
Um líder do setor
Quando a HeroCraft Ltd. observa o mundo dos aplicativos, a empresa percebe 
que muitas mudanças ocorreram desde sua fundação, há mais de 10 anos. A 
empresa é um desenvolvedor e editor estabelecido de jogos de alta qualidade para 
plataformas de celular, tablets, redes sociais e computadores pessoais e, desde o 
início, busca ser um fenômeno global. 

A HeroCraft tem o status “Principal desenvolvedor” no Google Play, acumulando 
mais de 50 milhões de downloads com títulos como Yumsters, Majesty e  
Farm Frenzy. Sediada em Kaliningrad, Rússia, a HeroCraft emprega mais de  
100 funcionários em escritórios pela Europa (São Petersburgo, Donetsk, 
Krasnodar). A empresa também está presente no Reino Unido, na Espanha,  
na Turquia e na China. Atualmente, a HeroCraft distribui seus jogos em todo  
o mundo em 15 idiomas.

“Longe de ser um hobby para nós, temos uma empresa séria e em crescimento 
com escritórios em todo o mundo, tanto para reunir uma base de talentos de custo 
acessível e com desenvolvimento global quanto para alcançar vários públicos-alvo 
em seus idiomas nativos”, afirma Alexey Sazonov, Diretor de vendas e marketing 
da HeroCraft. “A meta principal é desenvolver e promover excelentes aplicativos”.

AdMob: a base principal para uma empresa de jogos veterana
Com uma variedade tão grande de títulos, a HeroCraft promove e gera receita 
com cada um deles de maneiras um pouco diferentes. Alguns jogos são gratuitos. 
Já outros estão disponíveis por uma pequena taxa. Os modelos de negócio 
são estabelecidos com cuidado, dependendo de a empresa querer promover 
downloads ou se reuniu um grande público-alvo e deseja aproveitar a grande 
popularidade para gerar receita com anúncios. Muitos aplicativos começam 
como aplicativos pagos e depois passam para um modelo gratuito, dando uma 
perspectiva diferente aos aplicativos pagos.

Para o Farm Frenzy, a HeroCraft gerou quase US$ 20.000,00 durante seus quatro 
meses como um aplicativo gratuito, sem publicidade, por meio de compras no 
aplicativo. A empresa recebeu quase US$ 58.900,00 durante os quatro meses após 
a introdução de uma versão gratuita que inclui anúncios e compras no aplicativo: 
um aumento de 200%. A AdMob é o mecanismo de geração de receita para esse 
modelo. A base principal para gerar receita com aplicativos por dois anos foi a 
Google AdMob, que gera cerca de 40% da receita da empresa.

A empresa usa a AdMob porque sua configuração é fácil e ela tem suporte  
para vários tipos de dispositivo e diversos formatos e também proporciona  
um crescimento de receita constante. Sua interface fácil de usar também  
fornece estatísticas transparentes, como custo por download e custo por mil 
impressões (eCPM). 
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Quem são eles:
• HeroCraft Ltd.
• www.herocraft.com

HeroCrAft UsA A GooGle AdMob pArA 
AjUdAr no desenvolviMento de UMA 
eMpresA de joGos sólidA e sUstentável

http://play.google.com/
www.herocraft.com
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Aumento dos downloads
Oferecer aplicativos gratuitamente funciona bem no início porque os downloads 
aumentam muito, de acordo com Sazonov. A empresa também usa os anúncios 
internos da AdMob (uma opção gratuita) para promover seus aplicativos em seus 
outros jogos já bem-sucedidos. A promoção de downloads de aplicativos teve um 
bom desempenho. “Com o uso de anúncios internos na AdMob e de outros meios 
de promoção de downloads, temos um custo por instalação muito baixo: cerca de 
US$ 0,20”, diz ele.

Depois que um aplicativo acumula um público-alvo de bom tamanho, a AdMob 
começa a gerar a maior parte da receita de anúncios. Recentemente, a Farm Frenzy 
recebeu 1,25 milhões de downloads, aumentando a base geral de instalações 
do jogo para 4,3 milhões de usuários. Para esse aplicativo, 40% da receita é 
proveniente de anúncios. A receita geral de anúncios em aplicativos gratuitos é de 
60%. Alguns jogos da HeroCraft geram 100% da receita apenas usando anúncios. 

Aproveitamento do amplo alcance da AdMob
Os anúncios da AdMob são anúncios em banner discretos exibidos na parte 
inferior da tela ou anúncios intersticiais que os usuários pagam para desativar, se 
desejarem. Os anúncios são posicionados estrategicamente para evitar cliques 
acidentais e ajudar a garantir um envolvimento constante com o usuário. 

Devido à alta taxa de preenchimento da AdMob, a HeroCraft conseguiu conservar 
e realocar o esforço e os recursos necessários para o desenvolvimento de novos 
títulos ou a aquisição dos direitos de promover jogos de outras empresas. 

Sazonov espera que as taxas de preenchimento aumentem ainda mais quando 
a empresa começar a usar a mediação. A mediação da AdMob envia solicitações 
de anúncios para várias redes de anúncios, incluindo a AdMob, para garantir que 
os fornecedores de jogos encontrem os melhores anúncios disponíveis a fim de 
maximizar o valor de suas impressões.

“Outras redes de anúncios têm seus papéis, mas a AdMob é de longe nossa 
primeira escolha, pois ela é uma rede comprovada com um alcance maior  
que as outras redes de anúncios. O resultado é uma maior receita bruta, que  
é o que queremos”, explica ele.

A expansão compensa
Ele também elogia a segmentação flexível da AdMob para determinados países 
e a capacidade de direcionar campanhas com facilidade para gerar receita com 
seus jogos usando orçamentos relativamente pequenos. “O segredo é segmentar 
bem os anúncios”, revela Sazonov. “Também aprendemos que é melhor usar a 
AdMob para localizar anúncios para regiões e países específicos e gerar um melhor 
envolvimento com os clientes”.

Agora, o foco da HeroCraft é o crescimento intenso versus o extenso. Em outras 
palavras, a empresa pode passar mais tempo lançando mais títulos de qualidade 
no mercado. “Estamos sonhando mais alto do que nunca”, confessa Sazonov. 
“Já nos especializamos em jogos de estratégia, mas não se surpreenda quando 
lançarmos vários novos títulos impactantes neste ano. Os consumidores de jogos 
ficarão surpresos.”

Quais eram os objetivos:
•  Aumentar e expandir uma biblioteca 

popular de jogos

• Garantir altas taxas de preenchimento

• Diminuir o custo por instalação

•  Posicionar anúncios da AdMob 
estrategicamente para evitar o desgaste 
devido a anúncios

• Começar a usar a mediação da AdMob

O que eles fizeram:
•  Aumentaram o número de usuários 

somente do Farm Frenzy para 4,3 milhões

•  Direcionaram os anúncios para  
mercados locais

•  Implementaram modelos gratuitos  
e pagos

• Expandiram para vários mercados novos

o que eles conseguiram:
•  Geraram 50% da receita de anúncios com 

anúncios em aplicativos gratuitos

•  Usaram as receitas para expandir o 
portfólio

•  Diminuíram o custo por instalação  
para US$ 0,02

•  Incrementaram a receita bruta por meio 
de altas taxas de preenchimento

•  Aumentaram o alcance dos anúncios  
por meio da AdMob

visão GerAl


