
AVISO DE PRIVACIDADE DA COFACE BRASIL 

 

Este Aviso de Privacidade explica como a Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A. e a Coface do Brasil 

Serviços de Gerenciamento de Crédito Ltda. (“Coface Brasil”), coletam, processam, usam, transferem e 

divulgam dados pessoais (tanto online quanto off-line) com relação aos serviços que a Coface Brasil oferece 

para seus clientes corporativos (os “Serviços”). A Coface Brasil designa como “você” neste Aviso as pessoas 

cujos Dados Pessoais são por ela processados. Esses indivíduos ou titulares de dados podem incluir as 

pessoas que trabalham ou são contratadas por nossos clientes, suas afiliadas ou outros terceiros com relação 

aos Serviços. 

A Coface Brasil está comprometida com a proteção de dados pessoais conforme previsto nas leis e nos 

regulamentos aplicáveis para dados pessoais, especificamente, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

– LGPD nº 13.709/2018. Como parte do Grupo Coface, nos preocupamos em aplicar as regras de proteção 

relacionadas aos dados pessoais para seu benefício. 

No desempenho de seus negócios e atividades, a Coface Brasil também pode coletar e processar dados 

pessoais de outras fontes, para fins regulamentares, para a execução de obrigações contratuais e pré-

contratuais e para os legítimos interesses comerciais da Coface Brasil. Este processamento pode incluir o 

processamento de dados pessoais para a geração de relatórios de informações de negócios, o processamento 

de dados de devedores de nossos clientes para gestão de risco, estabelecimento de limites de crédito e fins 

de recuperação de dívidas ou o processamento de dados de parceiros de negócios de nossos clientes pelas 

razões supracitadas. 

 

DADOS PESSOAIS 

“Dados pessoais” são quaisquer informações diretamente relacionadas a um indivíduo vivo identificado ou 

identificável. Isso inclui também diferentes informações que, coletadas em conjunto, podem conduzir à 

identificação de uma determinada pessoa, bem como dados pessoais desidentificados, encriptados ou 

pseudonimizados, se ainda puderem ser utilizados para identificar uma pessoa. 

Dados pessoais incluem, a saber: 

 nome e sobrenome; 

 data de nascimento; 

 endereço residencial; 

 endereço de e-mail (como nome.sobrenome@empresa.com); 

 número de telefone ou fax; 

 detalhes da conta e informações de contato relacionadas; 

 número de identificação (por exemplo, carteira de identidade, passaporte, seguridade social); 

 dados de localização; 

 Endereço de protocolo da Internet (IP); 

 ID de cookie; 

 imagens fotográficas ou vídeo; 



 gravações telefônicas ou eletrônicas. 

No decurso da prestação de determinados Serviços, a Coface Brasil também pode receber de você, ou de 

terceiros, informações incluindo: 

 nome(s) do(s) beneficiário(s); e 

 informações relacionadas ao emprego (cargos executivos ocupados, participações e currículos); e 

 informações sobre regulamentações e outras investigações ou litígios aos quais você está ou esteve 

sujeito. 

“Dados Pessoais Sensíveis” são dados pessoais que revelam: 

 origem racial ou étnica; 

 opiniões políticas ou filiação sindical; 

 crenças religiosas ou filosóficas; 

 dados genéticos e biométricos, quando processados com o objetivo de identificar um indivíduo; 

 dados de saúde; 

 orientação sexual; 

 condenações criminais ou crimes. 

A Coface Brasil pode receber um número limitado de dados pessoais sensíveis, com base na LGPD, de 

prestadores de serviços terceirizados e outros em apoio às atividades de devida diligência com as quais a 

Coface se compromete em cumprir as exigências legais e regulamentares das quais esteja sujeita, de maneira 

que seja sempre proporcional ao objetivo perseguido. 

 

PROCESSAMENTO E USO DE DADOS PESSOAIS 

A Coface Brasil precisa coletar e processar determinados dados pessoais a fim de fornecer seus Serviços, ou 

porque a Coface Brasil é legalmente obrigada a praticar tal ato para fins regulatórios ou para a gestão e 

execução dos contratos que celebra com seus clientes, parceiros e/ou fornecedores. 

Nessa medida, os seus dados pessoais serão processados na base jurídica referida nos Artigos 7º(II) e 7º(V) 

da LGPD e para efeitos dos interesses comerciais razoáveis do Grupo Coface dentro da acepção do Artigo 

7º(IX) da LGPD. 

Para os fins acima definidos e para as necessidades de avaliação de crédito, gestão de crédito, seguro de 

crédito, resseguro, informação, cobrança de dívidas, fiança, fomento mercantil e atividades de financiamento e 

negócios da Coface Brasil, bem como para efeitos de qualquer novo negócio ou atividade desenvolvida por 

qualquer entidade da Coface Brasil, a Coface Brasil coleta e processa os dados pessoais de diferentes fontes, 

incluindo: 

 Por meio dos serviços: A Coface Brasil pode coletar dados pessoais por meio da prestação de seus 

Serviços. 

 De fontes externas: A Coface Brasil pode receber dados pessoais de outras fontes, como bancos de 

dados públicos ou provedores de serviços de informação. 

 Outros: A Coface Brasil também pode coletar dados pessoais por meio de outras fontes, quando faz 

contato prévio as transações, solicita orçamentos ou propostas da Coface Brasil, ou participa de uma 



transação ou acordo contratual, quando os dados são mencionados em uma lista de grupo de trabalho 

fornecida por você ou por terceiros ou em informações obtidas de salas de dados relacionadas a 

negócios. 

Conforme declarado acima, a Coface Brasil e seus prestadores de serviços e/ou colaboradores podem 

processar e usar dados pessoais para seus interesses comerciais legítimos, os quais incluem: 

 validar os signatários autorizados na celebração de contratos ou apólices de seguro; 

 verificar a identidade de uma pessoa para realizar transações ou concluir acordos, contratos ou 

apólices de seguro; 

 entrar em contato com indivíduos em relação a acordos ou transações existentes; 

 cumprir nossas obrigações com relação aos Serviços prestados; 

 responder a pedidos de informação recebidos de nossos clientes e/ou terceiros relevantes como parte 

da prestação dos Serviços da Coface Brasil; 

 administrar contas e nossas relações comerciais e protegê-las; 

 proteger os dados pessoais; 

 para fins informativos e comerciais (como auditoria, análise de dados, melhoria e desenvolvimento de 

novos produtos e serviços da Coface Brasil, avaliação da eficácia de campanhas promocionais ou de 

comercialização, entre outros); 

 para fins de gestão de risco e conformidade (como garantir a conformidade com as obrigações legais 

e regulamentares da Coface Brasil, em específico em relação às políticas KYC (Conheça seu Cliente), 

KYS (Conheça seu Fornecedor), KYI (Conheça seu Intermediário), prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, fraude e outros monitoramentos e verificações de clientes necessários, 

exigências de devida diligência, conformidade com regulamentos de sanções, entre outros); 

 para cumprir as leis e os regulamentos e outros processos legais e/ou administrativos e exigências de 

aplicação (como políticas internas, entre outros); e 

 para informar nossos clientes sobre quaisquer alterações ou atualizações em quaisquer termos e 

condições contratuais e políticas. 

Os dados pessoais coletados e processados pela Coface Brasil para o cumprimento de suas obrigações legais 

e regulamentares relacionadas com a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são 

processados exclusivamente para esses fins, salvo disposição em contrário. 

 

PERÍODO DE RETENÇÃO 

Os seus dados pessoais serão armazenados pelo tempo necessário ou permitido à luz dos fins para os quais 

foram coletados e, em qualquer caso, por no máximo até a validade do estatuto de limitações para processos 

judiciais relativos a contratos existentes, sendo estendido pela duração de qualquer processo de litígio em 

andamento, ou pelo período de tempo estabelecido por qualquer obrigação legal à qual a Coface Brasil esteja 

sujeita. Os dados pessoais de outras pessoas, incluindo dados pessoais de devedores, serão processados na 

base jurídica referida nos artigos 7º(II), 7º(V) e 7º(IX) da LGPD e serão armazenados pelos mesmos períodos 

de retenção estabelecidos acima. 

 



MANTER OS DADOS PESSOAIS SEGUROS 

A segurança e confidencialidade dos dados pessoais é uma preocupação central da Coface Brasil. 

A Coface mantém salvaguardas físicas, técnicas, eletrônicas, procedimentais e organizacionais razoáveis e 

medidas de segurança para proteger os Dados Pessoais contra destruição, perda, alteração, divulgação ou 

acesso acidental, ilegal ou não autorizado. 

O acesso aos seus dados pessoais é autorizado apenas aos funcionários da Coface Brasil necessários para 

fins comerciais legítimos e específicos. A proteção de dados pessoais é parte integrante do Código de Conduta 

da Coface, bem como de procedimentos internos específicos. Os funcionários da Coface estão sujeitos ás 

medidas disciplinares legais se não cumprirem tais exigências. 

 

DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Em relação aos Serviços que a Coface Brasil fornece, os dados pessoais podem ser processados, usados e 

transferidos para outros membros do Grupo Coface ou para parceiros da Coface Brasil, incluindo, quando 

aplicável, fora do território brasileiro, bem como para resseguradores da Coface Brasil, seus corretores e 

prestadores de serviços terceirizados que fornecem serviços como TI e infraestrutura, atendimento ao cliente, 

entrega de e-mail, auditoria e outros serviços, a especialistas e consultores terceirizados, incluindo advogados, 

consultores fiscais ou auditores ou a quaisquer outras pessoas conforme expressamente acordado com você 

ou conforme exigido ou permitido por qualquer lei aplicável. 

A Coface Brasil também poderá usar, divulgar ou transferir dados pessoais a um Terceiro em caso de qualquer 

reorganização (fusão, venda, joint venture, cessão, transferência ou outro) de todo ou parte de seu negócio, ou 

conforme expressamente solicitado por clientes (ou representantes de nossos clientes). 

Os destinatários dos dados dependerão dos Serviços prestados e estarão sujeitos a quaisquer restrições de 

confidencialidade acordadas entre a Coface Brasil e o seu cliente ou outras partes contratantes. 

Para garantir um nível adequado de proteção para seus dados pessoais se transferidos para destinatários 

localizados fora do território brasileiro, a Coface Brasil celebra contratos com os destinatários que incluem, 

quando aplicável, as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 

nos termos do Artigo 35 da LGPD. Pode-se obter uma via dos referidos contratos com o responsável pela 

proteção de dados da Coface Brasil. 

A Coface Brasil também pode transferir e divulgar dados pessoais para: 

 cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo leis e regulamentos estrangeiros, para responder às 

solicitações recebidas de autoridades públicas e governamentais ou regulatórias e para cooperar com 

elas, às quais as entidades do Grupo Coface estejam sujeitas ou submetam-se em todo o mundo, ou 

por outras razões legais; 

 responder a tribunais e contrapartes em litígio e outras partes relevantes de acordo com qualquer tipo 

de ordem judicial ou processo no contexto de procedimentos de litígio e arbitragem; 

 responder a quaisquer exigências de relatórios da autoridade regulatória (SUSEP) a qual a entidade 

da Coface Brasil esteja sujeita; e 

 proteger os direitos ou propriedade das entidades do Grupo Coface e/ou de nossos clientes ou outros. 

 

 



SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Este Aviso de Privacidade não aborda, e a Coface Brasil em nenhum caso pode ser responsabilizada por 

práticas de privacidade de dados de terceiros ou operadores que prestam serviços, como qualquer serviço de 

hospedagem de site ou qualquer outro serviço relacionado aos Serviços prestados pela Coface Brasil. 

 

EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS 

Como titular dos dados, você tem o direito, nas condições previstas pela LGPD e por qualquer lei ou 

regulamento aplicável, de solicitar a revisão, correção, atualização, modificação, suprimir, restringir ou excluir 

quaisquer dados pessoais fornecidos anteriormente ou solicitar receber uma cópia eletrônica de seus dados 

pessoais a fim de transmiti-los à outra empresa, na medida em que seu direito à portabilidade de dados esteja 

previsto na legislação aplicável. 

Você pode exercer todos esses direitos entrando em contato com a Sra. Patricia Tavares, Diretora de Controles 

Internos e responsável pela proteção de dados pessoais, pelo seguinte endereço de e-mail: 

compliance_brasil@coface.com ou no seguinte endereço: 

Responsável pela proteção de dados pessoais 

Praça João Duran Alonso, nº 34, 10º andar, Brooklin Novo - São Paulo/SP - CEP 04571-070 

Responderemos à sua solicitação de acordo com a legislação aplicável. 

Em caso de irregularidades, todas as pessoas cujos dados pessoais serão tratados nos termos do presente 

artigo terão o direito de apresentar requerimento ou processo administrativo à Autoridade Supervisora nos 

termos do Artigo 48 e seguintes da Portaria ANPD nº 001, de 08 de março de 2021. 

A Autoridade Supervisora competente brasileira é: 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD https://www.gov.br/anpd/pt-br/anpd/#  

O Controlador dos Dados Pessoais processados para todos os fins supracitados é a Coface Brasil, com sede 

na Praça João Duran Alonso, nº 34, 10º andar, Brooklin Novo - São Paulo/SP - CEP 04571-070. 

 

USO E PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO 

A Coface Brasil pode usar os dados pessoais fornecidos por você para fins de promoção, por exemplo, para 

informá-lo de novos produtos ou produtos do Grupo Coface ou sobre qualquer alteração em produtos 

existentes. Os seus dados pessoais não serão vendidos a terceiros para campanhas de marketing sem o seu 

consentimento prévio. Além disso, você terá o direito de se opor ao uso de seus dados pessoais por motivos 

de comercialização/marketing a qualquer momento, entrando em contato com o serviço mencionado no 

parágrafo acima, caso no qual a Coface cessará imediatamente e desistirá de qualquer uso posterior de seus 

dados pessoais para tal objetivo. 

Você pode ser contatado por telefone e/ou por e-mail pela Coface para fins de comercialização dos seus 

produtos e serviços. 

Os seus dados pessoais serão processados para fins de comercialização/marketing da Coface com base no 

seu consentimento até que sejam revogados. O seu consentimento é voluntário e pode ser revogado a qualquer 

momento, e você tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais para esses fins, caso 

no qual a Coface Brasil cessará imediatamente e desistirá de qualquer uso posterior dos seus dados pessoais 

para tal fim. Você pode exercer seus direitos enviando um e-mail para:  compliance_brasil@coface.com. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/anpd/
mailto:%20compliance_brasil@coface.com.


 

Ao autorizar o contato por telefone e/ou e-mail, seus dados pessoais de contato (ou seja, nome, primeiro nome, 

sexo, endereço postal, endereço de e-mail, números de telefone fixo e celular) serão processados para fins de 

comercialização da Coface, os quais atendam aos interesses comerciais razoáveis da Coface com base no 

Artigo 7º(IX) da LGPD. 

 

JURISDIÇÃO E TRANSFERÊNCIA FORA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO E À TERCEIROS 

Os dados pessoais podem ser coletados, usados, processados, armazenados, divulgados e transferidos para 

qualquer país onde a Coface tenha instalações ou no qual a Coface contrate prestadores de serviços, incluindo 

os Estados Unidos. Em certos casos, tribunais, agências de aplicação da lei, agências regulatórias e 

autoridades de segurança nesses países podem ter o direito legal de acessar seus dados pessoais. 

 

ATUALIZAÇÕES OU ALTERAÇÕES A ESTE AVISO DE PRIVACIDADE 

A Coface Brasil pode alterar este Aviso de Privacidade esporadicamente. Quaisquer alterações a este Aviso 

de Privacidade entram em vigor na data em que a Coface Brasil carrega o Aviso de Privacidade revisado. O 

fornecimento de dados pessoais por você após quaisquer alterações ao Aviso de Privacidade reconhece sua 

aceitação dos termos revisados e/ou atualizados deste Aviso. 

 

CONTATO COM A COFACE 

A entidade Coface que fornece os Serviços em relação aos quais os seus dados pessoais são fornecidos é a 

empresa controladora responsável pela coleta, utilização, processamento, transferência e divulgação de dados 

pessoais. 

Se quiser saber qual é a entidade Coface responsável por estes Serviços ou se tiver alguma questão sobre 

este Aviso de Privacidade, entre em contato com o Sr. Clayton, Compliance Officer da Coface Brasil e 

responsável pela proteção de dados pessoais, conforme este endereço de e-mail: 

compliance_brasil@coface.com ou no seguinte endereço: Praça João Duran Alonso, nº 34, 10º andar, Brooklin 

Novo - São Paulo/SP - CEP 04571-070. 


