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Project Dashboard para EmailTray.com (https://emailtray.com)

Principais métricas do projeto

59%
Otimização do site

10 anos Idade do domínio

198   77 Páginas no índice do Google

2K 

Total de Backlinks

 247

25
Domain Trust Flow

33 

Domain Citation Flow

 1

41
Moz Domain Authority

86%
Otimização para Mobile 

(pagina inicial)

96%
Desempenho de velocida…

(pagina inicial)

107 

Atividade no Facebook

 1

17 

Partilhas Pinterest

 1
525
Total de sessões

21
Palavras-chave no Top 1…

VISIBILIDADE DO SITE

Posição Média de Ranking

27
Google.com (USA)

29
Bing.com

Distribuição de Classificações por Motor de Busca

Top 1 Top 10 20

principais

Top 50 Não

classificado

0

10

20

30

Google.com (USA) Bing.com

As 5 palavras-chave melhor posicionadas

Palavra chave Pesquisas glob… Google.com (US… Bing.com

mail notifiers 320

free email no… 30

email notifier 10

email notifica… 20

email notifica… 20

1 2   1

2 2   1

2   1 1

1 3   1

2 2

Tendência do total de sessões (Last 30 days)

0

10

20

30

40

jul. 10,

2020

jul. 15,

2020

jul. 20,

2020

jul. 25,

2020

jul. 30,

2020

ago. 4,

2020

Sessões por Origem (Last 30 days)

0

20

40

Todas as fontes Pesquisa orgânica

Pesquisa paga Referências de sites

Entrada directa Tráfego de Redes Sociais

jul. 10,

2020

jul. 15,

2020

jul. 20,

2020

jul. 25,

2020

jul. 30,

2020

ago. 4,

2020

As 5 principais cidades por sessões (Last 30 days)

Cidade Sessões % Sessões

 Jakarta 10 2%

 London 8 1%

 Singapore 8 1%

 Udine 8 1%

 Dhaka 7 1%
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Otimização On-page

Questões SEO

39  problemas encontr…

4  páginas com probl…

186  páginas totais ana…

59%
Otimização websit…

Top 5 best optimized landing pages

Página de Destino Pontuação Erros Críticos

Home 2

email-sorting-software.html 1

email-notifier.html 3

68%

58%

38%

Links quebrados

18 

Links quebrados

  8

519
Total de Links Analisado…

203
Total de páginas analisa…

Otimização para Mobile

Página: http://emailtray.com/

86%

Desempenho da velocidade da página pa…

Sem conteúdo em flash

Conteúdo em Flash na página

Não é Mobile-friendly

3 mobile usability issues found

Sem AMP

Verificação da Aceleração de páginas mó…

Qualidade do Perfil de Backlinks

Total de Backlinks

0

1.000

2.000

3.000

out. 31,

2019

dez. 31,

2019

fev. 29,

2020

abr. 30,

2020

jul. 31,

2020

Distribuição das fontes dos links

2K 

Total de backlinks

 247

603 

Domínios que apontam p…

 46

283 

Endereços IP que apont…

 14

-

Domínios governamenta…

-

Domínios educacionais

265 

Sub-redes que apontam…

 9

50 principais domínios que apontam para o site

12.7% - hindime.co

69 links

11.4% - amcworks.co

62 links

7.3% - nealrodriguez…

40 links

6.1% - hlolsoft.com

33 links

3.9% - rsd7.org

21 links

545
LINKS
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5 principais textos de links

Texto do link Backlinks Domínio

emailtray 67 43

click here for download 69 1

http://www.emailtray.com/ 76 10

. 156 23

411143. emailtray.com 202 102

Páginas tóxicas

0

200

400

600

dez. 19,

2013

dez. 14,

2015

nov. 12,

2018

set. 27,

2019

nov. 11,

2019

mar. 18,

2020

Envolvimento Social

Menções nas Redes Sociais

107 

Envolvimento no Facebo…

  1 17 

Partilhas Pinterest

  1

Top 5 referências de Redes Sociais (Last 30 days)

Rede social Sessões % Sessões

Pinterest 3 100%

Web Buzz

5
Publicações não lidas

1
Publicações favoritas

5
Todas as publicações

How to create a…
www.explica.co

 by ExplicaMay 02, 2020

Novos likes em páginas (esta semana em relação à semana anterior)

Os dados deste quadro ainda não estão disponíveis.
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LEGENDA:

-  Não encontrado

  Mudança positiva

  Mudança negativa

Métricas de concorrentes

Posição Média de Classificação com os Concorrentes

1

25

N/R

emailtray.com emclient.com

eudora.com multiemailnotifier.com

youtube.com

nov. 30,

2018

abr. 30,

2019

set. 26,

2019

dez. 31,

2019

mar. 31,

2020

jul. 31,

2020

Total de Backlinks com concorrentes

0

200.000

400.000

emailtray.com eudora.com emclient.com

out. 31,

2019

dez. 31,

2019

fev. 29,

2020

abr. 30,

2020

jul. 31,

2020

Menções nas Redes Sociais do concorrente

Rede social emailtray.com www.getmailbird.com emclient.com

 Facebook

 Pinterest

Menções da página inicial, tota…

55 50.126  1.789 28.794  68

- 56 9

55 50.182 28.803

DIY SEO Checklist

1.  Pesquisa de palavras-chave: Escolher as palavras-chave para optimizar as páginas no website

2.  Estrutura do site e otimização de página para altos rankings nos motores de busca.

3.  Social media optimization for building brand authority.

4.  Submissão de sites a mecanismos de busca, diretórios e recursos de nicho.

5.  Link building por meio de link isca, one-way link building, troca de link inteligente e compartilhamento social.

6.  Lançamento de um blog e promoção na web.

7.  Social media networking with the aim of increasing link popularity and bringing additional visitor traffic.

8.  Running paid advertising campaigns.

Completed on 19/05/2016

Completed on 19/05/2016

0 % concluído (0 de 5)

90 % concluído (3 de 12)

60 % concluído (0 de 38)

90 % concluído (0 de 48)

40 % concluído (0 de 28)

70 % concluído (0 de 18)
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Detalhado para EmailTray.com (https://emailtray.com)
Esse relatório fornece uma visão geral detalhada da posição das palavras-chave em motores de busca específicos (MBs), relacionando-as com as correspondentes

páginas do seu site.

 Filtros aplicados

 Compared with: the previous results (7 de jul. de 2020)

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

 best email client 8.100 n/a -  

 mail client 6.600 1.350.000.000 -  

 email program 4.400 n/a 5 /download-email-client.html

 free email client 4.400 1.340.000.000 2 /download-email-client.html

-  

 best email client for windows

10

3.600 n/a 5 /download-email-client.html

 windows email client 2.900 n/a 5 /download-email-client.html

 email client for windows 2.900 n/a 4 /download-email-client.html

 best email client for windows 2.400 n/a 4 /download-email-client.html

Google.com (USA)

- 

- 

46   9

15   4

- 

45 

49 

35   3

35   11
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 best free email client 2.400 n/a 4 /download-email-client.html

 e-mail programe 2.400 n/a 5 /download-email-client.html

 best email client for Windows 2.400 n/a 4 /download-email-client.html

 free mail client 1.000 1.090.000.000 2 /download-email-client.html

 email sorting 880 131.000.000 1 /email-sorting-software.html

 free email client for windows 720 460.000.000 2 /download-email-client.html

 android mail client 590 n/a -  

 mail notifiers 320 114.000 1 /email-notifier.html

 simple email client 210 997.000.000 1 /simple-email-client.html

 download email client 170 1.200.000.000 1 /download-email-client.html

 best email client for multiple

accounts

140 378.000.000 -  

 the best email client 140 n/a -  

 free email client for gmail 40 101.000.000 5 /simple-email-client.html

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

37   1

45   7

36   10

19   2

5

16   2

-

1

4

5   1

-

-

47 
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 free mail app for windows 40 767.000.000 4 /download-email-client.html

 simple email app 40 3.350.000.000 1 /simple-email-client.html

 free email notifier 30 2.790.000 1 /email-notifier.html

 all in one email client 20 4.750.000.000 -  

 best simple email client 20 603.000.000 2 /simple-email-client.html

 email client for windows and

android

20 154.000.000 3 /

 the best email program 20 n/a 4 /support/email-management-

tips/best-email-client.html

 email notification programs 20 469.000.000 1 /email-notifier.html

 email notification program 20 515.000.000 1 /email-notifier.html

 best free imap email client 10 1.120.000 -  

 notifier mail 10 16.700.000 1 /email-notifier.html

 mail notification download 10 421.000.000 2 /email-notifier.html

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

32

8   4

2

-

16   2

27   3

38   2

1

2

-

3

14   1
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 email notifier 10 17.400.000 1 /email-notifier.html

 email sorting software 10 81.800.000 1 /email-sorting-software.html

 best email client 8.100 205.000.000 -  

 mail client 6.600 68.400.000 -  

 email program 4.400 195.000.000 4 /download-email-client.html

 free email client 4.400 216.000.000 4 /download-email-client.html

 best email client for windows

10

3.600 57.700.000 -  

 windows email client 2.900 231.000.000 -  

 email client for windows 2.900 50.200.000 4 /download-email-client.html

 best email client for windows 2.400 340.000.000 -  

 best free email client 2.400 183.000.000 -  

 e-mail programe 2.400 562.000.000 3 /download-email-client.html

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

2   1

2   1

Bing.com

-

-

30   7

33   12

-

- 

33   6

-

-

20   15
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 best email client for Windows 2.400 114.000.000 -  

 free mail client 1.000 79.700.000 3 /download-email-client.html

 email sorting 880 139.000.000 1 /email-sorting-software.html

 free email client for windows 720 133.000.000 2 /download-email-client.html

 android mail client 590 172.000.000 -  

 mail notifiers 320 126.000 1 /email-notifier.html

 simple email client 210 192.000.000 1 /simple-email-client.html

 download email client 170 26.400.000 1 /download-email-client.html

 best email client for multiple

accounts

140 15.700.000 -  

 the best email client 140 231.000.000 -  

 free email client for gmail 40 179.000.000 -  

 free mail app for windows 40 213.000.000 4 /download-email-client.html

 simple email app 40 82.200.000 4 /download-email-client.html

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

-

21   6

5

16   5

-

2   1

5   2

4   2

-

-

-

29 

32 
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 free email notifier 30 621.000.000 1 /email-notifier.html

 all in one email client 20 2.320.000 -  

 best simple email client 20 123.000.000 4 /simple-email-client.html

 email client for windows and

android

20 54.200.000 3 /

 the best email program 20 317.000.000 5 /download-email-client.html

 email notification programs 20 36.200.000 1 /email-notifier.html

 email notification program 20 18.400.000 1 /email-notifier.html

 best free imap email client 10 3.090.000 -  

 notifier mail 10 25.400.000 2 /email-notifier.html

 mail notification download 10 4.910.000 1 /download.html

 email notifier 10 149.000.000 1 /email-notifier.html

 email sorting software 10 858.000 1 /email-sorting-software.html

Motor de Busca / Palavra-chave (35)

Pesquisas

globais

Google

Concorrência Posição

Página de

resultados

do

mecanismo

de pesquisa

Página web

2   1

- 

33 

24   1

44 

3   1

2

-

11   8

4   11

1

2
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LEGENDA:

  Adicionado (7 posições)

-  Não encontrado (21 posições)

  Mudança positiva (18 posições)

  Mudança negativa (18 posições)

TIPO DOS RESULTADOS:

  Imagens (1 posição)
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Auditoria Tecnica para EmailTray.com (https://emailtray.com)
Este relatório identifica links internos e externos no seu site que estejam corrompidos.

Questões técnicas encontradas no seu site - evolução ao longo do tempo

203
Páginas únicas analisadas

171
Páginas com erros

18   8

Links quebrados únicos

9   9

Páginas e imagens não
encontradas

6
Servidor

1   1

Problemas de Acesso à Página

0
Problemas de conteúdo misto

0

5

10

15

20

jul. 1,

2018

set. 1,

2018

nov. 1,

2018

jan. 1,

2019

mar. 1,

2019

mai. 1,

2019

jul. 1,

2019

set. 1,

2019

out. 1,

2019

dez. 1,

2019

jan. 24,

2020

mar. 1,

2020

abr. 1,

2020

jun. 1,

2020

ago. 1,

2020

Problemas relacionados com pág… Links de imagem quebrados Problemas de servidor
Problemas de Acesso à Página âncoras quebradas Broken Javascript Files
Broken CSS Files Broken links in CSS styles Mixed Content

Situações encontradas

 Página não encontrada (7)

Substitua os links internos e externos quebrados por páginas com links válidos, pois links quebrados reduzem a qualidade do site e podem afetar negativamente a experiência dos

visitantes do site.

 Servidor (6)

Fix code issues that cause server errors because they reduce your site quality and may negatively impact your site visitors' experience.

 Problemas de Acesso à Página (1)

Remova os links para páginas de acesso limitado do uso geral, pois as páginas com acesso proibido afetam negativamente as experiências do visitante do site.
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 Broken Javascript files (2)

Review and fix all broken Javascript files because they prevent search engines from properly rendering and indexing your webpages. Broken JS files may also cause website errors and

negatively impact your site visitors' experience.

 Broken links in CSS styles (2)

Replace the broken internal and external links in CSS styles with valid ones, because broken links in CSS might affect the way your website looks and thus have a negative impact on your

visitors' experiences.

Qualidade assegurada

 Sem Imagens Quebradas

 Sem âncoras quebradas

 Sem problemas de ligações a ficheiros CSS

 Sem problemas de conteúdo misto
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Velocidade da Página para EmailTray.com (https://emailtray.com)

 Filtros aplicados

 Incluído no relatório: Páginas de Projeto

http://emailtray.com/

Pré-visualização da página

Desempenho da velocidade da página

96%
Escala: 90-100 (alta velocidade) 50-89 (velocidade média) 0-49

(baixa velocidade)

Simulação de carregamento
A pontuação de otimização de velocidade é baseada nos dados de laboratório

analisados por Lighthouse .

 0,8 s

Primeiro preenchimento com

conteúdo

 0,8 s

Índice de velocidade

 1,2 s

Maior preenchimento com

conteúdo



 0,8 s

Tempo até à interação

 0 ms

Tempo de bloqueio total

 0,006

Mudança de esquema

cumulativo
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Dados de campo
Over the last 30 days, the field data shows that this page has a average speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report

Desktop page speed optimization score - Trend over time

 2.2 s First Contentful Paint (FCP)

38%
46%

16%

 2 ms First Input Delay (FID) 

100%

 2.9 s Largest Contentful Paint (LCP) 

67%
20%

13%

 1 ms Cumulative Layout Shift (CLS) 

99% 1%
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Dados de campo
Over the last 30 days, the field data shows that this page has a average speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report

Desktop page speed optimization score - Trend over time

 2.2 s First Contentful Paint (FCP)

38%
46%

16%

 2 ms First Input Delay (FID) 

100%

 2.9 s Largest Contentful Paint (LCP) 

67%
20%

13%

 1 ms Cumulative Layout Shift (CLS) 

99% 1%
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Dados de campo
Over the last 30 days, the field data shows that this page has a average speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report

Desktop page speed optimization score - Trend over time

�  2.2 s First Contentful Paint (FCP) �  2 ms First Input Delay (FID) �

�  2.9 s Largest Contentful Paint (LCP) � �  1 ms Cumulative Layout Shift (CLS) �
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38%
46%

16%
100%

13%
20%

67%
99% 1%

Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Evite vários redirecionamentos de página

Poupança estimada: 380 ms

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

 Regras Aprovadas

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento

Poupança potencial de 0 ms

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS

 Reduza o JavaScript

 Remova o CSS não utilizado

 Remova o JavaScript não utilizado

 Codifique as imagens de forma eficiente

Poupança potencial de 79 KB

 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança potencial de 169 KB

 Ative a compressão de texto

Your Header Text Here

Scanned on 1 de ago. de 2020

Velocidade da Página para EmailTray.com (https://emailtray.com) (continuação)

Powered by JoanneSEOTools
Página 16 de 21

https://online.webceo.com/accounts/register/?next=/translations/alllangs/


Start Doing International SEO and Scale Up Your Business>>
Página 16 de 20

Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Evite vários redirecionamentos de página

Poupança estimada: 380 ms

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

 Regras Aprovadas

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento

Poupança potencial de 0 ms

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS

 Reduza o JavaScript

 Remova o CSS não utilizado

 Remova o JavaScript não utilizado

 Codifique as imagens de forma eficiente

Poupança potencial de 79 KB

 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança potencial de 169 KB

 Ative a compressão de texto
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Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização
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Poupança estimada: 380 ms

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

 Regras Aprovadas

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento

Poupança potencial de 0 ms

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS

 Reduza o JavaScript

 Remova o CSS não utilizado

 Remova o JavaScript não utilizado

 Codifique as imagens de forma eficiente

Poupança potencial de 79 KB

 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança potencial de 169 KB

 Ative a compressão de texto

Your Header Text Here

Scanned on 1 de ago. de 2020

Velocidade da Página para EmailTray.com (https://emailtray.com) (continuação)

Powered by JoanneSEOTools
Página 16 de 21

 Efetue a pré-ligação às origens necessárias

 Initial server response time was short

Root document took 100 ms

 Pré-carregue pedidos-chave

 Utilize formatos de vídeo para conteúdo animado

 Evita enormes payloads de rede

 Utiliza uma política de cache eficiente em recursos estáticos

 Evita um tamanho excessivo do DOM

 Tempo de execução de JavaScript

 Reduz as operações do thread principal

 Minimize a utilização de terceiros

 Utiliza ouvintes passivos para melhorar o desempenho do deslocamento

 Evita `document.write()`
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Otimização para Mobile para EmailTray.com (https://emailtray.com)

 Filtros aplicados

 Incluído no relatório: Páginas de Projeto

http://emailtray.com/

Pré-visualização da página

Desempenho da velocidade da página

86%
Escala: 90-100 (alta velocidade) 50-89 (velocidade

média) 0-49 (baixa velocidade)

Simulação de carregamento
A pontuação de otimização de velocidade é baseada nos dados de laboratório analisados por

Lighthouse .

Não é Mobile-friendly
3 mobile usability issues
found

Sem conteúdo em flash
Conteúdo em Flash na
página

Sem AMP
Verificação da Aceleração
de páginas móveis

 3,0 s

Primeiro preenchimento com

conteúdo

 3,0 s

Índice de velocidade

 3,4 s

Maior preenchimento com

conteúdo



 3,0 s

Tempo até à interação

 0 ms

Tempo de bloqueio total

 0

Mudança de esquema cumulativo 
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Dados de campo
O Relatório de experiência de utilização do Google Chrome não possui dados de velocidade reais suficientes para esta página.

Pontuação de otimização de velocidade da página para dispositivos móveis - Tendência ao longo do tempo
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Dados de campo
O Relatório de experiência de utilização do Google Chrome não possui dados de velocidade reais suficientes para esta página.

Pontuação de otimização de velocidade da página para dispositivos móveis - Tendência ao longo do tempo
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Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento

Poupança estimada: 150 ms

 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança estimada: 0.8 s

 Evite vários redirecionamentos de página

Poupança estimada: 1.3 s

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

Make sure your page is mobile friendly so users don’t have to pinch or zoom in order to read the content.

 Mobile usability issues  

 Não tem uma etiqueta `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale`

 O documento não utiliza tamanhos de tipo de letra legíveis

O texto é ilegível porque não existe nenhuma metatag de área visível otimizada para ecrãs de dispositivos móveis.

 Os alvos táteis não estão dimensionados corretamente

Os alvos táteis são demasiado pequenos porque não existe nenhuma metatag de área visível otimizada para ecrãs de dispositivos móveis.

 Regras Aprovadas

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS
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Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento

Poupança estimada: 150 ms

 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança estimada: 0.8 s

 Evite vários redirecionamentos de página

Poupança estimada: 1.3 s

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

Make sure your page is mobile friendly so users don’t have to pinch or zoom in order to read the content.

 Mobile usability issues  

 Não tem uma etiqueta `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale`

 O documento não utiliza tamanhos de tipo de letra legíveis

O texto é ilegível porque não existe nenhuma metatag de área visível otimizada para ecrãs de dispositivos móveis.

 Os alvos táteis não estão dimensionados corretamente

Os alvos táteis são demasiado pequenos porque não existe nenhuma metatag de área visível otimizada para ecrãs de dispositivos móveis.

 Regras Aprovadas

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS
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Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento
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 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks

Make sure your page is mobile friendly so users don’t have to pinch or zoom in order to read the content.

 Mobile usability issues  

 Não tem uma etiqueta `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale`

 O documento não utiliza tamanhos de tipo de letra legíveis

O texto é ilegível porque não existe nenhuma metatag de área visível otimizada para ecrãs de dispositivos móveis.
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 Regras Aprovadas

 Dimensione adequadamente as imagens

 Adie as imagens não visíveis

 Reduza o CSS
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Estas otimizações podem acelerar o carregamento da página.

 Oportunidades de otimização

 Elimine recursos que bloqueiam o processamento
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 Publique imagens em formatos de última geração

Poupança estimada: 0.8 s

 Evite vários redirecionamentos de página

Poupança estimada: 1.3 s

 Evite encadear pedidos críticos

 Marcas e medições de Tempos do utilizador

 Garanta que o texto permanece visível durante o carregamento de tipos de letra para Websites

 Mantenha a contagem dos pedidos baixa e os tamanhos de transferência pequenos

 Largest Contentful Paint element

 Avoid large layout shifts

 Avoid long main-thread tasks
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 Não tem uma etiqueta `<meta name="viewport">` com `width` ou `initial-scale`
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 Reduza o JavaScript

 Remova o CSS não utilizado

 Remova o JavaScript não utilizado

 Codifique as imagens de forma eficiente

Poupança potencial de 79 KB

 Ative a compressão de texto

 Efetue a pré-ligação às origens necessárias

 Initial server response time was short

Root document took 90 ms

 Pré-carregue pedidos-chave

 Utilize formatos de vídeo para conteúdo animado

 Evita enormes payloads de rede

 Utiliza uma política de cache eficiente em recursos estáticos

 Evita um tamanho excessivo do DOM

 Tempo de execução de JavaScript

 Reduz as operações do thread principal

 Minimize a utilização de terceiros

 Utiliza ouvintes passivos para melhorar o desempenho do deslocamento

 Evita `document.write()`
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