
Gram Games, um estúdio de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis 
sediado na Turquia, disparou rumo às primeiras posições do Google Play e do iOS 
em quase todos os países. Eles criam jogos originais para dispositivos móveis, incluindo 
jogos de estratégia, jogos casuais e muito mais. O jogo viciante deles, 1010, é um dos 
mais conhecidos em todo o mundo atualmente, com mais de 5 milhões de instalações 
apenas por meio do Google Play.

Uma paixão por jogos atingiu os 10 melhores

Kaan Karamanci, chefe de estratégias e cofundador da Gram Games, tinha a ambição 
de criar jogos que atingissem a classificação dos 10 melhores. Para chegar nesse nível 
de sucesso, ele sabia que precisava ser parceiro somente dos melhores profissionais, 
e eles precisavam ter experiência e paixão por jogos. Ele fez parceria com Mehmet Ecevit, 
um desenvolvedor talentoso de origem humilde. Ele cresceu em uma pequena cidade 
da Turquia, largou a faculdade e aprendeu codificação sozinho. Depois de trabalhar para 
outras empresas por muitos anos e cultivar uma grande paixão por jogos, Karamanci 
e Ecevit decidiram formar um estúdio de desenvolvimento próprio. Com a parceria 
em 2012, os dois receberam o apoio de um investimento de capital de risco e criaram 
a Gram Games, que hoje é a startup que mais cresce na Turquia. 

A Gram Games acredita em uma forte cultura de diversão e criatividade na empresa. 
Para incentivar ideias criativas livres, a empresa transferiu o escritório para uma antiga 
sala de aula de jardim de infância, expondo a equipe a cores vibrantes e um ambiente 
comunitário divertido. A equipe toda se envolve no processo de geração de ideias para 
futuros jogos, em vez de uma pessoa definir o próximo projeto. Na busca por se tornar 
uma marca de sucesso em todo o mundo, a empresa contou com o Google nas suas 
operações desde o início, incluindo o Google Apps for Business e as soluções do Google 
para dispositivos móveis, com o intuito de maximizar a receita.

Desenvolvimento de uma base de usuários global

A Gram Games começou a ter sucesso e estava pronta para expandir os negócios. Com 
a ajuda do Google Play na distribuição em massa fora da sua base na Turquia, ela também 
conseguiu usar a Google Play API com o intuito de implementar rapidamente recursos 
como cabeçalhos de modo a continuar atraindo os usuários para os aplicativos. "Somos 
agnósticos quando se trata de plataformas, mas vimos que é muito mais fácil engajar 
usuários no Android", afirmou Kaan Karamanci, chefe de estratégias e cofundador 
da Gram Games.

Google ajuda Gram Games a ter sucesso com jogos 
para dispositivos móveis
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Sobre a Gram Games

• www.gram.gs

Metas
• Adquirir mais usuários em todo o mundo
• Gerar receita com aplicativos para 

aumentar os lucros
• Melhorar a retenção para criar uma base 

de usuários leais

Abordagem
• Criar conteúdo original que seja atraente 

e acessível mundialmente
• Implementar o Google AdWords para 

promover a aquisição de usuários
• Distribuir aplicativos em grande escala por 

meio do Google Play
• Usar anúncios em banner da AdMob 

e intersticiais em tela cheia para gerar 
receita

• Melhorar o engajamento dos usuários com 
recursos do Google Play

• Otimizar com a mediação de anúncios 
da AdMob

Resultados
• Escalou o alcance com o Google AdWords, 

conectando-se a um grande público global 
e atingindo 15 milhões de usuários

• Gastou de forma eficiente com o Google 
AdWords e atingiu um custo médio por 
instalação de US$ 1 nos EUA

• Acumulou US$ 5 mil em ganhos em um 
único dia com o Google, o que a tornou 
a startup que mais cresce na Turquia

• Aumentou a taxa de retenção para 14% 
em apenas quatro meses

• Expandiu os negócios em cerca de sete 
vezes usando produtos do Google

"Somos agnósticos quando se trata de plataformas, 
mas vimos que é muito mais fácil engajar usuários no 
Android". 

Kaan Karamanci
Chefe de estratégias e cofundador da Gram Games
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Priorizando um desenvolvimento enxuto e eficiente em várias plataformas, a Gram 
Games usa o mínimo de elementos de idioma e localização, o que permite que ela 
se conecte mais facilmente com um público mundial. 

Com uma série de jogos no portfólio e uma fórmula comprovada para o sucesso, a Gram 
Games viu a oportunidade de elevar o nível dos negócios, mas precisava ser notada. 

Aumento do sucesso com o Google AdWords

Criar jogos envolventes que atraíssem os usuários não foi difícil para a Gram Games. Ela 
tem jogos de alta qualidade e ótimas listagens e trailers de jogos. O desafio da empresa 
era fazer com que pessoas de todo o mundo conhecessem seus aplicativos. Ela queria 
crescer rapidamente. 

A empresa já havia usado outras redes de anúncios para promoção sem muito sucesso. 
Entretanto, depois de testar o Google AdWords, ela se surpreendeu positivamente 
com os resultados e o alcance. Ela conseguiu expandir os negócios para 15 milhões 
de usuários, com uma taxa de retenção impressionante de 14%. 

Além de ajudar a empresa a atingir suas metas, o Google AdWords também a ajudou 
a manter os custos baixos. Somente nos EUA, o custo por instalação com o Google 
AdWords foi cerca de US$ 1, bem abaixo do valor padrão para esse setor.

Geração de receita com a AdMob

Depois de atingir bons resultados com as soluções 
do Google, a Gram Games decidiu usar a AdMob para 
gerar receita com seus aplicativos e transformar esse 
sucesso em receita. 

Para não impactar a experiência do usuário, a Gram 
Games começou usando um modelo premium dos 
seus aplicativos, mas o sucesso foi limitado. Ela decidiu 
implementar a publicidade no aplicativo e exibir 
anúncios em banner da AdMob durante a execução 
do jogo e intersticiais de tela cheia nas transições. 

Os resultados foram impressionantes. A Gram Games 
acumulou US$ 5 mil em ganhos em um único dia 
e expandiu os negócios em sete vezes. 

O Google como um parceiro, não apenas 
um fornecedor

Como a startup que mais cresce na Turquia, a Gram 
Games agradece ao Google por participar do sucesso dela. "Consideramos o Google um 
parceiro de longo prazo", declara Karamanci, "Conversamos com as equipes [do Google] 
e elas nos ajudam muito. Ter esse nível de engajamento é realmente importante". 

A Gram Games acredita que o dispositivo móvel é o futuro dos jogos e, à medida que 
expande os negócios, deseja continuar trabalhando com o Google para desenvolver 
e gerar receitas com itens de uso (wearables), além de descobrir novas tendências sociais 
nos jogos. 
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O jogo viciante da Gram Games, 
1010, é um dos mais conhecidos 
em todo o mundo atualmente, 
com mais de 5 milhões 
de instalações apenas por meio 
do Google Play.

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.

Para mais informações, acesse:

http://www.google.com/admob

SOBRE A ADMOB


