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Tipo Nome Domínio Expiração Finalidade 

Analítico 1P_JAR google.com 1 mês 
Armazenar informações de 
acesso e personalizar 
anúncios. 

Analítico ou 
Publicidade 

AID google.com 1,5 anos 

Armazenar as atividades do 
usuário no Google em 
dispositivos diferentes, 
inclusive para anúncios de 
publicidade. 

Publicidade ANID google.com 2 anos 

Construir um perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade ANID google.com.br 2 anos 

Construir um perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade APISID google.com 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade APISID google.com.br 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade CONSENT google.com 17 anos 

Construir um perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade CONSENT google.com.br 17 anos 

Construir um perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade HSID google.com 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade HSID google.com.br 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 
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Analítico NID google.com 6 meses 

Lembrar preferências e 
outras informações (idioma 
preferido, nº de resultados 
de pesquisa, ativação do 
filtro SafeSearch do 
Google). 

Analítico NID google.com.br 6 meses 

Lembrar preferências e 
outras informações (idioma 
preferido, nº de resultados 
de pesquisa, ativação do 
filtro SafeSearch do 
Google). 

Técnicas OGPC google.com 1 mês 
Fornecer serviços e extrair 
informações anônimas 
sobre navegação. 

Publicidade OTZ www.google.com 1 mês 
Informações de tráfego 
voltado para o Google 
Analytics. 

Publicidade SAPISID google.com 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade SAPISID google.com.br 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Técnicas 
SEARCH_SAM
ESITE 

google.com 5 meses 

Mitigar o risco de fuga de 
informação de fontes 
cruzadas. Também oferece 
alguma proteção contra-
ataques de pedidos de 
falsificação cruzada no 
local. 

Publicidade SID google.com 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade SID google.com.br 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Analítico SIDCC google.com 1 ano 

Cookie de segurança para 
proteger os dados dos 
usuários contra acesso não 
autorizado. 

Publicidade SSID google.com 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 

Publicidade SSID google.com.br 2 anos 
Armazenar as preferências 
do usuário. 
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Analítico UULE www.google.com 8 horas 

Associado ao serviço 
Google Maps, permite a 
geolocalização do endereço 
correspondente. 

Publicidade 
__Secure-
3PAPISID 

google.com 2 anos 

Construir perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade 
__Secure-
3PAPISID 

google.com.br 2 anos 

Construir perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade 
__Secure-
3PSID 

google.com 2 anos 

Construir perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade 
__Secure-
3PSID 

google.com.br 2 anos 

Construir perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Publicidade 
__Secure-
3PSIDCC 

google.com 1 ano 

Construir perfil de 
interesses do usuário e 
exibir anúncios do Google 
de forma relevante e 
personalizada. 

Analítico _ga interprocess.com.br 2 anos 
Google Analytics - Usado 
para distinguir usuários. 

Analítico _gta interprocess.com.br 1 dia 
Google Analytics - Usado 
para controlar a taxa de 
solicitação. 

Analítico _gid interprocess.com.br 1 dia 
Google Analytics - Usado 
para distinguir usuários. 

Técnicas pll_language www.interprocess.com.br 7 meses 
Armazenar preferência de 
idioma. 

Técnicas 
wordpress_test_
cookie 

www.interprocess.com.br Sessão 
Verificar se o navegador 
aceita cookies. 
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