
No mundo dos negócios, o Outsourcing, ou Terceirização, 
veio para ficar. De maneira profunda e prática, a Terceiri
zação mudou a face do trabalho e dos empregos. Hoje, 
é comum um produto ocidental ser fabricado na Ásia a 
preços extremamente baixos, e ser vendido de volta ao 
mundo ocidental a preços muito mais vantajosos.Todo 
mundo aceita isso como "normal", e ninguém questiona o 
fato de essa prática estar causando desemprego mundial 
em massa. Mas essa questão social é outro assunto. A 
questão que quero abordar aqui é que a ideia de Terceiri
zação, à luz da Internet e do conceito de Nuvem da Infor
mática, evoluiu, para algo mais ameno: o Crowdsourcing, 
ou, terceirizar projetos. É o poder virtual canalizado das 
massas, da multidão, da comunidade. 

Por Crowdsourcing, podemos entender algo como: Cola
boração Criativa Mundial, ou Colaboração em Massa. Li
teralmente seria: Recurso na Multidão (crowd = multidão 
+ source = recurso). É como uma Brainstorm (tempestade 
de ideias) gigante, mundial. Só que controlada e dire
cionada, enfim, produtiva. A Wikipédia, enciclopédia 
mundial do conhecimento na Web, define o Crowd
sourcing da seguinte maneira: um modelo de produção 
que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos 
e voluntários espalhados pela internet para resolver pro
blemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas 
tecnologias. O crowdsourcing possui mão de obra barata, 
pessoas que, no dia a dia, usam seus momentos ociosos 
para criar a colaboração. 
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É uma nova e crescente ferramenta para a inovação. 
Utilizado adequadamente, pode gerar ideias novas, 
reduzir o tempo de investigação e de desenvolvimento 
dos projetos, diminuir custos, além de criar uma relação 
direta e até uma ligação sentimental com os clientes. A 
própria Wikipédia é um dos maiores exemplos de Crowd
sourcing. Já o Google define Crowdsourcing da seguinte 
maneira: é um modelo de criação e/ou produção, que 
conta com a mão de obra e conhecimentos coletivos 
para desenvolver soluções e criar produtos. 
O termo Crowdsourcing surgiu de forma concreta pela 
primeira vez quando utilizado por Jeff Howe, editor, em 
seu artigo TheRiseofCrowdsourcing (O Surgimento do 
Crowdsourcing) na revista Wired, em 14 de junho de 2006. 
Neste artigo, Jeff destaca que a maravilha do poder da 
Internet, hoje, faz com que experts e amadores tenham o 
mesmo poder de colaboração, seja para criar ou resolver 
problemas, com ideias e abordagens frescas e com dife
rentes pontos de vista, num fórum mundial de interação. 
Citando suas próprias palavras: o Crowdsourcing é o novo 
lugar da mão de obra barata: pessoas no dia a dia usando 
seus momentos ociosos para criar conteúdo, resolver 
problemas e até mesmo para pesquisa e desenvolvimen
to. É o ato de pegar um trabalho tradicionalmente feito 
por uma pessoa contratada e terceirizar essa tarefa para 
um grande grupo indefinido de pessoas convidadas. 
Alexandre Fugita, editor do siteTechbits, adiciona: com 
o Crowdsourcing, a multidão pode ajudar organizações a 
completar tarefas e diminuir custos. 
Existem dois tipos de Crowdsourcing: o voluntário e 
o pago. O voluntário é o mais comum, e foi o iniciante. 
Estudantes, professores, todos trabalham e geram ideias 
em prol de um bem comum. Como exemplos impor
tantes desse tipo de colaboração, temos o desenvolvi
mento e surgimento do Sistema Operacional LINUX e do 
navegador Firefox. Ambos, muito poderosos e gratuitos, 
foram disponibilizados para o uso das massas na Inter
net. Além do exemplo prático e colaborativo da enciclo
pédia de conhecimento mundial Wikipédia, temos ainda 
os exemplos do site de fotografias iStockphoto e do site 
de filmes Netflix. 

Cada vez mais no mundo dos negócios, ouvimos con
ceitos como empresas Starters (Iniciantes) e Empresá-
rios-Anjos. As empresas Starters são pequenos homens 
de negócios, ou grupo deles, que têm grandes ideias 

e querem se lançar ao mundo empresarial, só que 
não têm capital para tanto. Entram então em ação os 
Empresários-Anjos. Esses empresários, já bem-sucedidos 
e consolidados, financiam as ideias dos empresários 
Starters para que tenham sucesso, e, vindo a dar lucro, 
sejam uma fonte alavancadora de bons negócios. É cla
ro que existem riscos envolvidos, mas, juntamente com 
o investimento, existem contratos de financiamento e 
resultado que tentam proteger e ajudar ambos os lados 
do novo negócio. Toda essa nova ação tem relação 
com o Crowdsourcing pago, pois um Empresário-Anjo, ou 
um grupo de Empresários-Anjos, pode arregimentar e 
direcionar um grupo local ou mundial de profissionais 
das mais diferentes áreas e fazê-los trabalhar em torno 
de um mesmo alvo, ou ideia, até que um projeto sólido 
e lucrativo de negócio se apresente. Normalmente, 
esse convite é feito por grandes empresários que 
podem não só bancar, mas até mesmo perder algum 
dinheiro caso o novo projeto venha a fracassar. De uma 
forma mais simplista, o Crowdsourcing pago, ou contra
tado, funciona como uma fazenda de ideias, onde os 
participantes dessa empreitada trabalham como "gado 
confinado", produzindo ideias para seus contratadores. 
Não viso aqui desmerecer a prática, mas, antes, colocá-
-la em uma visão mais prática do dia a dia. 

Perceba que a informática, a Internet, a banda larga, a 
nuvem da informação (CloudComputing), as ligações 
Voip, e a videoconferência são as molas mestras por trás 
desse novo tipo de colaboração mundial em massa. Pois, 
apenas com uma comunicação mundial barata, ou mes
mo gratuita, é possível a troca de ideias, a colaboração, e 
a produção de projetos práticos. 
De uma forma ainda mais abrangente, o Crowdsourcing se 
apresenta no âmbito educacional, no qual, cada vez mais, 
existe a colaboração entre as diferentes universidades, de 
diferentes países. Desde a colaboração na sala de aula, até 
o desenvolvimento de ideias de âmbito local, nacional e 
mundial, podemos perceber que a colaboração em torno 
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do conhecimento traz luz e ajuda todos no descobri
mento de ideais úteis para a humanidade. É como diz 
o provérbio chinês: É necessária toda a aldeia para criar 
cada criança! Como grande exemplo dessa expansão do 
conhecimento mundial, temos o Crowdsourcing da área 
médica. Já não é de hoje que a troca de conhecimento 
local, profundo e específico, da área de pesquisa médica, 
quando compartilhado com todos, produz resultados que 
mudam a prática médica na área da saúde global. 
Um problema prático hoje, e ainda sem solução, onde o 
Crowdsourcing seria muito útil, é o problema criado pela 
própria nuvem da informática, o Big Data (Grande Volume 
de Informação). Segundo afirma CezarTaurion, Gerente de 
Novas Tecnologias Aplicadas da IBM Brasil, em seu artigo 
Big Data: a nova fronteira da inovação, publicado recente
mente no site iMasters.com.br."No dia a dia, a sociedade 
gera cerca de 15 petabytes de informações sobre as suas 
operações comerciais e financeiras, bem como sobre 
clientes e fornecedores. Um volume impressionante de 
dados também circula nas mídias sociais e nos dispositi
vos móveis. Outro volume, tão impressionante quanto, é 
gerado pelo número cada vez maior de sensores e outros 
equipamentos embutidos no mundo físico, como rodo
vias, automóveis, aeronaves, máquinas robóticas, entre ou
tros. Um único segundo de vídeo em alta definição gera 
2.000 vezes mais bytes que uma página de texto. Capturar, 
manusear e analisar esse imenso volume de dados é um 
grande desafio." 

A evolução e desenvolvimento da informática criou o 
problema de armazenamento e manipulação prática de 
todas as suas informações. Lidar com tudo isso não é tare
fa fácil. Precisamos de ideias práticas, da ajuda do Crowd
sourcing mundial. Você já pensou no volume de dados 
que os vídeos do YouTube geram por minuto? Ainda mais 
agora que disponibilizará filmes de 4K? Ou o volume de 
dados que o Google gera? Não é a toa que a Apple, por 
exemplo, acaba de estrear um novo Data Center para po
der apresentar ao mundo seu mais novo serviço, o iCloud, 
e manter ainda melhor sua iTunes Store. 

Mas, em termos práticos, como montar uma ajuda cola-
borativa que você possa tirar proveito? 

• Lembre-se de que a Internet permite que uma pessoa 
física (pequena) tenha o mesmo poder de comunica
ção que uma empresa jurídica (grande). 

• Convide e reúna através de suas redes sociais (Fa-
cebook, Orkut, Linkedln etc) amigos freelancers que 
sejam bons no desafio que você irá propor. 

• Envolva os que você escolheu em uma plataforma 
Web amigável que você controle. 

• Organize, desafie e foque essa multidão de profissio
nais escolhidos com o seu alvo profissional definido 
ou ideia principal. 

• Desenvolva o PROJETO ou IDEIA, e ataque o ALVO. 
• Tenha conversas de avaliação e correção de percurso, 

mas mantenha sempre o FOCO no ALVO principal. 
• Quando atingir o resultado final, compartilhe com 

todos! 
O importante é alinhavar e motivar todos na busca por 
uma boa solução geral para o projeto. Ideias, interesse, 
estratégia, paixão e colaboração são as palavras chaves! 
O Crowdsourcing veio não só para criar, produzir novas 
ideias, mas também para solucionar problemas. É como 
dizem: duas cabeças pensam melhor do que uma. 
Imagine, então, milhares e milhares de cabeças tentando 
solucionar o mesmo problema. 
Todos, com suas cosmovisões (visão interior e pessoal 
do mundo) diferentes, com suas abordagens culturais 
pluralistas (costumes), seus conhecimentos básicos 
ou plenos de determinado assunto. Todos, de forma 
global, cooperando para uma solução comum. Dessa 
forma, podemos perceber o poder do Crowdsourcing, 
e de como essa colaboração mundial pode crescer e 
beneficiar a raça humana no futuro vindouro. A Nuvem 
(Crowd) veio para ficar, trazendo no seu bojo o empre-
endedorismo e a inovação! Participe! Na multidão de 
conselhos há sabedoria! 
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http://iMasters.com.br
Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 124, p. 48-50, out./ nov. 2011.




