PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

61 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a
página possa ser carregada.

Evite redirecionamentos da página de destino para a seguinte sequência de URLs redirecionados.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Dispositivos Móveis
Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 3 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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

Considere Corrigir:

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:

Dispositivos Móveis

https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/3fb02f6c-88b7-aa88-4884-2a40dc3d198c
(expiração não especificada)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (expiração não especificada)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutos)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539972620451 (10 minutos)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutos)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor
No teste, seu servidor respondeu em 0,32 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. Leia nossas
recomendações para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

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 125 B (12% de
redução).
Reduzir https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_t=20
779843&ra=4979984535052&ssv_custid=0001A077385B8B3A4C8FAD1DC33D5D963F3C&i
a_uid=0001A077385B8B3A4C8FAD1DC33D5D963F3C pouparia 125 B (12% de redução)
após a compactação.

Dispositivos Móveis

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 4,3 KiB (23% de
redução).
Reduzir https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce4
5f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623 pouparia 4,3
KiB (23% de redução) após a compactação.

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 6,4 KiB (14% de redução).
A compactação de https://content.bauen.de/anbieter/0001/01/thumb_100_anbieter_450.jpeg
pouparia 3,2 KiB (11% de redução).
A compactação de
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite_mobile.jp
g pouparia 3,2 KiB (19% de redução).

3 regras corretas

Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Dispositivos Móveis
Compactar CSS
Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre como reduzir a CSS.

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

100 / 100 Experiência de utilizador
5 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
dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque
Todos os links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com
facilidade no touchscreen. Saiba mais sobre o tamanho apropriado dos pontos de toque.

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

Desktop

79 / 100 Velocidade
Considere Corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a
página possa ser carregada.

Evite redirecionamentos da página de destino para a seguinte sequência de URLs redirecionados.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Aproveitar cache do navegador

Desktop

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://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/8b727886-8d04-a3ee-610a-d72b51a94453
(expiração não especificada)
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/yieldlab/ae172dd5-9af0-4668-9320-a10525365942
(expiração não especificada)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (expiração não especificada)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minutos)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539972627006 (10 minutos)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minutos)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minutos)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minutos)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor
No teste, seu servidor respondeu em 0,32 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. Leia nossas
recomendações para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar HTML

Desktop

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 125 B (12% de
redução).
Reduzir https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_t=20
779843&ra=4979984535052&ssv_custid=00011CC0BA266F51D55C5B6D2564B6EAF5B8&ia
_uid=00011CC0BA266F51D55C5B6D2564B6EAF5B8 pouparia 125 B (12% 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 4,3 KiB (23% de
redução).
Reduzir https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce4
5f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623 pouparia 4,3
KiB (23% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 3 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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391

Desktop

https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 31,5 KiB (26% de redução).
A compactação de
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite.jpg
pouparia 18,3 KiB (19% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/f/a/
csm_Hauskatalogbestellung_Daten_b734dba725.jpg poderiam poupar 5,3 KiB (redução de
65%).
A compactação e o redimensionamento de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/7/6/
csm_Hauskatalogbestellung_Bundesland_1a08722fea.jpg poderiam poupar 4 KiB (redução
de 67%).
A compactação e o redimensionamento de https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/2/c/
csm_Hauskatalogbestellung_Anbieter_56c5274ebe.jpg poderiam poupar 3,9 KiB (redução de
60%).

3 regras corretas

Desktop
Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Compactar CSS
Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre como reduzir a CSS.

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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