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Narrativa dos testes realizados
A Safera utiliza um conjuntos de ferramentas para realizar a Avaliação automatizada de
privacidade em seus portais web.
Nosso robô realiza a navegação automatizada em seu portal web executando um conjunto de
testes de privacidade. Capturas de tela são realizadas para explicitar o ambiente testado. Se o
teste utilizar protocolos de segurança (i.e HTTPS/SSL) a navegação seguirá utilizando estes
protocolos. Ao mapear a primeira página web, links por redes sociais, plataformas de mídia e
colaboração são rastreadas para identificação de possíveis serviços de terceiros que possam
impactar na privacidade dos visitantes.
Informações que trafegam entre o navegador do usuário e o serviço da web, possíveis
chamadas a serviços de terceiros envolvidos e o armazenamento persistente de informações a
partir do navegador são listadas em: Tráfego e Persistência de Dados.

Portal Web Avaliado
Em 14/06/2021 12:44:08, nosso robô realizou a navegação através do endereço
https://www.oliveiraroquim.com.br. Em caso de redirecionamento o endereço final foi
https://www.oliveiraroquim.com.br/. Duas capturas de tela foram geradas para servir de
evidência e conferência visual da parte superrior do site e o final da rolagem inferior.

Captura de Tela - Evidência 1

Captura de Tela - Evidência 2

Uso de protocolo seguro HTTPS/SSL
Outro teste realizado está relacionado com o redirecionamento dos acessos a partir do
endereço www.oliveiraroquim.com.br e o respectivo uso do protocolo seguro (HTTPS).
Permite conexões seguras (HTTPS)?

true

Implementa redirecionamento para
HTTPS?

true

Qual endereço faz o
redirecionamento para HTTPS?

https://www.oliveiraroquim.com.br/

Uso de referência para mídias sociais e plataformas de
colaboração
Endereço do Link

Texto do Link

Endereço do Link

Texto do Link

https://br.linkedin.com/
Redes sociais e plataformas de colaboração mais comuns referenciadas por
https://www.oliveiraroquim.com.br/ foram consideradas neste teste.

Tráfego e Persistência de Dados
O robô de acesso automatizado Safera simulou uma sessão de navegação web para, com isso,
analisar as informações trocadas entre o navegador web do usuário e a internet bem como os
dados gravados nesta operação. Primeiramento, o navegador acessou:
https://www.oliveiraroquim.com.br/. O robô Safera considerou, 5 outra(s) página(s) web. O
teste navega por um subconjunto aleatório de páginas do portal web, este é um subconjunto
de todos os links encontrados na página inicial: https://www.oliveiraroquim.com.br/ . Tais
endereços são listados em: Lista de Endereços (Anexo 1).
A(s) página(s) web foram consultadas de forma automatizada entre 14/06/2021 12:44:08 e
14/06/2021 12:44:50.
A partir de então, o(s) seguintes endereços foram considerados como domínio(s) primário(s)
direto(s):
1. www.oliveiraroquim.com.br

Análise do trânsito de dados de navegação
Caso do acesso seja a uma página web muito simples a partir de um endereço URL, o
navegador envia uma solicitação ao servidor web configurado para o domínio especificado no
URL. O servidor da web, também chamado de host, envia então uma resposta na forma de, e.
um arquivo HTML que o navegador baixa e exibe. A maioria das páginas da web hoje em dia
são mais complexas e exigem que o navegador envie mais solicitações ao mesmo host
(primário) ou mesmo a hosts diferentes (potencialmente terceiros) para fazer download, por
exemplo. imagens, vídeos e fontes e para incorporar, por exemplo mapas, tweets e
comentários. Encontre mais informações sobre hosts e a distinção entre primários e terceiros
no Glossário.
O Robô Safera, por meio de seu processo automatizado de navegação, extraiu listas de hosts,
primários e de terceiros, a partir da identificação das chamadas do navegador registradas
como parte do tráfego. Pode-se observar que, se um caminho específico for configurado como
primário, as solicitações para outros caminhos podem fazer com que o host primário também
seja listado entre os hosts de terceiros.
Várias técnicas tem sido utilizadas para ratrear o comportamento de navegação. Um serviço
web pode instruir o navegador a enviar solicitações com o (único) propósito de fornecer

informações incorporadas na solicitação (por exemplo, cookies) para um outro serviço web
seja ele primário ou terceiro. Freqüentemente, essas solicitações são respondidas com um
arquivo vazio ou com uma imagem de tamanho imperceptível. Esses arquivos servem para fins
de rastreamento e são comumente chamados de web beacons.
Nossas ferramentas de avaliação de privacidade também comparam todas as solicitações a
listas de assinaturas compiladas para detectar beacons da web que possam representar uma
ameaça em potencial para a privacidade.
Quando identificados formulários que trafegam dados sem criptografia também os listamos
neste relatório.
Domínios primários diretos
1. www.oliveiraroquim.com.br
Rquisições foram feitas para: 1 host(s) considerado(s) primário(s).
Hosts de terceiros
1. frog.wix.com
2. static.parastorage.com
3. siteassets.parastorage.com
4. static.wixstatic.com
Rquisições foram feitas para: 4 host(s) considerado(s) de terceiro(s)..
Web Beacon definidos por Hosts primários
Não foram encontrados web beacons definidos por hosts primários.
Third-Party Web Beacon Hosts
1. frog.wix.com
Web beacons em potencial foram enviados para: 1 host(s) de terceiros. As requisições
correspondentes estão listadas em: Anexo - Lista Beacons.
Formulários Web sem criptografia no trânsito dos dados
Não foram encontrados formulários web que trafeguem dados sem criptografia.

Persistência de Dados (Cookies e Armazenamento Local pelo navegador)
Nossa ferramenta analisou a definição de cookies após a sessão de navegação. Páginas Web
podem utlizar tecnologia HTML5 para persistência armazenamento local. seção a seguir lista o
conteúdo encontrado após navegação.

Cookies definidor por First-Party Hosts
#

Host

Path

Definição

Expira em d

1

www.oliveiraroquim.com.br

/

svSession

730

2

www.oliveiraroquim.com.br

/

bSession

0.02

3

www.oliveiraroquim.com.br

/

ssr-caching

0

4

www.oliveiraroquim.com.br

/

XSRF-TOKEN

session

5

www.oliveiraroquim.com.br

/

hs

session

Total de, 5 first-party cookies foram encontrados.
Cookies definidor por Third-Party Hosts
Nenhum 0 third-party cookie encontrado.
Armazenamento Local
#

Host

1

www.oliveir…

Chave
fedops.logger.sessionId

Valor
"b5426d4a-2d1d-41a4-948e-5830a68

Anexo
Browsing History
Como evidencia dos testes, a navegação acessou 6 página(s) web(s):
1. https://www.oliveiraroquim.com.br/
2. https://www.oliveiraroquim.com.br/s%C3%B3cios
3. https://www.oliveiraroquim.com.br/contato
4. https://www.oliveiraroquim.com.br/%C3%A1reas-de-atua%C3%A7%C3%A3o
5. https://www.oliveiraroquim.com.br/escrit%C3%B3rio
6. https://www.oliveiraroquim.com.br/

Todos os Web Beacons
Os dados transmitidos por beacons e utilizando protocolo HTTP foram decodificados para
melhor apresentação, como segue.

easyprivacy.txt

#

URL Encontrada

Freq.

1

https://frog.wix.com/bpm

27

2

https://frog.wix.com/pa?_msid=a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f&…

7

"_msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"rid": "request-id-placeholder",
"_av": "thunderbolt-1.6863.0",
"isb": true,
"isbr": "webdriver",
"_brandId": "wix",
"_ms": 792,
"src": 76,
"evid": 1109,
"pid": "hrfbr",
"pn": 2,
"viewer": "TB",
"pt": "static",
"pa": "editor",
"pti": "hrfbr",
"uuid": "3fc317d5-4082-4fac-86fc-628de6a0645c",
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"ref": "",
"bot": true,
"bl": "pt-BR",
"pl": "pt-BR,pt,en-US,en",
"_visitorId": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"_siteMemberId": "undefined",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|3",
"_lv": "2.0.875",
"_": 16236854868001

3

https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&cachi…

17

#

URL Encontrada

Freq.

"src": 29,
"evid": 3,
"viewer_name": "thunderbolt",
"caching": "hit,hit_etag",
"dc": 96,
"et": 33,
"event_name": "page interactive",
"is_cached": true,
"is_platform_loaded": 0,
"is_rollout": 0,
"ism": 1,
"isp": 0,
"isjp": true,
"iss": 0,
"ita": 1,
"msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"pid": "c1dmp",
"pn": 1,
"rid": "request-id-placeholder",
"sar": "1536x864",
"sessionId": "b5426d4a-2d1d-41a4-948e-5830a684dc2f",
"siterev": "54-__siteCacheRevision__",
"sr": "1536x864",
"st": 2,
"ts": 415,
"tts": 489,
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"v": "1.6863.0",
"vid": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|2",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"wor": "1682x883",
"wr": "1680x927",
"_brandId": "wix"

4

https://frog.wix.com/site-members?_msid=a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a…

6

#

URL Encontrada

Freq.

"_msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"rid": "request-id-placeholder",
"_av": "thunderbolt-1.6863.0",
"isb": true,
"isbr": "webdriver",
"_brandId": "wix",
"_ms": 305,
"src": 5,
"evid": 698,
"biToken": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"context": "undefined",
"ts": 230,
"viewmode": "undefined",
"visitor_id": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"site_member_id": "undefined",
"site_settings_lng": "pt",
"browser_lng": "pt",
"lng_mismatch": false,
"layout": "undefined",
"_visitorId": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"_siteMemberId": "undefined",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|2",
"_lv": "2.0.875",
"_": 16236854863140

5

https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/cookiesMana…

6

6

https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thun…

10

"src": 72,
"evid": 28,
"appName": "thunderbolt",
"is_rollout": 0,
"is_sav_rollout": 0,
"is_dac_rollout": 0,
"dc": 96,
"is_cached": true,
"msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"session_id": "b5426d4a-2d1d-41a4-948e-5830a684dc2f",
"ish": 1,
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"caching": "hit,hit_etag",
"pv": "visible",
"v": "1.6863.0",
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"st": 2,
"name": "partially_visible",
"duration": 1623685486163

fanboy-annoyance.txt

#

URL Encontrada

Freq.

1

https://frog.wix.com/bpm

27

2

https://frog.wix.com/pa?_msid=a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f&…

7

"_msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"rid": "request-id-placeholder",
"_av": "thunderbolt-1.6863.0",
"isb": true,
"isbr": "webdriver",
"_brandId": "wix",
"_ms": 792,
"src": 76,
"evid": 1109,
"pid": "hrfbr",
"pn": 2,
"viewer": "TB",
"pt": "static",
"pa": "editor",
"pti": "hrfbr",
"uuid": "3fc317d5-4082-4fac-86fc-628de6a0645c",
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"ref": "",
"bot": true,
"bl": "pt-BR",
"pl": "pt-BR,pt,en-US,en",
"_visitorId": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"_siteMemberId": "undefined",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|3",
"_lv": "2.0.875",
"_": 16236854868001

3

https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&viewer_name=thunderbolt&cachi…

17

#

URL Encontrada

Freq.

"src": 29,
"evid": 3,
"viewer_name": "thunderbolt",
"caching": "hit,hit_etag",
"dc": 96,
"et": 33,
"event_name": "page interactive",
"is_cached": true,
"is_platform_loaded": 0,
"is_rollout": 0,
"ism": 1,
"isp": 0,
"isjp": true,
"iss": 0,
"ita": 1,
"msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"pid": "c1dmp",
"pn": 1,
"rid": "request-id-placeholder",
"sar": "1536x864",
"sessionId": "b5426d4a-2d1d-41a4-948e-5830a684dc2f",
"siterev": "54-__siteCacheRevision__",
"sr": "1536x864",
"st": 2,
"ts": 415,
"tts": 489,
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"v": "1.6863.0",
"vid": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|2",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"wor": "1682x883",
"wr": "1680x927",
"_brandId": "wix"

4

https://frog.wix.com/site-members?_msid=a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a…

6

#

URL Encontrada

Freq.

"_msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"rid": "request-id-placeholder",
"_av": "thunderbolt-1.6863.0",
"isb": true,
"isbr": "webdriver",
"_brandId": "wix",
"_ms": 305,
"src": 5,
"evid": 698,
"biToken": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"context": "undefined",
"ts": 230,
"viewmode": "undefined",
"visitor_id": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"site_member_id": "undefined",
"site_settings_lng": "pt",
"browser_lng": "pt",
"lng_mismatch": false,
"layout": "undefined",
"_visitorId": "c9e3ca76-636b-46f6-a49a-a7e56f0464d4",
"_siteMemberId": "undefined",
"bsi": "a3116fbe-8b30-407c-9bdf-bd02381097f7|2",
"_lv": "2.0.875",
"_": 16236854863140

5

https://static.parastorage.com/services/wix-thunderbolt/dist/cookiesMana…

6

6

https://frog.wix.com/bolt-performance?src=72&evid=28&appName=thun…

10

"src": 72,
"evid": 28,
"appName": "thunderbolt",
"is_rollout": 0,
"is_sav_rollout": 0,
"is_dac_rollout": 0,
"dc": 96,
"is_cached": true,
"msid": "a9bb2818-60b7-4a66-992f-56a7200c442f",
"session_id": "b5426d4a-2d1d-41a4-948e-5830a684dc2f",
"ish": 1,
"vsi": "643cafe6-7dd4-483f-a471-b3d1caba7136",
"caching": "hit,hit_etag",
"pv": "visible",
"v": "1.6863.0",
"url": "https://www.oliveiraroquim.com.br/",
"st": 2,
"name": "partially_visible",
"duration": 1623685486163

