
O poder da rede mundial de computador vem das pessoas que a com
põem. O mundo já descobriu isto e trabalha para utilizar a internet como 
ferramenta de aproximação de inteligências dispersas em prol de objetivos 
concretos. Foi desta visão que nasceu a CrowdTest. A startup mineira mo
delou um negócio de teste de software baseado no crowdsourcing, conceito 
que utiliza conhecimentos coletivos e voluntários dispersos na web para 
resolver problemas e gerar soluções. 

O modelo utiliza mão de obra de especialistas que colaboram para os 
projetos em andamento durante suas horas ociosas. Na prática, a nascente 
recebe a demanda de teste de clientes com base em um orçamento definido. 
A partir daí, "fatia" o software, mapeando suas funcionalidades. Com este 
corte, vasculha seu banco de dados — atualmente composta por cerca de 
800 testadores — e identifica o perfil de usuários mais aptos para encontrar 
falhas no sistema. Com tal filtro, dispara-se uma mensagem para essa base 
que se disponibiliza para o trabalho. 

Esse time começa o trabalho de busca e recebe comissionamento por fa
lha descoberta. Quem abre o primeiro bug recebe e uma lista fica disponí
vel para todo mundo que está participando dos testes. Para um problema 
classificado como "impeditivo", isto é, aquele que restringe determinada 
empresa a colocar o software em produção, a startup paga ao testador R$ 
20; para uma restrição "funcional" encontrada, o testador recebe R$ 10; e, 
para deficiências na interface gráfica, R$ 4. Os colaboradores que propõem 
melhoria recebem R$ 2,5. 

Ao longo do processo, monitora-se o andamento de trabalho até chega
rem ao valor próximo definido pelo cliente. Nesse ponto, dá-se uma pausa 
no trabalho e entra-se em uma nova fase. Uma equipe da startup começa a 
analisar e testar os bugs encontrados pelos colaboradores da internet para, 
na em seguida, submeter o resultado dos testes desenvolvedor do sistema. 

"Da abertura do projeto até o fecha
mento há uma janela máxima de 15 
dias", estima Hugo Barros, diretor 
da nascente. 

O executivo faz cálculos rápidos e 
estima que testes de software den
tro do conceito de crowdsourcingsão 
50% mais velozes que o modelo tra
dicional. No comparativo de preço, 
ele avalia: " U m analista dedicado 
cobraria, tradicionalmente, R$ 70 a 



hora. Daria algo em torno de R$ 11 mil em um mês. O CrowdTest, rodando 
quatro baterias, sairia cerca de R$ 8 m i l " , comenta, para completar: "na ver
dade sai mais barato que isto, porque ninguém contrata todas essas etapas 
na sequência. Há um intervalo para aperfeiçoar o sistema". 

Barros fala com conhecimento de causa. A startup surgiu dentro de uma 
empresa especializada em teste de software chamada Base2. De fato, veio 
como uma oportunidade de negócios de atender uma demanda crescente e 
que não estava acessível pelo modelo tradicional. "Vimos que há uma serie 
de empresas que não conseguiam usufruir nosso serviço devido aos valo
res dos projetos. Acompanhávamos um movimento em sentido de crowd-
sourcing para serviços, mas poucos atuavam na América Latina", comenta. 

Ao longo de 2010, a companhia 
desenvolveu uma plataforma on

line para gerenciar o processo. 
A solução chegou ao mercado 
em outubro daquele ano. De 
lá para cá, a startup tocou uma 
média de três projetos por mês. 

Dentre os principais clientes e 
alvos comerciais encontram-se 

agências digitais, desenvolvedores 
de software para mobilidade e web 
e companhias que atuam dentro de 
preceitos de Web 2.0. A expectativa 
é que a expansão deste mercado, su
portada pelo avanço da mobilidade, 
deve agitar a rotina da companhia 
daqui para frente. 

No primeiro ano, a expectativa 
passa por alcançar receitas de R$ 
920 mil e possuir 3 mi l testadores 
em sua base. O plano de desenvol
vimento contempla chegar ao break 
even em 2012 com faturamento na 
casa dos R$ 3 milhões para, a par
tir daí, dar um salto quantitativo 
em busca de resultados na casa dos 
R$ 24 milhões, em 2014. O número 
significaria uma fatia de menos de 
3% de um mercado de serviços ter
ceirizados de teste de software que' 
deve movimentar US$ 870 milhões, 
no Brasil, no mesmo ano. • 

RAIOX 
0 QUE FAZ: serviço de teste de software 

NASCIMENTO: outubro de 2010 

FUNCIONÁRIOS: 2 desenvolvedores. 5 
analistas, 1 diretor 

VALOR ESTIMADO 00 PROJETO: a partir de 
R$2 mil 

FATURAMENTO PREVISTO: R$ 24 milhões 
(2014) 
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