
 

Cookies que utilizamos no site www.pegaki.com.br: 

Cookies Estatísticos 
Nome Provedor Função Prazo Tipo 

_clck pegaki.com.br 

Coleta dados sobre a navegação e o 
comportamento do usuário no site. Isso é usado 
para compilar relatórios estatísticos e mapas de 

calor para o proprietário do site. 

1 ano HTTP 

_ga pegaki.com.br 
Registra um ID exclusivo que é usado para gerar 
dados estatísticos sobre como o visitante usa o 

site. 
2 anos HTTP 

_gat pegaki.com.be Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa 
de solicitação. 1 dia HTTP 

_gid pegaki.com.br 
Registra um ID exclusivo que é usado para gerar 
dados estatísticos sobre como o visitante usa o 

site. 
1 dia HTTP 

_hjAbsolu
teSessionI
nProgress

e 

pegaki.com.br 

Este cookie é usado para contar quantas vezes um 
site foi visitado por diferentes visitantes – Isso é 
feito atribuindo um ID ao visitante, para que ele 

não seja registrado duas vezes. 

1 dia HTTP 

_hjFirstSe
en pegaki.com.br 

Este cookie é usado para determinar se o visitante 
já visitou o site antes ou se é um novo visitante no 

local na rede internet. 
1 dia HTTP 

_hjid pegaki.com.br 
Define um ID Exclusivo para a sessão. Isso permite 
que o site obtenha dados sobre o comportamento 

do visitante para finalidade estatísticas. 
1 ano HTTP 

_hjid pegaki.com.br 
Define um ID Exclusivo para a sessão. Isso permite 
que o site obtenha dados sobre o comportamento 

do visitante para finalidade estatísticas. 
Persistente HTML 

_hjInclud
edInPage
viewSamp

le 

pegaki.com.br 
Usado para detectar se a navegação e as 

interações do usuário estão incluídas na análise de 
dados do site. 

1 dia HTTP 

_hjTLDTes
t pegaki.com.br 

Registra dados estatísticos sobre o comportamento 
dos usuários no site. Usado para análises internas 

pelo site operador. 
Sessão HTTP 

CLID clarity.ms 

Coleta dados sobre a navegação e o 
comportamento do usuário no site. Isso é usado 
para compilar relatórios estatísticos e mapas de 

calor para o proprietário do site. 

1 ano HTTP 

UB-BEM-
ID pegaki.com.br 

Permite que o site faça variações de sua página de 
destino. Isso é usado para minimizar as taxas de 

rejeição, o que significa que menos usuários 
deixam a página imediatamente 

Persistente HTML 

 

 



 

 

Cookies de Marketing 
Nome Provedor Função Prazo Tipo 

_fbp pegaki.com.br 

Usado pelo Facebook para fornecer 
uma série de produtos de 

publicidade, como lances em 
tempo real de terceiros 

anunciantes.  

3 meses HTTP 

Ads/ga-
audiences google.com 

Usado pelo Google AdWords para 
reconquistar visitantes que 

provavelmente se converterão em 
clientes com base no 

comportamento online do visitante 
em websites. 

Sessão Pixel 

ANONCHK c.clarity.ms 

Registra dados sobre visitantes de 
várias visitas em vários sites. Essa 
informação é usada para medir a 

eficiência da propaganda em sites. 

1 dia HTTP 

Muid clarity.ms 

Usado amplamente pela Microsoft 
como um ID de usuário exclusivo. O 
cookie permite o rastreamento do 

usuário sincronizando o ID em 
muitos domínios da Microsoft.  

1 ano HTTP 

SM c.clarity.ms 

Registra uma ID exclusiva que 
identifica o dispositivo do usuário 
durante as visitas de retorno em 
sites que usam a mesma rede de 

anúncios. O ID é usado para 
permitir anúncios direcionados. 

Sessão HTTP 

SEM_B bing.com 

Rastreia a interação do usuário 
com a função da barra de pesquisa 

do site. Esses dados podem ser 
usados para apresentar o usuário 

com produtos ou serviços 
relevantes. 

1 dia  HTTP 

Tr facebook.com 

Usado pelo Facebook para fornecer 
uma série de produtos de 

publicidade, como lances em 
tempo real de terceiros 

anunciantes.  

Sessão Pixel 

 

 

 

 



 
Cookies não Classificados 

Nome Provedor Função Prazo Tipo 

Ub-bem-
GUID# pegaki.com.br Cookie não classificado. Persistente HTML 

_clsk pegaki.com.br Cookie não classificado. 1 dia HTTP 

_cltk pegaki.com.br Cookie não classificado. Sessão HTML 

c.gif c.clarity.ms Cookie não classificado. Sessão Pixel 

 

Atualizado em 12 de julho de 2021. 


