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Os jogos hipercasuais registraram crescimento gigante no primeiro 
trimestre de 2020: novo relatório mostra a ascensão desse bem-

sucedido gênero de aplicativos 

 
As descobertas da Adjust, em parceria com a Unity Technologies, lançam luz sobre o peculiar modelo de 
negócios dos jogos hipercasuais, que têm 95% de sua receita baseada em anúncios e uma taxa média de 

cliques de 22%  
 

São Francisco / Berlim / Tóquio / Cidade do México, 10 de junho de 2020 — Pessoas em todo o mundo 
estão gastando mais tempo do que nunca jogando enquanto confinadas em casa, com a previsão de que 
cerca de 2,7 bilhões de usuários gastem US$ 77,2 bilhões em jogos mobile em 2020. O novo relatório da 
plataforma global de marketing de aplicativos Adjust mostra a ascensão de um gênero de Gaming App 
especialmente bem preparado para se beneficiar desse crescimento - o hipercasual. Esse gênero consiste 
de jogos leves e viciantes, que podem ser jogados instantaneamente e reproduzidos infinitamente. O 
relatório analisou conjuntos de dados de campanhas publicitárias dos jogos hipercasuais da Unity, a 
plataforma de criação de conteúdo 3D em tempo real que oferece  um inventário e uma rede de 
publicidade global premium. 
  
As descobertas do relatório mostram que os jogos hipercasuais registraram um tremendo crescimento 
em mobile no primeiro trimestre de 2020, com os gastos do consumidor, o engajamento nos aplicativos 
e os downloads batendo recordes. O relatório se baseia em dados dos top 1.000 aplicativos e em todos 
os demais aplicativos rastreados pela plataforma Adjust e pelas campanhas de anúncios de hipercasuais 
na rede da Unity entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. 
 

As principais descobertas incluem:   
 

• As instalações mais do que duplicaram globalmente. Mais de 103% de dezembro de 2019 a 
março de 2020. O maior aumento foi observado na China, que cresceu 3,5x nesses quatro meses. 

 

• Consequentemente, as sessões em aplicativos também aumentaram, pois os usuários 
começaram a passar mais tempo jogando os jogos que baixaram.  

o As sessões globais cresceram 72% em março.  
o A China liderou o grupo com um aumento de 300% nas sessões entre dezembro de 2019 

e março de 2020, enquanto a Coreia registrou um aumento de 152%.  
o As sessões no Japão e na Alemanha aumentaram 137% e 69%, respectivamente.  
o Na ponta inferior do crescimento, as sessões nos EUA aumentaram 35% e subiram 34% 

no Reino Unido. Como os usuários de hipercasual nos EUA já são jogadores intensos — 
contribuindo para 15% das sessões globais com base na média de dezembro de 2019 a 
abril de 2020 — o aumento não foi tão grande. 
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https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
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• Bons custos por instalação (CPIs) podem ser encontrados em todos os lugares. Enquanto os CPIs 
totais diminuíram 35% no final de março, o custo de aquisição de usuários de hipercasual nos EUA 
é mais que o dobro do da EMEA (US$ 0,19). No entanto, os profissionais de marketing podem 
esperar taxas de conversão mais altas (17%) nos EUA, o padrão-ouro dos jogadores mobile de 
hipercasual. Ao mesmo tempo, os custos na APAC caíram acentuadamente, em torno de US$ 0,20. 
Globalmente, os CPIs são bem mais baixos, uma média de US$ 0,17 no primeiro trimestre de 2020. 
Isso provavelmente pode ser atribuído ao impacto de CPIs muito mais baixos na LATAM, 
especificamente em países como o Brasil e o México, onde grandes e ávidas bases de usuários 
não cansam desses jogos. 

 

Jogos hipercasuais combinam uma mecânica simples com um design minimalista, resultando em usuários 
altamente engajados, que são mais propensos a aceitar e se engajar com anúncios. Devido à abertura dos 
usuários aos anúncios, os jogos hipercasuais conseguiram criar um modelo de negócios único no Gaming 
mobile, com a monetização de anúncios sendo responsável por 95% da receita.  
 

"O hipercasual combina de forma inteligente a melhor experiência com anúncios e a mecânica mais 
interessante para atrair uma categoria mais ampla de jogadores.  Ao fazer isso, eles redefiniram os 
modelos tradicionais de aquisição de usuários e monetização de anúncios", afirmou  Paul H. Müller, 
cofundador e CTO da Adjust. " Devido ao apelo de curta duração desses jogos, os usuários são 
continuamente direcionados para outros aplicativos dentro portfólio da empresa  — criando um efeito de 
bola de neve, à medida que os usuários vão rodando e aumentando a base de usuários da empresa".  
 

Como resultado, os desenvolvedores de hipercasual se tornaram mestres em anúncios eficazes. Eles 
apresentam taxas de cliques e instalações excepcionalmente altas, uma média de 22% e 14%, 
respectivamente.  
 

"Os jogos hipercasuais estão sendo consumidos vorazmente na atualidade porque as pessoas estão 
passando mais tempo dentro de casa devido à COVID-19. Isso, por sua vez, criou uma concorrência 
acirrada pela atenção desses usuários engajados",   disse Agatha Hood, chefe de Vendas Globais de 
Publicidade da Unity Technologies. "Compreender as métricas e a mecânica por trás desse gênero permite 
que os desenvolvedores definam metas de aquisição de usuários e estratégias de monetização bem-
sucedidas, principalmente durante essa nossa nova realidade. Este relatório e nosso trabalho com a Adjust 
orientam os compradores sobre como aproveitar a enorme plataforma de anúncios da Unity em um 
momento muito lucrativo para os jogos mobile".  
 
Para obter mais informações sobre tendências de aquisição de usuários, desempenho pós-instalação e o 
que torna um jogo hipercasual bem-sucedido, baixe o relatório aqui. 
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Sobre a Adjust 
A Adjust é uma empresa global SaaS B2B. Nascida no coração da economia de aplicativos mobile e 
sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo.  
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A plataforma da Adjust inclui mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e produtos de 
automação de marketing. Juntos, eles tornam o marketing mais simples, inteligente e seguro para os 35 
mil aplicativos que trabalham com a Adjust. Marcas líderes mundiais, como Procter & Gamble, Rocket 
Internet e Tencent Games, implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e 
melhorar seus resultados. 
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