
Avaliação de Sites
caqo.com.br 6.45

 Performance Pontuação: 0.75 de 1 Anotações

Desktop Mobile

 0-49  50-89  90-100

98 74

A velocidade no computador está ótima! mas deve se atentar a 
velocidade em dispositivos móveis

  Servidor Pontuação: 2 de 2 Anotações

0
erros
(DNS)

0
erros

(Blacklist)

0
erros
(MX)

0
erros

(SMTP)

0
erros
(SPF)

0
erros

(DMARC)

Muito bem! Seu site não aprensenta nenhum problema com o servidor!
Tudo certo por aqui

 Certificado (SSL) Pontuação: 1 de 1 Anotações

Certificado (SSL) ativo Expira em:
21/05/2020

Apontamento ok!

Seu certificado de segurança (SSL) está ativo e é válido.
Tudo em ordem por aqui!

 Avaliação Geral Pontuação: 1 de 1.5 Anotações

Acessibilidade

82

Boas Práticas

64

SEO

100

 0-49  50-89  90-100

Os pontos de evolução estão relacionados a manter o site de acordo 
com as últimas tecnologias. Porém, esta indicação tem uma criticidade 
baixa. Está tudo bem por aqui!



 CÓDIGO FONTE Verificação 2 de 4

  Código Fonte Pontuação: 0 de 1

 18 Erros

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

End tag “p” seen, but there were open
elements.

Unclosed element “strong”.

No “strong” element in scope but a
“strong” end tag seen.

 1 Aviso

This document appears to be written in
português but the “html” start tag has
“lang="en"”. Consider using “lang="pt"”
(or variant) instead.

Seu site apresenta erros. É muito importante 
que sejam corrigidos, já que isso poderá 
impactar os acessos!



 Cabeçalho da página Verificação 3 de 4

  Opengraph Pontuação: 0.3 de 0.3

HTTPS://CAQO.COM.BR

CAQO Marketing
Agência de marketing digital. Produtos e
serviços, desde a concepção até o lançamento
e análise dos resultados. Consultoria
Comercial & Marketing | Mídias Sociais |
Aplicações Web | E-Commerce

Tudo ok por aqui! Esse é o cartão virtual do seu site! Sabe quando 
você recebe um link no WhatsApp e ele tem um resumo e uma 
imagem? Então, esse mesmo! 
                                 

OG Tag (clique para exibir)

og:title CAQO Marketing

og:description Agência de marketing digital. Produtos e serviços, desde a concepção até o lançamento e análise dos resultados. Consultoria
Comercial & Marketing | Mídias Sociais | Aplicações Web | E-Commerce

og:image http://caqo.com.br/img/CAQO-logo-final.jpg

  Metatags Pontuação: 0.4 de 0.7

description 

Agência de marketing digital. Produtos e serviços, desde a concepção até o lançamento e análise dos resultados. Consultoria Comercial &
Marketing | Mídias Sociais | Aplicações Web | E-Commerce

language 

Não possui esse conteúdo

viewport 

width=device-width, initial-scale=1

author 

CAQO Marketing

generator 

Não possui esse conteúdo

titletext 

: CAQO :

favicon 

Este site não possui favicon

 Anotações

Ops, atenção aqui! Este ponto é importante para a forma como seu site é reconhecido por navegadores e 
dispositivos.



  SEO | Compartilhamento Verificação 4 de 4

  SEO Pontuação: 1 de 2.5

isAlive 

Seu site está funcionando

Sitemap 

Este site não possui Sitemap.xml

Google Analytics 

Sua página está habilitada para o Google Analytics

keywords 

Keywords, em português palavras-chave, são os termos principais
que determinam qual é o assunto de um site. Escolher as
keywords certas pode determinar o sucesso ou fracasso de um
site, pois é baseado nas keywords dos sites que o Google exibe os
resultados no seu site de busca.

Robots.txt 

Este site não possui Robots.txt

loadtime 

1.0597050189972 segundos

h1 

Esse site não possui tags h1.

h2 

h2: SERVIÇOS | SOLUÇÕES
h2: Nosso modelo
h2: Portfolio
h2: contato
h2: Preencha seu briefing
h2: Fire End
h2: Grupo TechFlex
h2: Loja.Med
h2: Wall Construtora
h2: Depósito do Bolin
h2: Ferramenta de gestão de projetos
h2: Banner em Flash
h2: The Little Pie
h2: Vai na Boa
h2: Dez ou dois Futebol Clube

css 

Arquivos CSS: 7
Arquivos CSS simplificados: 2
Arquivos CSS não simplificados: 5 
css/agency.css

https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700

https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script

https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700italic

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700

js 

Arquivos Javascript: 10
Arquivos Javascript simplificados: 2
Arquivos Javascript não simplificados: 8 
//receiver.posclick.dinamize.com/forms/js/326867_2181.js

https://use.fontawesome.com/ffde30cf7c.js

js/jquery.js

js/classie.js

js/cbpAnimatedHeader.js

js/jqBootstrapValidation.js

js/contact_me.js

js/agency.js

 Anotações

Este ponto avalia a otimização do seu site para pesquisas no Google. Há muito o que fazer no seu site para ser bem rankeado no Google. Se 
você deseja que seu site seja encontrado em pesquisas no Google, dê atenção a este ponto!
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