
Ao descobrir que tinha hipertensão, Szymon Klimaszewski quis encontrar uma  
maneira eficiente e inteligente de mantê-la sob controle, uma maneira que estivesse 
sempre à mão.

Ele precisava de uma forma mais simples de monitorar a pressão arterial e outros 
indicadores-chave que o ajudassem a manter a hipertensão sob controle, e imaginou 
que outras pessoas pudessem querer a mesma coisa. Aproveitando sua insônia  
e seus conhecimentos de codificação, ele começou a desenvolver um aplicativo  
durante as noites.

Klimaszewski acreditava que deveria haver uma maneira melhor de documentar 
as medições de pressão arterial do que escrever em cadernos ou planilhas, como a 
maioria das pessoas faz. Assim, para resolver esse problema, ele criou o aplicativo 
“Pressão Arterial” para Android. Por meio de gráficos interativos, o aplicativo oferece 
aos usuários a possibilidade de monitorar, editar, descrever, analisar, filtrar e visualizar 
rapidamente suas questões relacionadas à hipertensão. Os usuários ainda podem 
enviar os dados diretamente para seus médicos.

Na onda do Android
Klimaszewski queria que o aplicativo fosse extremamente intuitivo, já que a maioria 
dos usuários seria composta de idosos que não teriam tanta facilidade para lidar com 
a tecnologia. Além disso, o aplicativo deveria ser gratuito, embora a perspectiva de 
ganhar um dinheiro extra como recompensa pelas noites de trabalho para criação do 
“Pressão Arterial” também fosse agradável.

O primeiro ponto a ser decidido era se o aplicativo seria desenvolvido para iOS  
ou Android. Klimaszewski escolheu o Android por ser o mercado de dispositivos  
móveis com o crescimento mais rápido, representando claramente para ele a  
tendência do futuro.

Para monetizar a criação, ele recorreu à AdMob, a plataforma do Google com a qual os 
desenvolvedores de aplicativos conseguem anunciar suas criações e gerar receita com 
elas. “O aplicativo ‘Pressão Arterial’ foi projetado desde o início para ser um aplicativo 
gratuito com anúncios de banner. Entre as muitas opções existentes, a AdMob parecia 
ser a mais confiável, estável e rentável, o que provou ser verdade”, diz Klimaszewski.
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De corAção: como se mANter sAuDável, 
AjuDAr As pessoAs e gerAr receitA

Quem é ele:
• Szymon Klimaszewski

• Polônia

o que ele queria fazer:
•  Ajudar as pessoas a monitorar e  

gerenciar a hipertensão

• Transformar um hobby em uma carreira

•  Gerar receita sem prejudicar a  
experiência do usuário

•  Melhorar a experiência do usuário 
continuamente

o que ele fez:
•  Criou o “Pressão Arterial” e outros 

aplicativos voltados para a saúde

•  Exibiu anúncios discretos de banner  
nos aplicativos

•  Usou o Google Analytics para melhorar 
continuamente a experiência do usuário

o que ele conseguiu:
•  Ganhou de R$ 1.400,00 a R$ 1.700,00  

por mês

•  Conseguiu taxas médias de 
preenchimento de 99% com a AdMob

• eCPM de aproximadamente R$ 2,00

• CTRs (taxas de cliques) em torno de 2%

em resumo

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=pt_br
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Altas taxas de preenchimento, ótimos resultados
O palpite estava certo. Durante o ano passado, sua taxa média de preenchimento 
usando a AdMob foi de mais de 99%. O custo por mil impressões (eCPM, na sigla em 
inglês) gira em torno de R$ 2,00, e as taxas de cliques ficam em torno de 2%. A receita 
estável e previsível é uma grande ajuda no planejamento e na criação de um modelo 
de negócios sustentável para um aplicativo, e a AdMob possibilitou que Klimaszewski 
alcançasse essa vantagem.

Ele recebe em torno de R$ 1.400,00 a R$ 1.700,00 por mês da AdMob, o que é um valor 
considerável em seu país natal, a Polônia. Ele ainda não trabalha em tempo integral 
como desenvolvedor de aplicativos, mas espera que isso aconteça em um futuro 
próximo e está confiante de ter escolhido o caminho certo.

Klimaszewski também criou mais dois aplicativos para Android: “Diabete – Diário 
Glucose” e “Treino de perna”. Além disso, ele começou a usar o Google Analytics 
para melhorar a experiência do usuário e entender como outras pessoas que 
sofrem de hipertensão estão usando os aplicativos. Dessa forma, ele pode melhorar 
continuamente a experiência do usuário. 

Recentemente ele começou a testar anúncios intersticiais, que são usados atualmente 
nas versões mais novas de “Treino de perna” e “Pressão Arterial”. Em “Treino de perna”, 
por exemplo, eles aparecem uma vez a cada sessão do aplicativo, quando o usuário 
termina os exercícios ou pressiona o botão de pausa, para que sejam o menos  
invasivos possível. Já em “Pressão Arterial”, os anúncios aparecem um vez a cada 
sessão do aplicativo com atraso de sete dias após a instalação. O resultado final 
para Klimaszewski é conseguir receitas maiores e, ao mesmo tempo, oferecer uma 
experiência agradável ao usuário. 

“A receita da AdMob vem crescendo constantemente, e os usuários não são 
incomodados com anúncios invasivos. Essas são duas coisas que deixam um 
desenvolvedor feliz”, diz Klimaszewski. “Outra coisa que alegra um desenvolvedor como 
eu é a facilidade de uso da AdMob. Ela quase não requer tempo de manutenção.”
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“o aplicativo ‘pressão Arterial’ 
foi projetado desde o início 
para ser um aplicativo gratuito 
com anúncios de banner. entre 
as muitas opções existentes, 
a Admob parecia ser a mais 
confiável, estável e rentável,  
o que provou ser verdade.”
Szymon Klimaszewski


