
 

Aviso de cookies 

Um cookie é um pequeno arquivo que salva configurações da internet. Quase todos os sites usam a 

tecnologia dos cookies. Quando se acessa um site pela primeira vez, os cookies são baixados pelo 

navegador da internet. Na próxima vez que este site for aberto com o mesmo dispositivo, o cookie e as 

informações nele armazenadas serão enviados de volta para o site que o criou (cookie primário) ou para 

outro site ao qual pertença (cookie de terceiros). Isso permite que o site reconheça que você o abriu 

anteriormente com o navegador e, em alguns casos, o conteúdo exibido poderá variar. 

Os cookies são úteis porque podem melhorar a experiência do usuário quando se acessa um site que já foi 

visitado várias vezes. Desde que se use o mesmo dispositivo e navegador de antes, os cookies lembram as 

suas preferências e como você usa um site, por exemplo, bem como adaptam as ofertas exibidas aos 

interesses e necessidades pessoais do usuário. 

 

Atualmente, só usamos os cookies necessários para exibir o site, os chamados cookies essenciais. 

Os cookies essenciais, que também podem ser descritos como "estritamente necessários" ou "necessários", 

garantem funções sem as quais você não conseguiria usar este site como pretendido. Esses cookies são 

usados exclusivamente por este site. Portanto, podemos denominá-los cookies primários.  

 

Um cookie primário também armazena a sua decisão sobre o uso dos cookies neste site. Seu 

consentimento não é necessário para o uso dos cookies essenciais. 

Os cookies essenciais não podem ser desativados em nosso site. Em geral, no entanto, você poderá 

desativar os cookies no navegador quando quiser. A maioria dos navegadores oferece as seguintes opções 

nas configurações de privacidade: 

 

• Desativar os cookies 

• Excluir os cookies ao fechar o navegador 

• Bloquear cookies de terceiros (por exemplo, banners publicitários) 

• Consentimento antes de definir um cookie 

 

Lista de cookies essenciais 

 
(1) Cookies de gerenciamento de sessão: cookies de ID de sessão, de usuário e de dispositivo junto com 

cookies de registro de data e hora para o tempo das sessões após a inatividade.  

(2) Cookies de gerenciamento de segurança de aplicativos (ASM) para proteger a infraestrutura da web 

contra ataques à segurança.  

(3) Cookies de roteamento: para rotear solicitações de uma única sessão para o mesmo servidor a fim de 

que o serviço seja consistente.  
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Nome do cookie Categoria Duração do 
armazenamento 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Categoria (1) Duração da sessão 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Categoria (1) Duração da sessão 

- WorkdayLB_UICLIENT Categoria (3) Duração da sessão 

- TS**** Categoria (2) Duração da sessão 

cdnDown  Categoria (3) Duração da sessão 

cdnWonRace Categoria (3) Duração da sessão 

timezoneOffset Categoria (1) Duração da sessão 

wday_vps_cookie Categoria (3) Duração da sessão 
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