
A Raon Games é uma empresa que tem apenas um funcionário. Ela foi fundada 
em 2012 por Park Yongok na Coreia do Sul com o objetivo de criar ótimos jogos 
que podem ser apreciados por todos. Ele lançou o Bouncy Ball, um jogo com base 
em habilidades no qual o jogador guia uma bola por uma série de obstáculos de 
um nível.

Park confiava em um modelo de receita de publicidade. Por isso, ele lançou o 
Bouncy Ball gratuitamente e começou a gerar receita com a AdMob. Assim, ele 
pode concentrar toda a sua energia na criação de um bom jogo com uma ótima 
experiência do usuário.

O plano de Park saiu como ele esperava. O Bouncy Ball ganhou uma forte base de 
usuários e se tornou o segundo entre os principais aplicativos gratuitos na Google 
Play Store. Depois disso, ele recebeu um forte fluxo de receita. Pedimos a Park que 
compartilhasse os detalhes da história do Bouncy Ball. 

O Bouncy Ball, o primeiro jogo bem-sucedido da Raon Games, é um simples quebra-cabeças.  
Nesse jogo, os usuários só precisam comer estrelas com uma bola que quica. 

Principais ingredientes para o sucesso
Os comentários dos usuários desempenharam um papel fundamental no 
aprimoramento do Bouncy Ball
Acreditando que “os usuários estão sempre certos”, Park leu todos os comentários 
que recebeu sobre o Bouncy Ball. Embora Park recebesse frequentemente 
críticas enfadonhas ou até mesmo zangadas dos usuários, ele não desanimou 
e se concentrou na atualização do jogo com base nos comentários. Park fez 
grandes alterações no aplicativo com base em todas as sugestões e reclamações 
dos usuários. Algumas semanas depois dessa reforma, Park ficou surpreso ao 
descobrir que o Bouncy Ball subiu nas paradas. Um usuário até mesmo deixou 
o seguinte comentário: “Tenho a sensação de que essa empresa lê todos os 
comentários dos usuários.”
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A RAON GAMES CONFIA NA ADMOB PARA  
CUIDAR DE SUA MONETIZAÇÃO DE APLICATIVOS.  
DESSE MODO, ELA PODE SE CONCENTRAR NA 
CRIAÇÃO DE ÓTIMOS JOGOS. 



As atualizações consistentes impediram que os usuários deixassem o  
Bouncy Ball
Mesmo depois que o Bouncy Ball ultrapassou 10 milhões de dowloads, Park 
continuou atualizando o aplicativo constantemente. “Eu sei que quando não  
há mais conteúdo novo, os usuários mudam de jogo”, diz Park. Park fazia  
upload de 20 novos mapas a cada duas semanas, e agora o aplicativo tem  
mais de 900 mapas. 

A “Map Store” ajuda os usuários e o Bouncy Ball
O Bouncy Ball tem um recurso exclusivo chamado Map Store, que permite que  
os usuários criem seus próprios mapas e os compartilhem com outros usuários  
de todo o mundo. Esse recurso aumenta o engajamento dos usuários com o 
Bouncy Ball e também reduz a pressão sobre Park para fornecer constantemente 
novos conteúdos para o jogo. Atualmente, a Map Store tem mais de cinco milhões 
de mapas criados por usuários. A Raon Games jamais conseguiria criar todos  
eles sozinha.

A Raon Games otimiza a receita de publicidade com os anúncios intersticiais 
de CPC (custo por clique) da AdMob
Inicialmente, a Raon Games hesitou em implementar os anúncios intersticiais com 
receio de que eles pudessem prejudicar a experiência do usuário. No entanto, após  
consulta com a AdMob, Park mudou de ideia quanto à implementação de anúncios 
intersticiais de CPC de maneira inteligente. Park exibia anúncios intersticiais somente 
quando os usuários concluíam 10 fases do jogo. Mesmo com o uso limitado de 
anúncios intersticiais de CPC, a receita do Bouncy Ball aumentou 30%. 

De olho no futuro 
A principal meta da Raon Games agora é tornar-se uma empresa global. Com 
os relatórios da AdMob por região, Park viu a base de usuários do Bouncy Ball 
aumentar em todo o mundo. Esse fato incentivou Park a se preparar para a 
expansão global da Raon Games. 

Park garante que não deixará de atualizar o Bouncy Ball. Na verdade, ele planeja 
fazer outra grande mudança no aplicativo. Ele também planeja continuar a criar 
aplicativos de jogos com o toque distintivo da Raon Games.  
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