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I .  I NTRODUÇÃO

As Empresas Usiminas utilizam cookies para melhorar 

o desempenho e a sua experiência na utilização do 

nosso website.

Procuramos explicar de forma transparente como, 

quando e porque utilizamos cookies. 

Ao acessar o nosso website, você autoriza o uso cookies 

nos termos desta Política.

I I .  O QU E SÃO COOKI ES? 

Os cookies são arquivos digitais com pequenos 

fragmentos de dados (geralmente com um identi-

ficador único), que são armazenados em seu 

dispositivo por meio do navegador web ou aplica-

tivo e guardam informações relacionadas com as 

suas preferências.
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Caso não concorde com o uso de cookies, você pode: (i) ajustar as configurações de seu 

navegador para não permitir o uso de cookies ou (ii) não acessar o nosso website.

Lembramos que desabilitar o uso de cookies pode impactar na sua experiência ao nave-

gar em nosso website.

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta política de cookies, você pode entrar em 

contato conosco por meio do endereço eletrônico: encarregadodedados@usiminas.com 

ou se preferir saber mais informações sobre nós e como protegemos seus dados, consul-

te nossa Política De Privacidade, disponível em nosso website. 



I I I .  PAR A QU E SERVEM OS COOKI ES?

IV.  QU E TI PO DE COOKI ES UTI LIZA MOS?

Os cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de performance, 

como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados são direcio-

nados às suas necessidades e expectativas.

Os cookies permitem que nosso website memorize informações sobre a sua visita, o seu 

idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que 

nós consideramos relevantes para tornar sua experiência muito mais interativa.

Os cookies também podem ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e agrega-
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das que permitem entender como os usuários 

utilizam e interagem com o nosso website, 

bem como para aprimorar suas estruturas e 

conteúdo. Por serem estatísticas anônimas, 

não podemos identificá-lo pessoalmente por 

meio desses dados.

A utilização de cookies é algo comum em qual-

quer website atualmente. O seu uso não preju-

dica os dispositivos (computadores, smartpho-

nes, tablets, etc.) em que são armazenados.

Utilizamos dois tipos de cookies em nosso website: cookies de sessão e cookies 

persistentes.

A.  COOKI ES DE SESSÃO

São os cookies temporários que permanecem 

arquivados até que o usuário saia do website ou 

encerre o navegador.

Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

__RequestVerificationToken ASP.net
Fim da sessão 
do navegador

Ele foi projetado para impedir a publicação não autorizada de conteúdo 
em um site, conhecido como Cross-Site Request Forgery. Ele não contém 
informações sobre o usuário e é destruído ao fechar o navegador.



V. É  POSSÍVEL CONTROL AR OU EXCLU I R COOKI ES?

A maioria dos navegadores de Internet é configurada 

para aceitar automaticamente os cookies.

Você pode alterar as configurações para bloquear o uso 

de cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver sendo 

enviado para seu dispositivo. Existem várias formas de 

gerenciar cookies.

Ao desabilitar os cookies, você talvez não consiga visitar certas áreas de uma página ou 

talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma página do website 

das Empresas Usiminas.

Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso website (computador, 

smartphone, tablet, etc.), deve assegurar-se de que cada navegador, em dispositivos 

distintos, esteja ajustado para atender às suas preferências em relação aos cookies.

Para que você possa, de forma simples e intuitiva, gerir suas preferências quanto aos 

cookies a partir do seu navegador, utilize um dos links abaixo:

•    Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de cookies nos browsers 

abaixo clique nas imagens: 

B.  COOKI ES PERSISTENTES

São os cookies que ficam armazenados no dispositivo do usuário até que sejam excluídos 

(o tempo que o cookie permanece no dispositivo depende da duração do seu "tempo de 

vida" e das configurações do navegador).

Os cookies (de sessão ou persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua 

função:
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Cookies Estritamente Necessários: permitem navegar e 

acessar as áreas seguras do website. Sem esse tipo de 

cookie, nosso website não funciona corretamente.

Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos 

com a finalidade de analisar a utilização do website e seu 

respectivo desempenho.

Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a 

disponibilização de funcionalidades adicionais no website 

ou para guardar as preferências definidas pelo usuário, 

sempre que utilizar o mesmo dispositivo.

Cookies Específicos de Publicidade: direcionam a 

publicidade em função dos interesses do usuário, ajudando 

a medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade 

de terceiros.

WWW



VI. INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS COOKIES

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos cookies em nosso website, 

bem como as finalidades de tratamento dos dados que os justificam.

A maioria dos navegadores de Internet é configurada 

para aceitar automaticamente os cookies.

Você pode alterar as configurações para bloquear o uso 

de cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver sendo 

enviado para seu dispositivo. Existem várias formas de 

gerenciar cookies.
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Ao desabilitar os cookies, você talvez não consiga visitar certas áreas de uma página ou 

talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma página do website 

das Empresas Usiminas.

Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso website (computador, 

smartphone, tablet, etc.), deve assegurar-se de que cada navegador, em dispositivos 

distintos, esteja ajustado para atender às suas preferências em relação aos cookies.

Para que você possa, de forma simples e intuitiva, gerir suas preferências quanto aos 

cookies a partir do seu navegador, utilize um dos links abaixo:

•    Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de cookies nos browsers 

abaixo clique nas imagens: 

Chrome Internet
Explorer

Firefox Safari Opera

A.  COOKI ES DE SESSÃO

Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

__RequestVerificationToken ASP.net
Fim da sessão 
do navegador

Ele foi projetado para impedir a publicação não autorizada de conteúdo 
em um site, conhecido como Cross-Site Request Forgery. Ele não contém 
informações sobre o usuário e é destruído ao fechar o navegador.

ASP.NET_SessionId ASP.net
Fim da sessão 
do navegador

SessionId é um cookie que é usado para identificar a sessão do usuário 
no servidor. A sessão é uma área no servidor que pode ser usada para 
armazenar o estado da sessão entre as solicitações http.

citrix_ns_id Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Além dos recursos de segurança, esse cookie é capaz de detectar 
visitantes maliciosos em nossos sites.

NSC_ESNS Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Este nome de cookie está associado ao serviço de balanceamento de 
carga Netscaler da Citrix. Este é um tipo de cookie de padrão com a raiz 
sendo NSC_ e o resto do nome sendo um identificador alfanumérico 
criptografado exclusivo para o servidor virtual do qual se originou. O 
cookie é usado para garantir que o tráfego e os dados do usuário sejam 
roteados para os locais corretos onde um site está hospedado em vários 
servidores, para que o usuário final tenha uma experiência consistente.

_gat_gtag_UA_156711304_1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.

__RequestVerificationToken ASP.net
Fim da sessão 
do navegador

Ele foi projetado para impedir a publicação não autorizada de conteúdo 
em um site, conhecido como Cross-Site Request Forgery. Ele não contém 
informações sobre o usuário e é destruído ao fechar o navegador.

citrix_ns_id Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Além dos recursos de segurança, esse cookie é capaz de detectar 
visitantes maliciosos em nossos sites.

_gid Google Analytics
Fim da sessão 
do navegador

Usado para distinguir usuários.

_gat_gtag_UA_113571183_1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
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Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

__privaci_cookie_consent_
uuid __privaci_cookie_

consent_generated
Privaci Persistente Usado por privaci para rastrear consentimento.

__cfduid Cloudflare 30 dias
Além dos recursos de segurança, esse cookie é capaz de detectar 
visitantes maliciosos em nossos sites.

_icl_current_language WPML 1 dia Para armazenar as configurações de idioma.

_hjid Hotjar 12 meses

Cookie Hotjar que é definido quando o cliente acessa pela primeira 
vez uma página com o script Hotjar. Ele é usado para persistir o ID do 
usuário Hotjar, exclusivo para esse site no navegador. Isso garante que o 
comportamento em visitas subsequentes ao mesmo site seja atribuído 
ao mesmo ID de usuário.

_hjIncludedInSessionSample Hotjar 30 minutos
Este cookie é definido para permitir que o Hotjar saiba se aquele 
visitante está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de 
sessão diária de seu site.

_cf_bm Cloudflare 30 minutos
Complemento dos recursos de segurança, este cookie é capaz de 
detectar visitantes maliciosos nos nossos sites.

_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 30 Minutos
Este cookie é usado para detectar a primeira sessão de exibição de 
página de um usuário. Este é um sinalizador True / False definido pelo 
cookie.

ARRAffinity Azure 12 meses
Cookies de afinidade são usados para ajudar as pessoas que precisam 
ficar com uma determinada instância de aplicativo da web ou site da 
web no Azure.

citrix_ns_id Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Além dos recursos de segurança, esse cookie é capaz de detectar 
visitantes maliciosos em nossos sites.

NSC_ESNS Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Este nome de cookie está associado ao serviço de balanceamento de 
carga Netscaler da Citrix. Este é um tipo de cookie de padrão com a raiz 
sendo NSC_ e o resto do nome sendo um identificador alfanumérico 
criptografado exclusivo para o servidor virtual do qual se originou. O 
cookie é usado para garantir que o tráfego e os dados do usuário sejam 
roteados para os locais corretos onde um site está hospedado em vários 
servidores, para que o usuário final tenha uma experiência consistente.

_gat_gtag_UA_156711304_1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.

__RequestVerificationToken ASP.net
Fim da sessão 
do navegador

Ele foi projetado para impedir a publicação não autorizada de conteúdo 
em um site, conhecido como Cross-Site Request Forgery. Ele não contém 
informações sobre o usuário e é destruído ao fechar o navegador.

citrix_ns_id Citrix
Fim da sessão 
do navegador

Além dos recursos de segurança, esse cookie é capaz de detectar 
visitantes maliciosos em nossos sites.

_gid Google Analytics
Fim da sessão 
do navegador

Usado para distinguir usuários.

_gat_gtag_UA_113571183_1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.

_gat_UA-153422469-1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.

_gat_UA-157449231-1 Google Analytics 
Fim da sessão 
do navegador

Este cookie permite que os proprietários de sites rastreiem o 
comportamento do visitante, medindo o desempenho do site. Para 
saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.

NID Google Analytics
Fim da sessão 
do navegador

O Google define uma série de cookies em qualquer página que inclua 
um mapa do Google. Embora não tenhamos controle sobre os cookies 
definidos pelo Google, eles parecem incluir uma mistura de informações 
para medir o número e o comportamento dos usuários do Google Maps.

SessionIdCookie ASP.Net
Fim da sessão 
do navegador

Os IDs de sessão podem ser armazenados como cookies localmente 
na extremidade do cliente. Quando uma solicitação é feita ao servidor, 
o servidor transmite o cookie contendo o ID da sessão. O servidor 
armazenou o ID da sessão e as informações associadas da última sessão 
e os disponibiliza ao cliente se o ID da sessão corresponder.

B.  COOKI ES PERSISTENTES

A.  COOKI ES ESTRITAMENTE N ECESSÁRIOS

Nome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do CookieNome do Cookie ProvedorProvedorProvedorProvedorProvedorProvedorProvedorProvedor ValidadeValidadeValidadeValidadeValidadeValidade FinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidadeFinalidade

__pri__pri__privvaci_cookie_ookie_ookie_conseonseonsent_
uuid __priuuid __priuuid __privaci_aci_cookie_ookie_ookie_

conseonsent_t_geneeneratedtedted
Privvaci Persisteersistentete Usado por priUsado por priUsado por priUsado por priUsado por privaci paaci para rastrear ear conseonsentimetimenttto.

____cfduidduidfduidf CloudflaCloudflareee 30 dias30 dias
AlémAlémAlém dos rrecursosecursos dedede segusegurança,ança, esseesse cookieookieookie éé capazcapaz dede detedetedetedetectar 
visitavisitavisitavisitavisitannnntes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.tes maliciosos em nossos sites.

_icl_cur_icl_cur_icl_cur_icl_curreent_languat_languat_languat_languat_language WWPPPPMLML 1 dia1 dia1 dia1 dia PPPPPara armaa armazenar as enar as enar as configuonfiguonfiguonfiguonfigurações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.ações de idioma.

_hjid_hjid_hjid_hjid Hotjar Hotjar Hotjar Hotjar 12 meses12 meses12 meses12 meses12 meses12 meses

CCCCCCCookieookieookieookieookie HotjarHotjarHotjarHotjarHotjar queque ééé definidodefinidodefinidodefinidodefinidodefinidodefinidodefinidodefinido quandoquandoquandoquandoquando o clieclieclieclieclieclieclientetete acessaacessa pelapelapelapelapela primeiprimeiprimeiprimeiprimeiprimeiprimeiprimeira 
vvvez umauma páginapágina ccom ooo scripscript HotjaHotjar. EleEle é usadousadousado papara persistirpersistirpersistir o ID do 
usuáriousuáriousuáriousuáriousuáriousuáriousuário HotjaHotjaHotjaHotjar,r,r exxclusiclusivvvo parra esseesse sitesite nono navvvegadoegadoegadoegador. IssoIssoIssoIsso garaantete quequequeque o 
cccompoomportametamento emem visitasvisitasvisitas subsequesubsequesubsequentestes aoaoao mesmomesmo sitesite sejaseja atribuído tribuído tribuído tribuído 
ao mesmo ao mesmo ao mesmo ao mesmo IID de usuáriD de usuáriD de usuáriD de usuáriD de usuáriD de usuáriD de usuário.

_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample_hjIncludedInSessionSample Hotjar Hotjar 30 minutos30 minutos30 minutos
EEEste cookie é definidodefinidodefinidodefinido paraa permitirpermitir que o HotjarHotjar saibasaiba se aquele aquele aquele aquele 
visitavisitavisitannte estáestá incluídoincluído na amostamostraagem de dadosdadosdados definidadefinidadefinida pelopelo limitelimitelimitelimite de 
sessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu sitsessão diária de seu site.

_ccf_bmf_bm CloudflaCloudflareee 30 minutos30 minutos30 minutos
CCComplemeomplemennto dosdos recursosecursosecursosecursos de segurrança,ança,ança, esteeste cookieookie é capazcapazcapazcapaz de 
detedetedetedetedetecctar visitatar visitatar visitatar visitatar visitatar visitanntes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.tes maliciosos nos nossos sites.

_hjAbsoluteSessionInP_hjAbsoluteSessionInP_hjAbsoluteSessionInP_hjAbsoluteSessionInP_hjAbsoluteSessionInP_hjAbsoluteSessionInProgogogressess Hotjar Hotjar 30 Minutos30 Minutos30 Minutos
EEEste cookieookie é usadousado papapara detedetectartar a primeiprimeiprimeira sessãosessão de exibiçãoxibiçãoxibiçãoxibição de 
páginapáginapáginapágina de umum usuáriusuário. Este é um sinalisinalizadoradorador True / Falsealse definidodefinido pelo 
cccookiee.

ARRRAffinityfinityfinityfinityfinityffinityf AzuAzure 12 meses12 meses12 meses
CCCookiesookies de afinidadeafinidadeafinidade sãosãosão usadosusados para ajudarajudarajudarajudar as pessoaspessoaspessoas queque precisam ecisam ecisam ecisam 
ficarficarficar comom umauma determinadadeterminadadeterminadadeterminadadeterminada instânciainstância de aplicaplicaplicaplicaplicaplicaplicativvo da web ou sitesitesitesite da 
wwweb no Azueb no Azure.
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B.  COOKI ES DE FU NCIONALI DADE

C.  COOKI ES ANALÍTICOS

D.  COOKI ES ESPECÍFICOS DE PU BLICI DADE

Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

vuid vimeo
Fim da sessão 
do navegador

Usamos o Vimeo para inserir vídeos em nosso site. Esses cookies são 
usados pelo Vimeo para coletar informações de rastreamento analítico.
https://vimeo.com/cookie_policy

YSC YouTube 
Fim da

sessão do
navegador

Esses cookies são usados para coletar informações sobre quem são os
visitantes e como eles usam nosso site. Para saber mais sobre como o
Google coleta e usa dados, visite
https://policies.google.com/privacy/partners.

Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

_ga Google Analytics Persistente

Este cookie permite que os proprietários de sites acompanhem a medida 
do comportamento do visitante do desempenho do site. Para saber mais 
sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://policies.google.
com/privacy/partners.

_gat Google Analytics 1 minuto
Usado para controlar a taxa de solicitação. Se o Google Analytics for 
implantado por meio do Gerenciador de tags do Google, esse cookie será 
denominado _dc_gtm_ <property-id>.

test_cookie Google 1 dia Usado para verificar se o navegador do usuário suporta cookies.

Nome do Cookie Provedor Validade Finalidade

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 8 meses

Esses cookies são usados para coletar informações sobre quem são os 
visitantes e como eles usam nosso site. Usamos as informações para 
compilar relatórios, segmentar públicos e nos ajudar a melhorar os sites 
da Caterpillar. Também usamos esse cookie para segmentar públicos 
para tornar a publicidade mais atraente para os usuários e mais valiosa 
para editores e anunciantes. Para saber mais sobre como o Google coleta 
e usa dados, visite https://policies.google.com/privacy/partners.

_fbp Facebook 3 meses Para armazenar e rastrear visitas em websites.

__trf RD Station 24 meses Armazena referência de origem de uma visita em nosso site.

fr
Contém um navegador e ID de usuário exclusivos, usados para
publicidade direcionada.

Facebook 3 meses

__atuvc AddThis 24 meses

Este cookie está associado ao widget de compartilhamento social 
AddThis, que normalmente é incorporado em sites para permitir que os 
visitantes compartilhem conteúdo com uma variedade de plataformas 
de rede e compartilhamento. Ele armazena uma contagem de 
compartilhamento de página atualizada.lly within GSMA.

__atuvs AddThis 24 meses

Este cookie está associado ao widget de compartilhamento social 
AddThis, que normalmente é incorporado em sites para permitir que os 
visitantes compartilhem conteúdo com uma variedade de plataformas 
de rede e compartilhamento. Acredita-se que seja um novo cookie do 
AddThis que ainda não está documentado, mas foi categorizado sob o 
pressuposto de que serve a uma finalidade semelhante a outros cookies 
definidos pelo serviço.

di2 AddThis 24 meses

Os cookies Addthis rastreiam quais opções de rede social você usa (enviar 
e-mail para um amigo, enviar para o Facebook etc.). Essas informações 
são coletadas apenas de forma agregada para que possamos saber 
quais são as ferramentas mais populares.

loc AddThis 24 meses
Geolocalização, que é usada para ajudar os provedores a determinar 
como os usuários que compartilham informações entre si estão 
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fr 30 minutos

Complemento dos recursos de segurança, este cookie é capaz de 
detectar visitantes maliciosos nos nossos sites.

Facebook 3 meses

Contém um 
navegador e 
ID de usuário 

exclusivos, 
usados para 
publicidade 
direcionada.

Este cookie é usado para detectar a primeira sessão de exibição de 
página de um usuário. Este é um sinalizador True / False definido pelo 
cookie.

__atuvc AddThis 24 meses

Este cookie está associado ao widget de compartilhamento social 
AddThis, que normalmente é incorporado em sites para permitir que os 
visitantes compartilhem conteúdo com uma variedade de plataformas 
de rede e compartilhamento. Ele armazena uma contagem de 
compartilhamento de página atualizada.lly within GSMA.

__atuvs AddThis 24 meses

Este cookie está associado ao widget de compartilhamento social 
AddThis, que normalmente é incorporado em sites para permitir que os 
visitantes compartilhem conteúdo com uma variedade de plataformas 
de rede e compartilhamento. Acredita-se que seja um novo cookie do 
AddThis que ainda não está documentado, mas foi categorizado sob o 
pressuposto de que serve a uma finalidade semelhante a outros cookies 
definidos pelo serviço.

di2 AddThis 24 meses

Os cookies Addthis rastreiam quais opções de rede social você usa (enviar 
e-mail para um amigo, enviar para o Facebook etc.). Essas informações 
são coletadas apenas de forma agregada para que possamos saber 
quais são as ferramentas mais populares.

loc AddThis 24 meses
Geolocalização, que é usada para ajudar os provedores a determinar 
como os usuários que compartilham informações entre si estão 
localizados geograficamente (nível estadual)

uid AddThis 24 meses ID de usuário e rastreamento de tempo de login

uvc AddThis 24 meses
Atualizar o contador monitorando o compartilhamento de conteúdo por 
meio de sites de mídia social

Vc AddThis 24 meses addthis.com

na_id AddThis 24 meses Compartilhamento de páginas / links deste site em redes sociais

ouid AddThis 24 meses

AddThis é uma ferramenta de compartilhamento social que permite 
compartilhar o conteúdo do site nas redes sociais ou por e-mail. 
Eles rastreiam as interações com os botões de compartilhamento 
incorporados e monitoram seu uso.

Um AddThis 24 meses
Registra o comportamento do visitante nas mídias sociais - pode ser 
usado para otimizar a relevância do anúncio e a segmentação geral.

IDE .doubleclick.net
Fim da sessão 
do navegador

Usado pelo Google DoubleClick para registrar e relatar as ações do usuário 
do site após visualizar ou clicar em um dos anúncios do anunciante com 
o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios 
direcionados ao usuário.

GPS YouTube 
Fim da sessão 
do navegador

Identifica e rastreia visitantes únicos via GPS em dispositivos móveis. 
Para saber mais sobre como o Google coleta e usa dados, visite https://
policies.google.com/privacy/partners.


