PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

46 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 4 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:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
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Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 113,4 KiB (15% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=
1500w pouparia 57,1 KiB (9% de redução).
A compactação e o redimensionamento de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e
4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
poderiam poupar 31,9 KiB (redução de 97%).
A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=1000w pouparia 6
KiB (33% de redução).
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A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c313e4b08a73f560456f/1408549680356/THE+SUPPORT-logoblack.png?format=750w pouparia 4,4 KiB (31% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4bd36e4b07248b33a65a2/1408548167615/THE+ATTENTION-logoblack.png?format=750w pouparia 3,2 KiB (29% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/call.png pouparia 2,8 KiB (93% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/hours.png pouparia 2,8 KiB (68% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/email.png pouparia 2,7 KiB (78% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/map.png pouparia 2,5 KiB (63% 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
34,7 KiB (72% de redução).
A compactação de http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg pouparia
34,7 KiB (72% 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.
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Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

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 690 B (5% de redução).
Reduzir http://www.gklawnyc.com/ pouparia 690 B (5% 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 3,4 KiB (2% de
redução).
Reduzir http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js pouparia 2,8 KiB (2% de redução) após a compactação.
Reduzir http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js pouparia 602 B (2% de redução) após a compactação.

4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
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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.

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.

90 / 100 Experiência de utilizador
Considere Corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role
a página horizontalmente. Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização a fim de
oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 699 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem
somente 375 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:
O elemento <span>© 2015 Geller…ghts reserved.</span> não se ajusta à janela de
visualização.
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5 regras corretas

Evite intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam
conteúdo
Parece que sua página não tem intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam uma parte
significativa do conteúdo. Saiba mais sobre a importância de evitar o uso de intersticiais para a
instalação de aplicativos.

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.

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.

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

Desktop

Desktop

70 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 4 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:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://static.squarespace.com/universal/styles-
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compressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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
34,7 KiB (72% de redução).
A compactação de http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg pouparia
34,7 KiB (72% 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:
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
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http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

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 690 B (5% de redução).
Reduzir http://www.gklawnyc.com/ pouparia 690 B (5% 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 3,4 KiB (2% de
redução).
Reduzir http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js pouparia 2,8 KiB (2% de redução) após a compactação.
Reduzir http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js pouparia 602 B (2% 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 90,6 KiB (13% de redução).
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A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=
1500w pouparia 57,1 KiB (9% de redução).
A compactação e o redimensionamento de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e
4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1500w
poderiam poupar 30,8 KiB (redução de 93%).
A compactação sem perda de dados de http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=500w pouparia 2,7
KiB (29% de redução).

4 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.

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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