
A lista de cookies usados no site da VTEX podem ser encontrados abaixo:

Cookie Descrição Tempo de expiração

VtexRCMacIdv7 e VtexRCSessionIdv7 IDs criados aleatoriamente e mantidos por 30 min, e são enviados em chamadas
para o RC para identificar exclusivamente uma visita à loja durante esse período.

VtexRCMacIdv7: 1 ano
VtexRCSessionIdv7: 30
minutos.

VtexWorkspace Em uma loja que usa VTEX IO, o objetivo deste cookie é definir o usuário. 30 dias.

_hjAbsoluteSessionInProgress,_hjInclud
edInPageviewSample,_hjTLDTest, _hjid

Como são cookies provenientes do hotjar, todas as informações podem ser encontradas no link abaixo:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

biggy-anonymous Cria uma impressão digital para esse usuário que dura 365 dias. Atualizado
sempre que o código do lado do cliente de análise é executado no navegador.

1 ano.

biggy-event-queue Mantém uma fila de eventos pendentes a serem enviados à parte final do
Analytics. Sem expiração definida, dura até que o navegador seja fechado.

Não expira.

biggy-session-{{accountName}} Cria uma impressão digital para essa sessão de usuário nesta conta. Dura 30
minutos. Atualizado sempre que o código do lado do cliente de análise é
executado no navegador.

30 minutos.

checkout.vtex.com Este cookie contém o orderForm Id, permitindo que ele continue e restaure o
carrinho do usuário (orderForm).

90 dias.

vtex_binding_address Este cookie é o que conecta o CMS (Portal) com as informações definidas no
Gerenciador de Licenças em nossa plataforma.

1 ano.

vtex_segment Armazena as informações sobre o segmento de clientes. Um subconjunto de
vtex_session usado para segmentar a navegação e como cache key em alguns
sistemas.

30 minutos.
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CheckoutDataAccess Mantém o VTEX_CHK_Order_Auth e dá ao usuário permissão para ver a página
do pedido feito.

15 minutos.

IPI Informações Individuais Recorrentes
Armazena o ID do usuário (apenas para usuários autenticados).

60 dias.

IPS Informações do segmento recorrente..
Armazena informações UTM.

72 horas.

ISI Informações individuais da sessão.
Armazena informações de contexto para call center e lista de presentes.

2 horas.

ISS Informações do Segmento de Sessão.
Usado para agrupar usuários no mesmo contexto de navegação. Considera
valores UTM.

Não tem tempo definido
de expiração. Ele expira
quando a sessão
termina (o navegador é
fechado).

SGTP Informações de Hash de Segmento Recorrente informa se é um usuário
recorrente.

60 dias.

SGTS Informações de Hash do Segmento de Sessão Hash no contexto de navegação
do usuário. É importante variar a linha de cache.

2 horas.

Vtex_CHKO_Auth Contém o ordergroup de um pedido. Identifica que um determinado usuário
anônimo tenha acesso a um determinado pedido.

Não tem tempo definido
de expiração. Ele expira
quando a sessão
termina (o navegador é
fechado).

vid_rt Atualiza token de ID VTEX. Renova VtexIdClientAutCookie* 30 dias.

_vss ID de estado de tentativa de login para o pacote de estado do lado do servidor 2 horas.
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VtexIdclientAutCookie Token de autenticação (credenciais) para administrador. Credenciais para
administrador.

60 minutos.

VtexIdclientAutCookie_{{accountName}} Token de Autenticação (Credenciais) para lojas. Credenciais para lojas. 24 horas.

vtex_session Contém o ID dos valores da sessão de navegação do usuário (não os valores) e
acompanha os valores de navegação do usuário armazenados no lado do
servidor.

30 minutos.

vtex-impersonated-customer-email E-mail do cliente personificado. Armazena o e-mail do cliente sendo representado
pelo usuário do call center.

Não expira.

VTEXSC - Canal de Vendas Armazena o canal de vendas selecionado. 60 minutos.

ASPXAUTH O cookie ASPXAUTH é usado para determinar se um usuário está autenticado. 2 anos.

ASP.NET_SessionId Ele é criado na primeira vez que seu aplicativo é acessado pelo navegador.

AWSELB Elastic Load Balancing (distribui automaticamente o tráfego de aplicativos de
entrada entre vários destinos e dispositivos virtuais em uma ou mais zonas de
disponibilidade). Cria um cookie, chamado AWSELB, que é usado para mapear a
sessão para a instância. Não é um cookie sobre o gerenciamento da VTEX.

Não tem tempo definido
de expiração. Ele expira
quando a sessão
termina (o navegador é
fechado).

Connect.sid O cookie connect.sid é enviado quando o ID da sessão é alterado. 2 horas.

AAX_LTimeout Este cookie indica a expiração da sessão. Sessão expirada. Nenhuma expiração
definida.

Não expira.
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