
A equipe da AdMob reuniu-se com Kim Moo-gung, gerente da OGQ, uma bem-sucedida 
empresa de desenvolvimento de aplicativos na Coreia do Sul.

“A OGQ é uma startup fundada por mim e mais quatro pessoas (amigos e antigos 
colegas) que conheci por meio de vários canais.

Como todos os membros fundadores são desenvolvedores, decidimos focar na 
descoberta de conteúdo de qualidade e gerar valor a partir dele, em vez de criar 
conteúdo novo por conta própria. Assim, criamos o aplicativo Backgrounds HD.

Nossa ideia era permitir que os usuários usassem lindos e inspiradores papéis de 
parede na tela de seus celulares e compartilhassem suas fotos com outras pessoas.

Sem as barreiras de idioma, o serviço com base em imagens é ideal para nosso objetivo 
de fornecer serviços para um público-alvo global.

Quando começamos a desenvolver o Backgrounds HD, focamos na minimização  
dos riscos concluindo o desenvolvimento o mais rápido possível a fim de disponibilizar 
o conteúdo para os usuários.

Para minimizar o período de desenvolvimento, lançamos a primeira versão com 
poucos recursos e deixamos que os usuários votassem nos recursos que gostariam de 
adicionar ao aplicativo. Atualizamos o aplicativo com base nos resultados da votação e 
recebemos comentários positivos dos usuários.

Para criar uma ampla coleção de imagens, recebemos imagens de fotógrafos  
amadores que queriam compartilhá-las com várias pessoas, em vez de comprá-las  
de profissionais. Acreditamos que todas as pessoas têm ótimas fotos em suas  
coleções. A partir dessas imagens, selecionamos as melhores e disponibilizamos  
para nossos usuários.
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Dessa forma, o aplicativo Backgrounds HD chegou à primeira posição nas  
classificações globais de aplicativos gratuitos no Google Play, por duas semanas.  
Além disso, acumulamos mais de 20 milhões de downloads depois de apenas  
14 meses do lançamento.

Durante esse tempo, a receita aumentou substancialmente, pois a AdMob (que 
instalamos no aplicativo para fazer um teste) gerou receitas altas.

Além disso, depois que o aplicativo decolou, ativamos a mediação da AdMob e os 
recursos de eCPM (custo efetivo por mil impressões) mínimo na AdMob. Foi possível 
usar a mediação para alocar tráfego para nossas redes de anúncios por região. Além 
disso, conseguimos exibir anúncios lucrativos primeiro aplicando o eCPM mínimo, um 
produto premium, juntamente com a mediação. Assim, a receita total de anúncios 
aumentou em mais de 20%.

A receita da AdMob permitiu-nos desenvolver nosso serviço com poucos problemas 
financeiros, além de expandir os negócios globalmente.

Nosso nome, OGQ, é a combinação das iniciais de palavras em inglês: Open, Global 
e Question (Aberto, Global e Questão), três palavras que consideramos valiosas. 
Definimos esse nome para mostrar nosso comprometimento em fornecer uma 
plataforma aberta, uma perspectiva global e um desenvolvimento contínuo. Para o 
futuro, nosso objetivo é fazer o melhor para desenvolver uma variedade de serviços 
consistentes com nosso nome.
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