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Descrição do Negócio:  

Site de coaching, com o objetivo de adquirir leads ou contato direto através do WhatsApp.   

Não há campo de formulário para o cliente enviar um contato de lead.  O cliente pode ficar constrangido em 

enviar uma mensagem via Zap em horário muito tardio ou cedo demais.  Muitas vezes o cliente deseja um 

contato neste horário, e não haverá formulário para isso. 

Ao mesmo tempo o cliente pode não querer conversar via Zap, mas apenas trocar informações por e-mail. 

→ Recomendamos que seja criado um formulário para coletar leads e que o mesmo esteja no topo da página. 

Descrição: A descrição do tipo de negócio é importante para entendermos o objetivo do site.  Um site com o objetivo 

de coletar leads ou contatos deve ser simples, objetivo e prático.  Um site de conteúdo deve conter descrições, 

detalhamento de produtos ou serviços.  Uma loja deve conter a descrição detalhada e muitas imagens dos produtos 

ofertados.  O uso indiscriminado do WhatsApp pode afastar clientes, ao invés de dar-lhes a oportunidade de contato.  

Use formulários e chat para leads. 

Nome do Domínio:  

ocorpoexplicatudo.com.br  

Nome do Domínio extenso, com 25 caracteres.  Apesar de descrever o negócio do cliente, torna-se grande demais 

para leitura ou memorização.  As pessoas atualmente exigem nomes cada vez menores. 

→ Recomendamos repensar um nome mais simples, que seja fácil de ler e memorizar.  Uma pesquisa minuciosa e 

por variantes do nome pode revelar Domínios ainda disponíveis. 

→ Sugestões rápidas: ocorpo.net, ocorpo.online, corpoexplica.online, ou ainda corpofala.com.br 

Descrição: Um nome de Domínio é tudo no negócio do cliente. Ele deve resumir ou lembrar o negócio do cliente, sem 

ser muito pequeno e sem ser muito longo. Nomes com até 20 caracteres são o suficiente.  As pessoas atualmente 

preferem cada vez mais nomes pequenos, de uma ou dias palavras, sem encontros vocálicos e fáceis de memorizar. 

Dados da Hospedagem:  

IP do Servidor: 192.0.78.25. 

Localização do servidor: Estados Unidos, Califórnia, São Francisco. 

Provedor de serviço: Automattic INC. 

Descrição O endereço IP do seu servidor tem pouco impacto no seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um 

servidor rápido e prático.  Os motores de busca levam em consideração a praticidade de um servidor, bem como a 

sua velocidade.  Use Proxies ou Gateways de DNS apenas para proteger áreas de logon ou mais sensíveis à ataques. 

O uso de aplicações que fazer verificação de browser, redirecionam seu conteúdo ou redirecionam o seu DNS, 

tornam o seu Site lento e quase impossível de indexá-lo. 



Apresentação Visual:  

Site com apresentação ruim, com contrastes ruins, múltiplas fontes, formatação de parágrafo e tabelas imprecisas. 

→ Recomendamos que o site seja refeito em um padrão profissional, para transmitir confiabilidade ao cliente.  

Você pode solicitar a seu desenvolvedor a recriação de seu site ou solicitar que façamos um novo site para você, 

incorporando as modificações necessárias. 

Descrição: A apresentação visual de um Site é importantíssima.  Isso porque um site bem apresentado, com 

informações objetivas, mantém o usuário mais tempo em sua navegação, impactando no seu ranking.  Páginas com 

maior tempo de navegação possuem melhores posições nos resultados de busca. 

Identidade Visual:  

Site com identidade visual confusa, que não reflete o negócio do cliente, com imagens de película com 

notebooks, típica de negócios, mas não de análise corporal. 

Botões em verde escuro são ruins e confusos, pois não ressaltam o texto. 

→ Recomendamos a troca do padrão visual por cores mais claras e imagens que reflitam a gratificação de ter o 

corpo em forma e feliz consigo mesmo. 

Descrição: A identidade visual de um Site é fundamental para dar profissionalismo ao site e agradar os olhos do 

cliente.  Utilize cores suaves, fontes suaves e iguais, logomarca sem rebuscamentos, botões com variações de cores 

para a identidade, sem ser muito diferente.  Cabeçalho e rodapé não podem ser muito diferentes ou contrastar em 

outro espectro de cor do utilizado no site. 

Logomarca:  

Logomarca bem feita, com boa combinação de cores, utilizando as iniciais para imagem.  Entretanto, a mesma 

aparece muito grande no site, desproporcional e deslocando o site em demasiado para baixo na tela. 

→ Recomendamos que a logomarca seja menor, mais discreta, totalmente em fundo branco, readequada ao 

cabeçalho (sugestão). 

 

Descrição: A criação de uma logomarca deve ser uma obra de arte.  Ela pode (e deve) ser simples e transmitir o 

significado do negócio ou do nome do cliente.  Ela deve ser fácil de guardar, utilizando fontes suaves, sem 

rebuscamentos ou barroquismos.  Evite logomarcas e nomes extensos e inviáveis graficamente, ou seja, que não 

possa ser utilizada em seu dia a dia em materiais gráficos, site, etc.  Uma logomarca para um site pode não ser a 

mesma de uma porta, sala ou exibida em parede da empresa. 

Cabeçalho e Rodapé (header/footer):  

Não há cabeçalho e nem rodapé.  O cliente navega sem informações do nome do site e não tem facilidade de 

acessar nenhum tipo de menu.  Não há menus para WhatsApp ou formulários. 

→ Recomendamos a criação de um cabeçalho, com a logomarca encaixada e menus com os principais links, como 

fale Conosco, Quem somos, Contato, Chat, etc. 

→ Recomendamos a criação de um rodapé que ajude ao usuário acessar links e ter a curiosidade satisfeita em 

informações suplementares sobre o site e negócios. 

Descrição: Um cabeçalho dinâmico, que navegue com o usuário é fundamental para o mesmo alternar de assunto 

ou página rapidamente, sem ter que se deslocar para cima novamente.  Um rodapé com links e informações 



adicionais, como endereço e outras informações é sempre bem-vindo, pois muitos usuários encontram estas 

informações ou outras curiosidades sobre o site no rodapé.  

Tag de Título:  

Analista corporal e Coach – Análise corporal e coaching  

Comprimento de 55 caracteres com texto repetitivo. 

→ Recomendamos repensar o título, de forma que não pareça repetitivo. 

→ Recomendamos inserir o nome do negócio ou site no título. 

Descrição: O ideal é que a sua tag de título contenha entre 10 e 70 caracteres (espaços incluídos).  Certifique-se de 

que o seu título seja explícito e contenha as palavras-chave mais importantes.  Certifique-se de que cada página 

tenha um título exclusivo. Insira o nome que você quer ser conhecido (ou de seu site) nos títulos. 

Meta Description:  

O formato do seu corpo explica tudo sobre você!! Análise Corporal Para quem é A análise corporal é para todas as 

pessoas que desejam entender o funcionamento da própria mente  É para quem deseja entender como viver e 

aproveitar as suas dores e recursos FAÇA SUA ANÁLISE! Os 5 Traços de Caracteres Existem 5 traços de… 

Descrição da página confusa, incompleta, com exclamações em demasia e pontuação errada. 

→ Recomendamos refazer a descrição da página com a exatidão dos serviços realizados. 

Descrição: As Meta Descriptions contêm entre 100 e 300 caracteres (incluindo espaços).  As Meta Descriptions são a 

descrição que os mecanismos de busca apresentam em suas consultas e resultados.  Crie com exatidão a forma 

como as suas páginas web são descritas e apresentadas nos resultados da pesquisa.  Certifique-se de que todas as 

suas páginas da web tenham uma meta descrição exclusiva que seja explícita e contenha suas palavras-chave mais 

importantes (elas aparecem em negrito quando correspondem a parte ou a toda a consulta de pesquisa do usuário).  

Uma boa meta a descrição atua como um anúncio orgânico, portanto, use mensagens atraentes com uma frase de 

efeito clara para maximizar a taxa de cliques. 

Meta Keywords:  

Não há palavras-chave listadas em seu site. 

→ Recomendamos a criação da tag meta keywords com as palavras e expressões de seu site. 

<meta name="keywords" content="  “> 

Descrição: Meta Keywords são um tipo específico de meta tag que aparece no código HTML de uma página da Web 

e ajuda a informar aos mecanismos de pesquisa qual é o tópico da página.  São palavras ou frases que pertencem ao 

conteúdo de seu site.  

Aparência nas pesquisas:  

Sua aparência nas pesquisas é incompleta, pois não aparece o título de seu site e a descrição é bastante confusa. 



 

→ Recomendamos refazer a descrição da página com a exatidão dos serviços realizados. 

Descrição: Este é um exemplo de como sua tag de título e descrição meta serão exibidos nos resultados de pesquisa 

do Google.  Embora as tags de título e descrições meta sejam usadas para construir as listagens de resultados de 

pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios resumos, se elas estiverem ausentes , não 

estiverem bem escritas ou não for relevante para o conteúdo da página.  

As tags de título e as meta descrições são abreviadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer 

dentro dos limites de caracteres sugeridos. 

Títulos H1:  

<H1> Análise Perfil Comportamental </H1> 

Site com H1 definido.  Verifique se este é o melhor título para aparecer na indexação do Google. 

→ Recomendamos um H1 que reflita o seu negócio. 

Descrição: Use suas palavras-chave nos títulos e certifique-se de que o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave 

mais importantes. Nunca duplique o conteúdo da tag de título em sua tag de cabeçalho. Embora seja importante 

garantir que cada página tenha uma tag H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use várias tags 

H2, H3, etc. 

Demais títulos:  

Os demais cabeçalhos de título estão implementados.    Verifique se estes são os melhores títulos para aparecer 

na indexação do Google.  Há tags em branco, que podem gerar erros na indexação. 

→ Recomendamos corrigir ou remover as tags em branco conforme a lista abaixo: 

<H1>: Análise Perfil Comportamental 

<H1>: 

<H2>: Análise Corporal 

<H2>: Para quem é? 

<H2>: Os 5 Traços de Caracteres 

<H2>: Como funciona a sessão de Análise Corporal 

<H2>: Por que fazer um teste de perfil? 

<H2>: Sidney Souza 

<H2>: 

<H2>: 

<H3>: 1. Análise das 6 partes do corpo 

<H3>: 2. Construção do gráfico com sua combinação de traços 

<H3>: 3. Devolutiva 

<H3>: 4. Acompanhamento nas mudanças 

<H4>: Criativo (Esquizóide) 

<H4>: Formato do Corpo 

<H4>: Comunicativo (Oral) 

<H4>: Formato do Corpo 

<H4>: Persuasivo (Psicopata) 

<H4>: Formato do Corpo 

<H4>: Metódico (Masoquista) 



<H4>: Formato do Corpo 

<H4>: Competitivo (Rígido) 

<H4>: Formato do Corpo  

Descrição: Use suas palavras-chave nos títulos e certifique-se de que o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave 

mais importantes. Nunca duplique o conteúdo da tag de título em sua tag de cabeçalho.  Embora seja importante 

garantir que cada página tenha uma tag H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use várias tags 

H2, H3, etc.. 

Descrição nas imagens:  

12 imagens encontradas na página, sendo 11 sem atributo alt. 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/icon_whatsapp1-5.png?w=150 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/runners-silhouettes-athletes-fitness-39308.jpeg 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/pexels-photo-2764678-1.jpeg 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-esquizoide.png?w=436 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-oral.png?w=472 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-psicopata.png?w=456 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-masoquista.png?w=446 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-rigido.png?w=425 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/pexels-photo-2764681.jpeg 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/img_8692-1-edited-1.jpg 

https://pixel.wp.com/b.gif?v=noscript 

→ Recomendamos verificar quais imagens devem possuir descrição e preenche-la. 

Descrição: Texto alternativo das imagens é usado para descrever imagens para fornecer informações aos 

rastreadores do mecanismo de pesquisa (e aos deficientes visuais).  Além disso, mais informações para ajudá-los a 

entender as imagens, o que pode ajudá-los a aparecer nos resultados de pesquisa de Imagens do Google.  A 

descrição não é obrigatória e não precisa ser inserida em determinadas imagens de textura, breve colorização de 

algo, etc.  Por isso é sempre importante verificar que imagens devem conter sua descrição. 

Estatísticas de palavras:  

A página principal possui 947 palavras, sendo as principais as seguintes: 

Palavras Frequência Título Descrição <H> 

para 10 
 

  

você 10 
 

 
 

como 9 
 

  

corporal 7    

entender 7 
 

 
 

cada 7 
   

mente 6 
 

 
 

análise 5    

mais 5 
   

medo 5 
   

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/icon_whatsapp1-5.png?w=150
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/runners-silhouettes-athletes-fitness-39308.jpeg
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/pexels-photo-2764678-1.jpeg
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-esquizoide.png?w=436
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-oral.png?w=472
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-psicopata.png?w=456
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-masoquista.png?w=446
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/trao-de-carater-rigido.png?w=425
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/pexels-photo-2764681.jpeg
https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/img_8692-1-edited-1.jpg


corpo 5    

suas 4 
 

  

muito 4 
   

formado 4 
   

explica 4 
 

 
 

 

→ Recomendamos a verificação das palavras-chave mais utilizadas se correspondem à relevância das palavras de 

seu Site.  Troque o texto e os títulos, utilizando as palavras-chave mais relevantes e que correspondam a seu 

negócio. 

Descrição: Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave. Para melhorar a 

chance de uma boa classificação nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de 

incluí-la em alguns ou todos os seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag de título, meta descrição, tags de 

cabeçalho, atributos alt de imagem, texto âncora do link interno e texto âncora do backlink.  

Mapa XML:  

Encontrado Sitemap. 

https://ocorpoexplicatudo.com.br/sitemap.xml 

Descrição: Um mapa do site (sitemap) lista as URLs que estão disponíveis para rastreamento e pode incluir 

informações adicionais, como as atualizações mais recentes do seu site, a frequência das alterações e a 

importância das URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de maneira mais inteligente.  

Recomendamos que você gere um mapa do site XML para o seu site e o envie ao Google Search Console e às 

Ferramentas do Google para webmasters. Também é uma boa prática especificar a localização do seu sitemap no 

arquivo robots.txt.   

Robots:  

Encontrado arquivo robots.txt. 

https://ocorpoexplicatudo.com.br/robots.txt 

Descrição: Um arquivo robots.txt permite restringir o acesso de robôs de mecanismos de pesquisa que rastreiam a 

web e pode impedir que esses robôs acessem diretórios e páginas específicas, como diretórios de scripts, aplicações, 

templates, etc.  Ele também especifica onde o arquivo de mapa do site XML está localizado. 

Backlinks:   

Não foram encontrados backlinks indexados no Google que remetessem a seu site. 

→ Recomendamos a criação de campanhas de backlinks em Trafegoo. 

→ Recomendamos a criação de sites correlatos, que levem para seu site e negócios, como blog ou sites para tirar 

dúvidas de clientes. 

Descrição: Backlinks são links que apontam para seu site a partir de outros sites. Eles são como cartas de 

recomendação para o seu site. Como esse fator é crucial para o SEO, você deve ter uma estratégia para melhorar a 

quantidade e a qualidade dos backlinks.  Quanto mais links você tiver para o seu Site melhor ele será posicionado 

nos rankings de busca do Google e Bind. Uma sugestão é criar sites correlatos, como blogs ou promoções gratuitas. 

https://ocorpoexplicatudo.com.br/sitemap.xml
http://ocorpoexplicatudo.com.br/robots.txt


Favicon:  

Encontramos o favicon. Entretanto, o ícone não tem relação com a logomarca. 

→ Recomendamos a criação de um Favicon personalizado, consistente com a sua marca. 

Descrição: Os favicons melhoram a visibilidade da marca.   Como um favicon é especialmente importante para 

usuários que adicionam seu site aos favoritos, certifique-se de que ele seja consistente com sua marca.  

Tempo de carregamento desktop:  

96/100.    

Primeiro conteúdo em 0,9 segundos. 

Excelente tempo de carregamento. 

Descrição: A velocidade da página é importante tanto para os mecanismos de pesquisa quanto para os visitantes. 

Um site que demore para ser carregado afasta os visitantes e o tempo deles de permanência na página reduz. Esta 

redução impacta em seu Ranking nas buscas.  A velocidade da página é fundamental para garantir uma boa 

pontuação em seu ranking, além de impedir que visitantes desistam de aguardar ela carregar.  

Procure reduzir a quantidade de scripts ou inserir o seu carregamento ao final da página.  

O uso de imagens de loader também torna a espera angustiante para muitas pessoas. Prefira deixar algo 

carregando, para que o seu usuário já tenha a percepção de que o Site abriu de imediato. 

Tempo de carregamento mobile:  

74/100.    

Primeiro conteúdo em 3,4 segundos. 

Ótimo tempo de carregamento. 

Descrição: A velocidade da página é importante tanto para os mecanismos de pesquisa quanto para os visitantes. 

Um site que demore para ser carregado afasta os visitantes e o tempo deles de permanência na página reduz. Esta 

redução impacta em seu Ranking nas buscas.  A velocidade da página é fundamental para garantir uma boa 

pontuação em seu ranking, além de impedir que visitantes desistam de aguardar ela carregar.  

Procure reduzir a quantidade de scripts ou inserir o seu carregamento ao final da página.  

O uso de imagens de loader também torna a espera angustiante para muitas pessoas. Prefira deixar algo 

carregando, para que o seu usuário já tenha a percepção de que o Site abriu de imediato. 

Privacidade de e-mail:  

Nenhum endereço de e-mail foi encontrado em texto simples.  

Descrição: Não recomendamos adicionar texto simples em endereços de e-mail vinculados às suas páginas da web.  

Bots maliciosos e aplicações de coleta de dados vasculham a web em busca de endereços de e-mail para enviar 

spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato. 

BlackList:  

Seu Domínio e IP não estão listados em nenhuma lista de blacklist. 

Descrição: A inserção de seu Domínio em listas de blacklist trazem sérias repercussões para seu ranking, podendo 

até mesmo entrar na lista de bloqueios do Google, sendo impedido de ser visitado por browsers e destruindo a sua 

reputação.  Procure sempre utilizar ferramentas antimalware e antivírus tanto em seus computadores quanto em seu 

site.  Instale o antimalware SiteLock para ter o seu site protegido e escaneado. 



Outras restrições:  

Seu Domínio e IP não estão listados em nenhuma lista de antivírus ou outra restritiva. 

Descrição: A inserção de seu Domínio em listas de blacklist trazem sérias repercussões para seu ranking, podendo 

até mesmo entrar na lista de bloqueios do Google, sendo impedido de ser visitado por browsers e destruindo a sua 

reputação.  Procure sempre utilizar ferramentas antimalware e antivírus tanto em seus computadores quanto em seu 

site.  Instale o antimalware SiteLock para ter o seu site protegido e escaneado 

SSL:  

Site com SSL Lets Encrypy através de NGinx auto-renovável. 

Descrição: A utilização de Certificado SSL é praticamente obrigatório atualmente, pois, caso contrário, os browsers 

exibirão mensagem de alerta de segurança, tornando a navegação do usuário quase impossível.  Você pode utilizar 

o Certificado SSL emitido por provedores de hospedagem ou adquirir um Certificado DV (Domain Validation) 

adquirido diretamente dos fornecedores de autoridade de certificação, como Comodo / Sectigo, Symantec, 

SecureTrust, dentre outros.  A emissão direta dos fornecedores permite a utilização de selos de segurança do SSL, que 

podem ser instalados em seu Site, aumentando o profissionalismo e demonstrando segurança para os usuários. 

Redirecionamento https:  

Site com redirecionamento https ativado. 

Descrição: Além de instalar o Certificado SSL, é importante que o seu site utilize redirecionadores para https.  Caso 

contrário, o formato criptografado com SSL não irá funcionar, e seu site abrirá em http, sendo bloqueado por 

segurança pelos browsers.. 

Selos de segurança e outras proteções:  

Não encontrado outros selos de proteção ou segurança no site. 

→ Recomendamos a instalação de selos de segurança para aumentar o profissionalismo e segurança aos usuários.  

Você pode adquirir selos de segurança entrando em contato com a Trafegoo. 

Descrição: A apresentação visual de selos de segurança em seu site é um enorme atrativo para o usuário.  Além de 

demonstrar profissionalismo técnico, dá confiança e tranquilidade aos usuários para navegação.  Selos como Google 

Safe Browsing, SSL, Secure Trust e outros, são um forte atrativo. 

Google Analytics:  

Não encontramos Tag de aplicações Analytics em seu site. 

→ Recomendamos a instalação do Google Analytics.  Solicite a Trafegoo a criação de sua conta e instalação da 

Tag UI do Google Analytics em seu site. 

Descrição: A análise da web permite que você avalie a atividade do visitante em seu site.  Você deve ter pelo menos 

uma ferramenta de análise instalada.  Além disso, a utilização do Google Analytics permite a você interagir 

diretamente com o seu ranking, aumentando seu posicionamento. 



Tecnologias no site:  

Google Font APIGoogle Font API 

Wordpress oEmbed 

WhatsApp 

Gravatar Profiles 

Wordpress Plugins 

BatCache 

Viewport MetaViewport Meta 

Apple Mobile Web Clips Icon 

WordPress Grid 

Wordpress Public API 

IE Pinning 

Meta Robot 

Open Graph Protocol 

Twitter Cards  

→ Recomendamos remover as tecnologias que não são importantes para o funcionamento de seu site. 

Descrição: A utilização indiscriminada de tecnologias ou plugins em seu site pode prejudicar consideravelmente a 

performance e a indexação.  Procure utilizar scripts apenas essenciais.  Muitas vezes o proprietário do site não tem a 

visão da quantidade de aplicações desnecessárias que rodam em seu site, como tradutores, mapas, gravadores de 

cliques, etc, que são instalados quando se utiliza algum template.  Além disso, a utilização indiscriminada de 

aplicações aumenta a área de risco para ataques, pois muitas aplicações acabam não sendo atualizadas, ficando 

obsoletas e vulneráveis. 

Scripts no site:  

https://s0.wp.com/_static/??-

eJyNjt0KwjAMhV/IWKtM8UJ8lm5mM6V/Nqlub28HDhQEvQqH7zucqEeCLgbBIMqySpHFI7MZcG15pT6pjy05hMKYq

xAEKPTxi5edQMpxnBZGoXPlgjxDeyuYp9dZewo/JfA0ZCP4Li9rcsX6r0qlVXeTyczljhlqYEgxTD05t/2nRag19DRW9 

xPeq b425zaLR9AkzVasI= 

https://0.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=202113y 

https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/gravatar-hovercards/wpgroho.js?m=1610363240h 

https://s0.wp.com/_static/??-

eJyVz0kOwjAMBdALkVgtUNggzpLBKkkzKU4oxyeoqhgWldjZ33qWDXNiKoaCoYAl0Hg3CtODW9rBx8hXllwdTSBQ0f

sWMWcmpJdxRgLNJuE/6Cv4hW8lXVQTQc 

PfA/aUFnsEjc83oqMW9cK7U1gUmTwggrmVrGSRdMrMkG5qperWoteouYNbX0jcqyEDiyW1HaxNWjm6i/d0B2G/tw

NJ/sEC aBVQ== 

https://stats.wp.com/w.js?61  

→ Recomendamos remover os scripts que não são fundamentais para o funcionamento de seu site ou que são 

padrão de seu template, mas que você não usa. 

Descrição: A utilização indiscriminada de scripts em seu site pode prejudicar consideravelmente a performance e a 

indexação.  Procure utilizar scripts apenas essenciais.  Muitas vezes o proprietário do site não tem a visão da 

quantidade de aplicações desnecessárias que rodam em seu site, como tradutores, mapas, gravadores de cliques, etc, 

que são instalados quando se utiliza algum template.  Ao mesmo tempo, verifique se os links dos scripts possuem 

realmente destino correto.  Às vezes você pode possuir malwares ou links com muitos caracteres que podem ser 

entendidos pelo Google ou outras aplicações como vírus injection. 



Links Externos:  

https://www.instagram.com/sidney.bsouza/ 

https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5511970537717&text=Quero%20fazer%... 

http://www.solides.adm.br/solides/public/perfil/generico/166/85312/7337858638 

https://wordpress.com/?ref=footer_custom_svg 

https://sidneysouzaconsultoria.wordpress.com/wp-admin/customize.php?url=https... 

https://wordpress.com/start/ 

https://wordpress.com/log-in?redirect_to=https%3A%2F%2Focorpoexplicatudo.com.... 

https://wp.me/PcLnJa-2l 

http://en.wordpress.com/abuse/ 

https://subscribe.wordpress.com/ 

→ Recomendamos remover os links externos que não tem relação com o seu negócio. 

Descrição: A existência de links externos pode indicar que o seu site não esteja focado em seu negócio.  Muitas vezes 

um site ou template traz incontáveis links administrativos e técnicos dentro da plataforma, e o proprietário do site 

não sabe disso.  Verifique todos os seus links externos, analisando se eles realmente devem existir.  Caso contrário, 

remova-os. 

Links http:  

Foram encontradas 7 referências http:// em seu site. 

→ Recomendamos editar o http para https. 

Descrição: A existência de referências sem criptografia https revela que seu site ou template é antigo e precisa ser 

atualizado ou corrigido manualmente.  Se alguma das referências for para carregar scripts em seu site, ele pode não 

ser carregado corretamente.  Ao mesmo tempo que, se alguma referência for para dados no conteúdo de seu site, 

como imagens, por exemplo, o browser irá identificar conteúdo inseguro, e dificultar a sua navegação. 

Links quebrados:  

https://ocorpoexplicatudo.com.br/?page_id=6  

→ Recomendamos editar ou remover o link 

Descrição: Links quebrados enviam os usuários para páginas da web não existentes. Eles são ruins para a 

usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados, reserve um tempo para substituir ou 

remover cada um. 

Imagens:  

Seu site possui 19 imagens de referências externas. 

Uma imagem possui tamanho excessivo: 1,6 MB 

https://sidneysouzaconsultoria.files.wordpress.com/2021/03/img_8692-1-edited-1.jpg 

→ Recomendamos migrar as imagens para o seu mesmo endereço URL. 

→ Recomendamos editar a imagem com uma taxa de compactação JPG maior (40%). 

Descrição: Imagens grandes tornam o site mais lento e o seu tempo de resposta em dispositivos mobile muito maior.  



Procure usar um formato de compactação para imagens e fotos em JPG 40%.  Esta taxa de compactação não altera 

a qualidade de fotos e imagens. Mantenha no formato PNG apenas exportação de vetores, logomarcas ou outras 

imagens que exijam detalhes.  Verifique também se as imagens possuem referências externas.  Isso é ruim, pois as 

imagens não são indexadas dentro de seu site, além de poder haver falhas na abertura das mesmas. Algumas 

aplicações de segurança para web podem entender isso como tentativas de captar informações de navegação do 

usuário e não abrir o seu site. 

Sites coligados:  

Não encontramos sites coligados com backlinks para o seu site. 

→ Recomendamos criar pequenos sites ou blog de conteúdo similar a seu site. 

Descrição: A utilização de sites coligados, como blogs, aplicações, howtos, promoções e outros tipos, permite criar 

uma rede de afluência para seu site, além de tornar o seu negócio mais prestigioso.  Procure criar um blog ou 

pequenos sites que possam se atrativos em buscas até chegar a seu site principal.  Se você escrever um artigopor 

semana em um blog, terá dezenas de conteúdos em seis meses, por exemplo. 

Páginas indexadas no Google:  

Não há páginas indexadas no Google ainda. 

Descrição: Quando um site ainda não tem páginas indexadas no Google pode ser porque ele seja novo, ou ainda não 

possui sitemap publicado.  A quantidade nula de acessos devido ao tempo de criação do site também é um fator.  

Outros são o bloqueio do site, links com scripts ou inexistência de backlinks. 

Palavras relacionadas:  

Site com 66 palavras e expressões possíveis, relacionadas a buscas no Google. 

Descrição: Abaixo temos todas as palavras que possuem buscas realizadas no Google, relacionadas ao conteúdo 

individual e combinado de sua página. 

Palavras 
Média de pesquisa 

mensal 
Valor topo da página 

(menor) 
Valor topo da página 

(maior) 

    coaching 201.000  R$                               1,10   R$                               6,04  

o corpo explica 9.900  R$                               0,35  
 corpo explica 1.600  R$                               0,38  
 coachees 1.600 

  tipos de coach 1.000  R$                               0,55   R$                               3,02  

tipo de coach 1.000  R$                               0,55   R$                               3,02  

ser coach 720  R$                               1,28   R$                             14,46  

processo de coaching 480  R$                               0,84   R$                               7,50  

processo de coach 480  R$                               0,84   R$                               7,50  

blog do coach 320 

  análise corporal o corpo explica 320  R$                               0,32  
 analista corporal 320  R$                               0,40   R$                             11,71  

fazer análise 320  R$                               1,51   R$                               2,34  

coaching comportamental 260  R$                               0,78   R$                               4,70  

coach coaching 170  R$                               2,15   R$                               8,14  



análise corporal formato do corpo 140  R$                               0,73   R$                           135,02  

análise corporal e comportamental 110  R$                               0,57   R$                           104,92  

o coaching 110  R$                               1,31   R$                               4,71  

coaching é 110  R$                               0,97   R$                               4,55  

coaching e 110  R$                               0,97   R$                               4,55  

coach e coaching 90  R$                               0,47   R$                               2,45  

fazer coaching 90  R$                               1,96   R$                               7,75  

analista corporal e comportamental 90  R$                               0,72   R$                             64,66  

a coaching 90  R$                               2,00   R$                               7,05  

blog coaching 70  R$                               0,64   R$                               4,94  

coach site 70  R$                               0,59   R$                               3,74  

processo coaching 70  R$                               0,84   R$                               6,67  

traços de caracteres 70 

  analista corporal o corpo explica 50  R$                               0,67  
 os coaching 50 

  site de coaching 40  R$                               0,90   R$                               2,91  

coaching e coach 40  R$                               0,53   R$                               3,71  

o corpo explica analise corporal 40  R$                               0,19  
 o corpo explica tipos de corpo 40  R$                               1,05  
 sobre coaching 40  R$                               0,87   R$                               4,79  

coaching funciona 40  R$                               1,57   R$                               5,45  

o corpo explica formato do corpo 40  R$                               1,05  
 sobre coach 40  R$                               0,87   R$                               4,79  

coach tipos 30  R$                               0,62   R$                               2,97  

de coaching 30 

  formato do corpo explica a mente 30 

  o processo de coaching 30  R$                               0,83   R$                               3,60  

o formato do corpo explica a mente 30 

  o corpo explica tipos 20 

  coach analista comportamental 20  R$                               1,33   R$                             37,17  

blog de coach 20 

  o corpo explica a mente 20  R$                               0,16  
 blog o corpo explica 20 

  corpo explica analise corporal 20  R$                               0,27   R$                               2,08  

perfil coaching 20  R$                               1,12   R$                               4,24  

quais os tipos de coaching 20  R$                               1,34   R$                               3,07  

ser um coach 20  R$                               2,61   R$                             37,25  

coach da mente 20  R$                               0,41   R$                               3,53  

coach dos coaches 20 

  analise do corpo explica 20  R$                               0,12  
 be coaching 10 

  in coaching 10 

  do coaching 10 

  coaching to 10 

  en coach 10 

  um coaching 10 

  



o corpo explica blog 10 

  coaching para 10 

  perfil de coach 10  R$                               0,56   R$                             11,28  

coaching i 10 

  corpo explica tipos de corpo 10 

  coachinga 10 

  
 

Ranking Google:  

Lista das palavras mais pontuadas no Google. 

Descrição: Abaixo temos todas as palavras que possuem buscas realizadas no Google, relacionadas ao conteúdo 

individual e combinado de sua página, com a respectiva pontuação no ranking do Google. 

Palavras Posição Google 

  oleo essencial de artemisia 38 

oleo essencial de neroli 39 

óleo essencial de neroli 40 

óleo essencial artemisia 46 

óleo essencial neroli 52 

óleo essencial lavandim 63 

óleo essencial de lavandim 68 

óleo essencial de mirra 70 

oleo essencial de rosas 75 

óleo essencial de rosa 78 

óleo de manjerona 87 

óleo essencial litsea cubeba 87 

mirra óleo essencial 88 

oleo essencial de manjerona 88 

litsea cubeba oleo essencial 90 

cedro atlas 91 

manjerona óleo essencial 92 

óleo essencial de manjerona 93 

oleo essencial organico 93 

óleo essencial mirra 96 

oleo essencial de petitgrain 98 

óleo vegetal de coco 100 
 

Ranking Bind:  

Lista de palavras mais pontuadas no Bind. 

Descrição: Abaixo temos todas as palavras que possuem buscas realizadas no Google, relacionadas ao conteúdo 

individual e combinado de sua página, com a respectiva pontuação no ranking do Bing. 

 



Palavras Posição Bing 

 

 oléo vegetal 4 

óleo essencial cedro atlas 8 

oleo essencial de artemisia 8 

óleo essencial de laranja amarga 8 

óleo vegetal de coco 11 

óleo essencial artemisia 11 

óleos vegetais 13 

oleos vegetais 13 

óleo de argan vegetal 14 

oleos essenciais preço 17 

óleo essencial manjerona 19 

óleo essencial lemongrass 20 

óleo essencial de lemongrass 20 

cedro atlas 21 

oleo essencial de manjerona 21 

lemongrass óleo essencial 22 

óleo essencial de neroli 23 

óleo vegetal de abacate 23 

óleo de manjerona 24 

óleo essencial de manjerona 24 

óleo de pracaxi 26 

óleo pracaxi 26 

óleo lemongrass 26 

óleo de girassol vegetal 27 

óleo vegetal jojoba 28 

óleo essencial lavanda francesa 29 

óleo vegetal de jojoba 30 

oleo essencial preço 30 

óleo essencial de citronela 31 

oleo essencial de neroli 31 

manjerona óleo essencial 31 

óleo essencial pimenta rosa 35 

óleo essencial 37 

óleo essencial de eucalipto globulus 40 

óleo essencial palmarosa 41 

óleo essencial eucalipto globulus 41 

óleo de palmarosa 42 

oleo essencial palmarosa 44 

óleo essencial de petitgrain 45 

óleo vegetal rosa mosqueta 45 

óleo de rosa mosqueta vegetal 46 

óleo de sálvia 47 

óleo vegetal de girassol 48 



oleo essencial de palmarosa 48 

oleo vegetal preço 48 

óleo essencial de limão tahiti 48 

palmarosa óleo essencial 50 

óleo essencial de pimenta rosa 51 

litsea cubeba oleo essencial 51 

óleo citronela 52 

óleo de cedro 53 

óleo essencial de mirra 53 

óleo essencial litsea cubeba 53 

óleo palmarosa 54 

óleo essencial sálvia 54 

oleo essencial de petitgrain 55 

palma rosa 56 

óleo vegetal de copaíba 56 

oleo essencial de cedro 62 

óleo palma rosa 63 

óleo essencial petitgrain 64 

oleo de rosa mosqueta vegetal 64 

óleo de cipreste 65 

óleos de melaleuca 67 

oleo olíbano 67 

óleo gergelim 69 

óleo essencial laranja 69 

óleo essencial de copaíba 70 

oleo essencial de melaleuca 71 

óleo essencial olíbano 71 

óleo essencial de laranja 72 

óleo essencial tomilho 73 

óleo essencial de tomilho 74 

óleo de olíbano 74 

oleo essencial petitgrain 74 

óleo vegetal de rosa mosqueta 75 

óleo essencial camomila romana 75 

óleo essencial de vetiver 77 

oleo essencial de junípero 78 

oleos essenciais 79 

óleo essencial melaleuca 80 

óleo de melaleuca comprar 80 

óleo essencial gengibre 82 

óleo essencial de lemon 82 

oleo de ylang ylang 83 

oleo essencial de junipero 83 

oleo de maracuja 84 

óleo essencial limão siciliano 85 

pracaxi 86 



óleo olíbano 86 

óleo jojoba 86 

óleo de limão siciliano 87 

óleo de laranja 89 

óleo essencial de patchouli 89 

óleo essencial de camomila romana 90 

oleo de jojoba comprar 90 

óleo essencial lemon 91 

jojoba oleo 91 

óleo essencial ylang ylang 92 

óleo essencial laranja doce 92 

óleos essenciais melaleuca 92 

óleo essencial de laranja doce 94 

oleo ylang ylang 94 

óleo ylang ylang 95 

limão siciliano óleo essencial 95 

óleo de ylang ylang 96 
 

 

 

 

 


