
 

 

Política de Cookies 

1. Introdução 

A XP Inc., suas subsidiárias e afiliadas (‘XP’), utiliza cookies para garantir que será proporcionada 

a melhor experiência enquanto visita o nosso website. Alguns dos cookies são necessários para 

fornecer funcionalidades essenciais, como sessões de login, e não podem ser desativados. 

Outros cookies são coletados para melhorar a performance do nosso website e a sua experiência 

através de conteúdo personalizado, funcionalidades nas redes sociais e análise de tráfego. Estes 

cookies podem também incluir cookies de terceiros, os quais podem rastrear o uso do nosso 

website.  

 

2. O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites 

na Internet. Quando um website é visitado, este envia o cookie para o seu computador ou 

celular, o qual é armazenado em uma pasta localizada dentro do seu browser. 

Os cookies não transferem vírus ou malware para o seu computador ou celular, pois a 

informação de um cookie não se altera quando se move o respectivo website de trás para frente, 

não havendo forma de alterar o funcionamento do seu dispositivo. Sendo assim, eles atuam 

como registos (atividades do usuário), sendo atualizados todas as vezes em que o website for 

acessado. 

Podemos obter informações sobre sua navegação uma vez concedida a coleta aos cookies, 

enviado por meio de nosso website.  

 

3. Qual a utilidade dos Cookies? 

Utilizamos cookies para analisar como os usuários navegam em nosso website, assim como para 

registrar e aprimorar o desempenho e funcionamento deste. Tal atividade nos permite fornecer 

uma experiência de alta qualidade, uma vez que estaremos aptos a rapidamente identificar e 

solucionar eventuais problemas que possam surgir.  

Podemos utilizar cookies para registrar quais páginas do website são mais populares e qual o 

método mais eficaz de ligação entre elas. Esta última também nos auxilia a identificar se nos 

encontrou por outro website, permitindo melhorar as nossas futuras campanhas publicitárias. 

Outra função dos cookies é armazenar as suas sessões, o que significa que quando acessar sua 

conta para consultar sua posição ou realizar a compra de um produto, um cookie de sessão é 

instalado para que o website “lembre” que você 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. 

 

4. Tipos de cookies que utilizamos 

 

• Cookies Funcionais: Estes cookies são essenciais para o funcionamento do website. Sem 

estes, os nossos websites não funcionariam da melhor forma. Estes são armazenados 



 

 

temporariamente como informação de login e expiram assim que o navegador é 

fechado. 

• Cookies Analíticos: A informação fornecida pelos cookies analíticos nos permite analisar 

padrões do comportamento do visitante, e essas informações são utilizadas para 

melhorar a experiência em geral ou identificar áreas do website que necessitam de 

manutenção. Esta informação é anônima (não pode ser usada para identificá-lo e não 

contêm informação pessoal como nome e endereço de e-mail) e é apenas utilizada para 

fins estatísticos. Cookies comportamentais são semelhantes aos analíticos e registram a 

sua visita ao website e usam a informação para fornecer conteúdo de acordo com os 

seus interesses. 

• Cookies Promocionais: Estes cookies são utilizados para localizar visitantes através de 

websites. A intenção é mostrar publicidade relevante e interessante para o usuário. 

• Cookies Preferenciais: Cookies preferenciais possibilitam um website lembrar 

informação que altera o comportamento ou aspeto visual deste, como idioma preferido 

ou a região onde está. 

 

5. Utilizamos cookies de terceiros? 

Trabalhamos com uma série de fornecedores que podem configurar cookies em seu dispositivo 

quando você visita as páginas da XP, para permitir que eles executem os serviços que estão 

fornecendo. Para mais informações sobre esses cookies, assim como informações sobre como 

não receber tais cookies, veja a tabela de Cookies abaixo. 

Quando você visita as páginas da XP você pode receber cookies de sites e domínios de terceiros. 

Mais informações sobre esses cookies podem ser encontradas nos sites relevantes de terceiros. 

 

6. Tabela de Cookies 
 

a. Estabelecidos pela XP Investimentos: 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.xpi.com _ga 2 anos 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com _gid 24 horas 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com __utma 2 anos 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com __utmb 30 minutos 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com __utmc Sessão 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com _gat_UA-5145909-16 1 minuto 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Controle de frequência de requisições. 
Numeração varia com o ambiente. 

Analíticos 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.xpi.com __utmt 10 minutos 
Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Controle de frequência de requisições 

Analíticos 

.xpi.com _gac_UA-5145909-16 90 dias 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Armazena Fonte de mídia. Esse cookie 
não é lido caso o usuário dê opt-out 
de tracking de mídia com o Google. 
Numeração varia com o ambiente. 

Analíticos 

.xpi.com __utmz 6 meses 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Armazena Fonte de mídia. Versão 
legada do cookie acima. 

Analíticos 

.xpi.com AMP_TOKEN 1 ano 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Utilizado em ambientes AMP para 
puxar de um serviço externo o mesmo 
valor que o cookie _ga. 

Analíticos 

.xpi.com __utmx 18 meses 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Utilizado para identificar Testes A/B 
onde o usuário foi incluído. 
Personalizar experiência do usuário 

Funcionais 

.xpi.com __utmxx 18 meses 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma.  
Utilizado para identificar Testes A/B 
onde o usuário foi excluído. 

Funcionais 

.xpi.com _gaexp Variável 

Cookie para análise da experiência do 
usuário em nossa plataforma. 
Identifica inclusão do usuário em 
testes A/B e possui duração 
equivalente à duração do teste. Possui 
tanto inclusão quanto exclusão. 
Específico da versão paga da 
ferramenta de teste A/B. 

Funcionais 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

experiencia.
xpi.com 

Variável (guid de 
proposta de seguros), 
ex: 3d82d891-dfbb-
ea11-b814-
246e96902fd6 

10 minutos 
Cookie para desabilitar o botão de 
assinatura de uma proposta após 
sua assinatura. 

Funcionais 

.xpi.com XPUSERTOKEN Session 

Cookie que contém token de 
autenticação utilizado em projetos 
legados em conjunto com o 
window.xpSession. Valor repassado 
para as APIs com a finalidade de 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com cookieAuth Variável Cookie de autenticação do usuário. Funcionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.xpi.com cookieA Variável 
Cookie de autenticação e perfis de 
acesso. 

Funcionais 

.xpi.com XPUSERTOKEN Session 
Cookie de autenticação. Valor 
repassado para as APIs com a 
finalidade de autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com _remcust Variável Cookie de cache e validação (CR). Funcionais 

.xpi.com _rlphired 5 minutos Cookie de cache e validação (RLP). Funcionais 

.xpi.com CustomerProfile Variável Cookie para identificação do perfil. Analíticos 

.xpseguros.c
om.br 

incap_ses_1239_20921
63 

Session 
Cookie utilizado para identificar a 
sessão. 

Analíticos 

.xpseguros.c
om.br 

nlbi_2092163 Session 
Cookie utilizado para identificar a 
sessão. 

Analíticos 

.apps.xpi.co
m.br 

ARRAffinity - 

Cookie usado para segurança de 
dados trafegados em protocolo SSL. 
Mais detalhes em: 
https://privacy.microsoft.com/pt-
br/privacystatement/. 

Funcionais 

.www.xpi.co
m.br 

ARRAffinity - 

Cookie usado para segurança de 
dados trafegados em protocolo SSL. 
Mais detalhes em: 
https://privacy.microsoft.com/pt-
br/privacystatement/. 

Funcionais 

.xpi.com.br _ga 2 anos 
Cookie utilizado para análise da 
experiência do usuário em nossa 
plataforma utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com.br _gat_UA-5145909-16 1 dia Cookie para análise da experiência 
do usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

.xpi.com.br _gcl_au 3 meses Analíticos 

.xpi.com.br _gid 1 dia Analíticos 

.xpi.com.br cd_user_id 1 ano 
Utilizado para identificação do 
usuário (Single SignOn). 

Funcionais 

.xpi.com.br 
incap_ses_1240_19778
21 

- 
Cookie para gestão de performance, 
disponibilidade e segurança. 

Funcionais 

.xpi.com.br nlbi_1942224 - Cookie utilizado para gestão das 
sessões. Mais informações em: 
https://www.globant.com/pt-
br/cookie-policy/. 

Funcionais 

.xpi.com.br nlbi_1977821 - Funcionais 

.xpi.com.br visid_incap_1942224 1 ano 
Cookie para gestão de performance, 
disponibilidade e segurança. Para 
proteção contra DDoS e como 
Firewall para aplicações web. 

Funcionais 

.xpi.com.br visid_incap_1977821 1 ano Funcionais 

www.xpi.co
m.br 

ai_user 1 ano - Funcionais 

www.xpi.co
m.br 

kampyle_userid 1 ano 
Utilizado para identificação do 
usuário (Single SignOn). 

Funcionais 

www.xpi.co
m.br 

kampyleSessionPageCo
unter 

1 ano Contagem de sessões ativas. Funcionais 

xpi.com XPUSERTOKEN Session 
Cookie de autenticação. Valor 
repassado para as APISs com a 
finalidade de autenticação. 

Funcionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.xpi.com Profile 72 horas 
Cookie de autenticação e de 
validação do perfil. 

Funcionais 

.xpi.com CustomerProfile 72 horas 
Cookie de autenticação e de 
validação do perfil. 

Funcionais 

.xpi.com LoginFilter Sessão 
Cookie de autenticação e 
identificação do usuário. 

Funcionais 

identity.xpi.
com.br 

.AspNetCore.Antiforger
y.Uq1R3m-7t0I 

Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

portal.xpi.c
om.br 

ASP.NET_SessionId Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br CookieFingerPrint 10 minutos 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br CustomerProfile 3 dias 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br Profile 3 dias 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XP.PORTAL.AUTH Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XPPORTAL.CORE 1 hora 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XPPORTAL.USERTOKEN Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XPUSERTOKEN 1 hora 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XPUSERTOKENHTTP 1 hora 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br XPUSERTOKENIDENTITY 1 hora 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpconnect.
xpi.com.br 

XPCONNECT.IDENTITYT
OKEN 

1 hora 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

identity.xpi.
com.br 

idsrv.session Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

identity.xpi.
com.br 

idsrv Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com.br .ASPXFORMSAUTH Sessão 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

.xpi.com XPHBSECTOKEN Sessão Cookie de validação da sessão. Funcionais 

.xpi.com XPPORTAL.USERTOKEN Sessão 
Cookie de autenticação e validação 
de acesso. 

Funcionais 

conteudos.x
pi.com.br 

WPUSRTOKENXP - 
Cookie para funcionamento da 
autenticação. 

Funcionais 

conteudos.x
pi.com.br 

cd_user_id 11 meses 
Identificação de sessão do 
Wordpress. 

Funcionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

conteudos.x
pi.com.br 

wp-settings - Tempo de sessão do Wordpress. Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

NID 150 dias 

Definido pela DoubleClick para 
ajudar a criar um perfil com seus 
interesses e mostrar campanhas 
relevantes. 

Promocionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

_ga 720 dias 
Cookie para análise da experiência 
do usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

xpinstitucio
nal.com.br 

_ga 720 dias 
Cookie para análise da experiência 
do usuário em nossa plataforma 
utilizando IDs anônimos. 

Analíticos 

xpinstitucio
nal.com.br 

incap_ses_298_182903
2 

Sessão 
Permite o usuário receber conteúdo 
de um ou mais servidores. 

Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

incap_ses_298_197782
1 

Sessão 
Permite o usuário receber conteúdo 
de um ou mais servidores. 

Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

nlbi_1829032 Sessão Cookie para controle da sessão. Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

nlbi_1977821 Sessão Cookie para controle da sessão. Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

t_gid 365 dias 
Fornecido pela taboola.com e 
utilizado para fins de campanhas 
promocionais no sie. 

Promocionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

visid_incap_1829032 365 dias 
Cookie para gestão de performance, 
disponibilidade e segurança. Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

visid_incap_1977821 365 dias 
Cookie para gestão de performance, 
disponibilidade e segurança. Funcionais 

xpinstitucio
nal.com.br 

_fbp 90 dias 
Fornecido pelo Facebook e utilizado 
para fins de campanhas 
promocionais no sie. 

Promocionais 

 

b. Estabelecidos por Terceiros: 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.doubleclick

.net 
DSID 

- 

Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. Mais 
informações sobre o uso de cookies 
pelo Google podem ser encontradas 
em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Promocionais 

.doubleclick

.net 
IDE Promocionais 

.facebook.c
om 

_fbp 3 meses 
Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. Mais 
informações sobre o uso de cookies 
de mídia pelo Facebook podem ser 

Promocionais 

.facebook.c
om 

c_user 1 ano Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.facebook.c
om 

datr 2 anos 
encontradas em: 
https://www.facebook.com/policy/co
okies/. 

Promocionais 

.facebook.c
om 

fr 1 ano Promocionais 

.facebook.c
om 

sb 2 anos Promocionais 

.facebook.c
om 

wd 5 dias Promocionais 

.facebook.c
om 

xs 1 ano Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

1P_JAR 

- 

Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

ANID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

APISID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

CONSENT Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

HSID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

NID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

SAPISID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co

SEARCH_SAMESITE Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

m.br, 
.youtube.co
m 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

SID Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

SIDCC Promocionais 

.google.co
m, 
.google.co
m.br, 
.youtube.co
m 

SSID Promocionais 

.hotjar.com __hssrc 

- 

Cookies utilizados para avaliação de 
usabilidade do site. Mais informações 
sobre o uso de cookies pelo Hotjar 
podem ser encontradas em: 
https://www.hotjar.com/legal/policie
s/cookie-information/. 

Analíticos 

.hotjar.com __hstc Analíticos 

.hotjar.com _hjid Analíticos 

.hotjar.com ajs_anonymous_id Analíticos 

.hotjar.com ajs_group_id Analíticos 

.hotjar.com ajs_user_id Analíticos 

.hotjar.com tbp-consent Analíticos 

.navdmp.co
m 

__cfduid 

- 

Cookies utilizados para entrega 
customizada de mídia. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Navegg podem ser 
encontradas em: 
https://www.navegg.com/en/privacy-
policy/. 

Promocionais 

.navdmp.co
m 

nid Promocionais 

.taboola.co
m 

_ga 

- 

Cookies utilizados para entrega 
customizada de mídia. 
Muitos desses cookies são cópias de 
cookies de outros parceiros. Mais 
informações sobre o uso de cookies 
pelo Taboola podem ser encontradas 
em: 
https://www.taboola.com/cookie-
policy/. 

Promocionais 

.taboola.co
m 

_gcl_au Promocionais 

.taboola.co
m 

_hjid Promocionais 

.taboola.co
m 

_mkto_trk Promocionais 

.taboola.co
m 

d_id Promocionais 

.taboola.co
m 

ga_cid Promocionais 

.taboola.co
m 

t_gid Promocionais 

.taboola.co
m 

tbp-consent Promocionais 

.taboola.co
m 

trd_cid Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.taboola.co
m 

trd_first_visit Promocionais 

.taboola.co
m 

trd_pw Promocionais 

.taboola.co
m 

trd_referral Promocionais 

.taboola.co
m 

ufcStatus Promocionais 

www.googl
e.com 

DV - 

Cookies utilizados para avaliação de 
comportamento e usabilidade das 
plataformas digitais. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Analíticos 

.linkedin.co
m 

UserMatchHistory 

- 

Cookies utilizados para entrega 
customizada de mídia. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo LinkedIn podem ser 
encontradas em: 
https://www.linkedin.com/legal/cook
ie-table/. 

Promocionais 

.linkedin.co
m 

bcookie Promocionais 

.linkedin.co
m 

lang Promocionais 

.linkedin.co
m 

li_sugr Promocionais 

.linkedin.co
m 

lidc Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

obuid 3 meses 

Cookies utilizados para entrega 
customizada de mídia. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Outrain podem ser 
encontradas em: 
https://www.outbrain.com/legal/priv
acy#cookies/. 

Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

auid 90 dias Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

_ofcap_DOC1 7 dias Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

recs-{} 
1 minuto ou 
recarregamento 

Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

ref-{} 1 minuto Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

spuid 12 meses Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

spv 12 meses Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

sprm 12 meses Promocionais 

.amplify.out
brain.com 

SPHERE_JSESSIONID Sessão Promocionais 

.gstatic.com 1P_JAR                                               30 dias 

Utilizado para mapear a experiência 
do cliente, e rastrear passagem em 
publicidade. Ref.: 
https://cookiepedia.co.uk/cookies/1P
_JAR/. 

Promocionais 

.ads.linkedi
n.com 

lang Session 
Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. 

Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

.doubleclick

.net 
IDE 2 anos 

Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Promocionais 

.google.co
m 

__Secure-3PAPISID 2 anos 

Cookies para uso de entrega de mídia 
customizada para o usuário. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Promocionais 

.google.co
m 

__Secure-HSID 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

1P_JAR 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

APISID 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

HSID 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

NID 6 meses Promocionais 

.google.co
m 

SAPISID 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

SID 2 anos Promocionais 

.google.co
m 

SSID 2 anos Promocionais 

.google.co
m.br 

__Secure-3PAPISID 2 anos Promocionais 

.google.co
m.br 

__Secure-APISID 1 mês Promocionais 

.google.co
m.br 

__Secure-HSID 1 mês Promocionais 

.google.co
m.br 

HSID 2 anos Promocionais 

.google.co
m.br 

NID 6 meses Promocionais 

.google.co
m.br 

SAPISID 2 anos Promocionais 

.google.co
m.br 

SID 2 anos Promocionais 

.google.co
m.br 

SSID 2 anos Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.krxd.net _kuid_ 6 meses 

Cookie de monitoramento de 
privacidade Kaspersky. Mais 
informações em: 
https://www.kaspersky.com.br/web-
privacy-policy 

Analíticos 

.linkedin.co
m 

bcookie 2 anos Cookies utilizados para avaliação de 
comportamento e usabilidade das 
plataformas digitais. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Google podem ser 
encontradas em: 
1. How Google Use Cookies: 
https://policies.google.com/technolo
gies/cookies/; 
2. Types of Cookies Uses By Google: 
https://policies.google.com/technolo
gies/types/. 

Analíticos 

.linkedin.co
m 

lang - Analíticos 

.linkedin.co
m 

li_sugr 3 meses Analíticos 

.linkedin.co
m 

lidc 1 dia Analíticos 

.linkedin.co
m 

lissc 1 ano Analíticos 

.linkedin.co
m 

UserMatchHistory 1 mês Analíticos 

.navdmp.co
m 

__cfduid 1 mês 
Cookies utilizados para entrega 
customizada de mídia. 
Mais informações sobre o uso de 
cookies pelo Navegg podem ser 
encontradas em: 
https://www.navegg.com/en/privacy-
policy/. 

Promocionais 

.navdmp.co
m 

nid 2 anos Promocionais 

.navdmp.co
m 

nid 2 anos Promocionais 

.yahoo.com A3 1 ano 
Cookies utilizados para avaliação de 
comportamento e usabilidade das 
plataformas digitais. Mais 
informações sobre o uso de cookies 
pelo Yahoo podem ser encontradas 
em: 
https://policies.yahoo.com/xa/en/yah
oo/privacy/topics/cookies/index.htm. 

Analíticos 

.yahoo.com B 1 ano Analíticos 

.yahoo.com GUC 1 ano Analíticos 

na5.thunde
rhead.com 

_one_svr_MTIwMDM
y 

2 anos 

Cookies utilizados para coletar 
informações sobre a visita ao site, 
podendo capturar automaticamente 
as seguintes informações: 

Informações do dispositivo como 
modelo de hardware, versão do 
sistema operacional, identificadores 
exclusivos do dispositivo e 
informações da rede móvel; 

Informações técnicas sobre seu 
computador, quando disponível, seu 
endereço IP, sistema operacional e 
tipo de navegador, para 
administração do sistema e 
propósitos analíticos. Mais 
informações: 
https://www.thunderhead.com/our-
product/the-thunderhead-trust-
center/privacy-policy/. 

Analíticos 

.doubleclick

.net 
NID 5 meses 

Definido pela DoubleClick para ajudar 
a criar um perfil com seus interesses e 
mostrar campanhas relevantes. 

Promocionais 



 

 

Domínio Nome Tempo de vida Descrição (Finalidade) Tipo 

.doubleclick

.net 
OGPC 1 mês 

Habilita a funcionalidade do Google 
Maps. 

Analíticos 

youtube.co
m 

GPS 1 hora 

Cookies do Google (Youtube). Analíticos 
youtube.co
m 

VISITOR_INFO1_LIVE 1 ano 

youtube.co
m 

YSC Sessão 

.xpi.com.br incap_ses_298_15004 

1 ano 
Cookies da ferramenta de de 
segurança, performance e 
disponibilidade. 

Funcionais 
.xpi.com.br 

incap_ses_789_82521
4 

.xpi.com.br visid_incap_15004 

.xpi.com.br visid_incap_825214 

.xpi.com.br kampyle_userid 

1 ano 
Cookies do Medallia para fins de 
marketing. 

Analíticos 

.xpi.com.br 
kampyleSessionPageC
ounter 

.xpi.com.br kampyleUserSession 

.xpi.com.br 
kampyleUserSessions
Count 

 

7. Informação adicional 

Estamos comprometidos em manter a sua informação pessoal segura. Para mais informações 

sobre o processamento de informação, por favor leia a nossa Política de Privacidade. 

 


