
Paixão por idiomas e aprendizagem
Jason Byrne e seu parceiro Robert Diem são apaixonados por fazer a diferença na 
educação. Eles se juntaram na época em que eram professores no Japão para fundar 
a Eltsoft LLC, uma empresa que cria aplicativos de aprendizagem de idiomas em 
dispositivos móveis para iOS e Android. 

Jason tem experiência em programação de computador e ensino de inglês, enquanto 
Robert tem habilidades relacionadas a conteúdo e design. Juntos, eles começaram 
a criar uma série de divertidos aplicativos de aprendizagem de idiomas que permitem 
aos usuários estudar quando quiserem e onde estiverem.

Alcance global
Seu aplicativo mais popular é o English Grammar, cujo download foi feito por mais 
de um milhão de pessoas em aproximadamente 120 países. Muitas pessoas na 
Índia fizeram o download do English Grammar, bem como pessoas nos Estados Unidos 
e no Reino Unido com o objetivo de aperfeiçoar suas habilidades no idioma inglês.

A Eltsoft tem um modelo de negócios combinado. Todos os aplicativos da empresa são 
disponibilizados gratuitamente com anúncios ou em versões pagas. Para ganhar uma 
segunda renda sólida, os empresários começaram a procurar uma maneira de ganhar 
mais dinheiro com as versões gratuitas dos aplicativos. A escolha era óbvia: a Google 
AdMob permitiria que eles fornecessem anúncios de alta qualidade relevantes para 
o idioma em questão no mundo todo. Isso era importante porque os usuários da Eltsoft 
estão em todo lugar, desde os Estados Unidos até a Europa, a Ásia e a América do Sul.

"A AdMob é fundamental para nosso sucesso porque fornece anúncios apropriados de 
alta qualidade para nosso público-alvo nos idiomas nativos, não importa onde estejam", 
afirmou Jason. 
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A ELTSOFT TEM UMA RECEITA ATÉ 20 VEZES 
MAIOR COM OS ANÚNCIOS INTERSTICIAIS 
DA ADMOB

Informações da empresa:
• Eltsoft LLC
• www.eltsoft.com

Metas:
•  Fornecer anúncios de qualidade 

apropriados ao idioma no mundo todo

•  Garantir uma experiência do usuário 
positiva

•  Gerar receita por meio de uma plataforma 
simples

•  Acessar informações para impulsionar 
o sucesso

Abordagem:
•  Criou vários aplicativos de aprendizagem 

de idiomas

• Ofereceu versões gratuitas de aplicativos

Resultados:
•  Receita até 20 vezes maior com o uso dos 

anúncios intersticiais

• Mantiveram o CPM de US$ 7,00

•  Uso do Google Analytics para definir 
estratégias

VISÃO RÁPIDA
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Os anúncios intersticiais maximizam o valor da AdMob
A plataforma da AdMob está ficando cada vez mais rentável. Inicialmente, a Eltsoft 
começou com anúncios em banner, mas passou a fazer experiências com anúncios 
intersticiais que são exibidos entre exercícios, testes e outras partes dos aplicativos. 
Depois que eles implementaram os anúncios intersticiais rich media na AdMob, 
a receita cresceu 20 vezes do dia para noite.

"Começamos a veicular anúncios intersticiais de texto, gráficos e em vídeo na época do 
Natal de 2013, e esse foi o melhor presente que poderíamos ter ganhado", disse Jason. 
"Ficamos impressionados. Começamos a gerar imediatamente uma receita 10 a 20 vezes 
maior com a AdMob."

Sucesso com base em dados 
"O Google Analytics continua tornando a análise da campanha mais simples e mais clara", 
disse Jason. "Dados de várias fontes, por exemplo, do Google Analytics e do Google Play, 
agora estão em um só lugar. Isso me ajuda a entender o que está acontecendo com 
nossas campanhas de anúncios." A Eltsoft usa dados para enfocar suas campanhas de 
marketing e avaliar onde os recursos podem ser usados com mais eficiência.

"O Google Analytics permite ver as principais regiões demográficas que estão usando 
nossos aplicativos e comparar esses dados com as principais regiões demográficas que 
geram receita. Assim, podemos direcionar nossas próprias campanhas de marketing de 
acordo. Além disso, em termos de localização, podemos avaliar onde nossos recursos 
podem ser usados com eficiência, para ajudar a melhorar a experiência do usuário", 
continuou Jason.

"A maior surpresa para mim é o fato de que os resultados nunca são realmente o que eu 
espero. Sempre fico surpreso. O Google Analytics tem nos fornecidos ótimas informações 
sobre quem são nossos usuários e nos ensinado uma lição muito importante sobre 
o valor de pesquisar nossa base de usuários. Nossas simples suposições geralmente 
são imprecisas.

"Os dados do Google Analytics são literalmente uma mina de ouro."

"Por exemplo, recentemente, fizemos alterações nos nossos aplicativos e o Google 
Analytics ajudou a acompanhar a eficácia dessas alterações. Eu diria que, há seis meses, 
nosso sucesso era um mistério. Os dados mostravam que estávamos bem, mas as 
causas não eram claras. Portanto, não podíamos replicar ou melhorar a situação. Agora, 
entendemos melhor o que está acontecendo atualmente e podemos projetar nosso 
sucesso futuro, pois não só temos os dados, como também podemos controlar algumas 
variáveis que permitem entender esses dados."

Consistência é fundamental
Em seguida, a Eltsoft lançou um aplicativo de aprendizagem de idioma em vídeo 
e começou a usar a publicidade em vídeo. Os planos adicionais incluem promover 
aplicativos por meio do Google e aprofundar o conhecimento sobre o uso da plataforma 
AdMob.

"Temos aplicativos excelentes e uma maneira incrível de ganhar dinheiro com eles graças 
à AdMob", afirmou Jason. "A AdMob tem sido muito consistente, de modo que sabemos 
que podemos confiar nos relatórios enviados para melhorar cada vez mais as coisas 
conforme aproveitamos os novos recursos da AdMob. Isso é muito importante para nós."

Estudo de caso  |  Eltsoft

A AdMob é a plataforma líder de publicidade 
para dispositivos móveis e tem a confiança de 
mais de 650.000 aplicativos no mundo todo. 
Desde 2006, a AdMob ajuda desenvolvedores 
a expandir empresas de aplicativos  
bem-sucedidas com formatos de anúncio 
eficientes, mediação de anúncios e taxas 
de preenchimento líderes do setor. Com 
o Google Analytics diretamente integrado 
à AdMob, os desenvolvedores podem avaliar 
o desempenho dos aplicativos e segmentar 
os usuários para gerar receita de forma 
inteligente.

www.google.com.br/admob

SOBRE A ADMOB

"A AdMob agora constitui 90% 
da receita da Eltsoft proveniente 
da publicidade para dispositivos 
móveis. Desde a implementação 
dos anúncios intersticiais 
no final de 2013, a empresa 
manteve o custo por mil 
impressões (CPM, na sigla em 
inglês) de US$ 7,00."
Jason Byrne


