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Sobre a Bravolol
• bravolol.com
• Hong Kong, China
•  Aplicativos de aprendizado de idiomas  

para smartphones

Metas
• Garantir uma receita previsível  

com publicidade
• Reduzir o tempo necessário para 

gerenciamento de anúncios
• Liberar tempo para aprimoramento  

dos produtos

Abordagem
• Anúncios intersticiais em todos os 

aplicativos para impulsionar o CPC (custo 
por clique)/CPM (custo por mil impressões)

• Mediação da AdMob/DoubleClick for 
Publishers para maximizar o desempenho 
do inventário de anúncios

Resultados
• Aumento do CPC/CPM da AdMob
• Uma receita estável possibilita manter 

a gratuidade dos anúncios
• O gerenciamento eficiente de anúncios 

libera mais tempo para enfocar 
o desenvolvimento de produtos

Google AdMob, um parceiro indispensável 
para a Bravolol

Sobre o Doubleclick for Publishers  
O DoubleClick for Publishers (DFP) Small 
Business é uma solução de gerenciamento 
de anúncios hospedada e gratuita que 
ajuda os editores em crescimento a vender, 
programar, exibir e avaliar todo o seu 
inventário de anúncios digitais.
Com uma interface simples, um conjunto de 
recursos avançados, otimização de receita 
integrada e exibição de anúncios com base 
na tecnologia do Google, você encontrará 
rapidamente o caminho para aumentar 
o valor das suas impressões de anúncios. 
Para mais informações, acesse  
http://www.google.com/doubleclick/
publishers/small-business/  

Sobre a AdMob
A AdMob é a plataforma líder de publicidade 
para dispositivos móveis e tem a confiança 
de mais de 650.000 aplicativos no mundo 
todo. Ela ajuda os desenvolvedores a criar 
empresas de aplicativos bem-sucedidas 
com formatos de anúncios avançados, 
incluindo intersticiais (experiências em 
HTML5 fornecidas no aplicativo em pontos 
de transição naturais da experiência do 
usuário). Para mais informações, acesse:  
http://www.google.com.br/ads/admob/

Fundada por dois desenvolvedores de aplicativos para dispositivos 
móveis de Hong Kong, Winson Siu e Terry Chu, em 2011, a Bravolol tem 
como objetivo tornar o aprendizado de idiomas fácil e divertido com 
seus aplicativos para smartphone.

A Bravolol oferece atualmente funções de dicionário multilíngue e de 
expressões para idiomas como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, 
japonês e coreano. Um recurso exclusivo e atraente é o personagem do 
papagaio animado, que até mesmo pronuncia as expressões para ajudar 
a quebrar as barreiras linguísticas em situações reais. Os aplicativos da 
Bravolol estão disponíveis gratuitamente desde que foram lançados, 
e mais de 30 milhões de usuários já fizeram o download deles em  
200 países.

Como os aplicativos são gratuitos, a empresa depende da publicidade 
no aplicativo para gerar receita. Os anúncios são exibidos pela Google 
AdMob, uma das principais plataformas de publicidade para dispositivos 
móveis do mundo. De acordo com Winson, existem três razões principais 
para escolher a AdMob. Primeiro, a AdMob oferece altas taxas de 
preenchimento globalmente, garantindo que os anúncios sejam 
exibidos para usuários em todo o mundo. A segunda razão é a Mediação 
da AdMob, que possibilita a veiculação de anúncios a partir de várias 
redes para maximizar a receita. Em terceiro lugar, a AdMob também tem 
grande integração com a solução de gerenciamento de anúncios do 
DoubleClick for Publishers (DFP), que permite um gerenciamento mais 
eficiente do inventário de anúncios.

“Podemos confiar na AdMob para exibir nossos anúncios de modo a gerar 
máxima receita, enquanto concentramos nossos esforços em melhorar 
a qualidade do produto tanto quanto possível.” 
— Winson Siu, cofundador da Bravolol

Quando a Bravolol adotou essa solução em 2012, a empresa notou 
um aumento imediato na receita. Mas foi em 2013, com a introdução 
dos anúncios intersticiais (anúncios de página inteira), que a Bravolol 
conseguiu um resultado extraordinário: 12 meses após adotar os 
anúncios intersticiais, o CPM da empresa aumentou dez vezes.

Além do aumento na receita, Winson está muito impressionado com 
a plataforma fácil de usar. “A AdMob tem um suporte abrangente 
integrado”, comentou, “então depois que você configura os anúncios, 
basicamente não precisa mais fazer modificações.”

De modo geral, a AdMob revolucionou as perspectivas da Bravolol. 
“A combinação da nossa grande base de usuários com o poder de 
monetização da AdMob significa que agora podemos ter confiança quanto 
às nossas receitas futuras”, disse Winson. Como resultado, a empresa se 
sente confortável para investir com o objetivo de expandir e aumentar 
a oferta do seu aplicativo de idiomas. “A AdMob tornou-se um parceiro 
indispensável, e eu a recomendo sem hesitar a qualquer aspirante 
a desenvolvedor de aplicativos”, conclui. 
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