
txteagle - assim mesmo, em minúsculas - é a maior empregadora do mun
do sobre a qual você nunca ouviu falar. Em pouco mais de dois anos de ope
ração, essa start up já admitiu mais de 100 mil colaboradores, quatro vezes 
mais e com dez anos a menos de estrada que o Google. Esse contingente, no 

entanto, não está na folha de pagamento nem ocupa os dois escritórios americanos da 
empresa, um em Boston e outro em São Francisco. Habitantes de países em desen
volvimento, onde conexões de banda larga ainda são caras e mal distribuídas, pres
tam serviço por meio do telefone celular. Nascida no Quênia em 2007, a partir de um 
projeto de Nathan Eagle, um pesquisador do MIT, a txteagle tenta driblar a exclusão 
financeira e social de áreas rurais em países subdesenvolvidos distribuindo peque-

nas tarefas, como pesquisar preços de 
alimentos ou pedidos de opinião sobre 
produtos. E pagando por esses serviços. 

O potencial da mobilização de mão 
de obra a distância por telefone móvel 
fica evidente quando se considera que 
apenas 21% dos habitantes dos países em 
desenvolvimento têm acesso à internet, 
mas 68% têm celular, segundo estimati
va da International Telecommunication 



Union para dezembro de 2010. Em um 
cenário como esse, celulares se tornam 
ferramentas de inclusão. "É incrível o 
que as pessoas estão aptas a fazer a par
tir de um crédito de US$ 0,10", diz Eagle. 

A primeira prova veio no piloto do 
programa feito no Quênia, em que en
fermeiras informavam sobre as reservas 
disponíveis em bancos de sangue. Na 
primeira semana, as informações che
gavam abundantemente. No fim do mês, 
quase nenhuma profissional mandava 
mais dados. "O projeto foi um total fracas
so, por uma razão que nunca imaginaria 
no meu escritório no MIT: estávamos pe
dindo algo que era fundamentalmente 
injusto", afirma Eagle. "O preço de um 
SMS representa uma fração substancial 
dos ganhos mensais de uma enfermeira 
queniana." Ao compensar as colabora
doras com créditos, os dados voltaram. 

A recompensa financeira foi ado
tada também ha parceria com a Nokia, 
que precisava traduzir menus e opções 
dos celulares para 60 linguagens tribais 
do Quênia. O projeto não durou um dia: 
cerca de 10 mil quenianos esgotaram 
as tarefas de tradução em questão de 
horas. A notícia sobre os ganhos pelo 
celular, que variam entre US$ 0,10 
e US$2,50, se espalhou como vírus. 

O que poderia ser encarado como 
sucesso estrondoso foi visto como pro
blema. "Criamos uma plataforma que 
pode instantaneamente injetar capital 
em uma região, mas também permite 
retirar esses recursos e aplicá-los onde 
existam pessoas que trabalharão por 
ainda menos", diz Eagle. "Estávamos di
minuindo ainda mais os ganhos das pes
soas nessas regiões. Não era uma direção 
de negócios com a qual eu estava confor
tável." Concebida como uma forma de 
distribuir trabalho para uma multidão 
de colaboradores, a empresa mudou de 
postura para explorar pesquisas de mer
cado. A lógica de Eagle é cristalina: se 
você quer saber o que uma pessoa na Bo-

lívia ou em Botsuana pensa sobre a Co
ca-Cola, não dá para terceirizar a coleta 
de opiniões para alguém em Bangalore. 

Entre as pesquisas de caráter quan
titativo em que a companhia se envol
ve está o levantamento de dados para 
ajudar a compor o Índice Big Mac, que 
a revista The Economist calcula para 
mostrar o poder de compra de cada 
país a partir do preço do sanduíche. 
Para reduzir o risco de fraudes, a tx
teagle analisa os dados que retornam 
de cada pesquisa quantitativa. O sis
tema chega ao preço médio a partir do 
agregado das respostas e, a partir daí, 
confere mais credibilidade aos colabo
radores com maior índice de acerto, que 
passam a receber pagamentos maiores. 

No terreno das pesquisas qualitati
vas, uma das iniciativas mais interessan
tes é uma parceria com as Nações Uni
das para colher opiniões dos habitantes 
de determinadas áreas sobre o quanto 
elas estão preparadas para enfrentar 
catástrofes naturais. "Hoje, a ONU gas
ta milhões de dólares para coletar esses 
dados ao redor do mundo", afirma Eagle. 
"Podemos levantar informações mais 
baratas e em um banco de dados maior." 

Pesquisas envolvendo os dois tipos 
de coleta de dados e serviços financeiros 
serão realizados no Brasil nos próximos 
meses. De contrato fechado com as qua
tro maiores operadoras para compra de 
crédito no atacado (Vivo, Tim, Claro e Oi), 
Eagle afirma que está apenas acertando 
detalhes burocráticos. A expectativa é 
que, em até seis meses, o Brasil se junte a 

Índia, Indonésia e países da África subsaariana como as regiões mais ativas da txteagle. 

O crescente interesse de multinacionais pelo trabalho da txteagle a co
loca na rota para atingir o equilíbrio financeiro, mas demonstra também 
os atuais limites de seu crescimento. "Tenho, literalmente, 200 propos
tas de negócio de grandes empresas que querem usar nossa plataforma para 
ganhar insights em mercados emergentes", diz Eagle. "Não temos como atingir essa 
escala tão rapidamente." O plano para os próximos meses é criar uma interface on
line que permita a empresas clientes baixar os dados (e pagar por eles) automati
camente. Por mais irônico que pareça, a start up com centenas de milhares de cola
boradores não tem braços suficientes para atender às encomendas de negócios. 
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