
POLÍTICA DE COOKIES E 
 FERRAMENTAS DE COLETA AUTOMÁTICA DE DADOS 

“PLATAFORMA LEVEAGRO” 
(em vigor desde setembro/2020) 

Esta Política de Cookies e Ferramentas de Coleta Automática de Dados (“Política de Cookies”) rege 
a utilização das ferramentas de coleta automática de dados, seu funcionamento, propósito, formas de 
ativação e desativação, relativas ao acesso e uso, pelo usuário (“Usuário”) e pelo embaixador (“Em-
baixador”), da plataforma denominada “LeveAgro” (“Plataforma”), oferecida por meio de site da 
Internet de propriedade da NPK SOLUÇÕES EM FERTILIZANTES LTDA., com sede na Rua Pais 
Leme, 136, conjunto 1405, Pinheiros, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.339.097/0001-31 
(“NPK”). 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A NPK se preocupa com a privacidade do Usuário e do Embaixador e tem o compromisso de 
preservá-la, prezando pela transparência de suas atividades, deixando sempre clara a forma pela qual 
a Plataforma atua. Desse modo, ao Aceitar os seus respectivos Termos de Uso da Plataforma e Políti-
ca de Privacidade, o Usuário e o Embaixador declaram expressamente que leram, compreenderam e 
aceitam, também, todos os termos e condições da presente Política de Cookies, a qual tem como ob-
jetivo fornecer, de forma clara e completa, todas as informações sobre a coleta automática, uso, ar-
mazenamento, tratamento e proteção dos Dados Pessoais do Usuário e do Embaixador. 

1.2. A privacidade dos Dados Pessoais e demais informações do Usuário e do Embaixador é de 
suma importância para a NPK, que tem como valor central o respeito ao sigilo das informações pes-
soais fornecidas e a privacidade das pessoas. 

1.3. A NPK solicita que o Usuário e o Embaixador leiam com atenção a presente Política de Cook-
ies, antes de efetuar o Cadastro na Plataforma e Aceitar os Termos de Uso. Entretanto, apesar de ser 
uma opção ao Usuário e/ou ao Embaixador permitir ou não uso de cookies e outras ferramentas de 
coleta de dados pela NPK, a negativa do Usuário e/ou do Embaixador quanto à aplicação de cookies 
e ferramentas de coleta automática de dados inviabilizará a prestação dos Serviços pela NPK, por 
meio da Plataforma, de maneira plena e adequada. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Para facilitar o entendimento e evitar repetições, os termos constantes nesta Política de Cook-
ies, sempre que usados com a primeira letra em maiúsculo, terão o significado estabelecido abaixo, 
seja no plural ou no singular: 

“Aceitar ou Aceite”: Ato de o Usuário e o Embaixador clicarem na caixa “EU LI E ACEITO 
OS TERMOS DE USO” disposta na Plataforma colocada à disposição de ambos, pela NPK; 

“Afiliada”: Qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja coligada, controlada ou 
controladora da NPK, ou esteja em controle comum, direta ou indiretamente, com a NPK; 
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“Cadastro”: Significa o registro dos Dados Cadastrais para acesso por um Usuário e/ou Em-
baixador à Plataforma, realizado na forma determinada pela NPK, nos respectivos Termos de 
Uso e/ou regulamentação em vigor; 

“Canais de Atendimento”: Significa os canais de comunicação disponibilizados ao Usuário e 
ao Embaixador para contato, no endereço https://www.leveagro.com/contato, para dúvidas, 
sugestões ou comentários relativos ao conteúdo dos respectivos Termos de Uso, desta Política 
de Cookies e/ou da Política de Privacidade; 

“Conta”: Significa a conta que será atribuída ao Usuário e ao Embaixador, permitindo a sua 
identificação. A abertura da Conta será feita de forma individualizada e mediante solicitação 
expressa de ambos, por meio do Cadastro feito com sucesso, de acordo com os requisitos esta-
belecidos nos respectivos Termos de Uso de cada um; 

“Dados Cadastrais”: Significa a filiação, o endereço, e-mail e a qualificação pessoal (nome, 
prenome, estado civil e profissão) do Usuário e do Embaixador; 

“Dados Pessoais”: Significa todo e qualquer dado disponibilizado pelo Usuário e pelo Embaix-
ador que, de alguma forma, torne possível sua identificação, tais como, por exemplo, nome, 
endereço, CPF, número de telefone, e-mail, foto, geolocalização, endereço de IP ou quaisquer 
outras informações solicitadas pela NPK ou pelas regulamentações aplicáveis; 

“Embaixador”: Significa a pessoa física maior de 18 (dezoito) anos, com plena capacidade de 
contratar ou a pessoa jurídica que, devidamente cadastrada na Plataforma, estará habilitada 
para obter negócios para NPK, bem como mediar transações entre a NPK e o Usuário, aceitan-
do, nesta oportunidade, incondicionalmente, os respectivos Termos de Uso do Embaixador, 
esta Política de Cookies e a Política de Privacidade; 

“LGPD”: Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, suas regulamentações e alterações posteri-
ores; 

“Partes”: Significa a NPK, o Usuário e o Embaixador, em conjunto; 

“Pessoa Exposta Politicamente”: Agente público que desempenhe ou tenha desempenhado, nos 
últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, 
empregos ou funções públicas relevantes (como, por exemplo, detentores de mandatos eletivos 
dos Poderes Executivo e Legislativo da União, Ministros de Estado, membros do Supremo Tri-
bunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, Procurador-Geral da 
República, governadores de Estado e do Distrito Federal e prefeitos), assim como seus repre-
sentantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, bem como outras 
funções estabelecidas e alteradas, de tempos em tempos, na regulamentação aplicável; 

“Plataforma”: Espaço virtual dentro do Site da Internet, com acesso privado do Usuário e do 
Embaixador, por meio de login e senha criados no Cadastro, onde (i) o Usuário poderá usufruir 
dos Serviços e demais benefícios oferecidos pela NPK, bem como acessar os documentos ne-
cessários para formalizar as eventuais Transações que celebrar com a NPK e (ii) o Embaixador 
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poderá exercer as atividades de corretagem e mediação de negócios, dentre outras acordadas 
com a NPK; 

“Política de Cookies”: Política de Cookies e Ferramentas de Coleta Automática de Dados, a 
qual disciplina a utilização das ferramentas de coleta automática de dados, seu funcionamento, 
propósito, formas de ativação e desativação, relativas ao acesso e uso da Plataforma, disponível 
no link https://www.leveagro.com/politicasdaplataforma, a qual, ao aceitarem os seus respecti-
vos Termos de Uso, tanto o Usuário quanto o Embaixador declaram expressamente que leram, 
compreenderam e aceitam, como condição indispensável para acesso e uso da Plataforma; 

“Política de Privacidade”: Política de privacidade que disciplina a coleta, processamento, 
tratamento e outros procedimentos de utilização dos Dados Cadastrais, Dados Pessoais e de-
mais informações necessárias do Usuário e do Embaixador, disponível no link https://www.le-
veagro.com/politicasdaplataforma , a qual, ao aceitarem os seus respectivos Termos de Uso, 
tanto o Usuário quanto o Embaixador declaram expressamente que leram, compreenderam e 
aceitam, como condição indispensável para acesso e uso da Plataforma; 

“Produtos NPK”: Significa fertilizantes agrícolas à base de nitrogênio, fósforo e potássio; mi-
cronutrientes e formulações, dentre outros produtos ofertados pela NPK aos seus clientes; 

“Serviços”: Funcionalidades oferecidas pela NPK ao Usuário e ao Embaixador, por meio das 
ferramentas tecnológicas viabilizadas através da Plataforma, na forma descrita nos seus respec-
tivos Termos de Uso. Os Serviços serão prestados pela NPK ou por parceiros por ela contrata-
dos para esse fim; 

“Site de Internet”: Sítio de internet que disponibiliza a Plataforma ao Usuário e ao Embaixador, 
localizado no endereço https://www.leveagro.com . O Site de Internet poderá ser acessado por 
meio de computadores, smartphones, tablets e quaisquer outros dispositivos compatíveis e com 
acesso à Internet, que permitam o acesso digital à Plataforma; 

“Sucessora”: Significa qualquer entidade legal, seja Afiliada ou do mesmo grupo econômico, 
ou não, com sede no Brasil ou no exterior, que em razão legal, societária ou contratual, venha a 
suceder a NPK em sua qualidade de titular da Plataforma, assumindo assim todos os seus dire-
itos e obrigações perante o Usuário e o Embaixador, estabelecidos nos respectivos Termos de 
Uso, nesta Política de Cookies e na Política de Privacidade; 

“Transações”: Toda e qualquer aquisição de bens e/ou serviços ofertados pela NPK, incluindo 
os Produtos NPK, submetida, processada e formalizada eletronicamente entre a NPK e o 
Usuário, mediante a utilização da Plataforma, sem prejuízo da necessidade de demais procedi-
mentos formais fora do ambiente da Plataforma, tais como registros de garantias, na forma dos 
respectivos Termos de Uso do Usuário e do Embaixador; 

“Termos de Uso”: Termos e condições gerais de acesso e uso da Plataforma, bem como de uso 
dos Serviços oferecidos pela NPK por meio da Plataforma. Os Termos de Uso estão 
disponíveis nos endereços https://www.leveagro.com/politicasdaplataforma, para o Usuário; e 
https://www.leveagro.com/politicasdaplataforma, para o Embaixador. Ao dar o Aceite em seus 
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respectivos Termos de Uso, o Usuário e o Embaixador concordam que os leram, compreender-
am e aceitaram, como condição indispensável para acesso e uso da Plataforma; 

“Tratamento de Dados Pessoais”: Significa toda operação realizada com os Dados Pessoais do 
Usuário e/ou do Embaixador, tais como as que se referem à sua coleta, acesso, recepção, pro-
dução, classificação, utilização, processamento, reprodução, transmissão, distribuição, arquiv-
amento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, co-
municação, transferência, difusão e/ou extração; e 

“Usuário”: Pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, com plena capacidade de contratar; ou 
pessoa jurídica, com CNPJ válido e ativo e poderes de representação, o qual acessa a Platafor-
ma e realiza o seu Cadastro de modo a usufruir dos Serviços e demais benefícios da Platafor-
ma. 

3. COOKIES E FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS 

3.1. Para fins de referência, “cookies” podem ser considerados pequenos arquivos de dados (geral-
mente de textos criptografados), os quais os websites solicitam que o browser (navegador) dos utili-
zadores armazene, seja no computador ou em dispositivos móveis (tais como smartphones e tablets, 
dentre outros). 

3.2. Neste sentido, o principal objetivo dos cookies é permitir que o browser dos usuários se recor-
de das suas ações e/ou preferências através do tempo, o que torna possível e facilita aos websites que 
apliquem cookies fornecer serviços mais rápidos, eficientes e customizados aos usuários, eliminando 
assim a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações – como, por exemplo, no 
preenchimento de formulários. 

3.3. Desse modo, durante a interação do Usuário e do Embaixador com o Site de Internet e com a 
Plataforma, os cookies serão utilizados, dentre outros fins, para identificá-los, armazenar e lembrar 
as suas preferências personalizadas, auxiliá-los a completar tarefas sem ter que reinserir informações 
quando estiverem navegando de um site para outro ou quando acessarem novamente a Plataforma. 

3.4. A Plataforma também empregará outras ferramentas de coleta de dados, similares aos cookies, 
tais como cookies analíticos e de rastreamento, objetivando coletar dados do Usuário e do Embaixa-
dor, bem como os seus comportamentos, a fim de possibilitar o pleno funcionamento da Plataforma. 

3.5. A NPK não coletará nenhum dado ou informação que não seja necessário para permitir o pleno 
e adequado funcionamento da Plataforma e a prestação dos Serviços, de modo eficaz e eficiente. O 
tratamento e uso dos Dados Cadastrais, dos Dados Pessoais e das demais informações e dados cole-
tados do Usuário e do Embaixador deverão sempre respeitar a presente Política de Cookies, assim 
como a Política de Privacidade e os respectivos Termos de Uso. 
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3.6. O Usuário e o Embaixador declaram ter ciência de que, apesar da maioria dos browsers aceita-
rem cookies, sempre terão a opção de configurar o seu respectivo browser de navegação para negar a 
aplicação de cookies, podendo exclui-los de forma permanente, inclusive, conforme indicado na 
Cláusula 7. 

4. UTILIDADE DOS COOKIES 

4.1. Os cookies serão utilizados para analisar como o Usuário e o Embaixador navegam no Site da 
Internet e na Plataforma, assim como para registrar e aprimorar o desempenho e funcionamento des-
tes. Tal atividade permitirá à NPK fornecer uma experiência de alta qualidade, uma vez que estará 
apta a rapidamente identificar e solucionar eventuais problemas que possam surgir no decorrer do 
tempo. 

4.2. Conforme informado, outra função dos cookies é armazenar as sessões do utilizador, o que 
significa que, quando este acessar a sua Conta, um cookie de sessão é instalado, de modo que o web-
site se recorde que o utilizador já realizou o log-in. Caso o website não tivesse este cookie, seria 
necessário informar suas credenciais de acesso em todas as páginas que viesse a acessar. 

5. TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS 

5.1. No Site de Internet a na Plataforma, a NPK utiliza, basicamente, dois tipos de cookies: 

(i) Cookies Permanentes: São os cookies que ficam armazenados pelo browser de 
navegação nos dispositivos de acesso (computadores, smartphones e tablets, dentre outros 
compatíveis) e que são utilizados sempre que o Usuário e/ou o Embaixador fizerem um novo 
acesso ao Site de Internet e/ou à Plataforma. Os Cookies Permanentes são utilizados, geral-
mente, para direcionar a navegação aos interesses do utilizador, permitindo à NPK prestar um 
serviço mais customizado; e 

(ii) Cookies de Sessão: São os cookies temporários, que permanecem no arquivo de cookies 
do browser de navegação, até que o utilizador deixe o website. A informação obtida por tais 
cookies temporários serve para analisar padrões de tráfego na web, permitindo identificar prob-
lemas e fornecendo uma melhor experiência de navegação. 

6. CATEGORIAS DE COOKIES UTILIZADOS 

6.1. No Site de Internet e na Plataforma, a NPK utiliza, basicamente, as seguintes categorias de co-
okies, dentre outras porventura necessárias ou convenientes para um aprimoramento do funciona-
mento e/ou utilização da Plataforma: 

(i) Cookies Analíticos: Categoria de cookies que tem por objetivo permitir que a NPK, na 
qualidade de titular do Site de Internet e da Plataforma, entenda e analise como o Usuário e o 
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Embaixador visitam, utilizam e interagem com tais ferramentas, seus produtos e serviços, por 
meio da coleta de informações e estatísticas de uso, assim como da emissão de relatórios gerais 
e específicos, sendo necessário, para tanto, identificar pessoalmente o utilizador; 

(ii) Cookies de Funcionalidade: Categoria de cookies que são essenciais para o funcionamen-
to do Site da Internet e da Plataforma. Sem a utilização de tais cookies, não funcionariam da 
melhor forma. Tais cookies são armazenados temporariamente, tais como informação de login, 
e expiram assim que o navegador é fechado pelo utilizador; 

(iii) Cookies de Processos: Categoria de cookies empregada com o objetivo de melhorar o 
funcionamento da Plataforma, buscando que o Usuário e o Embaixador encontrem os serviços 
e informações esperados; 

(iv) Cookies de Preferência: Categoria de cookies que possibilitam o Sítio de Internet e a Pla-
taforma se recordarem da informação que altera o comportamento ou aspeto visual destes, tais 
como idioma preferido ou a região onde o utilizador está localizado, dispensando nova confi-
guração a cada acesso; 

(v) Cookies de Publicidade: Categoria de cookies que serve para direcionar a publicidade em 
função dos interesses de cada utilizador e do número de visitas que realizou, permitindo limitar 
o número de vezes da exibição de determinado anúncio, ajudando assim a medir a eficácia da 
publicidade; 

(vi) Cookies de Rastreamento: Categoria de cookies que, através do armazenamento de ar-
quivos nos dispositivos dos utilizadores do Site da Internet e da Plataforma, registra os “clicks” 
do Usuário e/ou do Embaixador em links, anúncios e transações comerciais, tais como vendas 
e leads; 

(vii) Cookies de Segurança: Categoria de cookies empregada para verificar a identidade do 
Usuário e do Embaixador, buscando evitar a utilização fraudulenta de credenciais de login e 
proteger os seus Dados Pessoais de terceiros não autorizados; e 

(viii) Cookies de Terceiros: Categoria de cookies que tem por finalidade, dentre outros objeti-
vos, servir para medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros no Site 
de Internet e/ou na Plataforma. 

7. GERENCIAMENTO DOS COOKIES NO BROWSER 
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7.1. É de conhecimento do Usuário e do Embaixador que todos os browsers de navegação (tais 
como Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explore, Mozilla FireFox, dentre outros) 
permitem ao utilizador, ao acessar um website, aceitar, recusar ou apagar cookies, através da seleção 
das definições apropriadas no respetivo navegador. Os cookies poderão ser configurados no menu 
“opções”, “preferências” ou “configurações” dos respectivos browsers, que também contam com 
seções de ajuda e suporte. 

7.2. A NPK ressalta novamente, contudo, que ao desabilitar os cookies, total ou parcialmente, a 
Plataforma poderá ficar impossibilitada de oferecer os Serviços ao Usuário e/ou Embaixador, tam-
bém podendo acarretar no funcionamento restrito ou inadequado do Sítio de Internet. 

8. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

8.1. A presente Política de Cookies é regularmente revisada, de modo a assegurar a conformidade 
com leis, regulamentações e novas tecnologias, refletindo possíveis mudanças na Plataforma e nas 
práticas de negócio da NPK. Desse modo, o Usuário e o Embaixador se comprometem a acessar reg-
ularmente esta política, sempre observando a sua data de atualização, informada no título. 

8.2. A NPK se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar esta Política de Cookies, atualizan-
do seu conteúdo conforme as necessidades de aperfeiçoamento tecnológico e/ou de suas funcionali-
dades. 

8.3. A NPK comunicará o Usuário e o Embaixador, por email ou por meio de publicação em área 
de destaque na Plataforma, sempre quando houver alteração nesta Política de Cookies e solicitará a 
manifestação das suas concordâncias com a versão alterada. 

8.4. Caso o Usuário e/ou o Embaixador permaneçam utilizando a Plataforma após a comunicação 
da alteração da Política de Cookies, isto significará e deverá ser considerado como seus consenti-
mentos inequívocos e aceitações expressas, irrevogáveis e irretratáveis, de todos os termos e 
condições contidos na Política de Cookies alterada. 

9. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

9.1. Para esclarecimentos e mais informações sobre a coleta, processamento, tratamento e outros 
procedimentos de utilização dos Dados Cadastrais, Dados Pessoais e demais informações necessárias 
do Usuário e do Embaixador acesse a Política de Privacidade, disponível em https://www.leveagro.-
com/politicasdaplataforma,. 

9.2. Para esclarecimentos e mais informações sobre esta Política de Cookies, entre em contato com 
a NPK pelo e-mail contato@leveagro.com, incluindo no título da mensagem a seguinte frase: 
“Política de Cookies”.
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