
Empresa de dia, diversão à noite
William Ferguson sabia que queria ser um cientista da computação desde os 
quatro anos de idade e nunca se desviou dessa certeza. Durante o dia, ele trabalha 
em tempo integral para uma grande empresa como desenvolvedor comercial, 
integrando sistemas verticais e criando outras codificações necessárias para 
processar planos de pensão no valor de US$ 60 bilhões para funcionários do 
governo em Queensland, Austrália.

À noite, sua paixão por codificação se volta para sua empresa de desenvolvimento 
de jogos independentes, a XandarMob. Por meio dela, ele criou o Lexathon, um 
jogo de caça-palavras com uma classificação de 4,5 estrelas no Google Play e que 
gerou receita com o uso da Google AdMob. Ele está disponível gratuitamente 
ou como versão pro sem anúncios. Com nove letras embaralhadas, os usuários 
podem criar quantas palavras forem possíveis usando sempre uma letra central. 
Quanto mais rápido os jogadores conseguirem formar palavras, maior será  
sua pontuação.

Viciados em palavras unidos
Com o Lexathon, Ferguson combinou sua paixão por calcular pontuações de 
palavras com seu talento em programação. A mãe de Ferguson era professora 
de inglês. Ele lia meia dúzia de livros por semana e normalmente ganhava de 
sua família nas frequentes partidas de Scrabble. Para isso, ele otimizava suas 
pontuações calculando as palavras que garantiriam mais pontos.

O Lexathon agora está traduzido em 19 idiomas diferentes. Com isso, pessoas de 
todo o mundo podem compartilhar suas pontuações em redes sociais e desafiar 
uns aos outros nesse jogo linguístico. As primeiras traduções de Ferguson foram 
feitas pelo Google Tradutor, disponível gratuitamente e integrado à AdMob. 
Usuários dedicados perceberam que as traduções do Lexathon não eram perfeitas 
e se ofereceram para corrigi-las em seus idiomas nativos. 

O aplicativo foi baixado 430.000 vezes em dispositivos Android. E os usuários  
são fiéis. Eles geralmente jogam por pelo menos quatro meses, dedicando uma 
média de 10 minutos por dia ao jogo.

Ao agitar o telefone, as letras são embaralhadas, e os usuários podem descobrir 
quantas palavras forem possíveis. “Com mais de 100.000 caça-palavras para 
resolver, os jogadores poderiam jogar o Lexathon uma vez ao dia e ainda ter  
um novo jogo pelos próximos 275 anos”, afirma Ferguson.

Muitas redes, controle centralizado
Ferguson optou por se concentrar em dispositivos Android por seu amplo alcance. 
Com a AdMob, ele obtém taxas de preenchimento sólidas de 95%, além de um 
valor confiável de custo por mil impressões (eCPM, na sigla em inglês). Ele coloca 
anúncios de banner na parte inferior do jogo. Os usuários podem pagar para 
desativar a publicidade ou receber dicas úteis, se desejarem.
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Quem são eles:
•  XandarMob 
• www.xandar.com.au

Jogo dE forMação dE palaVras 
criado por dEsEnVolVEdor dE Jogos 
indEpEndEntEs conQuista os dispositiVos 
android coM rEnda da googlE adMob

https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.xandar.jumblee&hl=en
http://www.xandar.com.au/
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“Pesquisei em vários fóruns de usuários e descobri que a AdMob tem uma 
reputação excelente”, conta Ferguson. “Havia muito poucas reclamações de 
usuários em comparação com outras redes e [muitos] comentários de que o 
conteúdo do anúncio era apropriado de forma consistente.” 

De um ponto de vista técnico, Ferguson observa que a AdMob SDK API é 
confortável, simples, elegante e bem definida. Esse é um grande elogio de sua 
parte, já que ele é, sem dúvidas, um perfeccionista do design técnico. Ele usa a API 
para criar eventos personalizados como agrupamento de anúncios intersticiais em 
suas várias redes de anúncios. A capacidade de criar eventos personalizados para 
formar adaptadores para várias redes de anúncios é especialmente importante, 
já que permite que ele ajuste e controle a atividade dos anúncios em cada rede a 
partir de um único lugar: a AdMob.

Ele usa várias redes diferentes e confia na Mediação da AdMob para gerenciar as 
redes de anúncios e ajudar a maximizar sua taxa de preenchimento e aumentar 
sua receita. A Mediação da AdMob envia solicitações de anúncios para diversas 
redes de anúncios (incluindo a AdMob) para garantir que ele encontre a melhor 
rede disponível para veicular seus anúncios. “A Mediação da AdMob é um ótimo 
exemplo de como é fácil usar a AdMob API”, afirma. “Alterei um único componente 
e rapidamente passei para a mediação. Ativar a Mediação da AdMob foi a coisa 
mais simples do mundo.”

do trabalho diário ao trabalho dos sonhos
Para aumentar o número de downloads, Ferguson confia principalmente nos 
canais de mídia social e em um placar global no Scoreloop que as pessoas usam 
para ostentar suas vitórias. As pessoas também podem compartilhar o jogo e  
suas pontuações no Twitter, Google+, Facebook ou por mensagens de texto SMS. 
Ele criou seu próprio código usando a Android API para conectar o aplicativo às 
redes sociais.

Ferguson tem uma renda mensal estável, com aproximadamente 15% originada da 
AdMob. No momento, ele considera o desenvolvimento de aplicativos um hobby, 
mas a receita incremental o ajudou a pagar empréstimos e a ter um dinheiro extra 
para gastar. No futuro, ele espera se tornar um desenvolvedor de aplicativos em 
tempo integral. “Preciso somente de mais quatro ou cinco aplicativos com um 
sucesso equivalente ao do Lexathon e plataformas de anúncios confiáveis como 
a AdMob para dedicar toda a minha atenção para o desenvolvimento de jogos e 
aplicativos”, diz Ferguson.

o que eles queriam fazer:
•  Combinar a paixão por codificação e  

jogos de palavras

•  Gerar renda mantendo os aplicativos 
gratuitos

• Alcançar um público-alvo global

•  Centralizar o desenvolvimento e 
personalizar a experiência do usuário

• Distribuir anúncios em várias redes

O que eles fizeram:
•  Em questão de horas, criaram um jogo de 

palavras altamente viciante, o Lexathon

• Traduziram o jogo para 19 idiomas

•  Escolheram a AdMob para exibir  
anúncios de banner

• Cobriram um mercado global

•  Usaram a Mediação da AdMob para 
controlar anúncios em várias redes

•  Vincularam o aplicativo a redes sociais 
para promover downloads

o que eles conseguiram:
•  Estabeleceram uma base mundial de 

430.000 usuários fiéis

• Geraram 15% da renda a partir da AdMob

•  Personalizaram a experiência de anúncio 
usando a AdMob SDK API

• Atingiram alcance global

•  Tiveram taxas de preenchimento 
excepcionais de 95% e um eCPM  
confiável com a AdMob

•  Planejaram um futuro como 
desenvolvedor de aplicativos em  
tempo integral

Visão gEral


