
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance 

Análise de UX – “nome cliente” 

 



 

Cliente: “nome cliente” 

Website analisado: **** 

01 - Página verificada → Home 
 
Link: **** 
 
 

Análise UX e SEO: 
  
Velocidade no Pagespeed:  
 

Mobile 

 
 

 

 

Desktop 

 

 

 
 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
“resposta” 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
Botão do whatsapp atualmente encontra-se em transparência – Deixa-lo mais vísivel 
  



 

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
 
Sugestões:  
 
SITE NÃO ESTÁ ABRINDO DIGITANDO O ENDEREÇO NO NAVEGADOR. SOMENTE 
COPIANDO E COLOCANDO É QUE ELE ABRE. VERIFICAR ISSO URGENTE. TANTO NO 
MOBILE QUANTO NO DESKTOP  
 
Trocar a cor dos botões de vermelho para verde [(vermelho é associado a coisas 
negativas (pare) quando se trata de CTA e verde positivo(siga)]  
 
Deixar botões visíveis sem que o cliente tenha que dar scroll na página como está 
atualmente. Botão tem que estar visível assim que o site abrir para o cliente.  
 
Já existe uma página de Quem sou – pode retirar essa arte da página principal dando 
mais atenção há uma call to action e uma copy chamativa do serviço oferecido. 
Diminuir a redundância do site num todo – Menos é Mais 
 
Diminuir o caminho até a pessoa falar diretamente com o vendedor. Atualmente o 
botão leva para outra página , nessa página há outro botão e clicando nesse botão leva 
a página do whatsapp com mais um botão para daí sim o cliente entrar no whatsapp. 
(TROCAR ISSO IMEDIATAMENTE – COLOCAR TODOS O BOTÕES DIRETAMENTE PRA 
CONVERSA DE WHATSAPP) 
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 
 
 
 

• Reduza o tempo de resposta inicial do servidor 

• Todas as especificações de servidor, temas e plug-ins contribuem para o 

tempo de resposta do servidor. Recomendamos que você use um tema 

mais otimizado, selecionando cuidadosamente um plug-in de otimização 

e/ou fazendo upgrade do seu servidor.  

• Formatos de imagem como WebP e AVIF costumam ter uma compressão melhor 

que PNG e JPEG, o que gera downloads mais rápidos e menos consumo dados.  



 

• Use um plug-in ou serviço que converta automaticamente as imagens 

enviadas para os formatos ideais. 

• Veicule imagens que tenham o tamanho adequado para economizar dados da 

rede celular e melhorar o tempo de carregamento. 

• Faça upload de imagens diretamente por meio da biblioteca de mídia para 

garantir que os tamanhos de imagem necessários estejam disponíveis. 

Depois, insira-os na biblioteca de mídia ou use o widget de imagem para 

garantir que os tamanhos ideais sejam usados (incluindo aqueles para os 

pontos de interrupção responsivos). Evite usar imagens `Full Size`, a não ser 

que as dimensões sejam adequadas para uso. Saiba mais. 

• Os recursos baseados em texto precisam ser veiculados com compactação (gzip, 

deflate ou brotli) para minimizar o total de bytes da rede. 

• Você pode ativar a compactação de texto na configuração do servidor da 

Web. 

• Grandes payloads de rede geram custos para o usuário e estão diretamente 

relacionados a tempos de carregamento maiores 

• Recomendamos que você mostre trechos nas suas listas de postagem (por 

exemplo, por meio da tag "mais"), reduza o número de postagens exibidas 

em uma determinada página, dívida suas postagens longas em várias 

páginas ou use um plug-in para aplicar lazy-load nos comentários. 

  
02 - Página verificada → Quem sou 
 
Link: *** 
 

Análise UX e SEO: 
  
Velocidade no Pagespeed: (inserir prints com a velocidade no celular e computador) 
 

 

 
 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
“resposta” 



 

  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
Aumentar tamanho do vídeo  
Inserir botão de contato CTA na página (cor verde) 
Botão de whatsapp mais visivel 
 
  

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
  
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 
 
 
 

 

  



 

03 - Página verificada → BLOG 
 

**** 

 

Análise UX e SEO: 
  
Velocidade no Pagespeed: (inserir prints com a velocidade no celular e computador) 
 

Mobile 

 

 
  

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
 
Deixar Botão de whatsapp mais vísivel 
 
 

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
  
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 



 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 
 
 
 

 

  



 

04 - Página verificada → Contato 
 
*** 
 

Análise UX e SEO: 
  
Velocidade no Pagespeed:  
 

Mobile 

 

 
 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
Sugestões: 
Colocar uma Copy sobre o serviço oferecido e porque o cliente deve entrar em 
contato. 
 
Deixar Botão de whatsapp mais vísivel 
  

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
  
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 



 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 
 
 
 

  



 

 

05 - Página verificada → Formação em Astrologia 
 
*** 

 
Análise UX: 
  
Velocidade no Pagespeed:  
 

 

 
 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
Melhor página do site. Bem organizada, copys sobre o produto em locais estratégicos e 
botões bem localizados e na cor certa.  
 
Somente melhorar a otimização mobile (válido para todo o site) 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
  

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
  
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 



 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 

 

06 - Página verificada → Coaching 
 
*** 

 
Análise UX: 
  
Velocidade no Pagespeed:  
 

Mobile 

 

 
 

 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
Melhor página do site junto com a Formação em Astrologia. Bem organizada, copys 
sobre o produto em locais estratégicos e botões bem localizados e na cor certa.  
 
Somente melhorar a otimização da página através de SEO 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas? ☐Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
  

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐Sim              ☐Não 
  
  

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 



 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 

 

 

 

07 - Página verificada → Mapa Astral 
 
*** 

 

Análise UX: 
  
Velocidade no Pagespeed:  
 

 

 
 

 

Análise de Interface UI: 
Cores utilizadas, evitando baixo contraste ou dificuldade na leitura? 
  

Menu bem localizado e categorias bem definidas?  ☐ Sim              ☐Não 

Os elementos do site estão posicionados estrategicamente? ☐ Sim              ☐Não  
Imagens e/ou vídeo estão com tamanho adequado e boa qualidade? 

☐Sim              ☐Não 
  
Há sugestões de tipografia, cores, texto ou localização de botão e imagens? 
  

Sobre erros de programação: 
Botão está funcionando? ☐ Sim              ☐Não 
Links estão corretos? (Erro de carregamento, página errada ou links quebrados) 

☐Sim              ☐Não 

Checkout ou formulário estão funcionando? ☐ Sim              ☐Não 

Campo de pesquisa e menu estão funcionando? ☐ Sim              ☐Não 
  
  



 

Trackeamento 

Analytics Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google ADS instalado? ☐Sim              ☐Não 

Google Tag Manager Instalado? ☐Sim              ☐Não 

Pixel Facebook Instalado? ☐Sim              ☐Não 

 

 


