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Pesquisa de mercado do Kit de 
negócios do desenvolvedor 
de aplicativos da AdMob.
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Porcentagem 
de usuários que 
deixaram de usar 
um aplicativo 
porque ele não 
estava localizado 
corretamente. 73
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Reino Unido

Facilidade de 
navegação

A facilidade de navegação
é a experiência mais importante 
para aplicativos em smartphones
em todos os países avaliados, 
porém com menor importância 
no Japão e na Coreia do Sul.

Navegar na loja
de aplicativos

Métodos de descoberta
de aplicativos

Mecanismos de pesquisa

35%

24%
24% 26%

29%

25% dos usuários descobrem 
aplicativos navegando em lojas 
de aplicativos, mais do que 
qualquer outro tipo de 
descoberta, exceto na China

Fatores mais 

influentes na seleção 

de aplicativos

    

57% das pessoas afirmam 

 
que o custo é o fator mais 
importante ao escolher um 
aplicativo para download, e 
54% afirmam que são as 
classificações e comentários 
de usuários.
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Usuários na China 
e na Coreia do Sul 
informam uma interação 
especialmente intensa

60% dos usuários
lembram-se dos 
anúncios do aplicativo
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Índices de usuários que se lembram dos anúncios dos aplicativos

Índices de usuários que se lembram
dos anúncios dos aplicativos

53% dos usuários clicam 
em anúncios nos aplicativos 
pelo menos algumas vezes 

Algumas vezes
Todas as vezes
Nunca 
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Japón Corea del Sur EE. UU. Reino Unido

34% dos usuários de aplicativos 
fizeram upgrade de um aplicativo 
gratuitopara uma versão paga, o 
que torna esse modelo de negócios 
o mais utilizado.

Em média, 85%  dos usuários 
entrevistados não fizeram 
compras no aplicativo. Criar 
uma base de usuários fiel é 
fundamental para o sucesso.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Japão: enviar e receber e-mails

China: ler notícias

Coreia do Sul: ler notícias

EE.UU.:  interagir com
 m

ídias sociais

 Reino Unido: interagir com
 m

ídias sociais

19 29
17 22 30

20% 23%
37% 34%40%

54
50

64 62
65

Japão

Coreia do Sul
Estados Unidos

Reino Unido

China
59% instalam jogos uma 
semana depois de adquirir os 
celulares, mais do que qualquer 
outro tipo de aplicativo.

Em um período de cinco 
minutos, os usuários de
aplicativos para dispositivos 
móveis verificam e-mails, 
usam uma rede social ou 
leem notícias

31% dos usuários com 30 
minutos de tempo livre escolhem 
jogar, mais do que qualquer outra 
atividade sobre as quais 
perguntamos
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Porcentagem de usuários que afirmam usar até cinco 
aplicativos por dia em smartphones

71%54% 53% 67% 74%
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64% dos proprietários de smartphones 
informam que usam até cinco aplicativos 
por dia, no máximo.

 

Porcentagem de usuários 
que fizeram o download de 
50 aplicativos ou mais desde 
a compra do celular.

ATINJA USUÁRIOS EM NOVOS MERCADOS
As taxas de uso e os downloads de aplicativos variam de acordo com o país..

MANTENHA OS USUÁRIOS SATISFEITOS
Simplifique a navegação e faça boas localizações.

ESCOLHA UM MODELO DE NEGÓCIOS APROPRIADO
Os usuários preferem fazer o download de aplicativos gratuitos.

CRIE JOGOS DETALHADOS
Os usuários gostam de aplicativos que permitem grande envolvimento.

GANHE DINHEIRO COM ANÚNCIOS
Os usuários clicam em anúncios no aplicativo e se lembram deles

SEJA ENCONTRADO
Os usuários valorizam boas classificações e comentários em lojas de aplicativos

SEIS DICAS ESSENCIAIS PARA 
DESENVOLVEDORES DE APLICATIVOS  

A AdMob fez uma pesquisa com mil consumidores diários de aplicativos para dispositivos móveis em mercados com altas taxas de
 downloads de aplicativos. Veja alguns destaques a seguir e encontre mais resultados no Kit de negócios do desenvolvedor de aplicativos

google.com/admob

Fatores mais 

influentes na seleção 

de aplicativos


