PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

60 / 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://staples.com/
http://www.staples.com/
http://m.staples.com/

Dispositivos Móveis
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://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (expiração não
especificada)
http://dnisjsqid2b9p.cloudfront.net/staples/Ad.png (expiração não especificada)
http://stash.qubitproducts.com/stash/v1.1/kv/set/staples/public/merch:pfm:1446800714564.
751124:current (expiração não especificada)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=WCJJH-2QKW2-3WC54-L8FYB-XW2DJ&d=m.
staples.com&t=4822669&v=0.9.1422498372&if=&sl=0&si=tj47ryo2vjxrms4i-NaN&plugins
=PageParams,AutoXHR,RT,BW,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,L
OGN (5 minutos)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minutos)
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod-dotcom-mobile/Bootstrap.js (5 minutos)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minutos)
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M84KDK (15,4 minuto)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minutos)
http://images.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/div_gray_640x2?wid=640&hei=2 (60
minutos)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js (60 minutos)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/45856_m_640x200_dd?$mobileweb640x200$
(102,7 minuto)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ (2,7 hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_freeship_640x80?$mweb%5F640x80$ (3,5
hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/s0971798_sc7?$std$ (5,4 hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/49966_m_640X200_gen?$mobileweb640x200$ (5,6
hora)
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http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50103_m_640x200_cleaning?$mobileweb640x200$
(5,6 hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50103_m_640x200_paper?$mobileweb640x200$
(5,6 hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50103_m_640x200_chairs?$mobileweb640x200$
(5,7 hora)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50103_m_640x200_clearance?$mobileweb640x200
$ (7,5 hora)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://www.hlserve.com/Delivery/ClientPaths/Library/hook.js?apiKey=dad14646-3ca8-402a-9
e30-0a64c898fd71&channel=mobile

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://m.staples.com/skavastream/studio/loadCSSModules?campaignid=331&env=prod&res
hash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=558_t,572,581&pageid=75&view=mo
bile1&publishid=300656

Considere Corrigir:

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

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
26 KiB (66% de redução).
A compactação de http://d1m54pdnjzjnhe.cloudfront.net/staples_us/merchandisingevents/prod/merchandising-events.min.js?n=1 pouparia 16,9 KiB (67% de redução).
A compactação de http://cdn.brsrvr.com/v1/br-trk-5073.js pouparia 7,9 KiB (64% de
redução).
A compactação de http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1446800714764 pouparia 1,3 KiB (61% de
redução).

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 2,2 KiB (8% de
redução).
Reduzir http://m.staples.com/ pouparia 2,2 KiB (8% 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 1,5 KiB (2% de
redução).
Reduzir http://m.staples.com/skavastream/studio/loadJSModules?campaignid=331&env=pro
d&reshash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=549_t,559_t,555_t,579,564,565,
570,577,578,571,580&pageid=75&view=mobile1&publishid=300656 pouparia 1.003 B (1%
de redução) após a compactação.
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Reduzir http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1446800714764 pouparia 566 B (28% de redução).

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 1 KiB (16% de redução).
A compactação sem perda de dados de
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ pouparia 1
KiB (16% de redução).

3 regras corretas

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.

96 / 100 Experiência de utilizador
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Considere Corrigir:

Configure o visor
Sua página especifica um visor para dispositivos móveis com largura fixa. Considere usar um visor
ágil para permitir que sua página seja exibida de forma apropriada em todos os dispositivos.

Ao configurar um visor especificando width=device-width em vez de width=320, sua página se
ajusta a dispositivos de várias larguras. Se o estilo da sua página depender de um layout de largura
fixa, talvez seja mais trabalhoso fazer isso.

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 id="sk_bag_icon_container"
class="sk_bag_icon_co…rtHasZeroCount">0</div> está próximo de outros 1 pontos desse
tipo final.

4 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.

Dispositivos Móveis
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.

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.

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

Desktop

62 / 100 Velocidade
Deve 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.
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Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://bat.bing.com/bat.js (expiração não especificada)
http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js (expiração não especificada)
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (expiração não
especificada)
http://stash.qubitproducts.com/stash/v1.1/kv/set/staples/public/merch:pfm:1446800722541.
479509:current (expiração não especificada)
http://stp-tracker.inside-graph.com/gtm/IN-1000306/include.js (expiração não especificada)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=EHXFJ-WDBNK-AR4H3-CVVBT-4E2QQ&d=w
ww.staples.com&t=4822669&v=1.246.1441122062&if=&sl=0&si=fz9dksp36w7y14i-NaN&p
lugins=ConfigOverride,PageParams,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,RT,BW,Navigatio
nTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LOGN (5 minutos)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minutos)
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js (5 minutos)
http://assets.staples-static.com/sbd/js/jsprops.sjs (15 minutos)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minutos)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0924034_sc7?$std$ (54,6 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0817004_sc7?$std$ (54,7 minuto)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0263364_sc7?$std$ (62,8 minutos)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0825549_sc7?$std$ (64,3 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0936919_sc7?$std$ (66 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0634908_sc7?$std$ (73,6 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0860627_sc7?$std$ (89,5 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0995320_sc7?$std$ (100,8 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0995859_sc7?$std$ (113,8 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0327604_sc7?$std$ (115,5 minuto)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775124_sc7?$std$ (119,2 minuto)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg (2 horas)

Desktop

http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/01_dailydeals.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg (2
horas)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_sbg.jpg (2
horas)
http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151101/50103/images/2_0_50103_lpb_5.jpg (2 horas)
http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js (2 horas)
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w (2 horas)
http://www.staples.com/atcoverlay/js/overlayBundle.js (2 horas)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/images/50097_bopis_header_411x1
10.jpg (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/js/Certona/resxclsa.js (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_icon.gif (2 horas)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_ux2.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js (2 horas)
http://www.staples.com/search/resources/switches/engine?storeId=10001 (2 horas)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0985016_sc7?$std$ (2,3 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0839413_sc7?$std$ (2,3 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0340779_sc7?$std$ (2,4 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0993970_sc7?$std$ (2,4 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0479496_sc7?$std$ (2,4 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0726854_sc7?$std$ (2,6 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0983440_sc7?$std$ (2,7 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m003107272_sc7?$std$ (2,7 hora)
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http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434226_sc7?$std$ (2,8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0122804_sc7?$std$ (2,9 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907744_sc7?$std$ (3,3 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0387201_sc7?$std$ (3,7 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0339562_sc7?$std$ (3,8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0924042_sc7?$std$ (5,1 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0843161_sc7?$std$ (5,4 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0037406_sc7?$std$ (5,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0796600_sc7?$std$ (5,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0906439_sc7?$std$ (5,6 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0453983_sc7?$std$ (5,8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0979002_sc7?$std$ (6 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0924036_sc7?$std$ (6,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0854503_sc7?$std$ (6,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0927156_sc7?$std$ (6,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0692615_sc7?$std$ (6,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0948858_sc7?$std$ (6,8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0133957_sc7?$std$ (6,9 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002303267_sc7?$std$ (7 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0427839_sc7?$std$ (7,1 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0981901_sc7?$std$ (7,3 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0771125_sc7?$std$ (7,3 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0398283_sc7?$std$ (7,7 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775130_sc7?$std$ (7,8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0641733_sc7?$std$ (8 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0287569_sc7?$std$ (8,2 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0045503_sc7?$std$ (8,2 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0774611_sc7?$std$ (8,2 hora)

Desktop

http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0974882_sc7?$std$ (8,2 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0889535_sc7?$std$ (8,5 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0405834_sc7?$std$ (9,4 hora)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0437160_sc7?$std$ (9,5 hora)
http://www.staples.com/styleguide/img/logo.png (23,9 hora)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 7 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://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151103175129/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151012175421/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151012175421/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151103175129/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151103175129/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151103175129/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
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http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css

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
56,7 KiB (66% de redução).
A compactação de http://d1m54pdnjzjnhe.cloudfront.net/staples_us/merchandisingevents/prod/merchandising-events.min.js?n=1 pouparia 16,9 KiB (67% de redução).
A compactação de http://js.bizographics.com/insight.min.js pouparia 14,4 KiB (65% de
redução).
A compactação de http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w
pouparia 9 KiB (65% de redução).
A compactação de http://cdn.brcdn.com/v1/br-trk-5073.js pouparia 7,9 KiB (64% de
redução).
A compactação de http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js pouparia 5,6 KiB (69% de
redução).
A compactação de http://api.staples.com/v1/storelocator/storesSearch.json?client_id=5HqW
3l3dv9NEoEH7chtC6wdwSAsN4viE&locale=en_US&limit=3&address=10001&radius=100&ca
llback=jsonCallback pouparia 1,7 KiB (73% de redução).
A compactação de http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1446800722760 pouparia 1,3 KiB (61% de
redução).

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.

Desktop

Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,1 KiB (5% de
redução).
Reduzir http://www.staples.com/ pouparia 1,6 KiB (4% de redução) após a compactação.
Reduzir http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux2&sc
heme=home_box1_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=recommendedproduct
s&pageId=res15110601507806495996192 pouparia 902 B (8% de redução) após a
compactação.
Reduzir http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux2&sc
heme=home_box2_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=trendingproducts&pag
eId=res15110601507806495996192 pouparia 647 B (6% 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 10,2 KiB (9% de
redução).
Reduzir http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js pouparia 2,8 KiB
(32% de redução) após a compactação.
Reduzir
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod/code/4a71373f68c47b88ca7639e315f2df33.js
pouparia 1,7 KiB (2% de redução) após a compactação.
Reduzir http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js pouparia 1,7 KiB (21% de redução).
Reduzir http://www.staples.com/search/resources/js/search.js pouparia 1,4 KiB (31% de
redução) após a compactação.
Reduzir http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js pouparia 1,2 KiB (45% de
redução) após a compactação.
Reduzir http://stp-tracker.insidegraph.com/gtm/IN-1000306/inside.js?_=0.7752765771001577 pouparia 779 B (16% de
redução) após a compactação.
Reduzir http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1446800722760 pouparia 566 B (28% de redução).
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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 9,2 KiB (4% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_sbg.jpg pouparia 2,4 KiB (2% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151101/50103/images/2_0_50103_lpb_5.jpg pouparia 1,6 KiB
(3% de redução).
A compactação sem perda de dados de
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png pouparia 1,1 KiB (73%
de redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg pouparia 967 B (12% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50
097/images/50097_bopis_header_411x110.jpg pouparia 921 B (10% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg pouparia 919 B (7% de
redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg pouparia 775 B (14%
de redução).
A compactação sem perda de dados de http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/01_dailydeals.jpg pouparia 557 B (6% de
redução).

Priorizar o conteúdo visível
Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um
melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da
dobra.
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A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso
normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram
solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. Priorize o conteúdo visível que é necessário
para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.
Somente cerca de 53% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta
HTML completa snapshot:11.

2 regras corretas

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

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