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FLUXO DO USUÁRIO OTIMIZADO COM A ADMOB

Desde sua fundação em 1º de outubro de 2008, a COLOPL Inc. cria aplicativos 
e plataformas para dispositivos móveis com base no local. Originalmente, 
a empresa oferecia serviços voltados para feature phones. No entanto, desde o 
segundo semestre de 2011, ela direciona seu foco cada vez mais para o crescente 
mercado de aplicativos para smartphones. Depois de apenas dois anos, ela 
atingiu um crescimento rápido com a receita proveniente de smartphones, que 
agora corresponde a 90% do total das vendas. O número de vendas da COLOPL 
em 2013 aumentou drasticamente em 330%, em comparação com o ano 
anterior, e ela recebeu o título de "Melhor desenvolvedor" no Google Play. Em 
dezembro de 2012, a empresa foi listada na seção "Mothers market" (Mercado 
das ações de alto crescimento e emergentes) da Bolsa de Valores de Tóquio. 
O ponto de venda exclusivo da COLOPL foi sua estratégia de portfólio original, 
e também o principal motivo do sucesso da empresa no mercado de aplicativos 
para smartphones. Ela lançou aplicativos gratuitos que atraíram clientes, gerou 
receita com eles por meio da introdução da AdMob e desenvolveu anúncios 
internos para promover os produtos e aplicativos pagos da própria empresa.

AdMob escolhida pelo recurso de anúncio interno gratuito
Quando a COLOPL ainda estava no início, com pouca experiência em aplicativos 
para smartphones, ela usou um modelo de receita de publicidade. Entretanto, ela 
também queria atrair clientes por meio de anúncios internos para o conteúdo da 
própria empresa. A solução foi a AdMob, que conseguiu fornecer uma estrutura 
de publicidade robusta para aumentar os lucros, além de um recurso de anúncio 
interno complementar. A COLOPL considerou vários serviços de publicidade, mas foi 
o recurso de anúncio interno gratuito da AdMob que tornou o programa a escolha 
certa. Naruatsu Baba, presidente e CEO da COLOPL, explica: "Quando começamos 
a usar a AdMob, nossos aplicativos gratuitos se tornaram mais lucrativos. Além disso, 
atingimos resultados abrangentes porque usamos uma estratégia de portfólio com 
aplicativos de compra no aplicativo por meio de anúncios internos e geramos receita 
com eles. Fizemos experiências e descobrimos que a opção mais eficiente era manter 
o equilíbrio com 50% de publicidade monetizada e 50% de anúncios internos".

Estratégia de portfólio de publicidade personalizado para 
aplicativos
A COLOPL expandiu sua empresa com a implementação completa da sua estratégia 
de portfólio. O primeiro aplicativo para smartphone que a empresa criou foi a série 
"Kuma the Bear" (Kuma o urso) de jogos light, que já teve mais de 27 milhões de 
downloads desde setembro de 2013. A marca COLOPL continua a aumentar sua 
popularidade.

O grande número de usuários agora gera valor para a empresa. A COLOPL conseguiu 
maximizar seus lucros com a integração da AdMob por meio de jogos light difundidos 
da série "Kuma the Bear" e a criação de um portfólio que usa anúncios internos para 
inserir a compra no aplicativo com eficiência. 

Depois que a AdMob foi introduzida, os aplicativos passaram a gerar receita sem 
a necessidade de investimento adicional. A COLOPL também trabalhou para 
maximizar o custo-benefício com a otimização do gerenciamento de anúncios 
internos, como o tempo necessário para o canal de anúncios e o equilíbrio entre 
anúncios internos e vendas de publicidade. Muitos jogos da série "Kuma the Bear", 
por exemplo, parecem agradar o público feminino. Assim, a empresa optou por usar 
um tom de criação mais fofo e delicado nos anúncios em banner.

COLOPL, Inc. 

• http://colopl.co.jp/ 

Resumo

• Com a promessa de oferecer "Entretenimento 
na vida real", a COLOPL desenvolve e 
gerencia aplicativos para smartphones e uma 
plataforma para jogos com base no local. 
A empresa é conhecida por criar aplicativos 
light e de alta qualidade para smartphones 
para a marca "Kuma the Bear", como o 
"Nightbird Trigger!", que atingiu a marca 
de 1 milhão de downloads em 40 dias. 
Ela continua a apoiar amplamente aplicativos 
on-line avançados de tela cheia, como o "Pro 
Baseball PRIDE" (Beisebol profissional PRIDE), 
e agora chama a atenção pelo "Quiz RPG: 
The World of Mystic Wiz" (RPG de 
questionário: o mundo do mago místico), 
que ultrapassou 13 milhões de downloads 
nos oito meses após o lançamento. 

• Fundada em 1º de outubro de 2008. 

• Listada na seção "Mothers market" da Bolsa de 
Valores de Tóquio em dezembro de 2012. 

• 306 funcionários (dados de setembro de 2013). 

VISÃO RÁPIDA

"O Google é fácil de usar e atende 
a todas as necessidades de geração 
de receita com anúncios internos 
e canais de anúncios. Essa vantagem 
foi um fator decisivo ao escolher 
qual fornecedor usaríamos".
Naruatsu Baba,  
presidente e CEO, COLOPL, Inc. 
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Anúncios intersticiais 70 vezes mais eficientes que o canal 
de anúncios geral
A comparação do canal de anúncios gerais e dos anúncios internos com 
a AdMob identificou que os anúncios internos foram eficientes em aumentar 
as taxas de cliques e de conversão. Os resultados dos anúncios internos com 
o uso de um modelo intersticial em particular foram muito positivos. Em 
comparação com o canal de anúncios, em alguns casos, as taxas de conversão 
dos anúncios internos foram 70 vezes maiores. "A vantagem dos anúncios 
intersticiais", explica Naruatsu Baba, "é que eles são personalizados para os 
usuários. Como resultado, conseguimos atingir taxas de cliques incrivelmente 
altas e inscrever com eficiência muito mais usuários. Para garantir que não 
haja danos ao valor da nossa marca, gerenciamos estritamente a frequência 
dos anúncios intersticiais, dependendo do usuário. Garantimos que o mesmo 
usuário não veja o mesmo anúncio duas ou três vezes e nos dedicamos 
a apresentar a ele anúncios com peças criativas de alta qualidade".

Anúncios intersticiais
Desenvolvimentos futuros 
"No momento, lançamos de três a quatro aplicativos ultra-light da série 
"Kuma the Bear" por mês e retemos cerca de 3 milhões de usuários 
ativos. Queremos incorporar positivamente anúncios intersticiais com 
a AdMob, aumentar ainda mais o número de impressões que resultam 
em conversões e fortalecer a estratégia de portfólio".
"A AdMob parece ser extremamente eficiente no mundo todo. Assim, 
esperamos resultados semelhantes quando desenvolvemos aplicativos 
para mercados internacionais", continua Naruatsu Baba. "Planejamos 
estabelecer uma linha de aplicativos intermediários um pouco mais 
simples, que parecem ter sucesso no mundo todo. Estamos determinados 
a atingir uma operação de capacidade total para aplicativos ultra-light, 
intermediários e completos. Com essa atitude proativa, que é a origem 
do sucesso da COLOPL, pretendemos continuar com essa estratégia no 
mercado nacional e internacional".
"O Google é fácil de usar e atende a todas as necessidades de geração de 
receita com anúncios internos e canais de anúncios. Essa vantagem foi um 
fator decisivo ao escolher qual fornecedor usaríamos. O Google oferece 
uma série de serviços, mas acredito que sua estrutura de publicidade de 
pesquisa, um campo com o qual ele está envolvido há muito tempo, é 
especialmente impressionante. Espero que ele também atinja inovações 
comparáveis na área de publicidade gráfica para smartphones".

Metas 
• Otimizar jogos gratuitos

• Aumentar a receita de aplicativos 
de compra no aplicativo por meio 
de anúncios internos 

Abordagem

• Introduziu a AdMob em jogos light 
(Kuma the Bear)

• Usou o recurso de anúncios internos 
gratuitos da AdMob para promover 
a aquisição de novos usuários

Resultados 
• Aumentou as vendas totais de 2013 

em 330% em comparação com 
o ano anterior devido à expansão 
dos aplicativos para smartphones.

• Aumentou as taxas de cliques e de 
conversão dos anúncios internos 
por meio da AdMob.

• Atingiu 70 vezes mais impressões 
que resultaram em conversões com 
anúncios intersticiais em comparação 
com outros canais de anúncios.

AdMob 
A maior rede de publicidade do mundo 
para aplicativos para smartphones. 
A AdMob suporta a monetização de 
aplicativos por meio de anúncios com 
um inventário de publicidade global 
em várias plataformas, um sistema 
de gerenciamento flexível e um 
recurso de anúncio interno gratuito.

• Para mais informações, acesse:  
http://www.google.com/ads/admob/
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