
Faster Content + Open Distribution
Accelerated Mobile Pages

CONFIDENCIAL



Com a mudança para mobile, 
consumimos conteúdo de forma 

diferente



das pessoas abandonam um site 
que demora mais de 3 segundos 
para carregar

40%

Performance



Por isso precisamos de algo….

Rápido Fácil de 
Implementar

Mobile 
Friendly 

Open Source Com grandes 
incentivos

✔⚡



Como fazer páginas rápidas na web

● Simplificar as páginas
○ Menos Javascript

● Otimizar a banda
○ Ter o melhor conteúdo para o seu device (Resolução de imagem, etc.)

○ Carregamento em paralelo ( assíncrono)

● Cachear as páginas

○ Usar Content Delivery Servers para armazenar cópias locais das 

páginas

⚡



Accelerated Mobile Pages

Páginas da Web, hoje. Accelerated Mobile Pages



Como funciona?

AMP-HTML 

Receita de anúncios e Analytics

HTML

Sped up by the AMP 
Cache

CMS



Como o AMP funciona?

Framework open-source e 
conjunto de artefatos 
padronizados

HTML CSS

COMPONENT CALLS

Em
be

ds Twitter
Instagram
Maps
Ads
more...

Accelerated Mobile Pages

Cached Runtime Libraries

Página separada (AMP) 
referenciada via link na 
página canônica

W
id

ge
tsCarregamento de Ads em iframes 

que são carregados pós-conteúdo 
e precisam ser HTTPS.

galleries
polls
lightboxes
forms



● Priorização inteligente de conteúdo
○ Pre-carregamento de elementos

○ Sem relayout

○ Carregamento assíncrono

● Design responsivo

○ Sempre apresenta a melhor imagem para o seu device (srcset 

support)

● Limitações pelo design
○ Não suporta Javascripts customizados. Apenas padrão amp-iframe

○ Não suporta elementos com scroll na página

○ Limite de 50kB para CSS inline

Funcionalidades AMP

Page load time

Synchronous load

Page load time

Asynchronous load



Editores e Plataformas na iniciativa AMP 



AMP-HTML na 
busca do Google 
gerando descoberta 
de conteúdo

Google vai mostrar artigos 
criados em AMP-HTML em um 
novo carrossel na busca…



Além de Notícias

Vamos também criar um 
carrossel de artigos baseados 
em tópicos como:

● “receitas”
● “visitar barcelona”
● “festivais musicais”

Exemplo Ilustrativo



…..em todas plataformas do Google em 2016.

Now On TapGoogle Notícias Play BancaGoogle Now

Exemplo Ilustrativo



Experiência de 
leitura usando 
AMP-HTML

Artigos "cacheados" que 
carregam instantaneamente

Editores tem controle do 
design e modelo de negócios

Suporte para formatos de 
anúncios já existentes

Maior engajamento com 
artigos relacionados



Roadmap

AGORA

Exploração técnica no 
GitHub

In progress

Foco no desenvolvimento 
para suportar ads, analytics 
e mais...

Q1 2016

Assim como em outras 
plataformas do Google, 
assim que possamos 
oferecer boas experiências 
em cada uma delas

Framework
Disponível

Novas 
Funcionalidades

Lançamento na 
Busca



Primeiros passos com AMP

1 EXPLORE 
Revise a documentação técnica
Conecte-se com a comunidade de engenheiros da AMP no GitHub e StackOverflow

2 DESENVOLVIMENTO & TESTE
Comece a desenvolver suas páginas AMP e faça a validação

3 LANÇAMENTO 
Aponte para arquivos AMP a partir dos seus artigos em HTML para tornar-los buscáveis 

https://www.ampproject.org/docs/get_started/about-amp.html
https://github.com/ampproject/amphtml
http://stackoverflow.com/questions/tagged/amphtml
https://www.ampproject.org/docs/get_started/create_page.html
https://github.com/ampproject/amphtml#the-amp-validator


Para mais informações sobre AMP, visite:

Site do Projeto AMP -  Explore a documentação técnica

Demonstração na busca do Google: g.co/ampdemo 

GitHub: https://github.com/ampproject/amphtml/

Links rápidos para desenvolvedores: amp-img | amp-audio | amp-anim | amp-ad | amp-pixel | amp-video | amp-carousel 
| amp-lightbox | amp-iframe | amp-instagram | amp-twitter | amp-youtube

StackOverflow (suporte) http://stackoverflow.com/questions/tagged/amp-html

Videos: AMP with Paul Bakaus & AMP Anatomy with Malte Ubl

https://www.ampproject.org/
https://www.ampproject.org/docs/get_started/about-amp.html
https://www.ampproject.org/
http://g.co/ampdemo
https://github.com/ampproject/amphtml/
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/builtins/amp-img.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-audio/amp-audio.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-anim/amp-anim.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/builtins/amp-ad.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/builtins/amp-pixel.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/builtins/amp-video.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-carousel/amp-carousel.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-lightbox/amp-lightbox.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-iframe/amp-iframe.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-instagram/amp-instagram.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-twitter/amp-twitter.md
https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-youtube/amp-youtube.md
http://stackoverflow.com/questions/tagged/amp-html
https://www.youtube.com/watch?v=SOx1XfOjJPI
https://www.youtube.com/watch?v=hVRkG1CQScA

