
Ahmad Jarrar vive na Jordânia e cresceu usando o Google. Ele se inspirou na empresa 
e na missão dela, na forma como ela ajuda a levar informação às pessoas do mundo 
inteiro. Aos nove anos de idade, Jarrar já sabia que queria trabalhar com o Google um dia.

Agora, como fundador e CEO da sua própria empresa de desenvolvimento, a Megabit, 
Jarrar atribui muito do seu sucesso ao Google e seus produtos. Entretanto, o caminho 
para o sucesso não foi fácil.

Transformação de um sonho em realidade no Android

Como codificador e designer experiente com diploma universitário em tecnologia, 
Jarrar estava trabalhando como desenvolvedor para uma empresa. Mas ele estava 
sem inspiração nesse trabalho. Então começou a passar seu tempo livre aprendendo 
as particularidades das soluções do Google para dispositivos móveis, especificamente 
o Android e a AdMob, na esperança de um dia realizar seu sonho de desenvolver 
aplicativos lucrativos para sua própria empresa. Jarrar decidiu correr atrás dos 
seus sonhos e começar a desenvolver aplicativos para dispositivos móveis sozinho. 
Com muita convicção na missão do Google de apoiar os desenvolvedores, Jarrar deixou 
seu emprego e começou a criar aplicativos para Android, esperando que o Google 
o ajudasse a transformar seu sonho em realidade. 

Depois de se demitir, ele enfrentou as críticas das pessoas mais próximas. 
Elas duvidavam que os aplicativos dele resultariam em uma empresa lucrativa que 
poderia proporcionar a Jarrar uma vida confortável. Mas Jarrar acreditou não apenas 
em si mesmo, mas também no Google.

No começo, seus aplicativos fizeram algum sucesso, mas não o suficiente para que ele 
pudesse se sustentar. No entanto, ele não desistiu. Em 2014, Jarrar fundou a Megabit. 
Sua tenacidade valeu a pena. Hoje, a Megabit é uma empresa de desenvolvimento 
com sucesso internacional, e seu aplicativo Wallpapers for Chat obteve 4,2 milhões 
de downloads em apenas três meses. Com o desenvolvimento de aplicativos e jogos 
para dispositivos móveis somente para Android, a base da empresa era a inspiração e 
as experiências: todas as ideias eram desenvolvidas e se tornavam realidade. Ahmad 
começou a trabalhar com seu irmão, Amjad Jarrar, que contribui em todo o processo de 
desenvolvimento, incluindo o design das interfaces do usuário para todos os aplicativos. 
Jarrar sabia que o Android proporcionava a ele as ferramentas das quais precisava, com 
recursos como o Google Cloud Messaging (GCM) e o Google App Engine, e se sentia 
confiante para criar aplicativos em uma plataforma com suporte do Google.

Alcance de um público-alvo global

Para garantir seu lugar na indústria de aplicativos para dispositivos móveis, a Megabit 
precisava ampliar sua base de usuários. A Megabit enfrentou o desafio de expandir seus 
negócios da Jordânia para o restante do mundo. Usando somente ferramentas do Google, a 
empresa alcançou sucesso global.  

Megabit cria empresa de aplicativos de muito 
sucesso com o Google

Estudo de caso  |  Megabit

Sobre a Megabit

• www.MegaBitApps.com

Metas

• Ser reconhecida em todo o mundo na 
indústria de aplicativos para dispositivos 
móveis

• Adquirir usuários em grande escala

• Engajar e manter usuários

Abordagem

• Usa o Google Analytics para 
acompanhamento de usuários ativos 
e otimização para aumentar o engajamento

• Usa somente a AdMob para monetização

• Promove aplicativos por meio do 
Google Play

• Usa o Google Cloud Messaging para enviar 
notificações push aos usuários e fazer com 
que eles retornem aos aplicativos

Resultados

• Adquiriu meio milhão de novos usuários 
de aplicativos em um mês e 4,2 milhões 
em três meses

• Obteve uma taxa de preenchimento de 
100% no aplicativo desde setembro de 2013

• Aumentou a receita em cinco vezes desde 
o terceiro trimestre de 2013

“A indústria de aplicativos para dispositivos móveis 
é muito grande. Acredito em fornecer aos usuários 
aplicativos de alta qualidade para atender às 
necessidades e aos desejos deles.”

Ahmad Jarrar, 
Fundador e CEO da Megabit
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Com a ajuda das ferramentas de tradução no Console do desenvolvedor do Google, 
a Megabit conseguiu localizar os aplicativos com rapidez e facilidade para mais 
de 14 idiomas. Atualmente, eles são usados em quase todos os países do mundo.

Otimização de aplicativos para engajamento de usuários

Com uma presença global bem-sucedida e uma grande base de usuários, 
a Megabit estava focada em como engajar continuamente e manter esses usuários.

Em 2014, Jarrar participou de um Encontro sobre aplicativos para dispositivos móveis 
do Google, onde aprendeu sobre os recursos avançados disponíveis no Google 
Analytics para incentivar o engajamento de usuários. Depois de conversar diretamente 
com a equipe, ele decidiu pesquisar mais sobre esses recursos e fazer uma experiência.

Foi uma grata surpresa para a Megabit descobrir todas as informações valiosas 
específicas para dispositivos móveis que ela recebeu com a implementação do 
Google Analytics nos aplicativos. Com informações como o número total de downloads, 
quantas pessoas usam um aplicativo em determinado momento, o comportamento 
do usuário, o fluxo de telas, onde os usuários começam a realizar ações no aplicativo 
e onde param de usá-lo, além de um feed de estatísticas em tempo real sobre os 
usuários, a Megabit soube exatamente como otimizar seus aplicativos para ter 
retornos ainda mais altos. 

Como as pessoas passam cada vez mais tempo nos aplicativos todos os dias, 
Jarrar viu possibilidades infinitas no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos 
móveis e na geração de receita com esses aplicativos. “A indústria de aplicativos para 
dispositivos móveis é muito grande”, disse Jarrar. “Acredito em fornecer aos usuários 
aplicativos de alta qualidade para atender às necessidades e aos desejos deles.”

Geração de receita em todo o mundo com a AdMob

No começo, a Megabit usava um modelo premium para a distribuição de aplicativos. 
Os usuários precisavam pagar para fazer downloads. Como seu sucesso estava 
limitado, a empresa mudou para um modelo gratuito, no qual os aplicativos exibem 
anúncios para gerar receita. Dessa forma, a Megabit alcançou resultados excelentes: 
adquiriu mais de meio milhão de usuários por mês, e 4.000 usuários usam o aplicativo 
por minuto. A empresa usou somente a AdMob para monetização, além de uma 
combinação de anúncios intersticiais de texto, gráficos e em vídeo. Ao usar a AdMob, 
a Megabit teve uma taxa de preenchimento de 100% no último um ano e meio, 
o que ajudou a empresa a aumentar a receita em cinco vezes.

Esse resultado de aumento de receita e crescimento deixou Jarrar extremamente 
feliz com o sucesso que a Megabit conseguiu alcançar por meio da AdMob. Ele declara: 
“Na Megabit, nós nos preocupamos com a qualidade e acreditamos que a Google 
AdMob compensa os desenvolvedores de acordo com a qualidade. Se o aplicativo 
for bom, você ganhará um bom dinheiro. O que você ganha hoje é o mínimo, e seus 
rendimentos só aumentarão a partir desse valor.”

Ampliação dos negócios com o Google

Quando questionado sobre o crescimento da empresa e se a Megabit acha que 
o Google contribuirá para o sucesso dela no futuro, Jarrar disse: “Eu não considero 
o Google um fornecedor que simplesmente (proporciona ferramentas à minha 
empresa). O Google é um parceiro, com muitas pessoas trabalhando na melhoria 
das suas ofertas. Outros fornecedores se preocupam apenas em ganhar dinheiro, 
mas com o Google há sempre uma nova solução. Eles realmente desejam melhorar 
a qualidade de vida das pessoas.”

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

A Megabit usou somente 
a AdMob para monetização 
e alcançou resultados 
excelentes: adquiriu mais 
de meio milhão de usuários 
por mês, e 4.000 usuários 
usam o aplicativo por 
minuto. Na verdade, ao usar 
a AdMob, a Megabit teve 
uma taxa de preenchimento 
de 100% no último um ano 
e meio, ajudando a empresa 
a aumentar a receita em 
cinco vezes.


