
Classificação excelente
O slogan da PicsArt, o aplicativo de fotos número 1 para Android, “Onde todos se 
tornam grandes artistas”, diz tudo. A PicsArt nasceu da profunda frustração com 
o fato de nenhum aplicativo de fotos gratuito oferecer um conjunto de recursos 
robusto, com várias opções de edição (máscaras, clipart, imagens, molduras, 
bordas, correões etc.), como a maioria dos aplicativos de foto. A PicsArt também 
queria disponibilizar de imediato um aplicativo de fotos com todos os recursos 
para uma comunidade global de entusiastas de fotos.

“Quando o lançamos em novembro de 2011, havia muitos aplicativos bons com 
um ou dois recursos, mas não havia um único aplicativo gratuito que reunia tudo  
o que um fotógrafo deseja em um só local. A PicsArt solucionou esse problema. 
Hoje, dominamos o mercado de fotografia para o Android”, afirma Artavazd 
Mehrabyan, cofundador e diretor de tecnologia.

Marketing: um fenômeno global
Hoje, a PicsArt tem uma presença mundial com artistas, animadores e equipes  
de desenvolvimento em locais distantes, como Armênia e Rússia, além de equipes 
jurídicas e comerciais em Mountain View, Califórnia.

O aplicativo da PicsArt está classificado de forma consistente entre os 50 melhores 
aplicativos gratuitos na Google Play. Ele também está disponível em mercados 
como a App Store e o site Amazon.com. Com mais de 50 milhões de downloads 
e uma expansão de mais de 200.000 downloads por dia para todos os seus 
aplicativos, o crescimento da PicsArt apenas começou. Na Google Play, o  
aplicativo da PicsArt recebeu mais de 700.000 avaliações, com uma classificação 
média de 4,7.

Hoje, a PicsArt possui quase 3 milhões de usuários diários únicos. Embora o 
aplicativo não exija registro antes de seu uso (o que permite que os usuários 
salvem fotos localmente ou as compartilhem em outras redes sociais), 5 milhões 
de usuários registraram contas na PicsArt para compartilhar na comunidade do 
aplicativo. A empresa também oferece vários tutoriais em vídeo on-line para ajudar 
os usuários a aumentar seus conhecimentos.

“Existimos para servir nossa comunidade”, afirma Mehrabyan. “Temos muito 
cuidado na promoção do aplicativo da PicsArt e seus downloads. Precisamos 
garantir uma experiência agradável aos usuários, uma experiência que estimule  
as pessoas a continuar usando o aplicativo e que nos ajude a alcançar nossas 
metas comerciais.”

AdMob: uma escolha segura para anunciar com cobertura global
Para começar a gerar receita com seu aplicativo, a equipe da PicsArt começou a 
avaliar uma grande variedade de fornecedores de publicidade em aplicativos para 
celular. Por vários motivos, a empresa escolheu exclusivamente a AdMob.

Case Study  |  PicsArt 

Quem são eles:
• PicsArt
• www.picsart.com
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Em primeiro lugar, a AdMob oferecia segurança de conteúdo. Embora a equipe 
técnica pudesse ajustar filtros fornecidos por outras redes de exibição de anúncios, 
era exibido conteúdo irrelevante, como anúncios de jogos de azar ou de encontros 
on-line. Um resultado inaceitável para a principal meta da PicsArt que era manter 
a lealdade dos clientes e uma comunidade com vários grupos etários. Ao usar a 
AdMob, a PicsArt pode filtrar de acordo com a classificação de faixa etária para 
evitar que públicos-alvo mais jovens visualizem conteúdo inadequado.

Em segundo lugar, a AdMob permite configurar uma experiência minimamente 
invasiva para o usuário com facilidade, algo que a PicsArt deseja alcançar. Somente 
de quatro a cinco telas, em aproximadamente 50 telas, exibem anúncios em 
banner da AdMob. A AdMob também fornece transparência em relatórios para 
garantir que os anúncios sejam exibidos somente quando a PicsArt desejar. Além 
disso, a PicsArt confia plenamente no Google e em suas políticas.

um modelo de receita que funciona
Para a PicsArt, a AdMob fornece uma taxa de preenchimento de quase 99% e um 
custo efetivo por mil impressões (eCPM, na sigla em inglês) baixo, fornecendo 
a base para um crescimento de receita constante e sem surpresas. As taxas de 
cliques em anúncios permanecem constantes, em cerca de 37% a 39%.

A AdMob também possui um funcionamento simples e oferece uma cobertura 
global que alcança um público-alvo mundial diversificado com sucesso. Ela é a 
solução perfeita para a PicsArt, com seus usuários globais. “Embora algumas 
outras redes de anúncios possam ser maiores em algumas regiões geográficas 
muito segmentadas, a vantagem que a AdMob oferece com a capacidade de exibir 
campanhas globalmente para um grande número de usuários é ideal para nós”, 
conta Mehrabyan.

Crescimento constante
Para conquistar um público-alvo fiel global e estimular downloads, a PicsArt usa 
anúncios internos gratuitos da AdMob em aplicativos complementares, como o 
aplicativo de caleidoscópio da empresa. No entanto, em geral, a PicsArt ganha 
popularidade por meio de recomendações e envolvimento constante com uma 
base antiga de usuários fiéis.

Com um crescimento constante e previsível, a PicsArt reinvestiu a maior parte 
de sua receita na própria empresa. Agora, a empresa possui dezenas de artistas, 
designers, editores e equipes de desenvolvimento técnico e de teste trabalhando,  
e investiu em materiais de branding de maior qualidade e escritórios comerciais 
um pouco mais estilosos.

“Pode parecer brega, mas amamos a PicsArt de verdade. Parece que quanto mais 
nos dedicamos, mais retorno recebemos em forma de lealdade de usuários e 
impressões”, salienta Mehrabyan. “Estamos satisfeitos com nossa receita, que 
é 90% proveniente da AdMob, e elaboramos um modelo que está funcionando. 
Recebemos ofertas de outras redes de anúncios para mudar todos os dias, mas 
nunca faríamos isso. Nossos usuários e nossa empresa são muito preciosos para 
usar algo que poderia não fornecer a consistência e o alcance global em que 
confiamos da AdMob.”

Quais eram os objetivos:
•  Criar um aplicativo de fotos gratuito  

com todos os recursos

• Ampliar a distribuição globalmente

•  Garantir segurança de conteúdo e 
adequação

• Desenvolver uma base de usuários fiéis

• Alcançar as metas de receita

•  Evitar falhas técnicas no SDK da rede  
de exibição de anúncios

o que eles fizeram:
•  Criaram um aplicativo de fotos eficiente 

para celular com um conjunto completo 
de recursos

•  Escolheram a AdMob como sua 
plataforma exclusiva de anúncios no 
aplicativo

• Cobriram um mercado global

•  Criaram uma experiência de anúncios 
minimamente invasiva e mantiveram o 
aplicativo gratuito

o que eles conseguiram:
•  Acumularam 50 milhões de downloads  

na Google Play

• Alcançaram 90% da receita com a AdMob

•  Mantiveram as taxas de cliques em 
aproximadamente 40%

•  Tornaram-se o aplicativo de fotos número 
1 para Android

•  Mantiveram o crescimento de mais de  
6 milhões de novos downloads por mês

•  Garantiram uma experiência positiva para 
o usuário com relação aos anúncios

•  Aumentaram os downloads 
principalmente por meio de 
recomendações e da lealdade  
dos usuários

•  Aumentaram o quadro de funcionários, 
aprimoraram os escritórios e 
possibilitaram o reinvestimento das 
receitas no crescimento da empresa

visão gerAL
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