PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

64 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/bootstrap.min.css?15110654531104
7834
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Considere Corrigir:

Ativar compactação
A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
62,5 KiB (80% de redução).
A compactação de https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/smartwishlist.js?shop=matrizskate-shop.myshopify.com pouparia 55 KiB (80% de redução).
A compactação de
https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/css/smartwishlist.min.css?version=20180910
pouparia 7,4 KiB (80% de redução).
A compactação de https://tracker.tolvnow.com/trackview?account=0ea4d0ca1d51ba9a3b04
1e9977d2aa03&tracking=VxznDrtJn4EUULzK2yphSVfhDtXWHZyM&session=&new=1&action
=track-view&current_page=https%3A%2F%2Fmatrizskateshop.com.br%2F&version=3.5v&c
ors=1&_=1549516206100 pouparia 143 B (37% de redução).

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
https://social-login.oxiapps.com/js/osl.js (expiração não especificada)
https://sdk.beeketing.com/js/beeketing.js?20190206 (5 minutos)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-0 (15 minutos)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
https://connect.facebook.net/signals/config/324785697730395?v=2.8.40&r=stable (20
minutos)
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https://connect.facebook.net/signals/config/616650902024691?v=2.8.40&r=stable (20
minutos)
https://social-login.oxiapps.com/api/popup.js?vt=928348&shop=matriz-skateshop.myshopify.com (21,1 minutos)
https://cdn.shopify.com/s/javascripts/tricorder/trekkie.storefront.min.js?v=2017.09.05.1 (30
minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 8,7 KiB (19% de
redução).
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/themestyles.css?151106545311047834 pouparia 5,9 KiB (19% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/theme-stylesresponsive.css?151106545311047834 pouparia 1,3 KiB (16% de redução) após a
compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/uncomplicated.categories.ca
tlist.css?151106545311047834 pouparia 779 B (49% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/theme-stylessetting.css?151106545311047834 pouparia 500 B (14% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fancybox.css?151106
545311047834 pouparia 229 B (17% de redução) após a compactação.

Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.
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Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6 KiB (18% de redução).
Reduzir https://matrizskateshop.com.br/ pouparia 5,5 KiB (17% de redução) após a
compactação.
Reduzir https://www.searchanise.com/lib/js/xdc/xdc.html pouparia 474 B (35% de redução)
após a compactação.

Compactar JavaScript
A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 19,7 KiB (22% de
redução).
Reduzir https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/smartwishlist.js?shop=matriz-skateshop.myshopify.com pouparia 13,6 KiB (21% de redução).
Reduzir
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/furnitica.js?151106545311047834
pouparia 4,4 KiB (27% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fakecrop.js?15110654
5311047834 pouparia 554 B (34% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fitvids.js?1511065453
11047834 pouparia 450 B (34% de redução) após a compactação.
Reduzir
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/classie.js?151106545311047834
pouparia 271 B (46% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/filtermenu.js?151106545311047834 pouparia 224 B (26% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/compiled_assets/scripts.js?1511065
45311047834 pouparia 152 B (18% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens
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Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 22,7 KiB (36% de redução).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/products/sls_edit_12_large.jpg?v=1547229357
pouparia 11,5 KiB (37% de redução).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/products/sls_edit_11_large.jpg?v=1547229357
pouparia 10,5 KiB (37% de redução).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/files/boleto_logo_58x36.png?v=1520356775
pouparia 522 B (24% de redução).
A compactação de https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/files/elologo_58x36.png?v=1520356748 pouparia 222 B (12% de redução).

3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.

99 / 100 Experiência de utilizador
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Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque
Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com
facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de aumentar o tamanho desses pontos de toque
para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço
adicional ao redor deles.
O ponto de toque <div class="jdgm-widget jd…gm--done-setup">5 comentários</div> e
outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
O ponto de toque <button type="button" class="banner-categor…ev slickarrow"></button> e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
O ponto de toque <div class="owl-buttons">prevnext</div> e outros 1 pontos de toque
estão próximos de outros pontos desse tipo.

4 regras corretas

Evitar plug-ins
Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas.
Saiba mais sobre a importância de evitar plug-ins.

Configure o visor
Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela
seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a configuração de visores.

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre como
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dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização.

Use tamanhos de fonte legíveis
O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o uso de tamanhos de fonte legíveis.

Desktop

59 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/bootstrap.min.css?15110654531104
7834
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Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 479,7 KiB (80% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/fab3ae0e1
821c090dddcf71bb8ce3625/5CF26983/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50679866_22192
43778401965_3735284849412858914_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 79,6 KiB (redução de 89%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/b1168541
9aa8f2734cbc33abb806fb5a/5CFA7D26/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50343636_2772
85932963846_749097524312485325_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 68,2 KiB (redução de 90%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/f99e550ad
68150f367fb5efe6f7f6d3b/5CF09C74/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49997308_1136512
56387710_4863760190757470793_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 66,3 KiB (redução de 84%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/2cf0dfd8c
bfe353deb1cb6195cfab0eb/5CF6DE99/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49440959_226522
3667087130_4916433840004054740_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 63,9 KiB (redução de 87%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/b4b71977
8c598cee132a0bf491c01f7f/5CDE6437/t51.2885-15/sh0.08/e35/p640x640/49668983_23431
1547480354_1364034726977078768_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 59,3 KiB (redução de 86%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/6baeeb8d
4c3df1d294faa6058204eefd/5CFB6A26/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49956646_36866
9423682655_4778453600681802785_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 29,5 KiB (redução de 85%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/dca1b655
a606e8571fd9060ae6fd7b02/5CF00943/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49688755_2008
331545887226_2542653896284742442_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com
poderiam poupar 28 KiB (redução de 85%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/472ede3fd
4c52ab6f2fad0cb03987387/5C5DC370/t51.2885-15/e15/s640x640/49907398_94810577538
4464_4064886170011373949_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam poupar
27,9 KiB (redução de 78%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/ca4fa37d4
6938b7105fc1de4c8c59d45/5CDE0280/t51.2885-15/sh0.08/e35/p640x640/49627648_22222
89271365587_8169227883462242931_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
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poupar 18,4 KiB (redução de 82%).
A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/f31ea7481
e0a1ea2a8d175b7d3de47fa/5CFAD8CA/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50043827_12299
07807174831_5703045501440201028_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam
poupar 16 KiB (redução de 78%).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/products/sls_edit_12_large.jpg?v=1547229357
pouparia 11,5 KiB (37% de redução).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/products/sls_edit_11_large.jpg?v=1547229357
pouparia 10,5 KiB (37% de redução).
A compactação de
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/files/boleto_logo_58x36.png?v=1520356775
pouparia 522 B (24% de redução).
A compactação de https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/files/elologo_58x36.png?v=1520356748 pouparia 222 B (12% de redução).

Considere Corrigir:

Ativar compactação
A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
62,5 KiB (80% de redução).
A compactação de https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/smartwishlist.js?shop=matrizskate-shop.myshopify.com pouparia 55 KiB (80% de redução).
A compactação de
https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/css/smartwishlist.min.css?version=20180910
pouparia 7,4 KiB (80% de redução).
A compactação de https://tracker.tolvnow.com/trackview?account=0ea4d0ca1d51ba9a3b04
1e9977d2aa03&tracking=VxznDrtJn4EUULzK2yphSVfhDtXWHZyM&session=&new=1&action
=track-view&current_page=https%3A%2F%2Fmatrizskateshop.com.br%2F&version=3.5v&c
ors=1&_=1549516218122 pouparia 141 B (37% de redução).
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Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
https://social-login.oxiapps.com/js/osl.js (expiração não especificada)
https://sdk.beeketing.com/js/beeketing.js?20190206 (5 minutos)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-0 (15 minutos)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
https://connect.facebook.net/signals/config/324785697730395?v=2.8.40&r=stable (20
minutos)
https://connect.facebook.net/signals/config/616650902024691?v=2.8.40&r=stable (20
minutos)
https://social-login.oxiapps.com/api/popup.js?vt=928348&shop=matriz-skateshop.myshopify.com (20,9 minutos)
https://cdn.shopify.com/s/javascripts/tricorder/trekkie.storefront.min.js?v=2017.09.05.1 (30
minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 8,7 KiB (19% de
redução).
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/theme-
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styles.css?151106545311047834 pouparia 5,9 KiB (19% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/theme-stylesresponsive.css?151106545311047834 pouparia 1,3 KiB (16% de redução) após a
compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/uncomplicated.categories.ca
tlist.css?151106545311047834 pouparia 779 B (49% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/theme-stylessetting.css?151106545311047834 pouparia 500 B (14% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fancybox.css?151106
545311047834 pouparia 229 B (17% de redução) após a compactação.

Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6 KiB (18% de redução).
Reduzir https://matrizskateshop.com.br/ pouparia 5,5 KiB (17% de redução) após a
compactação.
Reduzir https://www.searchanise.com/lib/js/xdc/xdc.html pouparia 474 B (35% de redução)
após a compactação.

Compactar JavaScript
A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 19,7 KiB (22% de
redução).
Reduzir https://smartwishlist2.webmarked.net/v6/smartwishlist.js?shop=matriz-skateshop.myshopify.com pouparia 13,6 KiB (21% de redução).
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Reduzir
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/furnitica.js?151106545311047834
pouparia 4,4 KiB (27% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fakecrop.js?15110654
5311047834 pouparia 554 B (34% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/jquery.fitvids.js?1511065453
11047834 pouparia 450 B (34% de redução) após a compactação.
Reduzir
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/classie.js?151106545311047834
pouparia 271 B (46% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/assets/filtermenu.js?151106545311047834 pouparia 224 B (26% de redução) após a compactação.
Reduzir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2802/3244/t/19/compiled_assets/scripts.js?1511065
45311047834 pouparia 152 B (18% de redução) após a compactação.

3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.
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