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RESUMO

Com a popularização dos computadores pessoais e  smartphones,  o mercado de

software vem se expandindo ano após ano.  Um estudo feito pela  EMIS Insights

indica que a perspectiva é de crescer 5% por ano entre 2017 e 2021 e, até o final de

2021, as vendas de software e serviços de TI devem alcançar USD 25,8 bilhões com

um aumento de 5,7% por ano. Esse crescimento no mercado de software se dá

muito pelo aumento no número de usuários. Para capitalizar essa audiência é de

extrema importância para os desenvolvedores conhecerem as diversas estratégias

de  geração  de  renda  com software,  pois  cada  um pode  apresentar  um modelo

diferente que melhor se encaixa em sua forma de utilização e, o sucesso comercial

de um software está estritamente ligado em como ele é monetizado, ou seja, em

como seu desenvolvedor consegue aplicar estratégias de geração de receita com o

software.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  conceituar  os  diversos  modelos  de

monetização de software mais utilizados no mercado e analisar, à luz de casos de

sucesso e fracasso, e discutir qual(is) modelos podem ser utilizados de acordo com

o modelo  de  negócio  do  software.  Este  trabalho  permitiu  a  criação  de um blog

contendo  os  resultados  desta  investigação  de  forma  a  facilitar  o  acesso  de

desenvolvedores a este conteúdo.

Palavras-chave: monetização  de  software,  anúncios,  microtransações,  software

como serviço



ABSTRACT

With the popularization of personal computers and smartphones, the software market

has been expanding year after year. A study made by EMIS Insights indicates that the

outlook is for growth of 5% per year between 2017 and 2021, and by the end of 2021,

sales of software and IT services should reach $ 25.8 billion with increase of 5, 7% per

year. This growth in the software market is due to the increase in the number of users.

To capitalize on this audience it is extremely important for developers to be aware of

the  various  models  of  software  income  generation,  as  each  software  can  have  a

different model that best fits its use and the commercial success of a software is closely

linked. on how it is monetized, that is, how its developer can apply revenue generation

strategies.  This  paper  aims  to  conceptualize  the  most  used  software  monetization

models in the  market and analyze, in light of success and failure, and discuss which

models can be used according to the software business model. This work allowed the

creation of a blog containing the results of this investigation in order to facilitate the

access of developers to this content.

Keywords: software monetization, ads, microtransactions, software as a service
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1 INTRODUÇÃO

Desde o surgimento dos softwares de computador como produto comercial, o

mercado mundial de softwares vem crescendo a cada ano. O Brasil faz parte dos 10 (dez)

maiores no mercado mundial em Tecnologia da Informação (TI), representando 1,9% das

vendas de hardware, software e serviços globais. “O setor de TI no Brasil está cada vez

mais centrado no desenvolvimento de software e serviços de TI. Isso é explicado pela

crescente popularidade das startups1 nos últimos anos” (MERCADO, 2018). E em 2018,

foi visto que 95% do mercado brasileiro de software é de pequenas e médias empresas

(PMEs)  (PRESCOTT,  2018).  Essa  expansão  no  mercado,  impulsionou  também  o

surgimento de novos modelos de monetização de software, onde apresentam diferentes

estratégias para geraçao de receita. 

De  acordo  com  o  iDicionário  Dicio2,  monetizar  (DICIO,  2019) é  um  verbo

transitivo  direto  e  sua  etimologia  é  do  francês  monétiser,  e  possui  os  seguintes

significados:

• “Fazer  com que bens,  propriedades pessoais,  títulos,  ouro e/ou qualquer

coisa, sejam convertidos em dinheiro; transformar em dinheiro. ”

• “Ocasionar  a  transformação  do  metal  em  moedas;  amoedar  ou  cunhar:

monetizar o ouro.”

• “[Por Extensão]  Utilizar (qualquer coisa) como fonte de rendimentos; fazer

com que se torne rentável ou produtivo: monetizar um trabalho, um serviço.”

• “[Por Extensão] Informática. Usar comercialmente um conteúdo virtual (sites,

vídeos, músicas etc.): monetizar vídeos.“

Este  trabalho  utilizará  como  base  a  segunda  extensão  da  definição:  uso

comercial  de  um conteúdo  virtual,  que também pode  ser  entendido como:  tornar  um

software  lucrativo,  ou  também,  geração  de  receita  com  softwares.  Com  isso,

demonstraremos como é feito atualmente essa comercialização.

A sobrevivência comercial de uma startup ou de qualquer empresa no mercado

de software está diretamente relacionada a captação e fidelização do cliente com o seu

produto, e para que isso ocorra, é imprescindível aplicar um modelo de monetização que

1 Uma startup é uma empresa emergente que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de
negócio, preferencialmente escalável e repetível.

2 Dicio é um dicionário web ou iDicionario, lançado em 2008 Criado e mantido pela empresa de TI 
7Graus. Acessível pelo endereço www.dicio.com.br.

https://www.dicio.com.br/
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se  encaixe  diretamente  com  as  especificidades  existentes  no  software. Com  a

popularização da internet e a redução no seu custo operacional, a forma de administrar

um  negócio  na  web  e  torná-lo  rentável  mudou  consideravelmente  nos  últimos  anos,

principalmente  quando  as  empresas  passaram  a  disponibilizar  seus  serviços

gratuitamente. Isso determina uma mudança no conceito tradicional de cliente, que agora

é chamado de tráfego ou audiência. (MACHADO NETO, 2010) 

Essa mudança nos negócios web é decorrente da introdução e expansão dos

dispositivos móveis.  Isto  impulsionou o  surgimento de novos modelos de negócio,  os

quais abriram as portas para novos participantes no mercado, pois o cliente pode ter

acesso  a  novos  aplicativos  e  serviços  através  da  conexão  do  dispositivo  à  loja  de

aplicativos na internet. (RECH, 2013)

Entretanto,  encontrar  uma estratégia de  monetização ideal  no  momento  da

estruturação do modelo de negócio pode vir a ser um desafio a maioria das empresas,

sejam elas  startups ou grandes empresas. O sucesso comercial  de um software está

estritamente ligado a forma de monetização escolhida pela empresa, portanto escolher a

forma  errada  de  como  o  software  vai  gerar  lucros  pode  transformar  um  software

tecnicamente  perfeito  em um fiasco comercial.  Isso  acontece com frequência com os

aplicativos móveis disponibilizados nas lojas virtuais (por exemplo, Google Play©3 e Apple

Store©4). Em muitos casos estes aplicativos têm alto número de downloads, boa retenção

de usuários e métricas de uso expressivas, mas não conseguem capitalizar muito bem

essa audiência, ou seja, o retorno financeiro esperado não condiz com quantidade de

clientes  utilizando  o  sistema,  pois  seus  criadores  não  tiveram  êxito  em  aplicar

corretamente os diferentes modelos es estratégias de monetização existentes.  (PIRES,

2017)

Adicionalmente, foram selecionados exemplos de casos de sucesso e fracasso

na aplicação do modelo, mostrando quais dificuldades essas empresas tiveram na forma

em que dado modelo foi aplicado. Finalmente, analisamos com base nas investigações

realizadas quais serão as potenciais frustrações e expectativas dos clientes em relação a

cada modelo.

3 https://play.google.com/store?hl=pt-BR  

4 https://www.apple.com/br/ios/app-store/  

https://www.apple.com/br/ios/app-store/
https://play.google.com/store?hl=pt-BR
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1.1 Problema

Diante dos desafios descritos acima para as startups, enunciamos os seguintes

problemas:

• Quais são os modelos de monetização de software mais utilizados no mercado

atualmente?

• Como definir o modelo ou estratégia de monetização de acordo com o modelo de

negócio onde o software está(rá) inserido?

Este trabalho teve como foco responder a primeira questão apresentada e com

as informações levantadas, tentaremos auxiliar a tomada de decisão do desenvolvedor de

software a responder por conta própria a segunda questão.

1.2 Objetivo

O objetivo geral do trabalho é conceituar e analisar criticamente os diferentes

modelos de monetização de software presentes no mercado de software. Os objetivos

específicos são:

1. Para cada modelo, analisar casos de empresas que prosperaram e/ou que

deram errado no mercado utilizando tal modelo.

2. Analisar  criticamente,  num  ponto  de  vista  de  cliente,  mostrando  suas

frustrações e satisfações em como certos modelos são aplicados.

3. Divulgar  o  conteúdo  deste  trabalho  em  formato  de  blog  para  facilitar  o

entendimento aos desenvolvedores das diferentes formas de monetização

presentes no mercado para que isso auxilie sua tomada de decisão.
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1.3 Justificativa

O mercado de softwares é um mercado que está expandindo a cada ano e com

a alta na popularidade do mercado de dispositivos móveis, esse número tende a crescer

cada vez mais. Para um software ser dito como bem-sucedido comercialmente não deve

somente atender as necessidades do usuário, é preciso também que ele adote algum

modelo de monetização que atraia novos usuários e consiga gerar recursos financeiros

para pagar a equipe de desenvolvedores, pagar os custos operacionais, e além disso,

render lucros para a empresa.

Não existe “bala de prata” nos modelos de monetização, ou seja, o modelo

ideal  para  qualquer  tipo  de  software,  principalmente  porque  existem  tendências  no

mercado  que  funcionam  tanto  como  vilão,  quanto  como  oportunidades  para  os

empreendedores. Além disso, aplicar um modelo de forma errada, mesmo que seja o

modelo  mais  usado  num  dado  momento,  pode  trazer  um  revés  ainda  maior  para  a

organização, mesmo sendo uma empresa já consolidada no mercado, mas em processo

de lançamento de um novo software. Esse revés pode impactar na imagem da empresa e

com isso, prejudicar futuros investimentos ou novos projetos.

1.4 Metodologia

 O  trabalho  foi  conduzido  por  meio  de  uma  investigação  qualitativa  para

conceituação e análise das formas de monetização do mercado, sendo realizado uma

busca na literatura sobre a temática de monetização. Além disso, para complementar as

análises feitas dos modelos de monetização, foi realizado uma pesquisa desk, realizando

um levantamento de dados já disponíveis na internet,  como por exemplo: análises de

softwares no mercado,  reviews, notícias, etc. O critério de seleção do conteúdo foi de

acordo com a relevância para com o assunto. Devido à dificuldade de encontrar material

de  estudo  na  literatura,  os  modelos  de  monetização  foram  também  consultados

individualmente em blogs na internet.  A análise dos resultados foi  realizada a partir das

evidências identificadas com o objetivo de questionar os modelos e mapear os pontos

fortes e fracos.



15

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta  seção  são  apresentados  alguns  trabalhos  relacionados  ao  tema  de

monetização de software. Foram pesquisados trabalhos que possuem como objetivo fazer

um  panorama  dos  principais  modelos  de  monetização  presentes  no  mercado  e  que

também apresentem as dificuldades que muitas empresas, principalmente as  startups,

possuem em encontrar a melhor forma de monetizar suas aplicações. Será apresentado

também  alguns  conceitos  importantes  em  relação  ao  software  que  serão  de  grande

importância para o entendimento deste trabalho

2.1  Monetização  em  aplicativos  móveis:  as  formas  e  análise  de  casos  bem-

sucedidos com uso de anúncios. 

A  abordagem  sobre  monetização  feita  por  Pires  (2017)  é  direcionada  ao

mercado de dispositivos móveis, entretanto, seus conceitos e aplicações podem também

ser aplicadas no mercado de softwares em geral,  relacionando-se diretamente com o

tema abordado neste trabalho. Resumidamente, o autor faz um apanhado dos modelos

de monetização mais utilizados na plataforma móvel com uma ênfase maior na utilização

de anúncios e propagandas como forma de monetização das aplicações, enquanto esta

monografia visa demonstrar estes modelos de uma forma geral, podendo ser aplicada

independente da plataforma escolhida.

O autor demonstra que muitos desenvolvedores fazem uma má utilização das

propagandas e anúncios como forma de monetização dos aplicativos, e,  isso impacta

diretamente  na  receita  do  aplicativo.  Portanto,  o  desenvolvedor  que  fizer  uso  de

propagandas e anúncios na sua aplicação, não deve simplesmente acreditar que isso vai

aumentar sua receita, ele pode adotar as técnicas, boas práticas e modelos existentes

(PIRES, 2017) para equilibrar a rede de anúncios, anúncios premium,  user experience5,

entre outros.

5 “User Experience (Experiência do Usuário) é a disciplina responsável por projetar experiências de uso
encantadoras para fidelizar e conquistar clientes.”(PAULA, 2017)
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Este trabalho na monetização em forma de anúncios traz uma visão geral e

comparativa com os outros modelos de monetização.  Portanto, ambos os trabalhos se

complementam como conteúdo aos desenvolvedores.

2.2 Comercialização de software em plataforma mobile: um estudo de caso aplicado

ao android

Rech  (2013) explica  como  o  surgimento  das  novas  plataformas  de

comercialização de software na plataforma de dispositivos móveis (App Store©, Google

Play©, etc) impulsionou a popularidade deste mercado, de maneira a auxiliar a entrada de

novos  desenvolvedores  e  startups e  como  isso  afetou  as  formas  de  monetização

presentes no mercado e também do modo tal qual impulsionou o surgimento de novos

modelos de monetização.

Entretanto, dado o foco na ferramenta de divulgação da aplicação, o autor dá

apenas uma visão sobre os modelos de monetização e sugere como trabalhos futuros um

estudo mais aprofundado sobre os melhores meios de conseguir lucratividade através de

um  aplicativo.  Este  é  o  tema  abordado por  esta  monografia,  a  qual  auxiliará  o

desenvolvedor na tomada de decisão de qual a melhor forma de monetização utilizar, e as

métricas para acompanhamento da receita virão com as ferramentas de distribuição de

aplicativos  apresentadas  pelo  autor.  Portanto,  ambos  os  trabalhos  se  complementam

como conteúdo aos desenvolvedores que optarem por desenvolver suas aplicações neste

mercado de dispositivos móveis,  pois o trabalho do autor demonstra como funciona o

processo  de  divulgação  das  aplicações  em cada  uma das  plataformas  disponíveis  e

mostra também como acompanhar o crescimento financeiro de acordo com o modelo de

monetização utilizado, retenção de usuários, etc. Enquanto esta monografia visa indicar

ao desenvolvedor, quais os modelos e estratégias de monetização presentes no mercado

atualmente e como beneficiar-se de cada uma delas.
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2.3 Monetização de aplicações web: estratégias e modelos atuais 

Neste caso, MACHADO NETO (2010) aborda o tema de monetização de uma

forma mais específica nas aplicações WEB com maior ênfase na WEB 2.0, e seu principal

objetivo  é  auxiliar  na  gestão  durante  a  escolha  dos  modelos  que  viabilizem  a

sustentabilidade  financeira  do  negócio,  abordando  temas  como  gestão  estratégica,

empreendedorismo  e  apresenta  também  os  principais  modelos  de  negócio  e  de

monetizações utilizadas atualmente. 

Um ponto interessante abordado no trabalho, é de como o número de usuários

com  acesso  à  internet  tem  crescido  no  decorrer  dos  anos,  consequentemente

aumentando o número de possíveis clientes. Entretanto, startups ainda encontram muita

dificuldade em divulgar e reter clientes com suas soluções e isso se dá muito pelo fato de

aplicar  as  estratégias  de  monetização  de  forma  equivocada.  Dada  esta  limitação  de

apresentar a monetização somente em aplicações WEB, esta monografia complementará

o tema de monetização abordado, contudo de maneira mais generalizada entre os demais

tipos de software.
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3 MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE

No mercado atual, o software pode ser distribuído sob duas formas diferentes:

software como produto ou software como serviço. As duas formas possuem possuem

vantagens  e  desvantagens  e  para  escolher  entre  uma  ou  outra.  É  necessário

primeiramente entender suas diferenças, pois não existe maneira pré determinada para

definir qual formato a empresa deverá utilizar.

3.1 Software como produto

Software como produto, do inglês SaaP – Software as a Product é o modelo

tradicional de distribuição de software, onde o usuário adquire a licença de utilização do

software para que o mesmo possa ser instalado na máquina do cliente e somente assim

ele ser utilizado.

Licença  de  software  é  um  documento  contratual  usado  por  empresas

desenvolvedoras  de  software,  definindo  se  a  aplicação  é  de  domínio  público,  se  é

protegida por leis de direitos autorais e como o código-fonte é tratado. Existem diversas

formas de licenciamento perpétuo de software, dentre os principais são:  GNU General

Public License (GNU GPL),  Berkeley Software Distribution (BSD),  MIT License,  Mozilla

Public License (MPL), Not For Resale (NFR), onde caracterizam-se formas diferentes de

distribuições  para  softwares  livres,  já  o  modelo  de  licenciamento  mais  utilizado  no

mercado é o End User License Agreement (EULA) ou no português: “acordo de licença do

usuário final”  (LICENCIAMENTO, 2018). Esse formato caracteriza-se em limitar como o

usuário pode redistribuir ou alterar o sistema adquirido. Softwares proprietários utilizam-se

desta licença para garantir o direito da empresa desenvolvedora à propriedade intelectual

do software, visto que são impostas leis de  direito autoral em sistemas distribuídos sob

esta licença. 
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3.2 Software como serviço

Software como serviço, do inglês SaaS – Software as a Service, é uma forma

de  licenciamento  de  software  onde  o  usuário  não  precisa  implantar  e  manter  uma

infraestrutura  própria  para  utilizar  o  sistema,  o  usuário  acessa  as  funcionalidades  do

software pela internet.

Segundo Frederick Chong e Gianpaolo Carraro, SaaS pode ser definido como

“Software implementado como um serviço hospedado e acessado pela Internet” e existem

duas categorias principais de software como serviço: 

◦ “Serviços de linha de negócios: oferecidos a empresas e organizações de

todos  os  tamanhos.  Os  serviços  de  linha  de  negócios  geralmente  são

soluções de negócios grandes e personalizáveis direcionadas para facilitar

Figura 1 - Representação do SaaS

Fonte: https://www.blog.byteabyte.com.br/o-que-e-um-software-como-servico-
saas/
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processos  de  negócios  como  finanças,  gerenciamento  da  cadeia  de

suprimentos e relações com o cliente.  Normalmente esses serviços são

vendidos aos clientes como assinatura. Um exemplo desse tipo de serviço

são as soluções personalizáveis do Salesforce. 

◦ Serviços orientados a cliente: oferecidos ao público em geral. Os serviços

orientados  a  cliente  às  vezes  são  vendidos  como  assinatura,  mas

geralmente são fornecidos sem custo e financiados por anúncios. Um outro

exemplo desse tipo de serviço são os serviços oferecidos pelo Google.”

(MELO et al., 2014, p. 2)

Devido a essa forma de distribuição de software pela internet, o  SaaS tornou

possível diversas novas estratégias de monetização completamente diferentes do modelo

tradicional.  Além disso,  o  SaaS beneficia-se  do  modelo  Long  Tail6 popularizada  pelo

escritor Chris Anderson (ANDERSON, 2004) pois devido a uma economia no processo de

6 Em português chamado de “cauda longa”,  comumente usada na estatística e  representada por  um
gráfico XY que descrevia padrões de distribuição como a curva de Pareto. Hoje o termo é utilizado no
marketing  para  descrever  a  possibilidade  de  vender  uma  variedade  de  itens  só  que  em  menor
quantidade,  em  vez  de  se  preocupar  somente  com  itens  populares  mas  vendidos  em  maiores
quantidades.

Figura 2 - Long tail (cauda longa)

Fonte: https://www.resumocast.com.br/artigo-cauda-longa/

https://www.resumocast.com.br/artigo-cauda-longa/
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manutenção e da distribuição em escala do software, o SaaS permite oferecer o software

a um custo muito menor do que o modelo tradicional e isso permitiu acessar uma nova

faixa  de  clientes  em  potencial  que  nunca  foram  economicamente  viável  atendê-los

(MELO et al., 2014).
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4 ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO DE SOFTWARE

Antes  do  software  ser  desenvolvido,  as  empresas  podem  utilizar-se  de

estratégias  de  financiamento  do  software  para  arcar  com  seus  custos  de

desenvolvimento. Com isso, podemos apontar duas fases iniciais as quais podem ser

aplicadas algumas estratégias de financiamento: a fase de idealização do software e a

fase de projeto do software. 

4.1 Fase inicial do software

A fase inicial do software caracteriza-se pela definição do escopo e se o seu

desenvolvimento é economicamente viável. Além disso, é feito uma análise de mercado a

fim de definir se há uma parcela de clientes dispostas em adquirir essa nova solução que

ainda será feita. A partir da idealização do software, é possível receber financiamento de

investidores que estejam dispostos a pagar pela ideia ou até mesmo financiamento do

publico em geral, que no caso seriam os futuros clientes do software.

4.1.1 Crowdfunding

Entretanto, existe outra forma de monetizar com o pagamento antecipado, que

é com os sites de financiamento coletivo como o Kickstarter, onde o desenvolvedor pode

apresentar  na  plataforma  o  conceito  de  seu  software  e  angariar  fundos  para  seu

desenvolvimento,  dando  acesso  para  as  startups  a uma nova  forma  de  patrocínio

(GUERRA,  2012).  Muitos  softwares  conseguem  atingir  ou  até  ultrapassar  a  meta

solicitada para poder dar início ao software, como por exemplo o Font Awesome 5©, o

qual  solicitou  US$30,000  e  acabou  acumulando  US$1,076,960  de  35,550  apoiadores

(KICKSTARTER, 2018). Portanto, cabe ao desenvolvedor saber vender bem a sua ideia

para conseguir angariar apoiadores dispostos a pagar por um software que ainda não

começou a ser desenvolvido. 
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4.1.2 Investidor anjo

Investidor anjo são pessoas físicas ou jurídicas que estão dispostas a investir

seu próprio capital em empresas com alto potencial de crescimento, como, por exemplo,

startups. O termo de investidor anjo é utilizado pois o financiamento não é somente de

valores  financeiros  na  startup,  mas  também  ele  oferece  seu  conhecimento,  rede  de

relacionamentos e experiência na área em questão, atuando como um mentor da equipe.

Em troca, o investidor passa a ter uma participação acionária na startup, visando esse alto

potencial de crescimento existente.

Como os investidores anjos atuam geralmente na fase inicial  do negócio, a

empresa que busca utilizar-se dessa forma de investimento, necessita ter sua ideia bem

esquematizada e que possua uma característica muito importante: que o software tenha

uma alta escalabilidade, para que possa atingir um grande número de clientes de uma

forma rápida e barata. Tal característica é bastante visada por investidores anjo, visto que

seu maior foco em onde investir o seu dinheiro é exatamente nesse grande potencial de

crescimento.

4.2 Fase de projeto do software

A partir  do momento que o projeto do software foi  aprovado pela empresa

contratante,  pelo  desenvolvedor,  ou  pelos  fundadores  da  startup,  é possível  adotar

algumas  estratégias  para  conseguir  financiar  o  projeto.  Com  isso,  a  empresa

desenvolvedora poderá arcar com os custos de desenvolvimento, como, por exemplo,

novos equipamentos, salários dos funcionários, infraestrutura, etc.

4.2.1 Pagamento antecipado

Um  software  quando  é  feito  sob  medida  para  algum  cliente  precisa  ser

precificado de acordo com a complexidade e funcionalidades presentes. Antes de iniciar o
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desenvolvimento do sistema, o software é idealizado e planejado. Utilizando métricas para

análise  da complexidade  do software,  o  projeto  é  então precificado e  o  valor  final  é

acordado entre ambas as partes, onde geralmente é feito o pagamento mensalmente ou

trimestralmente. Esses montantes serão utilizados nos custos de desenvolvimento, seja

no pagamento do salário dos funcionários, na compra de novos equipamentos, etc.

Uma forma para medição do esforço que será necessário para desenvolver o

software  e  utilizar  como métrica  para  sua  precificação,  é  o  modelo  APF (Análise  de

Pontos de Função), criada em 1979 por Allan Albrecht, que surgiu como resultado de um

estudo de produtividade para projetos de software desenvolvidos por uma unidade de

serviços da IBM (ALBRECHT, 1979). 

O  algorítimo  APF tem como objetivo  medir  a  complexidade  do  projeto  em

termos  de  números  de  entradas,  número  de  saídas,  número  de  consultas,  tipos  de

elementos de dados, tipos de arquivos referenciados, entre outros. Portanto, por ser uma

medição genérica do comportamento do software, esse modelo pode ser utilizado para

medir qualquer software sobre qualquer linguagem de programação  (REINALDO et al.,

2009). Existem atualmente diversos métodos aprovados como padrões de medição de

tamanho funcional, como por exemplo, o IFPUG (ISO/IEC 20926:2009), “MKII FPA (ISO;

IEC, 2002b), COSMIC-FFP (ISO; IEC, 2011b), FiSMA (ISO; IEC, 2010) e Nesma (ISO;

IEC, 2005).” (CASTRO et al., 2016, p. 4). Cada método possui algumas particularidades,

vantagens e desvantagens, o COSMIC por exemplo “é mais flexível para aplicação em

gama de cenários mais amplos de projetos de software e permite uma medição numa

granularidade mais fina que o do IFPUG” (SIMÕES, 2016, p. 5), portanto, é de extrema

importância entender essas diferenças para utilizar aquela que melhor se adéqua com o

software na hora de realizar a métrica.

As vantagens de se utilizar este modelo, é a certeza de retorno financeiro do

projeto para a empresa que está fornecendo o software, pois o mesmo já estará vendido

antes mesmo de estar pronto. Entretanto, caso haja erros na hora de medir o esforço

necessário  para  desenvolver,  precificando  o  projeto  abaixo  do  custo  necessário  para

produzi-lo,  a  empresa  contratada  terá  prejuízos,  já  que  o  contrato  entre  a  empresa

contratante e a empresa que desenvolve já foi feito.

Visto que este modelo de monetização costuma ser aplicado diretamente a

resolução de algum problema específico de alguma empresa, existe uma certa dificuldade

em  indicar  exemplos  de  projetos,  pois  a  grande  maioria  dos  softwares  feito  sob

encomenda, são de sigilo da empresa que contratou e geralmente não estão dispostas a
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divulgar  suas  informações.  Portanto,  cabe  ao  desenvolvedor  aplicar  corretamente  os

métodos  de  medição  de  tamanho  funcional  citados  anteriormente  para  monetizar  de

forma ideal sua aplicação. 

4.2.1 Early Access

Tal prática de vender um software que ainda não está pronto ou que ainda nem

começou a ser feito,  pode até parecer estranha, mas a prática da pré-venda é muito

utilizada pelas grandes empresas e atualmente vem sendo muito utilizada pelas startups

para conseguir  angariar  fundos em um projeto em desenvolvimento,  na promessa de

entregar  um software  completo  em um futuro  próximo.  Foi  criado inclusive  um termo

específico para este tipo de projeto, o chamado early access7, ou seja, um software que

ainda esteja em fase Alpha ou Beta (Estágios iniciais de desenvolvimento) já começa a

ser comercializado para que os usuários possam dar sugestões de melhorias, testar o

software, encontrar defeitos, etc. E enquanto isso, os desenvolvedores conseguem captar

recursos  para  manter  a  equipe  funcionando.  Um  caso  recente  de  sucesso  foi  o

PlayerUnknown’s  Battlegrounds,  o  qual  conseguiu  em  2017  US$712  milhões  antes

mesmo de ser lançado oficialmente na versão 1.0 (BAILEY, 2018). 

Com isso,  podemos afirmar  que utilizar-se do  early access como forma de

receita para o software é extramente válida se o desenvolvedor se comprometer, de fato,

a  entregar  o  software  pronto  no  prazo  estipulado.  Pois  existem  atualmente  muitos

softwares que ficam eternamente no early access na promessa de que futuramente será

lançada  a  versão  completa,  o  que  acaba  prejudicando  a  imagem  da  empresa  e

impactando diretamente em projetos futuros.

7 Do português “acesso antecipado”, forma de financiamento de um software onde os usuários podem
pagar e utilizá-lo ainda em estágio de desenvolvimento.
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5 MODELOS DE MONETIZAÇÃO DE SOFTWARE

Depois que o software é idealizado, planejado e, posteriormente, finalizado, é

preciso adotar estratégias na fase de entrega do software ao publico, de forma a viabilizar

o software como um modelo de negócio. Nesta seção são apresentados os principais

modelos  estratégias  de  monetização  presentes  no  mercado  de  software.  Será

apresentado  o  conceito  de  cada  estratégia,  possíveis  impactos  no  processo  de

desenvolvimento,  algumas  vantagens  e  desvantagens  e  exemplos  de  empresas  que

utilizaram tal método.

5.1 Venda de licença de softwares

Venda  de  softwares  sobre  a  licença  EULA  é  o  modelo  comercial  mais

tradicional  do  mercado,  onde  o  distribuidor  do  software  define  um  preço  base  e  o

comprador  ao se dispor a pagar  essa quantia,  terá direito de utilizar o software para

sempre, não podendo redistribuir ou modificar o código fonte do sistema, estando sob

penalidade das leis de direitos autorais caso infrinja alguma cláusula da licença. 

Este  modelo  é  utilizado  desde  popularização  do  mercado  de  softwares  e

computadores, pois se insere exatamente no modelo mais utilizado no mercado em geral,

a venda de produtos. Portanto, com este modelo, o software é tratado um produto, que ao

serem armazenados em uma mídia física como CDs,  DVDs podem ser comercializados

nas prateleiras de lojas. 

Além do  modelo  de  distribuição  em  mídia  física,  outra  forma  que  vem se

popularizando no mercado é o modelo de distribuição digital da licença do software em

formas de chaves de acesso (mais conhecido como Product Key), onde é fornecido uma

chave única para  o cliente poder  realizar  o  download  do software pela internet.  Este

modelo digital de distribuição possui um custo inferior a empresa desenvolvedora, pois

não haverá gastos com alguma mídia física em cada unidade vendida, e com isso, pode

obter uma margem maior oferecendo descontos ao cliente.
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No  processo  de  desenvolvimento  de  software  é  extremamente  necessário

haver um planejamento de custo para a empresa e potencial lucro com o desenvolvimento

do software e marketing, pois o retorno financeiro só vai  acontecer quando o mesmo

estiver pronto e lançado no mercado e também que tenha pessoas dispostas a adquiri-lo.

E isso é também a maior desvantagem deste modelo, esta falta de receita no processo de

desenvolvimento do software pode inviabilizar o projeto devido a essa falta de recurso.

Entretanto, este modelo apresenta a vantagem de ter um menor custo na manutenção,

pois depois de lançado, o software estará relativamente pronto (Podendo haver pequenas

correções a serem feitas) e cabe a empresa decidir se será feito manutenção ou não. E

depois de lançado, enquanto o software estiver nas prateleiras (físicas ou digitais), ele

potencialmente poderá gerar receita por tempo indeterminado.

Para o consumidor, esse tipo de modelo de mercado é o que apresenta o maior

risco. Pois como o preço é pago integralmente na aquisição do Software, ocorre uma

fidelização implícita com o produto, já que o usuário precisou pagar para poder utilizar o

software (do mesmo modo como é feito com qualquer produto) e ele pode vir a não ficar

satisfeito com o software adquirido e, no longo prazo, o software tende a ficar obsoleto

Figura 3 - Tela da loja digital de games Steam

Fonte: https://store.steampowered.com
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com  a  entrada  de  novos  softwares  semelhantes,  ou,  até  mesmo,  novas  versões  do

mesmo software que foi comprado, onde a empresa geralmente tratará como um novo

produto.  Portanto,  para  diminuir  esse  risco  ao  vendedor,  a  empresa  pode  oferecer

versões  de  demonstração,  onde  o  usuário  pode  gratuitamente  utilizar  uma  versão

incompleta do software.

5.2 Subscription

Esta forma de comercialização é divergente do licenciamento, o usuário não

precisa adquirir uma licença para acessar o software, ele simplesmente se compromete a

pagar a assinatura e seu acesso será dado pela internet e mantido enquanto o mesmo

continuar pagando (WHITEHEAD, 2009), ou seja, este modelo é inserido diretamente no

tipo de distribuição de software como serviço. Sua maior vantagem para o cliente em

relação ao licenciamento é você pagar por aquilo que usar, sem necessidade de uma

“fidelização” (Salvo os casos de serviços que cobram uma taxa de adesão inicial para

utilização ou “tempo mínimo” de utilização), portanto, o cliente não vai precisar pagar altas

taxas  de  licenciamento  e,  por  ser  via  internet,  também  não  vai  precisar  manter  um

hardware capaz de rodar o software, o seu custo final vai depender somente do tempo em

que for utilizado.

A patente de subscription, é definido da seguinte maneira: 

“Prestação de serviço de distruibuição de assinaturas de serviços

é um serviço fornecido a indivíduos e empresas que encontram um ou mais

fornecedores de baixo custo para produtos e serviços de assinatura,  bem

como para  compras únicas de produtos e serviços.  O sistema administra

preferencialmente  os  itens  do  consumidor  em  uma  rede  global,  como  a

Internet.  Um  perfil  de  usuário  é  compilado  relacionado  aos  itens  de

consumidor  desejados.  O  banco  de  dados  de  itens  disponíveis  nos

fornecedores de produtos e serviços pode ser acessado e os itens relevantes

são identificados de acordo com o perfil do usuário. Se o perfil do usuário

incorporar um serviço automático de melhor escolha, o sistema implementará

automaticamente  os  itens  relevantes  e  comunicará  os  itens  relevantes

implementados  ao  usuário.  Como  alternativa,  se  o  perfil  do  usuário  não

incorporar  o  serviço  de  melhor  escolha  automática,  os  itens  serão
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comunicados  ao usuário  e o  usuário  terá  a oportunidade  de implementar

seletivamente os itens relevantes. O perfil do usuário pode ser compilado ou

complementado  pelo  monitoramento  de  um  padrão  de  uso  de  itens  do

consumidor.  Além  disso,  o  perfil  do  consumidor  pode  ser  monitorado  de

acordo com os parâmetros inseridos pelo usuário. Com esse sistema, um

cliente pode ter certeza de que os produtos e serviços desejados pelo cliente

estão sendo mantidos com o melhor custo disponível.” (WHITEHEAD, 2009)

O  impacto  no  desenvolvimento  em  utilizar-se  este  modelo,  é  que

desenvolvedor precisará manter um suporte ativo para apoiar os clientes que utilizam-se

do sistema e além disso, realizar atualizações periódicas incluindo novas funcionalidades,

a fim atrair novos clientes e aumentar a retenção dos mesmos no software.

A maior vantagem deste modelo é que esta forma de comercialização traz um

fluxo de caixa mensal para a empresa de acordo com o número de clientes, podendo

arcar com custos de manutenção, funcionários e novas melhorias para o software, onde

no caso do licenciamento, essa receita vai se refletir no número de vendas durante o mês,

o que pode vir a diminuir com o tempo. E sua maior desvantagem é que enquanto o

número de clientes ativos não for suficiente para manter o funcionamento do software, o

desenvolvedor ou empresa precisará arcar com os custos.

Essa  forma de  monetização  cresceu  em popularidade  com a  expansão  da

internet  e redução dos custos de infraestrutura, serviços de  streaming8 como o Prime

Vídeo da Amazon e o Netflix vem se aproveitando muito desse formato. E como a internet

está  se  direcionando  para  Cloud  Computing9,  traz  uma tendência  de  crescimento  no

número de SaaS, e que muitos softwares que são hoje vendidos como licença, passam a

ser vendidos como serviço, como é o exemplo do Microsoft Office, que em 2011 começou

a comercializar seus produtos do Office como serviço de assinatura, com o Office 365.

8 Distribuição digital de forma contínua, geralmente de músicas ou vídeos, contrária ao download dos
dados antes de poder ser exibido.

9 Em português “computação em nuvem”,  forma de disponibilizar  recursos de computador como, por
exemplo, armazenamento de dados ou capacidade de computação pela internet.
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Consequentemente,  para  que  este  modelo  de  monetização  seja  viável,  a

aplicação  precisa  apresentar  um  conteúdo  compatível  com  o  valor  cobrado  na

mensalidade. Se o modelo de negócio do software proposto pelo desenvolvedor possuir

similares no mercado, mas que utiliza-se da licença perpétua por exemplo, ele precisará

disponibilizar sua aplicação a um preço que seja compatível com o valor de mercado,

visto que se em pouco tempo o valor da mensalidade alcançar o valor de um produto

similar  vendido  sob  a  licença  EULA,  dificilmente  o  cliente  optará  em  pagar  essa

mensalidade e possivelmente optará pelo software vendido com licença perpétua.

5.3 In software currency

A  característica  deste  modelo  é  a  utilização  de  moedas  virtuais  e  são

categorizadas de acordo com a dificuldade de obtê-las: As soft currency são as moedas

obtidas de forma mais fácil no software e representam um valor inferior as hard currency,

onde geralmente obtidas no câmbio com o dinheiro real, mas que também podem vir a ser

obtidas assistindo anúncios (ads) ou na própria utilização do software, só que geralmente

com um nivel de dificuldade de obtenção maior (MENDES et al., 2016). Estas moedas são

Figura 4 - Modelo de mensalidade do Office 365

Fonte: https://products.office.com/pt-br/compare-all-microsoft-office-products?&activetab=tab
%3aprimaryr1
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utilizadas  dentro  do  software  para  adquirir  benefícios,  skins10 de  personagens,

desbloqueio de funcionalidades do software, etc. 

Este modelo é o que está por trás de várias controvérsias sobre a forma como

é  utilizada,  e  se  dá  em  como  o  uso  do  hard  currency,  obtidas  pelo  meio  das

microtransactions11, impacta a utilização do software pelo usuário. Grandes controvérsias

com  as  microtransactions acontecem  geralmente  no  universo  dos  games,  pois  esta

prática costuma ser aceita ou vista com bons olhos pelos jogadores, quando a utilização

de dinheiro real dentro do jogo não impacta na jogabilidade, ou seja, não traz benefícios

diretos para quem comprar. 

Atualmente,  os  jogos  gratuitos  (Free  to  Play)  são  os  mais  jogados  e  são

também  os  mais  rentáveis,  como  é  o  caso  do  Fortnite  (HOGGINS,  2019).  Os  itens

comercializados  dentro  do  jogo  são  skins  ou  desafios  com o  Battle  Pass12,  que  não

oferecem vantagem competitiva nenhuma dentro do game, somente itens cosméticos ou

desafios para o usuário completar.

10 Acessório presente dentro dos jogos de computador utilizados para mudar visualmente a aparência do
personagem.

11 Em português “microtransações” refere-se ao modelo de negócio onde o usuário pode adquirir itens
digitais utilizando-se de pagamentos de pequenos valores.

12 Em português “passe  de  batalha”  é  uma  forma  de  monetização  onde ao  adquirir  o  usuário  libera
conteúdo  adicional  ao  jogo  onde  precisa  progredir  pelo  passe  realizando  as  missões  propostas,
adquirindo recompensas.

Figura 5 - Loja de moedas do jogo Fornite

Fonte: Própria (2019)
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Outra polêmica presente atualmente neste modelo é com o uso das chamadas

loot  boxes,  modelo baseado nas máquinas japonesas “gashapon”  onde são vendidos

cápsulas contendo itens ou brinquedos aleatórios, e tais itens costumam ter um índice de

raridade,  sendo aplicado um conceito  de “pagar  pouco para ter  a  chance de receber

muito” (VINHA, 2017). Esse modelo oriental foi transferido para os videogames, no qual o

usuário  faz uso de suas moedas adquiridas ou de dinheiro  real  para adquirir  as  loot

boxes,  sendo  que  a  probabilidade  de  adquirir  o  item  desejado  são  geralmente

baixíssimas,  fazendo com que o usuário  acabe tendo que gastar  muito  dinheiro  para

adquirir tal item, e devido a essa aleatoriedade do resultado, as loot boxes estão sendo

comparadas a jogos de azar (HERN et al., 2019).

No  processo  de  desenvolvimento,  a  equipe  responsável  por  desenvolver

precisa definir que partes ou itens do jogo estarão bloqueados e acessíveis somente com

as microtransactions,  podendo definir se o progresso no jogo poderá ser feito de forma

paga, caracterizando o polêmico Pay to Win, onde quem estiver disposto a pagar mais vai

progredir  mais  rápido  no  jogo,  ou  se  somente  itens  cosméticos  estarão  disponíveis.

Estendendo  a  softwares  em  geral,  a  prática  de  microtransactions pode  ser  utilizada

Figura 6 - Preços das Loot Boxes no jogo Overwatch

Fonte: https://techcrunch.com/2018/09/17/loot-boxes-face-scrutiny-from-an-international-coalition-of-
gambling-authorities/
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também  em  outros  tipos  de  programas  e  aplicativos,  sendo  bloqueadas  diversas

funcionalidades já prontas no sistema e o usuário precisaria pagar para que pudesse

usufruí-las.

Foi  realizado um estudo envolvendo aplicações  Free to  Play presentes nas

lojas  de  aplicativos  e  propuseram o  Meta-F2P,  um metamodelo13 “que  representa  as

estratégias de monetização mais frequentes encontradas em jogos  Free to Play (F2P).”

(MENDES  et  al.,  2016) O  qual  é  definido  formalmente  as  relações  e  entidades

fundamentais para o modelo de monetização em jogos gratuitos. Neste estudo, foi feito

um levantamento dos jogos gratuitos mais jogados na loja de aplicativos Google Play e,

foram destrinchados em como são aplicadas as estratégias de monetização com o uso

das microtransactions ou uso de anúncios nestes aplicativos, realizando uma modelagem

com  base  no  Meta-F2P  e  posteriormente  uma  avaliação  da  expressividade  deste

metamodelo em cada aplicação, visto que cada jogo possui suas especificidades, cabe ao

desenvolvedor configurar a estratégia que melhor se adapta ao seu software.

Como por exemplo, a prática de  loot boxes é comum em jogos ou softwares

gratuitos,  mas  também há  casos  de  jogos  pagos  que  tentam utilizar  desta  prática  e

acabam não dando muito certo. Como é o caso do Star Wars Battlefront II da EA Games,

que é um jogo pago, ou seja, que é necessário adquirir uma licença para poder utilizá-lo,

tentou utilizar-se das  microtransactions  com  loot  boxes para incrementar  a  receita  do

game,  só  que  por  se  tratar  de  um  game  pago  e  das  microtransactions oferecerem

benefícios  para  quem pagasse  mais,  o  jogo  foi  um fracasso nas vendas e  foi  muito

criticado  e  boicotado  pelos  jogadores,  o  que  provocou  a  EA  Games  suspender

definitivamente as  loot boxes (HRUSKA, 2018). Caso semelhante aconteceu com outra

grande empresa de games, a Blizzard, só que não envolveu o uso de loot boxes, no seu

jogo Diablo III,  o qual  dentro do game existia uma casa de leilões,  onde os usuários

poderiam vender seus itens raros por Gold (Soft currency adquirido dentro do jogo) ou por

dinheiro  real,  devido  também  a  forte  critica  de  seus  clientes,  a  Blizzard  inicialmente

suspendeu a utilização de dinheiro real na casa de leilões e tempo depois, suspendeu

definitivamente a casa de leilões do seu game, pois essa prática era vista como pay to

win pelos jogadores (PECKHAM, 2018).

A grande vantagem do uso de microtransactions como forma de monetização é

essa grande escalabilidade, pois softwares ou games gratuitos possuem uma atratividade

13 Metamodelo é uma análise, construção e desenvolvimento de quadros, regras, restrições, modelos e
teorias aplicáveis para modelar uma classe predefinida de problemas.
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muito  maior  do  que  softwares  pagos,  com  isso,  oferecendo  itens  que  os  usuários

gostariam de ter dentro do game ou do software, eles podem vir a pagar uma quantia

muito  maior  em pequenas transações,  do  que  faria  se  pagasse  somente  uma vez o

software  inteiro.  Entretanto,  se  o  usuário  não  cativar  com a  ideia  de  gastar  em  um

software gratuito, este cliente representaria somente custos ao produtor, pois o usuário

pode achar  que os  benefícios  das microtransações não justificariam o  valor  cobrado,

caraterizando uma grande desvantagem desse modelo.

Portanto,  o  uso  das  microtransactions são  válidas  especialmente  em

aplicações gratuitas, ou em aplicações pagas que utilizam-se das microtransactions como

benefícios apenas estéticos, pois o famoso Pay to Win é extramente danoso a marca e

geralmente  não  é  sustentável  a  longo  prazo.  Outra  atenção  que  o  desenvolvedor

precisam ter são os preços cobrados nos benefícios, pois no mercado existem clientes

dispostos a pagar em aplicações gratuitas,  entretanto,  se o preço dos benefícios não

forem  justificáveis,  ou  seja,  uma  péssima  relação  custo  x  beneficio,  isso  afastará

possíveis compradores e continuarão a utilizar-se da aplicação de forma 100% gratuita.

Além  disso,  este  modelo  de  monetização  pode  ser  utilizado  tanto  no  modelo  de

distribuição de software como produto ou de software como serviço.

5.4 Venda de informação de usuários e anúncios

Algumas  empresas  não  cobram  nada  pela  utilização  do  seu  sistema  em

nenhum momento,  mas,  ainda assim, elas conseguem capitalizar com a utilização do

usuário.  A utilização do usuário  no sistema vai  sendo registrado e esses dados,  que

também  chamado  de  Big  Data14,  são  posteriormente  vendidos  para  empresas  de

marketing,  que  a  partir  de  uma  análise  dos  dados,  irão  melhor  direcionar  suas

propagandas  para  esses  usuários,  aumentando  as  chances  do  usuário  adquirir  certo

produto de acordo com seu padrão de utilização do software (ANDREWS, 2019).

A venda de dados do usuário é talvez a forma mais controversa das outras

citadas neste trabalho. Pois muitas vezes o usuário mesmo assinando um termo onde ele

aceita que seus dados sejam divulgados, ele muitas vezes não lê esse termo e acaba

sem saber que isso está acontecendo. Em discussões sobre privacidade sobre os dados

14 Big Data é um conhecido termo de TI onde caracteriza-se a análise de um enorme volume de dados
oriundos de uma grande variedade de fontes.
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na internet, algumas empresas se destacam na utilização desta forma de monetização.

Como é o caso do Facebook, que precisou ir a suprema corte americana explicar toda

essa controvérsia sobre captação e venda dos dados na internet (WICHTER, 2018). 

A vantagem deste modelo é utilizar-se da navegação do usuario no software

como  uma  forma  de  monetização,  ou  seja,  somente  a  interação  do  usuario  com  a

aplicação já será necessaria para gerar um perfil de usuario e que esse perfil poderá ser

vendido a empresas interessadas, as quais poderão direcionar anuncios a este usuario.

Portanto, este modelo pode ser inserido tanto no software como produto ou no software

como serviço. A desvantagem é exatamente as controvérsias citadas anteriormente, o

usuario  muitas  vezes  não  sabe  que  suas  açoes  estão  sendo  registradas  para  que

posteriormente ele seja influenciado com anuncios direcionados.

5.5 Anúncios

O uso de anúncios nos softwares é um modelo de monetização a qual são

exibidos banners de anuncios de terceiros dentro do software, e cada pessoa que utiliza o

software e visualiza a propaganda ou que clica nela, é pago ao desenvolvedor o valor

referente ao anúncio, trazendo uma renda mensal de acordo com o índice de utilização da

aplicação  (PIRES,  2017).  Os  anúncios  são  geralmente  direcionados  ao  usuário,  pois

como seus dados de acesso à internet são coletados, as redes de anúncios utilizam-se

desta navegação para indicar propagadas com maior nível  de “acerto” com o usuário

(também  conhecido  como  hits),  com  isso,  as  propagandas  podem  vir  de  diversos

anunciantes como varejistas, outros softwares, etc. Este modelo pode ser inserido tanto

em softwares como produto ou softwares como serviço.
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No processo de desenvolvimento, o desenvolvedor precisará se atentar onde

os banners de anúncios serão implementados no sistema. É preciso também estar atento

para que as propagadas não tenham mais destaque do que a própria aplicação, além

disso, excesso de anúncios também não são recomendados, visto que o usuário pode

ficar incomodado e deixar de usar o software por conta deste excesso.

A vantagem deste modelo é que o desenvolvedor pode oferecer sua aplicação

de forma 100% gratuita, o que auxilia no marketing e retenção dos clientes, e a renda da

Figura 7 - Ad com uma campanha de instalação da XP
Investimentos no aplicativo Collage Maker

Fonte: Própria (2019)
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aplicação  virá  de  forma mensal  com os anúncios,  mas também pode ser  aplicado  a

softwares pagos, como forma de incrementar a renda da aplicação. A maior desvantagem

deste modelo de monetização é o uso equivocado das propagadas, pois um excesso de

propagandas acaba tirando o foco da aplicação e o usuário pode vir a ficar incomodado

com essa quantidade e deixar de utilizar o software.

Como  já  visto  anteriormente,  podemos  concluir  que  a  utilização  de

propagandas dentro de uma aplicação gratuita é valido, salvo em casos em que essas

propagadas são apresentadas excessivamente ao usuário. Por exemplo, usuarios podem

deixar de usar uma aplicação e procurar outra similar pelo simples fato de que a cada

ação realizada no software, aparece uma propaganda na tela. Utilizar-se das propagadas

para oferecer benefícios ao usuário também é interessante, visto que o próprio usuário

buscará assistir a propaganda, pois poderá receber algum benefício no software.

5.6 Freemium

O modelo freemium é uma junção do Free (Gratuito) e do Premium, ou seja, o

software ou serviço que combina os dois aspectos de negócio, podendo gratuitamente ser

utilizado  pelos  clientes,  mas  uma  certa  quantia  de  dinheiro  é  cobrada  para  que  os

usuários  utilizem  funcionalidades  ou  serviços  adicionais  (PUJOL,  2010),  também

chamada de funcionalidades premium. A origem do termo freemium foi descrita pelo pelo

investidor Fred Wilson: 

“Give your  service  away  for  free,  possibly  ad supported but

maybe  not,  acquire  a  lot  of  customers  very  efficiently  through  word  of

mouth,  referral  networks,  organic  search  marketing,  etc,  then  offer

premium  priced  value  added  services  or  an  enhanced  version  of  your

service to your customer base”(WILSON, 2006) 

Ou seja, o serviço é oferecido gratuitamente para facilmente adquirir clientes,

para depois agregar valor financeiro, oferecendo versões ou funcionalidades pagas para

seus clientes. Portanto, o desenvolvedor precisa identificar o que na plataforma pode vir a

ser oferecido gratuitamente e o que pode ser utilizado na versão premium. É preciso que

as vantagens da versão premium sejam satisfatórias, a fim do usuário optar pela versão
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paga  e  deixar  de  utilizar  a  versão  gratuita.  Além  disso,  este  modelo  é  aplicado

exclusivamente em softwares como serviço.

Uma das vantagens deste modelo é sua expansão no mercado através do

Marketing Viral. Dada a sua gratuidade, os clientes passam a utilizá-lo para conhecer o

software, e caso gostem do software, passam a divulgar entre seu círculo de amigos e

familiares. Entretanto, existem algumas desvantagens, pois caso os serviços oferecidos

de forma  premium não sejam satisfatórias para o cliente,  ele  permanecerá na versão

gratuita. Outra desvantagem ocorre quando o preço cobrado não gera retorno para cobrir

os custos da versão gratuita (PEREIRA, 2016).

Este modelo é amplamente utilizado nos aplicativos e nos serviços web, pois

são facilmente difundidos e sua popularidade pode crescer rapidamente com o uso da

internet. E dentro dele, é cobrado um valor por recursos adicionais, seja para o cliente

livrar-se das propagandas, ou funcionalidades extras. Softwares famosos que se utilizam

deste modelo  Freemium são: Spotify©15, Skype©16, Google Drive©17 (One Drive©18, etc.

Serviços de hospedagem de arquivos online), etc. 

O Spotify por exemplo permite que seus clientes escutem todas as músicas

presentes na sua plataforma, entretanto, ele precisa estar o tempo todo conectado na

internet  para  poder  utilizar  e  entre  uma  música  ou  outra,  vai  ter  que  ouvir  alguma

propaganda. Pagando a mensalidade oferecida pelo Spotify, ele vai poder baixar suas

músicas em seu aparelho para ouvir offline e estará livre de propagandas no meio de

suas músicas, sendo uma combinação entre o ad-free e premium services. Pelo Skype, é

possível  realizar  chamadas de áudio ou áudio/vídeo para qualquer  pessoa no mundo

gratuitamente, mas caso precise realizar alguma ligação para algum telefone residencial,

vai sair por algum preço. Já os serviços de armazenamento em nuvem como o Google

Drive, oferecem acesso limitado de espaço para seus clientes, caso utilizem do plano

gratuito,  mas caso desejam maior  espaço para  armazenamento  precisarão pagar  por

esse extra. 

15 https://www.spotify.com/br/  
16 https://www.skype.com/pt-br/  
17 https://www.google.com.br/drive/apps.html  
18 https://onedrive.live.com/about/pt-br/  

https://onedrive.live.com/about/pt-br/
https://www.google.com.br/drive/apps.html
https://www.skype.com/pt-br/
https://www.spotify.com/br/
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É possível concluir que o modelo freemium é extremamente interessante para

o usuário, pois ele poderá utilizar-se da ferramenta antes de resolver pagar por ela, o que

acaba aumentando a audiência da aplicação por utiliza-se de uma distribuição gratuita,

mas, ao mesmo tempo, possui uma forma de receita onde é oferecido serviços pagos ao

usuário.  Entretanto,  o  desenvolvedor  precisa estar  atento às funcionalidades  premium

oferecidas, pois caso o cliente não veja vantagem em pagar, como já dito anteriormente,

ele permanecerá no plano gratuito.

5.7 Sistema de marketplace

Esse modelo de monetização é utilizado para facilitar o fornecimento por meio

de alguma plataforma online, de algum serviço já inserido no mercado, ou seja, conecta a

oferta com uma demanda. O lucro da empresa criadora do software vem por meio de

comissões  embutidas  nos  valores  cobrados  pelo  serviço.  O  marketplace conecta  os

Figura 8 - Modelo de negócio do Spotify

Fonte: https://www.dailydot.com/upstream/how-much-is-spotify-premium/
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prestadores de serviço com clientes finais ou lojistas que vendem produtos a clientes

finais (SILVA, 2018). Portanto, no modelo de marketplace o mais importante é a definição

do modelo de negócio, o qual precisa necessariamente ser uma ponte entre as partes de

prestador do serviço e cliente, o software atuará somente como uma ponte entre ambas

as partes, e a receita virá diretamente por comissões em cada venda efetuada dentro da

plataforma. Com isso, este modelo aplica-se exclusivamente a software como serviço.

As vantagens desse modelo de negócio, é que você apenas conecta a oferta

com a demanda, e a responsabilidade da entrega do produto ou serviço é do vendedor, e

não do  marketplace. A responsabilidade do  marketplace é atrair clientes finais e prezar

pela curadoria da qualidade dos vendedores cadastrados. Outra vantagem é que esse

modelo  exige  menor  investimento  em  plataforma  para  você  começar  a  operar,  pois

existem plataformas prontas de marketplace como o Ideia no Ar, que facilita o lançamento

do seu negócio de forma simples, rápida e barata. Já a desvantagem, é que esse modelo

de negócio demanda maior esforço de contato com os clientes, pois você tem 2 tipos de

clientes: os usuários finais e os vendedores, e você precisa cuidar muito bem de ambos,

mantendo  um  equilíbrio  entre  a  quantidade/qualidade  de  vendedores  e  a

quantidade/satisfação de usuários finais (RIBEIRO, 2018).

Figura 9 - Fluxograma do sistema de martketplace Olist

Fonte: https://blog.olist.com/marketplace-online-conceito-exemplos-vantagens-e-desvantagens/
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Uma empresa que inovou e se tornou mundialmente conhecida utilizando deste

modelo  é  o  Uber©19,  o  qual  pegou  a  prestação  de  serviço  de  transporte  privado  e

incorporou  em uma  plataforma online  pelo  celular,  caso  parecido  também com a  99

Taxis©, que utilizou como prestador de serviços os taxistas licenciados. Outro software

muito conhecido a utilizar este modelo é o iFood©20, serviço de entrega de comida por

aplicativo, concentrando diversas empresas de comida em uma única plataforma. No caso

de plataforma de vendas, entram: eBay©21, Amazon©22, Mercado Livre©23, AliExpress©24,

OLX©25,  etc.  Essas  plataformas  permitem  que  cada  pessoa  seja  um  lojista  sem

necessidade de uma loja física, pagando somente uma pequena porcentagem da venda

para a plataforma pela intermediação na mesma, tendo como atrativo a segurança tanto

para o comprador quanto para o cliente. As lojas de aplicativos como Google Play©, App

Store©,  Samsung Galaxy Store© também enquandram neste modelo de  marketplace,

onde são comercializados aplicativos de dispositivos móveis, músicas, livros, filmes, etc.

19 https://www.uber.com/br/pt-br/  
20 https://www.ifood.com.br/  
21 https://www.ebay.com/  
22 https://www.amazon.com.br/  
23 https://www.mercadolivre.com.br/  
24 https://pt.aliexpress.com/  
25 https://www.olx.com.br/  

https://www.olx.com.br/
https://pt.aliexpress.com/
https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.amazon.com.br/
https://www.ebay.com/
https://www.ifood.com.br/
https://www.uber.com/br/pt-br/


42

Podemos concluir que o modelo de  marketplace seja um dos mais abertos a

inovações  atualmente.  Hoje,  por  exemplo,  dificilmente  percebemos  a  dificuldade  que

tínhamos em pedir Táxi antes do surgimento dos aplicativos de transporte como o Uber

ou 99Taxis, a dificuldade de se vender algo antes do surgimento do Mercado Livre ou

OLX. Portanto, este modelo de monetização abre as portas para softwares disruptivos e

com possibilidade de obter grande margem no mercado.

Figura 10 - Exemplo de empresas que utilizam o sistema de marketplace

Fonte: https://braziljournal.com/exclusivo-nova-regra-do-bc-ameaca-empresas-de-marketplace
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  teve  como  objetivo  conceituar  os  principais  modelos  de

monetização de softwares presentes atualmente no mercado e identificar  casos bem-

sucedidos e que não funcionam como esperado. Concluímos que não podemos afirmar

qual  é  a  melhor  forma de  monetização  antecipadamente. Cada  software  apresentará

peculiaridades que se beneficiam melhor de um modelo ou de outro, além disso, a forma

de monetização das aplicações é flexível, sendo possível aplicar mais de um modelo de

monetização na mesma aplicação (BORGES, 2019). Ou seja, um software que utiliza-se

do  modelo  freemium,  pode  utilizar-se  dos  anúncios  para  monetizar  sua  aplicação

enquanto o usuário não optar por pagar o valor do preemium.

Assim nos sistemas de marketplace, por exemplo, é possível incluir uma rede de

anúncios na aplicação ou também cobrar mensalidade para os clientes oferecendo algum

serviço  preemium dentro da plataforma. Como no caso do aplicativo Uber, o qual está

testando um serviço de assinatura, oferecendo como benefícios descontos em entregas e

corridas (UBER, 2019). Tal prática também utilizada pelos varejistas, como por exemplo a

Americanas,  Submarino,  Amazon,  etc.  Além  de  anunciarem  seus  produtos  nas

marketplaces,  oferecem também  o  serviço  por  assinatura  popularmente  chamado  de

Prime,  o  qual  é  cobrado  uma  mensalidade  ou  anuidade,  oferecendo  uma  série  de

benefícios  ao  cliente,  como,  por  exemplo,  frete  grátis  ou  descontos.  Adicionalmente,

softwares  vendidos  sob  licenças  EULA  podem  também  beneficiar-se  das  micro

transações como um adicional na receita, ou até mesmo com o pagamento antecipando,

realizando uma pré-venda do seu produto. 

Portanto a definição de qual(is) modelo(s) de monetização serão utilizados no

software  envolve  a  compreensão e  dos modelos  presentes  no mercado por  parte  da

equipe  de  desenvolvimento  e  de  negócios.  É  necessário  entender  também  as

necessidades e expectativas dos clientes em relação a esses modelos, pois utilizar-se de

forma errada, causará um impacto negativo na renda e com isso, o software irá se tornar

insustentável a longo prazo.

Não existe uma fórmula exata que definirá a melhor forma de monetização no

software,  visto  que  o  mesmo  formato  pode  dar  certo  em  alguns  casos  ou  ser

completamente  falho  em  um  software  semelhante.  Cada  novo  projeto  possui

características  que  podem se  beneficiar  de  uma forma de  monetização  ou  de  outra,

portanto,  um  escopo  bem  definido  e  entendimento  dos  diferentes  modelos  de
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monetização são necessários para poder definir a forma de monetização mais adequada

para o software. 

Baseado  nas  evidências  levantadas  neste  trabalho,  a  Tabela  1  apresenta

recomendação  sobre  a  combinação  dos  modelos  de  monetização,  ou  seja,  sobre  a

utilização de mais de um modelo de monetização em conjunto no mesmo software. Sendo

os valores de recomendação definidos como: não recomendável (1), pouco recomendável

(2), indiferente (3), recomendável (4), bastante recomendável (5) e não se aplica (NA).

Tabela 1 - Recomendação de combinação dos modelos de monetização

Venda de

licenças de

software

Subscription In software

currency

Freemium Marketplace Anúncios Venda de

informaçã

o de

usuário

Venda de

licenças de

software

NA 2 1 1 3 1 5

Subscription 2 NA 4 4 5 4 5

In software

currency

1 4 NA 5 3 5 5

Freemium 1 4 5 NA 4 5 5

Marketplace 3 3 3 1 NA 5 5

Anúncios 1 4 5 5 5 NA 5

Venda de

informação

de usuário

5 5 5 5 5 5 NA

Além disso,  agregamos  em uma  tabela  a  indicação  de  quais  modelos  de

monetização de softwares podem vir a ser aplicados em cada modelo de distribuição de

software. Onde o “A” indica que se aplica.

Tabela 2 - Relação de aplicação em ambos modelos de distribuição de software

Software como serviço Software como produto

Venda  de  licenças  de

software

A

Subscription A
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In software currency A A

Freemium A

Marketplace A

Anúncios A A

Venda  de  informação  de

usuário

A A

Resumimos também na Tabela 3 as recomendações sobre diferentes tipos de

software, os quais se caracterizam como:

• Aplicativos  gratuitos  –  Aplicativos  de  dispositivos  móveis  de  forma  geral,

distribuídos de forma gratuita;

• Aplicativos pagos – Aplicativos de dispositivos móveis de forma geral,  vendidos

cobrando-se um valor;

• Programas gratuitos – Programas de computadores em geral, distribuídas de forma

gratuita;

• Programas pagos – Programas de computadores em geral, vendidos cobrando-se

um valor;

• Games gratuitos  –  Jogos  digitais  tanto  de  dispositivos  móveis,  videogames ou

computadores, distribuídos de forma gratuita.

• Games  pagos  –  Jogos  digitais  tanto  de  dispositivos  móveis,  videogames  ou

computadores, vendidos cobrando-se um valor.

Sendo os valores de recomendação definidos como: não recomendável  (1),

pouco recomendável (2), recomendável (3), bastante recomendável (4) e não se aplica

(NA)

Tabela 3 - Recomendação dos tipos de software com os modelos de monetização

Aplicativos

gratuitos

Aplicativos 

pagos

Programa 

de 

computador 

gratuito

Programa 

de 

computad

or pago

Games 

Gratuitos

Games 

Pagos

Venda  de NA 4 NA 4 NA 4
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licenças  de

software

Subscription 4 1 4 1 2 1

In  software

currency

3 1 2 1 4 3

Freemium 4 2 3 1 1 1

Marketplace 4 4 NA NA NA NA

Anúncios 4 2 3 1 4 1

Venda  de

informação

de usuário

4 4 4 4 4 4

6.1 Contribuições

Este  trabalho conseguiu atingir  seus objetivos de forma que apresentou os

maiores  modelos  de  monetização  presentes  no  mercado,  exemplificando  casos  de

sucesso para cada modelo e apresentando este trabalho em formato de blog presente

em: https://monetizacaodesoftware.home.blog/ 

Por experiência própria, notei uma escassez de estudo sobre monetização nas

universidades  brasileiras  em especial  onde  estudo,  na  UFF.  Dada  essa  escassez,  o

conteúdo  presente  no  blog  é  de  grande  importância  para  o  desenvolvedor  iniciante,

principalmente aquele que tem como objetivo desenvolver uma aplicação própria ou ser

um empreendedor  em TI,  pois  nem sempre  é  necessário  desenvolver  aplicações  de

extrema  complexidade  para  que  ela  seja  de  sucesso  no  mercado,  mas  é  de  suma

importância aplicar o modelo correto de monetização para que o retorno reflita o esforço

aplicado.

https://monetizacaodesoftware.home.blog/
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6.2 Trabalhos Futuros

Como o foco deste trabalho foi em múltiplas formas de monetização, para melhor

definir  cada  modelo,  fica  como  sugestão  novos  trabalhos  para  cada  modelo  de

monetização,  definindo  e  fazendo estudos de  casos  aprofundados,  visto  que  existem

diversos exemplos de empresas que se tornaram bem-sucedidas ao aplicar  de forma

correta tal modelo.

Outro possível trabalho futuro é estudar em como a monetização influencia nos

ecossistemas de softwares, visto que  a mesma é parte importante para o processo de

criação da solução pelos desenvolvedores. 
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