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Método Testado e Aprovado por + de 3 mil Brasileiros.Método Testado e Aprovado por + de 3 mil Brasileiros.

Nesse E-book você irá descobrir uma profissão online ainda desconhecida no Brasil 

e, como você irá receber pagamentos em dólaresdólares testando sites, aplicativos de 

celular, hardwares como fones de ouvido e até mesmo ouvindo sua playlist preferida 

no Spotify.

Imagine se fosse possível você receber pagamentos em dólares em sua conta, 

simplesmente por testar o aplicativo do Spotify em seu celular, ou navegar e testar 

sites que você conhece… Tudo isso no conforto da sua casa, enquanto toma um café, 

ou relaxa no sofá da sala, com seu celular ou notebook em mãos.

E se você aí do outro lado acha que tem que ter experiência ou ser um gênio da 

Internet, se enganou. Nesse E-book irei te apresentar 1818 empresas gringas que pagam 

pelo serviço de TESTER (profissão da qual eu irei lhe explicar detalhadamente nesta 

obra). Reforçando, essas empresas procuram pessoas comuns, e sem experiência, 

mais á frente você irá entender o porquê.

Mas presta atenção caro leitor (a)... 

Eu tenho a má e boa notícia para você:

A boa notícia é que isso é possível e já acontece no Brasil, a má é que você ainda não 

sabia… Dá uma olhada nessas provas de pagamentos que alguns de meus alunos 

estão recebendo:

Como ganhar dinheiro online ouvindo músicas no Spotify, 
navegando em sites, assistindo filmes online ou até mesmo 

uma partida de vôlei ou futebol na TV.
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$ 1 USD = 4.78

R$ 4,78 x 26.50 = R$ 126,67
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$ 1 USD = 4.78

R$ 4,78 x 15.85 = R$ 75,76
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$ 1 USD = 4.78

R$ 4,78 x 10.55 = R$ 50,42
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$ 1 USD = 4.78

R$ 4,78 x 17.60 = R$ 84,12
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SOBRE O AUTOR

Todo brasileiro é sonhador, e eu como um, não poderia deixar de ser. Enquanto todos 
na escola estavam certos de qual caminho iriam trilhar e qual faculdade fazer; eu 
estava certo de uma coisa — Iria me tornar jogador de futebol, para mim não existia 
o plano B.

Treinei muito, média de 6 horas diárias, fiz testes em grandes clubes profissionais 
como Grêmio, Atlético Paranaense, Chapecoense… Mas a verdade é que eu reprovei 
em todos.

Na época eu chorava como uma criança, ver o sonho indo água abaixo era frustrante 
demais! Afinal aquela era minha grande paixão… Eu até me imaginava vestindo a 
camisa do Barça enquanto todos aplaudiam minha entrada no Camp Nou!

Após ter passado da idade máxima para testes em clubes que era 18 anos, aceitei 
que tinha fracassado, e decidi tocar minha vida, como todo brasileiro.

Filho de pai vendedor e mãe professora eu tinha alguns exemplos a seguir, e 
experimentei os dois lados da moeda — trabalhei 3 anos como vendedor em uma 
loja de móveis e eletrodomésticos, inclusive recebi uma premiação como o 2º melhor 
vendedor da rede em meio a 2 mil vendedores.

Não sei se você já sentiu-se assim, mas, apesar de conquistar a premiação eu me 
sentia no piloto automático naquele trabalho. Todo dia tinha que levantar cedo, 
trabalhar sem motivação, voltar para casa, tomar meu banho, assistir Netflix e 
dormir, para repetir toda rotina no dia posterior.

Não sei o que era pior, a rotina entediante de trabalho, a sensação que nada de 
novo em minha vida aconteceria, ou o salário que normalmente era devorado 
pelas minhas dívidas e contas. Sentindo a necessidade de mudanças resolvi ouvir 

o conselho de minha mãe professora: ‘’Filho, tudo o que precisa é 
de uma faculdade. Faça uma para dar aulas, está faltando 

professores no estado, você nunca ficará sem trabalho.’’ 
Me matriculei em uma faculdade de letras, afinal 

eu curtia escrever e também adorava Inglês. 
No segundo mês de faculdade eu já estava 

dando aulas em escolas estaduais, uma 
nova profissão, eu esperava que dessa 

vez eu me sentisse com propósito e 
entusiasmo no trabalho. Só tinha 
mudado a profissão e o endereço, 
nada tinha mudado, eu sentia que 
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queria algo diferente, fora da rotina e do piloto automático que um emprego 
tradicional proporciona.

Foi nesse momento que fui ao google e fiz a seguinte pesquisa:

‘’Como ganhar dinheiro online.’’ — Já que eu tinha visto alguns vídeos de pessoas 
na internet que diziam viver de renda online, e algumas ganhavam muito mais que 
qualquer executivo de grandes empresas, além disso a liberdade de trabalhar de 
qualquer lugar do mundo, me fascinou. Minhas pesquisas a fim de descobrir uma 
maneira eficiente de fazer aquela renda extra na internet eram imparáveis. Horas 
e mais horas assistindo vídeos de diferentes gurus no Youtube e mais algumas 
horas lendo artigos, blogs e sites sobre o tema. Quanto mais pesquisava mais 
confuso ficava, eles pareciam não falar minha língua e pra piorar a maioria deles 
se contradiziam, e sempre existia alguém com a fórmula mágica. Coloquei tudo o 
que vi em prática, por longos dois anos não tive resultado nenhum — a tradução 
disso é: ‘’Não ganhei um mísero real com esses tais métodos online O pior de tudo 
é que havia contado para amigos e familiares que um dia iria viver da internet. É 
claro riram e desacreditaram de mim, disseram que era difícil e só tinha picaretas 
nesse mundo. Aquele ponto já tinha tentado de tudo: Dropshipping, Marketing 
Digital, Youtube, Bolsa de Valores, Pesquisas Online e todas variáveis possíveis.
Confesso, de tanto fracassar e nunca ver um real na minha frente, comecei a crer 
que não era para mim aquilo, e tinha perdido o tempo equivalente a 2 anos de 
tentativas e pesquisas.

Segredos da uTest
https://victordotti.com.br/segredos-da-utest-blog/
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A GRANDE VIRADA 

MEUS PRIMERIOS 10 DÓLARES NA INTERNET!

Já praticamente desistindo por achar que ganhar dinheiro na internet não era coisa 
para mim ou então, era coisa do outro mundo, recebi um e-mail que iria virar o jogo 
para sempre! O e-mail era de um site americano que eu tinha feito meu cadastro, 
esse site pagava em dólares pessoas comuns para testar novos sites, produtos ou 
aplicativos que iriam ser lançados no mercado. 

Para dar um exemplo bem simples para você, imagine a seguinte situação: O Uber 
antes de se tornar um dos aplicativos mais baixados no mundo e ter mudado a 
maneira como usamos o transporte, era apenas uma ideia na cabeça de uma pessoa 
ou empresa. E pode ter certeza, antes de ser lançado oficialmente no mundo inteiro, 
eles pediram para pessoas baixarem em seus aparelhos o app e fazer testes, como 
usuários normais. Tudo isso a fim de encontrar erros e bugs, para aperfeiçoar a 
experiência dos futuros usuários. 

E era exatamente isso que esse site fazia, esses testes (mais a frente falarei sobre ele 
e + 17 outros sites que recrutam ‘’testadores’’).  O que me chamou mais atenção era 
que esse site tinha mais de 400 mil pessoas trabalhando no mundo inteiro! Voltando 
ao e-mail que eu tinha recebido, ele falava o seguinte:

“You got paid! (Você foi pago), TryMyUi enviou $10,00 (dólares) para você.’’
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Era um e-mail do aypal avisando que recebi um pagamento de 10 dólares de um 
desses sites que tinha me cadastrado e feito um teste.

Quando li aquele e-mail no dia 27 de Abril às 14:31 da tarde no ano de 2018 meu 
coração acelerou! Fiquei eufórico! Afinal, se fosse verdade eu de fato após dois anos 
de tentativa teria ganho dinheiro de verdade na internet!

E a minha lógica era: ‘’Se eu ganhei 10 dólares, posso ganhar 1.000, 10.000, 
100.000…”

Fiz a transferência do PayPal para minha conta da Caixa Econômica, e os 10 dólares 
se transformaram em 35,75 Reais. Se fosse hoje equivaleria a R$ 43,89 convertendo 
para real.

Aqueles 10 dólares mudaram o jogo pra sempre, não desisti, naquele momento 
nasceu um legado. Mal eu sabia mais tarde que um ano depois teria mais de 3 mil 
alunos fazendo o mesmo…
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O que fiz para ganhar meu primeiro 
pagamento em dólar online?

Está curioso para descobrir exatamente o que fiz para ganhar meu primeiro pagamento 
online não é? E olha que foi com maestria, ganhei na moeda americana, o imponente 
e cobiçado dólar.

Me surpreendi o tempo que levei para ganhar 10 dólares (R$43,89), demorou 12 
minutos apenas!

Se eu fizesse 3 a 4 testes desses por dia, eu iria trabalhar apenas 1 hora no dia, dentro 
do conforto da minha casa, e iria ganhar 3X mais que o salário mínimo!

Faça as contas comigo: para fazer 4 testes por dia eu gastaria 1 hora (15 minutos cada 
teste).

Ganharia 40 dólares por dia. Se trabalhasse de Segunda á Sábado equivaleria a 240 
dólares semanais (40 x 6 = 240). No mês inteiro daria 1040 Dólares (26 dias x 40 
dólares)

Na cotação de hoje isso daria R$4.472,00 (4,3 x 1040 dólares).

Absurdo! 4 salários mínimos trabalhando 1 hora no dia! Enquanto um trabalhador 
precisa de 8 horas diárias para ganhar 4x menos!

Poxa, acabei me empolgando com as contas e não disse ainda o que fiz pra ganhar 
essa grana!

Sem mais delongas, vamos lá… Depois de explicar como ganhei esse dinheiro, vou 
te contar como é a profissão de um Tester (Testador) e o que ele faz, por que foi 
exatamente trabalhando como um, mesmo sem saber que comecei a ganhar dinheiro 
na Internet.

Como mencionei antes a empresa que fez o pagamento foi a americana TryMyUi.

Essa empresa tem como clientes a Amazon e Facebook por exemplo, ela faz testes 
para novos produtos a serem lançados das maiores multinacionais do mundo inteiro.

Tudo o que fiz, foi simular a experiência de um consumidor comum, dando minha 
opinião sobre um novo produto que seria lançado no mercado.

O produto era um enceradeira automática eletrônica. Tinha uma série de perguntas 
que eu deveria responder, com o intuito de entender a experiência de um cliente que 
não conhece o produto ainda.
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Eram perguntas muito simples mesmo como por exemplo:

1. Qual a maior desvantagem que você vê por ter um painel eletrônico a 
enceradeira?

2. Você compraria uma enceradeira eletrônica para sua casa? Por quê?

3. Sua casa tem quantas pessoas? Quantas vezes por semana limpam o chão?

Era absurdamente simples! Eu só precisava estar gravando minha voz enquanto 
respondia as questões. 

Uma maneira simples e divertida de ganhar dinheiro não é? 

Mais a frente eu vou lhe mostrar como você irá ser pago em dólares usando seu 
celular ou notebook por:

- Assistir jogos de futebol na internet

- Ouvir músicas ou suas playlists no Spotify

- Testar aplicativos de clubes como Barcelona

- Navegar em sites que você já conhece

- Fazer testes em sua Smartv

- Testar o som de seu Home Theater

- Fazer compras online na Amazon 

Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos que você pode ser pago 
por realizar esses testes para sites que na verdade são grandes empresas 
multinacionais.

E não se esqueça, além de te explicar o processo na prática, ainda vou revelar 
os 18 maiores sites de ‘’testers’’ no mundo, além de serem os que mais pagam.

Mas antes é hora de você aprender sobre a profissão tester. Tão comum no 
mundo inteiro, porém pouquíssima conhecida aqui no Brasil.
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Tester - A profissão que provavelmente 
você não conhecia...  

Dê uma olhada nessas empresas e veja se conhece 
ou já utilizou o serviço de alguma antes:

Se precisar de transporte é só abrir o Uber no seu celular, usar o aplicativo e em 
poucos minutos aparecerá um carro bem na sua frente;

Se estiver em uma nova cidade e precisar se hospedar em uma casa ou hotel, além 
de ter opções de programações turísticas, é só abrir o aplicativo do Airbnb e tudo se 
resolverá;

Caso queira comprar um livro ou até mesmo qualquer eletrodoméstico, ele está a um 
clique de distância de você, hoje a Amazon é a maior E-commerce no mundo inteiro.

Já sentiu fome, estava em casa tranquilo (a), porém sem vontade nenhuma de cozinhar 
e nem mesmo sair pra comprar comida? O Ifood é um aplicativo que traz a comida na 
porta da sua casa, tudo que precisa é dar um clique apenas.

Todas essas 4 empresas (aplicativos e sites) são multinacionais, conhecidas e têm 
seus serviços utilizados mundialmente, alguns bilhões de dólares envolvidos…

Mas, agora pare para pensar comigo… Já imaginou se tanto os sites quanto os 
aplicativos darem algum ‘’bug’’ (erro) no processo de conclusão do pedido desses 
serviços?

Você está atrasado para um compromisso muito importante, precisa de uma carona, 
abre o Uber para pedir um carro, e o aplicativo ‘’dá pau’’!
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Imaginou o quanto você perderia por perder seu compromisso? Além de você, se 
isso for um problema geral no aplicativo, o Uber nesse exato momento está perdendo 
milhões de dólares, já que estamos falando de um ‘’bug’’ em seu aplicativo que 
impede seu funcionamento normal.

É aí que entra a importância de um ‘’tester’’ em encontrar esses erros e evitar dor 
de cabeça para ambas as partes — tanto os clientes, quanto para as empresas que 
perdem dinheiro.

Agora, tudo faz sentido não é? Entendeu porque os sites (empresas) que irei te 
apresentar nesse e-book desejam e necessitam lhe pagar para fazer esse trabalho?

Concluindo: um testador ‘’tester’’ irá encontrar erros de funcionalidade em aplicativos 
e sites, hardwares como por exemplo uma televisão, ou um fone de ouvido; e até 
mesmo meios de pagamentos como cartões de crédito e débito também.

Diariamente, milhares de produtos, sites e aplicativos são lançados no mercado; e 
todos, eu disse todos, precisam passar por testes antes de seus lançamentos oficiais.

.

Bug é um jargão da informática que se refere às 
temidas falhas inesperadas que ocorrem ao executar 

algum software ou usar um hardware.
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 Preciso ter experiência para trabalhar como Tester?

Sabe o que eu pensei quando comecei a descobrir mais sobre essa profissão? Ficava 
imaginando que tipo de pessoa iria testar aplicativos e sites…

Mas só vinha um tipo de pessoa apta para esse trabalho na minha cabeça:

Um nerd com um óculos fundo de garrafa que passava 15 horas por dia na frente de 
um celular ou computador, com uma faculdade de programação. Praticamente um 
gênio…

Mas, o que eu descobri, simplesmente me surpreendeu! Se pensou como eu, vai se 
surpreender agora também!

Nada contra os nerds, mas pare para pensar: talvez os nerds correspondam a 0,5% 
da população mundial. E se as empresas desenvolverem os produtos e serviços 
exclusivamente para eles, deixariam de vender para 99,5% da população mundial!

Ou seja, as empresas querem saber qual é a experiência da maioria de usuários e 
consumidores de seus produtos, que são pessoas comuns! Como eu e você!

Por isso, que elas não exigem e nem buscam pessoas com qualificações especiais 
e nem mesmo com experiência. Você só precisa aprender o que tem que ser feito e 
pronto!

Surpreso (a)? Agora que entendeu que essa profissão é para você, deixa eu te mostrar 
alguns exemplos na prática de trabalhos feitos por mim e meus alunos.
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 Ganhando dinheiro na prática como Tester

Antes de lhe apresentar 18 empresas para você iniciar sua jornada como ‘’tester’’ 
eu vou lhe mostrar exemplos práticos de trabalhos realizados por mim, meu irmão e 
alguns alunos.

Você já entendeu que sua tarefa é de encontrar erros em aplicativos e sites além de 
hardwares e até mesmo meios de pagamentos não é?

Precisa antes entender o conceito de ‘’bug’’, vai ouvir muito esse termo.

O que é um “bug”? Um problema ou bug é um comportamento inesperado ou um 
mau funcionamento no design ou na funcionalidade de um produto. Simplificando, um 
bug é algo que não está funcionando corretamente em um aplicativo ou site.

Em vez de criar um aplicativo e distribuí-lo aos usuários, as empresas pagam para 
pessoas testarem seus aplicativos e reportem erros de software, incompatibilidades 
e satisfação geral do usuário. Como resultado, o setor de testes de usuários está se 
expandindo, dando aos que desejam trabalhar, uma oportunidade de lucrar e ganhar 
dinheiro online.

Matematicamente, você pode fazer um bom dinheiro - R$ 100 em 2 horas, assistindo 
jogos de futebol, lutas ao vivo, testando serviços de streaming... Existem vários meios 
de entretenimento, depende do que a empresa solicita e, em que ramo ela atua. Há 
projetos que, pagam por gravidade do “bug” que você reporta; variando a taxa de 
pagamento, e também projetos que fazem pagamentos fixos por tarefa executada 
(logo lhe mostrarei).

No print tirado do meu e-mail (logo abaixo), eu recebi um pagamento de $ 10 USD, 
que convertendo para reais, com a cotação do dólar em R$ 4,35 dá cerca de R$ 
43,50 em apenas 14 minutos e 53 segundos de trabalho. Tudo devido a um feedback 
que dei sobre um site de viagens. O pagamento foi realizado 48 horas depois que eu 
completei a tarefa.

Eram coisas simples, como dizer o que eu achava do layout, o design, testar os botões 
do site e reportar se eles estavam funcionando ou não…
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A maioria dos sites usam fontes e cores terríveis. Possuem muitos pop-ups, o que 
torna a nós uma experiência ruim navegar pelo site. Quando você encontra sites 
como estes é bem provável que você nem se dê ao trabalho de lê-los. A empresa 
proprietária do site não quer que isso aconteça é claro. Por isso, contratam “testers” 
- então eles pagam pessoas para testarem seus sites, logo, os testadores irão dar o 
seu Feedback e, desta forma a empresa não perderá clientes e, consequentemente 
dinheiro, por erros amadores.

Você pode ser uma dessas pessoas a serem pagas por testar o sites ou aplicativos 
deles. Até ler esse e-book você nem imagina que tinha essa oportunidade, não é 
mesmo? 

Você, simplesmente, navega na Internet dá alguns cliques, dá o seu Feedback e 
termina a sua tarefa. E irá receber por isso em pouco tempo de trabalho.

Para realizar este trabalho você vai precisar de apenas uma coisa: Acesso a Internet, 
um computador e/ou celular. Um conhecimento básico de informática, como por 
exemplo; você sabe quando clicou em algum botão ou link e nada aconteceu quando 
deveria te direcionar para outra página? Não estava “clicável”. Tudo o que você 
precisará fazer é comunicar esse ‘’bug’’ as empresas que irei lhe apresentar. 
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Os testes geralmente, tomam de 5 à 25 minutos por tarefa, para que você consiga 
encontrar o “bug” ou os “bugs” dentro do site ou aplicativo do qual você está testando. 
Na maioria das plataformas, é necessário que você passe por um mini treinamento 
que esses próprios sites fornecem, de forma totalmente gratuita. Para que você saiba 
como reportar estes problemas da forma correta, seguindo um script.

São aulas simples, onde irão te ensinar a como usar a plataforma, basta apenas 
reservar um tempinho para estudar, caso você não tenha muito tempo. Garanto, irá 
lhe garantir uma renda extra que você certamente não esperava. E como já falei antes, 
você irá ganhar muito mais, trabalhando menos, devido a receber tudo em dólares — 
a moeda supervalorizada.

São inúmeras possibilidades de ganhar dinheiro, até mesmo o simples fato de você 
ter um cartão de crédito pode ser uma oportunidade de fazer grana. 

Veja no print abaixo que ganhei R$ 25,02 por um teste que não durou nem cerca de 
8 minutos. Só precisei simular uma compra em um site que a plataforma pediu para 
testar. O valor de R$ 25,02 não foi descontado do meu cartão porque é apenas um 
teste.  
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As plataformas classificam o seu desempenho que, varia de cada plataforma é 

claro. Vou dar um exemplo: A classificação vária de Unranked até Gold. Unranked 

significa que você é iniciante na plataforma e Gold (Ouro) significa que você já é muito 

experiente, então eles irão te dar trabalhos fáceis com maior remuneração por tarefa 

e logo irá trabalhar menos. Tarefas comuns no nível Gold são trabalhos fixos. Como 

por exemplo, assista a um jogo de futebol e ganhe R$ 100-150, por tarefa. Estas 

tarefas variam de 30 minutos até no máximo 2 horas. 

Estas são as classificações que falamos logo acima: 

• Unranked - Iniciante 

• Bronze - Intermediário 

• Prata - Avançado 

• Ouro - Experiente 

Sabe o que isso significa? À medida que sua reputação cresce nessas plataformas, 

mais trabalhos elas lhe dão, mais convites de testes você irá receber.
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Victor, mas esse mercado pode saturar? Só pra ter ideia, uma das empresas que já 

trabalhei tinha mais de 400 mil testadores no mundo inteiro! E mesmo assim não 

davam conta da demanda de testes enviados por clientes como Amazon, Google, 

Microsoft e Apple!

Ontem mesmo, eu conversava com a minha equipe e falávamos sobre uma das forma 

mais fáceis de ganhar dinheiro que eu conheço... Uma forma diferente, simples e fácil 

que até uma criança de 6 anos seria plenamente capaz de trabalhar com isso! Muito 

provável que você conhece o famoso jogo dos 7 erros não é?

Diego como que até uma criança é capaz de realizar esse trabalho? Olhe a imagem 

abaixo
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Encontrou o erro nessa imagem? Sério que não? Olha de novo.

O erro é muito fácil de achar, como no jogo dos 7 erros. Simplesmente do lado direito 
só tem a foto de duas jogadoras de futebol, o resto está sem imagem. Esse é um 
aplicativo de celular que o clube do Barcelona irá lançar no mundo inteiro. Mas 
antes de lançar no mercado, eles fazem teste no aplicativo. E sabe quem testa esses 
aplicativos? Você testa e ganha em dólares por isso. 

Nesse caso quem descobriu o erro foi meu irmão, ele trabalha em uma das maiores 
empresas de teste do mundo! Ele ganhou R$ 28,71 por achar esse erro. 
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Isto é um print do aplicativo do clube de Futebol do Barcelona. Você encontrou o erro? 

Ainda não? Sério? Então lembre-se daquelas revistas da copa do mundo onde você 

tem que colar as figurinhas dos jogadores nos seus devidos lugares na revistinha.

A dica foi excelente não é? Duvido que ainda não tenha encontrado o erro.

O erro é muito fácil de achar, como no jogo dos 7 erros. Simplesmente se olhar no 

lado direito do aplicativo, só tem a foto de duas jogadoras de futebol, o resto está 

sem imagem. Esse é um aplicativo de celular que o clube do Barcelona irá lançar no 

mundo inteiro. Mas antes de lançar no mercado, eles fazem teste no aplicativo. E sabe 

quem testa esses aplicativos? Você mesmo (a) testa e ganha em dólares por isso. 

Nesse caso quem descobriu o erro foi meu irmão, ele trabalha em uma das maiores 

empresas de teste do mundo! Ele ganhou R$ 28,71 por achar esse erro. 

Mexendo no aplicativo, ele encontrou 9 erros, ganhou média de R$ 38,00 por cada 

erro encontrado. Isso dá algo em torno de R$ 360,00 aproximadamente. E demorou 

apenas 2 horas pra encontrar esses bugs. Você acha que conseguiria fazer isso?
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Dá só uma olhada no que um dos meus alunos que começou a trabalhar em uma 
dessas 18 plataformas me disse:

         

Repare nesta imagem o ganho mensal de um aluno meu chamado Lucas. 
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Ele está em seu segundo mês trabalhando como “tester” em seu primeiro mês que, 
foi em Setembro de 2019, ele faturou $ 114.93 (R$ 505,69). No mês seguinte, ele já 
estava habituado com a plataforma e o resultado foi similar ao primeiro mês, Lucas 
faturou $ 118.99 (R$ 523,60). Sua classificação na plataforma ainda era Bronze - 
Iniciante. 

Antes de escrever este Ebook, falei com Lucas, e perguntei como ele estava se 
saindo 3 meses após a este Screenshot. Ele me disse que comprou um Iphone, para 
aumentar a quantidade de projetos, tendo em vista que ele já possuía um Android. E 
o resultado foi totalmente incrível. Ele contou para mim que, já estava na classificação 
Gold da plataforma - Experiente, e que, no último mês conseguiu faturar $ 389,32 
dólares, convertendo para o real, dá um total de (R$ 1.713,80). 

  A primeira reação dele ao conversar comigo foi me agradecer pelos ensinamentos, 
porque, ele trabalhava como garçom e não ganhava nem mesmo um salário mínimo. 
Uma mudança repentina em apenas 4-5 meses, que fez ele ganhar mais do que o 
dobro do que ele recebia como garçom, e ainda, poderá se aprimorar em outras 
áreas para ganhar dinheiro na Internet trabalhando menos da metade do tempo que 
trabalhava com garçom.

      Como ser aprovado (a) e recrutado (a) por essas plataformas de testers?

Se você chegou até essa parte deste E-book, você tem meus parabéns! 
Simplesmente porque você deixa de ser um curioso (a) como 90% de todas as 
pessoas e sim, é do tipo de pessoa que vai até o final com aquilo que quer e 
com seus objetivos!

Nessa seção ou irei lhe mostrar o que deve fazer para ser aprovado (a) pela 
maioria dessas plataformas que recrutam testers ao redor do mundo inteiro.

Caso ainda não saiba, este e-book não é o único caminho para você aprender 
na prática como ser pago em dólares para testar sites e aplicativos, até mesmo 
ganhando dinheiro ouvindo sua playlist no Spotify, assim como eu mesmo já 
ganhei testando o app.

Existe um treinamento completo chamado iTester — Ele é o guia prático para 
você fazer os seus primeiros R$ 1.000,00 na Internet como testador.

Sem precisar investir em negócios online e muito menos necessitar de ter 
experiência no assunto. 

https://victordotti.com.br/segredos-da-utest-blog/
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“Carrera” é uma empresa que vende brinquedos, tendo como público alvo crianças. 
Este website ainda não foi lançado, pelo seguinte motivo: Eles precisam que nós 
testadores de websites e aplicativos deem feedback como se fossemos um cliente. 

Talvez você não consiga perceber o bug deste site, porque precisaria dar alguns 
cliques e é exatamente esse o problema (este é o processo de aprovação). 

Veja bem na imagem que, quando eu tento clicar em (Add to Cart), o botão não 
funciona, ele não é clicável. Ou seja, quando o cliente clicar em comprar não será 
direcionado para o checkout de pagamento. Isso fará com que a empresa perca 
dinheiro de publicidade, porque as pessoas que foram atraídas até o website, 
provavelmente são pais ou mães que não conseguiram efetuar a compra para 
seus filhos, e certamente vão pesquisar em outro lugar o mesmo produto que 
é um carrinho de brinquedo. Este é um exemplo de ‘’bug’’ que você terá que 
encontrar na “prova”.

Parece muito simples o erro do botão de compra não é? Sim! Mas como eu disse 
acima, se o cliente não conseguir comprar ficará impaciente com o botão que não 
está funcionando e vai buscar outro lugar para efetuar a compra. Mas lembre-se, esse 
é apenas o processo de avaliação, ou seja, você não ganhará dinheiro por encontrar 
estes bugs. Até que seja aprovado na plataforma, você precisa mostrar a eles que 
possui conhecimento e potencial. 

Existe uma classificação de gravidade dos erros reportados, sendo ‘’grave’’ o mais 
difícil de encontrar e o mais bem remunerado. Uma das plataformas que trabalho, a 
uTest, pagaria em torno de R$ 50 - 80, por cada erro desse encontrado. O exemplo 
acima se categoriza como grave.
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Mais um exemplo de erros no mesmo site, é bom ver várias situações para desenvolver 
sua habilidade de percepção, dá uma olhada na imagem abaixo:

Os campos ‘’Please enter a title’’ e ‘’Leave a message’’ não estavam funcionando. 
Você está vendo um print, mas se estivesse navegando perceberia.

Repare essa outra tela logo abaixo, mesmo site ainda, o Carrera.
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Você percebeu que, eu marquei em retângulo vermelho o logo do site ‘’Carrera’’, 
que na verdade é um botão de home page. O home page é a página principal do 
site, existem subpáginas dentro desse site, porém quando você clicar no botão 
home page, você deve voltar até a página inicial. 

Concluindo, esse é mais um ‘’bug’’ (erro) encontrado. Você vai descobrir isso 
navegando no site, literalmente ‘’mexendo’’ nele e naturalmente encontrará todos 
esses bugs, pelos quais você será muito bem pago, afinal receberá em dólar 
e no momento que escrevo esse bug a cotação da moeda está R$ 4,80. Você 
facilmente faz 100 ou mais dólares em menos de uma semana, R$ 480 reais de 
renda extra trabalhando algumas horinhas na internet.

Mas como eu disse antes, esses ‘’bugs’’ que encontrei no site Carrera faziam parte 
do processo avaliativo da plataforma de testes chamada uTest. Esse processo 
avaliativo vai mostrar a empresas se você está apto ou não para trabalhar com 
eles.

Agora, eu irei lhe mostrar mais alguns ‘’bugs’’ que encontrei de alguns aplicativos 
de celular, além de sites também. Esses bugs foram aceitos pela plataforma, que 
me pagou por encontrar eles.

Neste caso, precisei testar um aplicativo no meu celular, era o aplicativo do Barcelona 
F.C. Este teste tomou cerca de 20 minutos do meu tempo, e eu consegui encontrar 
4 bugs. Ganhei R$ 52,80 no teste em geral. Segue abaixo o motivo dos bugs e os 
valores que foram pagos por eles.

• 12/11/19 - R$ 7,70 - O ícone do patrocinador não te leva até a página. 
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• 12/11/19 - R$ 31,02 - Não é possível comprar 
entradas no Stadium tour e Museum. 

• 12/11/19 - R$ 7,70 - Não leva você para a página 
dos patrocinadores - Nada acontece. 

• 12/11/19 - R$ 6,38 - Equipes - Algumas fotos não aparecem. 

Como fazer um salário mínimo extra, trabalhando 26x menos 

que um trabalhador CLT?

Já parou para pensar que você como usuário de aplicativos e sites, todos os dias 
encontra erros de funcionamento neles e não é pago por isso?

Esses ‘’bugs’’ descritos em cima, tomaram apenas 20 minutos do meu dia, e me 
renderam 

R$ 52,80. Uma grana extra muito bem paga, que não me exigiu nem esforço de 
trabalho e muito menos de tempo investido, direto do conforto da minha casa.

Já imaginou reportar 10 a 20 testes como estes por mês? 

10x R$ 52,80 = R$ 528,00 ou, 20x R$ 52,80 = R$ 1056,00. Uma renda extra 
interessante não?

O mais legal disso tudo é o esforço que precisa para ganhar essa grana, raciocine 
comigo:

Vamos supor que tenha feito 20 testes desse no mês…

Teria investido média de 20 minutos cada teste…

20 minutos x 20 testes = 400 minutos ou então 6 horas e meia de trabalho 
aproximadamente.

Agora pensa aqui comigo: Para ganhar o salário mínimo no Brasil (R$ 
1045,00 atualmente em  Março de 2020), você precisa trabalhar 170 horas 
aproximadamente.

No exemplo acima, você teria feito um salário mínimo trabalhando 6 horas e 
meia no mês todo! Ou seja, o mesmo dinheiro trabalhando 26x menos!
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Fazendo R$ 30,00 em menos de 4 minutos (Exemplo de Teste Pago)

Na imagem abaixo irei te mostrar um teste que foram necessários apenas 
4 minutos do meu tempo para ganhar R$30,62! Eu apenas precisei abrir o 
navegador na aba anônima através do Smartphone na conexão de dados 
4G. Essa é uma categoria de teste diferente dentro da plataforma uTest. 
Chama-se ‘’Test Cycle’’. Demora pouquíssimo tempo e paga mais, confira:

Agora que você aprendeu e conheceu sobre a profissão de um testador (ainda pouco 
conhecida no Brasil), está à frente de milhares de Brasileiro que não sabem disso.

Isso vai te possibilitar ganhar dinheiro ouvindo sua playlist no Spotify;

Navegando em sites da Internet (o que você já faz todos dias);

Mexendo em aplicativos no seu próprio celular;

Ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol, lutas de UFC na Internet;

E diversas formas diferentes e prazerosas de ganhar dinheiro usando seu celular ou 
notebook, dentro do conforto da sua casa.

E mais! Vai ganhar em dólares mesmo morando aqui no Brasil! O que te possibilita:

Fazer uma renda extra trabalhando menos ganhando muito mais!

E agora você tem 18 Empresas para começar a ganhar dinheiro como tester!
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O dinheiro já está disponível para saque 2 dias depois do teste. 

Primeiro você vai reportar os bugs e depois alguém da equipe da plataforma vai 
verificar e, se seus bugs estiverem aprovados, você receberá o dinheiro. 

O teste era bem simples e prático só precisava abrir alguns links que estão listados 
nesta planilha abaixo.

Veja o que foi necessário ser realizado neste Test Case. Passo a passo.

1.  Abra um navegador na aba anônima.

2.  Abra o link e espere o botão aparecer na tela.

3.  Feche a guia e espere 10 segundos.

4.  Abra uma nova guia anônima.

5.  Abra um novo link e espere o botão aparecer na tela.
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6.  Feche a guia e espere 10 segundos.

7.  Abra uma nova guia anônima.

8.  Abra o link e espere o botão aparecer na tela.

9.  Feche a guia e espere 10 segundos.

10.  Abra uma nova guia anônima.

11.  Abra um novo link e espere o botão aparecer na tela.

12.  Feche a guia e espere 10 segundos.

13.  Abra uma nova guia anônima.

14.  Abra um novo link e espere o botão aparecer na tela.

15.  Feche a guia e espere 10 segundos.

16.  Copie o link do vídeo que você gravou.

Depois que você realizar estes procedimentos e for aprovado como na imagem acima 
(PASSED), você será convidado para participar de um Test Cycle. Eles pagam muito 
mais por cada bug que você encontrar, vou mostrar os valores base deste test acima 
quando você é convidado para o Test Cycle.

Dependendo do tipo de bug que você encontrar e dependendo de quão importante 
é o bug que você irá reportar, pode variar entre: R$ 12,94, R$ 35,98 e R$ 66,92. 
Valores base por bugs encontrados nos Test Cycles que fui convidado após concluir 
o Test Case de 4 minutos, aquele que precisava abrir abas anônimas. Lembra?
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Cada teste terá bugs diferentes que variam entre: 

Funcionais - Botões não funcionam quando clicados sobre. 

Visuais - Layout com distorções ou erros. 

Conteúdo - Erros gramaticas encontrados em textos. 

Desempenho - Problemas de desempenho. 

Falha - Aplicativo que fecha acidentalmente. 

1. Funcionais

Problemas funcionais são falhas nos aplicativos em que algo no aplicativo 
de teste não funcionou como foi projetado. Esses problemas produzem um 
comportamento inesperado ou ilógico do aplicativo em que o resultado final 
difere do resultado esperado. 

Exemplos:

• Links de página não funcionam.

• Pesquisas e filtros retornam resultados incorretos.

• O botão não responde quando clicado sobre.
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2. Visuais

Problemas visuais afetam o layout e causam distorção na interface do usuário, como 
elementos ou imagens ausentes em uma página. 

Exemplos:

• Os elementos ou o conteúdo da página estão desalinhados.

• O conteúdo não se encaixa na área em que está.

• Cores inconsistentes em um link, botão ou menu.

• Falta de imagem.

3. Conteúdo

Os problemas de conteúdo afetam o texto de uma página, como erros de ortografia, 
gramática e localização.

Exemplos:

• Problemas de localização em que a palavra errada 
é usada nas traduções de página.

• Erros de ortografia e letras maiúsculas, como “tEsTeR”.

• A pontuação é usada incorretamente no texto (,.:; ‘”).
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4. Desempenho

Lentidão problemática de carregamentos ou interfaces lentas e suspensas. Os recursos 

levam mais tempo para carregar do que deveriam, navegação lenta no aplicativo.

• O aplicativo reage lentamente ao navegar pelos recursos.

• O aplicativo ou as páginas demoram muito para carregar.

• O aplicativo congela ou deixa de responder.

5. Falhas

O aplicativo é encerrado ou fechado inesperadamente ao usar os recursos.

Exemplos:

• Web - a página trava e não responde, resultando 

em erro ou o navegador é fechado.

• Computador - o aplicativo congela o dispositivo, trava 

por muito tempo ou fecha abruptamente.

• Mobile - aplicativos fecham abruptamente com um erro.
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18 EMPRESAS PARA TRABALHAR

1. uTest

A uTest contrata testadores independentes para testes de garantia de qualidade de 
vários so wares e hardwares. De acordo com sua publicação no Dice, seus clientes 
incluem marcas como Google, Amazon, Netflix e muito mais. Para começar, preencha 
a inscrição on-line (leva aproximadamente 10 minutos). “Somente em 2016, pagamos 

mais de US $ 20 milhões para testadores de controle de qualidade em todo o mundo”. 

2. Testbirds

Com mais de 400.000 testadores registrados no mundo e localizados em 193 
países, a Testbirds é um dos principais provedores de testes do mundo. A 
empresa também utiliza tecnologias baseadas em nuvem para apoiar os clientes 
na otimização de seus produtos digitais. A combinação dos dois métodos de 
teste oferece um portfólio exclusivo que visa levar aqualidade do software para o 
próximo nível.

3. UserTesting

Ganhe $ 10 dólares por 20 minutos de trabalho, máximo de até $ 60 por teste 
(R$ 250). Para se tornar um website restar, cadastre o seu email e complete a 
aplicação online. Os testadores aspirantes devem fazer um teste de amostra antes 
de receber qualquer tarefa. Os pagamentos são feitos via Paypal (plataforma de 
pagamentos). Cada teste leva aproximadamente 15 a 20 minutos. 

4. Test IO

Você é pago por testar sites, aplicativos e jogos e ganha $ 50 (R$ 217,25) ao encontrar 
uma falha ou um bug na plataforma, se for um problema crítico, você ganhará ainda 
mais. Se você não encontrar nenhum bug, também poderá ser pago pelos aplicativos 
de classificação. 

5. TryMyUI

Ganhe $ 10 (R$ 43) por 15 a 20 minutos do seu tempo. Para fazer parte da equipe 
do TryMyUI primeiro, crie uma conta. Em seguida, você precisará fazer e passar 
em um teste de qualificação. O teste de qualificação é um teste de amostra que 
mostra que você entende o processo e os requisitos. 
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6. UberTesting

Torne-se um Ubertester, ganhe dinheiro e teste aplicativos móveis incríveis pré-
lançados e jogos emocionantes dos principais desenvolvedores móveis em todo o 
mundo, e tudo no seu tempo livre.

7. UserLytics

Ganhe dinheiro fornecendo feedback sobre sites, aplicativos, protótipos, conceitos 
e muito mais. Para se inscrever, registre-se em uma conta e aguarde um convite 
para concluir uma atribuição. Depois de concluir sua tarefa, você será pago via 
PayPal entre $ 5 (R$ 23) e $ 90 (R$ 292), dependendo do escopo do projeto em 
que trabalhou. 

8. IntelliZoom

A IntelliZoom é uma empresa que realiza testes de usabilidade de sites para 
dispositivos desktop e móveis. Os testes pagam $2 (R$ 8,70) para pesquisas 
simples e $ 10 (R$ 43,21) para envio de vídeos. A maioria dos testes leva entre 10 e 
20 minutos para ser concluída e os pagamentos são feitos via PayPal 21 dias úteis 
após a conclusão do estudo. 

9. Validately

Validately contrata testadores para concluir testes móveis e de sites para empresas. 
Os pagamentos variam de acordo com o escopo do estudo, mas, de acordo com 
o site, alguns testes pagam até $ 100 (R$ 434,20). Os pagamentos são feitos via 
PayPal, dentro de sete dias úteis após o teste. 

10. Respondent

Respondent é uma plataforma de estudo que, realiza pesquisas, estudo de 
grupos e apresentações de testes de site. Para começar. crie uma conta usando 
seu endereço de email, conta do Facebook ou Linkedln. Em seguida, preencha 
suas informações de contato, dados demográficos e status de emprego. Quando 
tudo estiver completo, você poderá começar a procurar projetos e se candidatar 
a projetos que pareçam atraentes para você. No momento da redação deste post, 
havia um show de teste de sites que pagava $ 40 (R$ 174) por 20 minutos e outro 
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11. Loop11

A Loop11 é uma empresa australiana que ocasionalmente aceita envios para testadores 
de sites pagos. Você deve concluir um teste de qualificação de 5 minutos para provar 
sua adequação. Eles também trabalham com empresas como IBM, JPMorgan, Chase 
e Go Daddy. A Loop11 está em atividade desde 2009. 

12. Enroll

Ganhe dinheiro testando sites. Para se inscrever no programa, envie seu endereço 
de e-mail, senha e escolha seu método preferido de teste (computador de mesa, 
tablet ou smartphone). Depois de registrado, você receberá e-mails quando as tarefas 
estiverem prontas para você. Pagamentos realizados via PayPal.

13. Userbrain

Ganhe dinheiro por falar os seus pensamentos enquanto está realizando um série de 
tarefas no Userbrain. Cada projetos dura aproximadamente de 5 a 15 minutos, e você 
receberá $ 3 por teste via Paypal. Os pagamentos são enviados semanalmente. 

14. TestingTime

Ganhe até 50 € (euros) por estudo. Cada estudo é realizado via Skype e geralmente 
leva de 30 a 90 minutos. Após a conclusão do estudo, você será pago dentro de 5 a 10 
dias via Paypal. O tempo de teste está aberto a residentes globais que possuem uma 
conexão com a Internet e o Skype instalado em um computador. 

15. Checkealos

Seja pago para testar sites do Cheakealos. As sessões de feedback duram 15 minutos 
e você receberá 8 € (R$ 37,92) por cada sessão. Esta oportunidade está aberta em 
todo o mundo; você só precisa de uma conta do PayPal, um PC, smartphone ou tablet, 
uma boa conexão com a Internet e a capacidade de falar em inglês ou espanhol. 

Seja pago para testar sites e aplicativos através do PingPong. Você pode 
ganhar entre 40 € (R$ 189,60) e 200 € (R$ 948) para entrevistas de 30 a 60 
minutos. Os pagamentos são feitos sete dias após a entrevista e os pagamentos 
são distribuídos via Transerwise ou PayPal. Você deve ter um computador 
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16. PingPong

Seja pago para testar sites e aplicativos através do PingPong. Você pode 
ganhar entre 40 € (R$ 189,60) e 200 € (R$ 948) para entrevistas de 30 a 60 
minutos. Os pagamentos são feitos sete dias após a entrevista e os pagamentos 
são distribuídos via Transerwise ou PayPal. Você deve ter um computador 
funcionando com uma webcam, mas, caso contrário, esta oportunidade está 
aberta a residentes em todo o mundo. 

17. Ferpection

Com a Ferpection, você pode ganhar dinheiro concluindo missões através do seu 
celular, tablet ou dispositivo de desktop. Recentemente, fiz um teste com eles que 
levou 45 minutos e pagou $ 25 (R$ 107,50). O que eu mais gosto no Ferpection é que 
você não é gravado por áudio ou vídeo. Você simplesmente captura capturas de tela 
e responde a perguntas baseadas em texto. Os pagamentos são feitos via PayPal na 
última sexta-feira de cada mês. 

18. UserCrowd

No UserCrowd, você realiza pesquisas rápidas de design para ajudar a melhorar os 
produtos e sites. A maioria dos testes paga de 1 a 2 créditos por resposta e cada 
crédito vale $ 0,10. Depois de atingir 100 créditos (US $ 10,00), você pode solicitar o 
pagamento via PayPal. 

19. UserFeel

Ganhe $ 10 por fornecer seus pensamentos em vários sites. Para se tornar um 
testador de site, registre-se em uma conta e faça um teste de amostra. Depois que sua 
amostra for aprovada, você começará a receber tarefas por email. Os pagamentos 
são feitos via PayPal no final de cada semana e os testes levam aproximadamente 
10 a 20 minutos cada. 
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1. uTest

https://www.utest.com/

2. Testbirds

https://www.testbirds.com/

3. UserTesting

https://www.usertesting.com/

4. Test IO

https://test.io/

5. TryMyUI

https://www.trymyui.com/ 

6. UberTesting

https://ubertesters.com/

7. UserLytics

https://www.userlytics.com/ 

8. IntelliZoom

https://www.intellizoom.com/ 

9. Validately

https://validately.com/ 

10. Respondent

https://www.respondent.io/ 

11. Loop11

https://www.loop11.com/ 
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12. Enroll
https://enrollapp.com/ 

13. Userbrain
https://userbrain.net/

14. Intuit User Research
https://www.intuit.com/products/user-research/ 

15. Checkealos
https://www.checkealos.com/

16. PingPong
https://www.hellopingpong.com/become-a-tester 

17. Ferpection
https://ferpection.com/en/ 

18. UserCrowd
1https://www.usercrowd.com/ 

19. UserFeel
https://www.userfeel.com/pt

Você vai ter acesso ao passo a passo que mostrará o 
caminho que passei de forma simples e prática para 
que você possa gerar mais de R$ 1.000,00 por mês 

trabalhando com testetador de websites e aplicativos.

Clique no link abaixo para 

CONHECER O TREINAMENTO

Segredos da uTest
https://victordotti.com.br/segredos-da-utest-blog/
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Uma dessas 18, foi a que me motivou a mudar minha vida. A partir dela, percebi 

que, era possível ganhar dinheiro na Internet de forma simples e honesta. A minha 

recomendação para você é que no máximo escolha 2 empresas e comece a ganhar 

seus primeiros R$ online. 

Você poderá fazer até R$ 2.000,00 por mês de renda extra trabalhando como tester. 

De uma forma além de simples, totalmente prazerosa! 

Esse método foi testado e comprovado! Tenho mais de 3 mil alunos que já colocaram 

o que eu ensino à prova, e estão tendo resultados fantásticos!

Você precisa estudar, entender e colocar em ação o que aprendeu aqui. Não tem 

fórmula mágica!

Caso ainda não saiba, este e-book não é o único caminho para você aprender na 

prática como ser pago em dólares para testar sites e aplicativos, até mesmo ganhando 

dinheiro ouvindo sua playlist no spotify, assim como eu mesmo já ganhei testando o 

app.

Existe um treinamento completo que eu criei em vídeo aulas chamado iTester — 

Ele é o guia prático para você fazer os seus primeiros R$ 1.000,00 na Internet como 

testador. Se você gostou de tudo o que aprendeu nesse e-book e quiser se aprofundar 

mais e ter alguém guiando você em toda essa jornada, conta comigo!

Clique no link abaixo para 

CONHECER O TREINAMENTO

Segredos da uTest

https://victordotti.com.br/segredos-da-utest-blog/



V I C TO R 

A JORNADA DE 

SUCESSO
18 EMPRESAS PARA TRABALHAR COMO TESTER

https://victordotti.com.br/segredos-da-utest-blog/


