador de tratamento, podendo apenas ser 

compartilhados, pontualmente, para operadores de tratamento, que agirão 

conforme nossas orientações específicas informadas nesta Política. 

 

5.2. Possuímos empresas parceiras que oferecem serviços e/ou produtos por meio 

de funcionalidades que poderão ser acessadas a partir do nosso ambiente. 

Seus dados pessoais eventualmente fornecidos diretamente a tais empresas 

parceiras serão de responsabilidade destas, estando assim sujeitos às suas 

próprias práticas de coleta e uso de dados. 

 

5.3. Seus dados poderão, ainda, ser compartilhados, na totalidade ou em parte, 

entre as empresas do nosso grupo, por exemplo, em caso de movimentações 



societárias (como fusão, aquisição e incorporação), com empresas afiliadas, 

subsidiárias, parceiros em joint venture e outras empresas que controlamos. 

Em qualquer hipótese, estaremos sempre atentos aos fins de tratamento aqui 

previstos.     

 

5.4. Poderá haver transferência internacional de dados, durante o seu 

armazenamento, mas que ocorrerá atendendo aos pressupostos legais para 

tanto. 

 

5.5. Além disso, as informações obtidas para fins de identificação de oportunidades 

de trabalho conosco, são destinadas ao banco de talentos, que armazena os 

dados e eventualmente os trata para identificar, dentre as vagas que 

surgirem, perfis compatíveis. 

 

5.6. Nesse sentido, realizamos análises periódicas para avaliar quais os dados 

ainda são oportunos para os fins aqui previstos, descartando os demais. 

 

5.7. Nós nos comprometemos a não vender, ceder ou licenciar seus dados pessoais 

e registros de acesso ao nosso ambiente digital. Comprometemo-nos, ainda, 

a compartilhar os dados apenas nas hipóteses previstas nessa Política, ou 

quando houver determinação judicial, administrativa ou arbitral, ou lei que 

obrigue o compartilhamento. 

 

6. ELIMINAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

6.1. Seus dados pessoais, obtidos em nosso ambiente digital, serão descartados 

após ser atingida a respectiva finalidade de tratamento (trazida nesta 

Política). 

 

6.2. Poderemos, contudo, permanecer com seus dados pessoais para além do 

exaurimento da finalidade previamente estabelecida, visando o cumprimento 

de obrigação legal ou regulatória, eventual exercício de direito em processo 

judicial, administrativo ou arbitral, nosso legítimo interesse, ou a execução de 

contrato, observando os prazos prescricionais dispostos na legislação 

específica. 

 

7. QUANDO NÓS SEREMOS OPERADORES DOS DADOS PESSOAIS 

7.1. Na qualidade de operador, nós nos comprometemos a tratar seus dados com 

as mesmas privacidade e segurança previstas nesta Política, seguindo sempre 

a finalidade esperada. Todavia, não nos responsabilizamos por questões 

relativas às decisões sobre o tratamento de seus dados pessoais pela 

Vagas.com.  

 

7.2. Assim, cabe exclusivamente a você concordar ou não com as regras de 

privacidade e tratamento de dados pessoais de sites e plataformas que não 

administramos. 

 

8. DIREITOS DO TITULAR 

8.1. Você poderá solicitar a confirmação da existência de tratamento de seus dados 

pessoais, bem como a exibição e retificação de suas informações do nosso 

banco de dados. 

 

8.2. A qualquer momento, você poderá solicitar o descadastramento do processo 

seletivo em que se candidatou, assim como solicitar a remoção e eliminação 

de seus dados pessoas do nosso banco de dados. 

 



8.3. Para essas questões e quaisquer outras solicitações, você poderá entrar em 

contato diretamente com nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados 

Pessoais: 

 

Encarregado: Rosangela Duarte Campos Pezzi. 

Canal de contato: dpo@cbmsa.com.br. 
 

8.4. Você poderá, também e quando cabível, requerer (i) a limitação do uso de 

seus dados pessoais, (ii) manifestar sua oposição e/ou revogar o 

consentimento quanto ao uso de seus dados pessoais, quando tratados 

apenas com base no consentimento dado por você, ou (iii) solicitar a exclusão 

de seus dados pessoais que tenham sidos coletados no âmbito do nosso 

ambiente digital (salvo quando houver fundamento para mantermos o seu 

armazenamento). 

 

8.5. Em qualquer caso, iremos solicitar informações para confirmar a autenticidade 

do solicitante como real titular dos dados solicitados, visando a proteção da 

sua privacidade. 

 

9. CONTATO 

9.1. Para sanar qualquer dúvida sobre esta Política, ou outro documento à esta 

relacionado, você poderá entrar em contato através do e-mail 

dpo@cbmsa.com.br. 

 

10.  INFORMAÇÕES SOBRE ESTA POLÍTICA 

10.1. Se algum ponto desta Política vier a ser considerado inaplicável pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD ou por autoridade judicial 

ou administrativa, as demais condições continuarão em pleno vigor e efeito. 

 

10.2. Você declara e reconhece que eventuais comunicações realizadas pelos canais 

de contato por você fornecidos no cadastro são perfeitamente válidas, eficazes 

e suficientes no que se refira ao tratamento de seus dados pessoais ou a 

qualquer outro assunto abordado, sendo exceção apenas o que essa Política 

prever como tal. 

 

10.3. Essa Política será interpretada segundo a legislação brasileira, no idioma 

português, sendo eleito o foro do seu domicílio para dirimir qualquer 

controvérsia a esta relacionada, ressalvada hipóteses específicas de 

competência pessoal, territorial ou funcional fixadas pela legislação aplicável. 

 

Atualizada em 12 de fevereiro de 2021. 


