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O resultado é de 45/100

Conteúdo SEO

Título

Beep Brasil &#8211; Internet Banda Larga
Cumprimento : 40
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og
Meta

Cabeçalhos

Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
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[H1] ENCONTRE O PLANO PERFEITO PARA VOCÊ SURPREENDASE COM UMA INTERNET DE QUALIDADE.
[H1] VANTAGENS & BENEFÍCIOS O acesso banda larga
modalidade residencial, é destinado ao usuário doméstico que
quer comodidade em seu dia-a-dia, navegando na web, lendo
emails, vendo vídeos e se divertindo em bate-papos.
[H1] Experimente a experiência que a Beep Brasil pode te
proporcionar
[H1] (82) 3432-3169
[H3] Siga-nos
[H4] 10 MEGA
[H4] 15 MEGA
[H4] 20 MEGA
[H4] 25 MEGA
[H4] Provedor de acesso incluso
[H4] 24 horas de acesso garantido
[H4] Suporte de atendimento estendido

Conteúdo SEO
[H4] Melhor Custo Benefício
[H4] Conexão Protegida
[H4] Sem limite de franquia
[H4] Veja sua atual taxa de download.
[H4] Suporte técnico, Dados cadastrados e Financeiro.
[H4] Boleto vencido pode ser pago e atualizado em qualquer
banco!
[H4] PRECISA DE AJUDA? LIGUE-NOS 24/7:
Imagens

Encontrámos 6 imagens nesta página.
5 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar
texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem
melhor o conteúdo das suas imagens.

Rácio Texto/HTML

Rácio : 2%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15
porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar
mais conteúdos em forma de texto.

Flash

Iframe

Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO
Reescrita de URL

Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!

Underscores (traços
inferiores) nas URLs

Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas
suas URLs.

Ligações para a
própria página

Encontrámos um total de 7 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics

Ligações externas : noFollow 0%
Ligações externas : Passa sumo 0%
Ligações internas 100%

Ligações para a própria página
Âncoras

Tipo

Sumo

Início

Internas

Passa sumo

Planos de Internet

Internas

Passa sumo

Residenciais

Internas

Passa sumo

Blog

Internas

Passa sumo

Contato

Internas

Passa sumo

Contratar

Internas

Passa sumo

Beep Brasil

Internas

Passa sumo

Palavras-chave SEO
Núvem de palavraschave

siga-nos brasil copyright agora scroll

beep reservados todos direitos
ligue-nos

Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave

Conteúdo

beep

2

agora

2

brasil

2

copyright

1

siga-nos

1

Título

Palavraschave

Usabilidade
Url

Domínio : beepbrasil.com.br
Cumprimento : 17

Favicon

Ótimo, o site tem um favicon.

Descrição

Cabeçalho
s

Usabilidade
Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua

Otimo! A língua declarada deste site é pt.

Dublin Core

Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento
Tipo de Documento

HTML 5

Codificação

Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Validação W3C

Erros : 20
Avisos : 39

Privacidade do Email

Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

HTML obsoleto

Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Dicas de Velocidade

Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais
que 6).
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip.

Dispositivos Móveis
Otimização para
dispositivos móveis

Icon Apple
Meta Viewport Tag
Conteúdo Flash

Dispositivos Móveis

Otimização
XML Sitemap

Em falta
O site não tem um mapa XML do site (sitemap) - isto pode ser
problemático.
Um mapa do site identifica todas as URLs que estão disponíveis para
rastreio, incluindo informação acerca de atualizações, frequência de
alterações ou a importancia de cada URL. Isto contribui para uma
maior inteligência e eficiência do rastreio.

Robots.txt

http://beepbrasil.com.br/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.

Analytics

Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de
atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics)
permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade
que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo
que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
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