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“A receita proveniente da 
AdMob, que é substancial, 
começou a ser gerada 
imediatamente. Fiquei 
muito surpreso e satisfeito, 
especialmente porque  
nosso atual orçamento de 
marketing é zero.”
Toni Fingerroos, fundador e  
CEO da Fingersoft

Pé no acelerador
Quando Toni Fingerroos, fundador e CEO da Fingersoft, começou a desenvolver o 
Hill Climb Racing, ele não fazia ideia de que estava prestes a criar não apenas um 
aplicativo de jogo para celular viciante, mas também um fenômeno. O “Hill Climb 
Racing” tornou-se um enorme sucesso, alcançando a primeira posição no iPhone 
em apenas uma semana depois de liderar as paradas pela primeira vez na  
Google Play Store. Ele concluiu sozinho a versão para Android do aplicativo 
trabalhando 16 horas por dia e finalizou o jogo em apenas três meses. A versão 
para iOS foi criada com uma equipe de apenas duas pessoas. 

No jogo, os usuários assumem o papel de Newton Bill, um jovem aspirante a 
piloto de corrida. Ele está prestes a embarcar em uma jornada que o levará para 
onde ninguém jamais foi. Os usuários enfrentam os desafios de muitos ambientes 
exclusivos com ladeiras. Eles podem ganhar bônus por manobras ousadas e 
coletar moedas para fazer upgrades em seus carros e atingir distâncias ainda 
maiores. Os jogadores podem fazer upgrades nos veículos, avançar por oito 
estágios ou níveis e aumentar o volume do ronco do motor ao colocar motores 
mais potentes.

Com a compra de moedas, os usuários podem avançar pelos estágios com mais 
rapidez, e é com isso que a Fingersoft gera 60% de sua renda. No entanto, não 
é obrigatório fazer compras no aplicativo. Basta jogar para desbloquear todo o 
conteúdo. Os outros 40% da receita são gerados por meio da publicidade, e a 
AdMob adquire a maior parte das impressões.

Base da monetização: Google AdMob
O “Hill Climb Racing” não é o único jogo ou aplicativo da Fingersoft, uma pequena 
empresa finlandesa com uma equipe de três pessoas que cuidam de tudo, desde 
o desenvolvimento até a administração. Outros aplicativos, criados em 2011 e 
2012, incluem “Cartoon Camera” e “Night Vision Camera”. Todos os aplicativos para 
dispositivos móveis da Fingersoft são monetizados por meio da Google AdMob. 
A empresa confia muito nos anúncios internos da AdMob, uma forma de fazer a 
promoção cruzada de todas as propriedades da Fingersoft ao exibir anúncios em 
todos os aplicativos da empresa sem custos. 

Devido às altas taxas de preenchimento de anúncios e ao bom custo efetivo por 
mil impressões (eCPM, na sigla em inglês) da AdMob, a Fingersoft pôde investir 
novamente o esforço e os recursos necessários ao desenvolvimento do “Hill Climb 
Racing”. Antes da introdução do “Hill Climb Racing”, a maior parte da receita da 
Fingersoft era gerada por meio dos anúncios da Google AdMob implementados 
nos aplicativos de câmera anteriores.

“Com uma grande quantidade de anúncios, desenvolvedores como nós não 
precisam se preocupar em gerenciar impressões não preenchidas nem com 
a capacidade de sua rede de anúncios de acompanhar o crescimento deles”, 
diz Fingerroos. “A velocidade com que os desenvolvedores podem alcançar 
quantidades enormes de downloads e o fato de que são necessárias atualizações 
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nos aplicativos para alterar as soluções de monetização tornam a escalabilidade 
das redes de anúncios uma consideração séria, e a escalabilidade nunca foi uma 
preocupação com a AdMob.”

Uma ascensão rápida para um aplicativo gratuito
Desde seu lançamento, o “Hill Climb Racing” acumulou 29 milhões de downloads 
no Android e no iOS, com cerca de 15 milhões provenientes da edição do jogo  
para iOS. Na primeira semana, o jogo, disponibilizado gratuitamente, acumulou  
1,5 milhão de downloads apenas no iOS.

“Criei o aplicativo em tão pouco tempo que parecia um pouco estranho estar 
no topo das paradas de downloads de forma repentina e receber excelentes 
resenhas. Imediatamente, começamos a gerar receita de publicidade com a 
AdMob”, diz Fingerroos.

A AdMob aumenta a receita
Para gerar receita para o “Hill Climb Racing”, a Fingersoft colocou a AdMob mais 
uma vez no topo da lista para se conectar com anunciantes que buscavam alcançar 
usuários em todas as plataformas, incluindo Android e iOS. Para Fingerroos, a 
AdMob é considerada a base da monetização e da promoção de aplicativos.

Para Toni, a AdMob era ideal por ser a maior rede de anúncios para aplicativos 
para celular, com dezenas de milhares de anunciantes, e tinha gerado uma receita 
confiável para ele no passado. 

Para o “Hill Climb Racing”, a equipe da Fingersoft manteve suas estratégias e seus 
formatos da AdMob simplificados: eles usaram somente anúncios em banner 
e os colocaram na parte inferior da tela para que fossem menos intrusivos. 
Se quiserem, os jogadores podem comprar moedas e ocultar os anúncios 
completamente.

Além da AdMob, a empresa usa outras redes de anúncios para celular para 
aumentar a receita de seus aplicativos, mas considera a AdMob a rede 
fundamental. “A AdMob tem uma taxa de preenchimento que chega perto de  
100% e um ótimo eCPM. Portanto, ela é realmente uma necessidade para 
nós no que diz respeito a ganhar dinheiro com nossos aplicativos gratuitos”, 
diz Fingerroos. “Nós nunca precisamos nos preocupar com impressões não 
preenchidas e podemos atingir quantidades enormes de downloads rapidamente. 
A AdMob facilita a ampliação e a monetização com rapidez.”

Receita máxima 
Para manter os usuários satisfeitos, a Fingersoft acompanha os comentários deles 
em canais sociais, bem como em mercados de aplicativos, como o Google Play. 
Então, Fingerroos ajusta o código do jogo de acordo com tais comentários. Os 
usuários também podem compartilhar seus resultados no jogo em redes sociais, e 
isso, por sua vez, impulsiona novos downloads.

Para o “Hill Climb Racing”, o sucesso depende de envolver um grande número 
de jogadores e acumular um valor de eCPM significativo tendo a AdMob como a 
principal mídia de publicidade. Com a receita proveniente das compras de moedas 
e da publicidade, a equipe da Fingersoft pode desenvolver novos aplicativos 
e jogos. “A AdMob é uma plataforma sólida extremamente fácil de usar”, diz 
Fingerroos. “A receita proveniente da AdMob, que é substancial, começou a ser 
gerada imediatamente. Fiquei muito surpreso e satisfeito, especialmente porque 
nosso atual orçamento de marketing é zero.”

Promoção:
• Começaram a participar de redes sociais

•  Gerenciaram resenhas em lojas de 
aplicativos

•  Tornaram os anúncios complementos  
da experiência de jogo

Ganhos:
•  Geraram receita por meio de uma 

plataforma simples e de longo alcance

•  Usaram a AdMob para aumentar a 
quantidade de downloads por meio  
de promoção cruzada em aplicativos 

•  Geraram receita por meio de compras  
no aplicativo

•  Acumularam quase 100% de taxa de 
preenchimento e um eCPM superior com 
a AdMob

•  A taxa de preenchimento foi mantida 
consistentemente alta, ao mesmo 
tempo que as solicitações de anúncios 
aumentaram quase 500% em 6 meses

•  52% da receita da AdMob do aplicativo 
para Android é proveniente da Europa

Acompanhamento:
• Monitoraram o eCPM
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