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A tradução abaixo destina-se apenas a fins informativos. Em caso de discrepância, inconsistência ou conflito 
entre esta tradução e a versão em inglês (especialmente, especialmente em razão de atrasos na tradução), a 
versão em inglês prevalecerá. 
 
Título: aviso sobre cookies 
Corpo: atualizada pela última vez em 31 de julho de 2020 
 
Usamos cookies, pixels e outras tecnologias semelhantes (coletivamente, “cookies”) para reconhecer seu 
navegador e dispositivo, saber mais sobre seus interesses, oferecer recursos e serviços essenciais e para 
finalidades adicionais, incluindo: 

• reconhecer você quando inicia uma sessão para usar nossas ofertas, o que nos permite apresentar 
recomendações, exibir conteúdo personalizado e oferecer recursos e serviços personalizados;  

• monitoramento de suas preferências especificadas, o que nos permite atender aos seus gostos, como 
as preferências de idioma e configuração;  

• realização de pesquisa e diagnóstico para melhorar nossas ofertas;  
• prevenção de atividades fraudulentas; 
• melhorar a segurança; 
• entregar conteúdo, incluindo propagandas, de acordo com seus interesses nos sites da AWS e de 

terceiros (consulte o aviso sobre propaganda localizada na internet para saber como usamos cookies 
para oferecer propagandas baseadas em interesses); 

• relatórios que nos possibilitam medir e analisar o desempenho de nossas ofertas. 
 
Alguns cookies da AWS são excluídos ao final da sessão do seu navegador, enquanto outros continuam entre 
as sessões. Cookies essenciais permanecem no seu dispositivo por até 365 dias a partir da sua última visita 
ao nosso site. Outros cookies permanecem em seu dispositivo por até 365 a partir da última vez que foram 
usados. 
 
Informações que coletamos por meio de cookies 
Exemplos de informações que coletamos automaticamente por meio de cookies incluem: 

• informações de rede e conexão, como o endereço IP usado para conectar seu computador ou outro 
dispositivo à internet e informações sobre seu provedor de serviços de internet; 

• informações de computadores e dispositivos, como tipo e versão do dispositivo, aplicativo ou 
navegador, tipo e versão do plug-in do navegador, sistema operacional ou configuração de fuso 
horário; 

• a localização do seu dispositivo ou computador; 
• informações de autenticação e credenciais de segurança; 
• informações de interação com conteúdo, como downloads de conteúdo, streaming e detalhes de 

reprodução, incluindo a duração e o número de streaming e downloads simultâneos; 
• o fluxo de cliques completo de Localizadores uniformes de recursos (URLs) para, por meio de e a 

partir de nosso site (inclusive data e horário) e das ofertas da AWS, o conteúdo visualizado ou 
buscado, tempos de resposta de páginas, erros de download e informações de interação com as 
páginas (como rolagem, cliques e a função de passar o mouse sobre determinada informação). 

Gerenciamento de cookies 

Preferência de cookies nos sites da AWS 
Nossos cookies permitem que você aproveite alguns recursos essenciais e úteis. Bloquear alguns tipos de 
cookies pode impactar sua experiência em nossos sites. Você pode mudar suas preferências de cookies a 
qualquer momento clicando em Cookie preferences (preferências de cookies) no rodapé do site da AWS. 
 
Configurações do navegador 
Você pode gerenciar os cookies nas configurações do seu navegador. O recurso “Ajuda” na maioria dos 
navegadores informará a você como remover cookies do seu dispositivo, evitar que o seu navegador aceite 
novos cookies, como fazer com que seu navegador avise quando você receber um novo cookie, como 
desabilitar cookies e quando eles expiram. Consulte o site de suporte do seu navegador para entender as 
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configurações de privacidade disponíveis.  
 
Se você bloquear ou rejeitar alguns de nossos cookies por meio das configurações do seu navegador, pode 
não ser possível usar certas ofertas que exigem que você acesse uma conta e alguns recursos e serviços 
podem não funcionar. Pode ser necessário ajustar manualmente suas preferências ou configurações a cada 
vez que visitar os sites da AWS. Se o seu navegador possuir Prevenção de rastreamento inteligente 
(Intelligent Tracking Prevention, ITP), as preferências específicas de nossos sites podem ser redefinidas por 
tempo indeterminado. Essas redefinições não são gerenciadas por nós, mas sim pelo seu navegador. 

Cookies de terceiros 

Terceiros aprovados também podem definir cookies quando você interage com nossas ofertas. Terceiros 
incluem mecanismos de busca, provedores de serviços de medição e análise, redes sociais e empresas de 
propaganda. Esses terceiros usam cookies no processo de entrega de conteúdo, incluindo propagandas 
relevantes de acordo com seus interesses, para medir a eficácia das propagandas e para realizar serviços em 
nome da AWS. 
 
É possível consultar abaixo uma lista de terceiros que podem configurar cookies quando você usa as ofertas 
da AWS. Você pode consultar as políticas de privacidade nos sites desses terceiros para saber mais sobre 
como eles utilizam informações coletadas por meio de cookies. 
 
Adobe adobe.com 
Arbor Technologies pippio.com 
BlueKai oracle.com 
Dataxu dataxu.com 
Disqus disqus.com 
Drawbridge drawbridge.com 
FlashTalking flashtalking.com 
Gartner gartner.com 
Google google.com 
LinkedIn linkedin.com 
Marketo marketo.com 
MediaMath mediamath.com 
Salesforce salesforce.com 
Snapchat snapchat.com 
Tapad tapad.com 
The Trade Desk adsrvr.org 
TowerData towerdata.com 
TransUnion iovation.com 
Twitter twitter.com 
YouTube youtube.com 

 
Também integramos recursos de terceiros em nossos sites, e esses terceiros podem configurar cookies se 
você utilizar esses recursos. Por exemplo, integramos vídeos de nosso canal oficial no YouTube usando o 
modo de privacidade aprimorada do YouTube. Esse modo configura cookies no seu computador assim que 
você clica no reprodutor de vídeo do YouTube. 
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