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INTRODUÇÃO
Nossos olhos sempre brilham quando falamos de
dinheiro.
Se você não tem dinheiro, pode ter certeza que
você deseja ter, e caso você tenha pode ter certeza
que sempre irá desejar ter mais.
Ficar livre das contas, fazer aquela viagem dos
sonhos, comprar ou trocar de carro, comprar ou
alugar aquela casa mais espaçosa ou até mesmo
completar os estudos.
As possibilidades são imensas mas todas incluem
o famoso e desejado dinheiro.
Caso você já possua uma renda fixa e está
procurando uma “segunda opção” de trabalho para
acrescentar um dinheirinho a mais ou está
desempregado e está em busca profissão
alternativa, este e-book foi feito para você.
Siga nossas dicas e entenda que ter uma renda
extra é possível sim, porém é necessário esforço,
dedicação e paixão.
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O pontapé inicial
Após conhecer a infinita possibilidade de coisas
possíveis de se fazer para se ter uma renda extra,
muitas pessoas ficam ou se sentem perdidas pois
não sabem por onde começar.
O pontapé inicial é conhecer a si mesmo.
Parece besteira para você? Tudo bem. Não
esquente a cabeça com isso. É meio complicado
mas nós explicamos.
Se você acha que o pontapé inicial é abraçar a
primeira ideia que vier pela frente ou o primeiro
anúncio que informa a possibilidade de ganhar um
“dinheiro fácil’ na internet, você está muito
enganado.
Conhecer a si mesmo é necessário pois
independente da necessidade que você tenha no
momento, é importante que você saiba onde se
encaixa e no que é realmente bom.
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Exemplo 1:
Carlos não sabe cozinhar e viu que uma boa
oportunidade de se ganhar um dinheiro extra é
fazer bolos e doces para vender.

A probabilidade disso dar certo acaba sendo quase
nula.
Carlos neste caso iria gastar dinheiro e tempo
aprendendo a cozinhar, o que acabaria não
cumprindo o objetivo inicial.
Exemplo 2:
Carlos percebeu que gosta de escrever e que é fera
nos textos.

Certo dia viu um anúncio na internet de um
emprego freelance para correção de livros
independentes.
Neste caso, a probabilidade de alcançar o objetivo
de se ganhar um dinheiro extra é muito maior, pois
Carlos sabe que é bom e que tem paixão em
escrever então fará a atividade corretamente.
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Entender a atividade que se é bom é o pontapé
inicial para encontrar o trabalho extra que mais se
encaixe a você e que não seja algo pesado e
desprazeroso de fazer.
Se você possui dúvidas referente suas habilidades
e gostos, uma dica útil pode ser os testes
vocacionais. (https://www.guiadacarreira.com.br/testevocacional/)
Você pode pensar em algo que geralmente faz e
transformar isso em algo além.
Caso você trabalhe com algum programa de
computador específico e seja bom no que faz, você
pode criar por exemplo um canal no Youtube
dando aulas para pessoas que não possuem o
mesmo nível de conhecimento.
Essa ideia além de lhe proporcionar um dinheiro
mediante a monetização do canal que é paga pelo
Youtube,
você
consegue
transferir
seu
conhecimento para outras pessoas, gerando
portfólio e quem sabe abrindo oportunidades para
a criação de um curso ou aulas particulares.

Renda extra | 6

Ter paixão pelo que faz
Além de saber o que você faz de melhor, é
necessário ter vontade e paixão pelo que você faz.
Isso implica no caso de você arrumar novos
clientes e de tornar o trabalho extra mais como
uma diversão do que um trabalho em si.
Quando você faz o que gosta de verdade, o seu
trabalho acaba ficando leve e com isso (parece que
é mentira mas não é) acaba te dando a
oportunidade de obter novos clientes com mais
facilidade.
Tem dúvidas disso?
Faça o teste:
Acredito que todo mundo já passou por uma
situação de ir comprar algo e o vendedor ser
totalmente arrogante e sem interesse.
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Da mesma forma que todo mundo já passou por
uma situação onde se sentia quase amigo do
vendedor de tão simpático que ele era. Percebeu
que ele estava vendendo algo porque acreditava no
seu trabalho e no seu produto e que não estava
fazendo algo forçado.
Pois bem. Com quem você faria a compra?
A resposta é quase óbvia, com o vendedor
simpático.

O segredo é esse.
Você não se sentiu amigo dele porque o conheceu
em vidas passadas ou por alguma magia do
destino.

Você se sentiu amigo dele porque é este o efeito
de quando fazemos o nosso trabalho com paixão.
Tudo que é feito de coração reflete para fora e
atrai as pessoas.
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Trace um objetivo
Agora que você já sabe no que é bom e já sabe por
onde começar, trace um objetivo.
Mas calma, não tente conquistar de primeiro
instante um objetivo muito difícil.
É importante ressaltar que ter pena de si mesmo é
algo ruim mas traçar objetivos difíceis demais
apenas irá fazer você cobrar muito de si mesmo e
se estressar com isso.
Comece aos poucos. Com pequenas conquistas.
Após você traçar os objetivos, os testes irão
começar.
Vamos supor que você precise de 200 reais no final
do mês e cada trabalho freelance que você faz
acaba gerando R$50,00 reais em lucro, com quatro
trabalhos você conquista seu objetivo.
Após o primeiro ser alcançado, aumente seu
desafio de forma saudável, que não faça você
perder sua saúde ou ficar triste quando algo não
certo.
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Se a meta de R$200,00 reais foi fácil de ser
alcançada, tente dobrar seu objetivo e assim por
diante.
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Não tenha medo de errar
Na maioria das vezes nosso maior inimigo acaba
sendo nós mesmos.
Temos tanto medo de errar que não nos damos a
oportunidade nem de tentar.
Entenda uma coisa:

“O não você já possui.”
Como assim?
Simples.
Se você não se permite fazer algo inovador e fora
da sua zona de segurança, a situação que você está
nunca vai mudar.
Isso não se encaixa somente em começar um
trabalho extra, mas sim em todas as partes da sua
vida como um novo relacionamento, o término ou
o início de algo, o abandono de um emprego,
aceitar um convite para uma entrevista de emprego
e outra infinidade de escolhas.
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Se você sabe que é bom em algo e definiu
corretamente seu objetivo basta tomar a atitude de
tentar.
Não se cobre tanto.

Você sabe que não é o melhor do mundo no que
você fará, mas pode ter certeza que com
treinamento pode alcançar o que jamais imaginou.
Se cobrar muito acaba gerando grandes
frustrações, portanto comece baixo e vá
aumentando seu desafio conforme for ganhando
experiência.
Assim as coisas fluem de forma mais leve e natural
sem preocupações exageradas.
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Seja louco! Encare um novo desafio
Por mais que seja complicado entrar de cara em
algo novo, muitas vezes é mais que necessário.
Se você não for este tipo de pessoa,
provavelmente conhece alguém que tem medo de
encarar uma nova profissão, entrar num curso
preparatório para um segundo emprego ou um
novo emprego ou até mesmo colocar em prática
algo que faz bem para ganhar uma renda extra.
As vezes esse medo nem existe porém familiares e
amigos colocam uma série de barreiras dizendo
que você ficará cansado, que você é louco em
fazer um trabalho extra, que tal profissão não dá
dinheiro ou coisas do tipo.
Portanto, seja louco!
Só não ganha dinheiro quem fica parado esperando
as oportunidades caírem do céu, e só fica parado
quem tem medo de tomar uma atitude.
Nós mesmos colocamos as barreiras que nos
impedem de alcançar nossos objetivos e a maior
delas é não tomar uma atitude.
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Agora que você já sabe o necessário para começar
a ganhar um dinheiro extra nas horas vagas ou
como um segundo emprego, vamos deixar aqui
algumas dicas de onde você pode encontrar alguns
trabalhos para completar sua renda.
1- Responda pesquisas online
Já pensou responder à algumas pesquisas na
internet quando e de onde quiser, e ainda ganhar
dinheiro pra isso?

Achou incrível?
Pois saiba que alguns sites
exatamente essa experiência.

proporcionam

Alguns deles são:
Opiniões de valor
(https://www.opinioesdevalor.com.br/)
Conectai Brasil
(https://conectaibrasil.com.br/)
Qualibest
(https://qualibest.com/)
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2- Monte um canal no Youtube para falar dos
seus conhecimentos.
Como falamos acima. Se você é bom em algo que
possa ser transformado em aula, seja um programa
de computador, alguma atividade específica,
culinária entre outros assuntos, você pode
transformar este conhecimento em vídeo aulas
podendo gerar uma renda extra com a
monetização do seu canal e também oferecendo
aulas particulares se for possível.

3- Venda fotos online
Já imaginou tirar fotos incríveis e receber pela
utilização delas?

Em alguns sites é possível se tornar um
colaborador colocando suas fotos e sendo pago
pela utilização delas.
Caso você se dê bem com o ramo de fotografia,
essa pode ser uma ótima escolha para ter uma
renda extra ou quem sabe acabar tornando sua
principal ou única profissão.
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Alguns deles são:
GettyImages
(gettyimages.com)
Shutterstock
(https://submit.shutterstock.com/?language=pt)
Photoshelter
(https://www.photoshelter.com/signup/subscriber)

4- Digite trabalhos escolares ou de
faculdade
Para esta tarefa é necessário apenas que você seja
fera no português e possua um computador com
um editor de texto. Pode ser o próprio Word ou o
Google Docs.
É necessário também estar atento às normas
ABNT.
Caso você não saiba o que são, vamos deixar um
link aqui com algumas dicas referente às normas.
http://www.abnt.org.br/abnt/conheca-a-abnt
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5- Alugue sua casa
Já pensou em alugar sua casa ou quarto vago?
Se essa possibilidade te assusta, fique tranquilo.
Hoje é possível fazer isso com um pouco mais de
segurança.
Alguns sites proporcionam a experiência de
viajantes e/ou turistas alugar sua casa ou quarto
para 1 ou mais dias (de acordo com a sua
disponibilidade).
Com essa experiência, além de conhecer pessoas
novas você pode ganhar um dinheiro extra sem
tanto esforço.
Uma das plataformas que
destacando é a Airbnb.
(https://www.airbnb.com.br/)

mais

anda

se

6- Cuide de animais de estimação

Você tem ou é apaixonado por animais pets?
Cuida do(s) seu(s) bichinhos como se fosse seu(s)
filho(s)?
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Já imaginou cuidar dos animais de estimação de
outras pessoas?
Saiba que isso é possível.
Atualmente existe os trabalhos de Pet Sitter e Dog
Walker.
Dog Walker.
Consiste em um profissional que
mantém ativos os cães das pessoas.

passeia

e

Diferente do adestrador que ensina e educa o
animalzinho, o Dog Walker funciona como o
personal trainer do pet.
Geralmente é contratado por pessoas que
possuem suas vidas agitadas ou que não
conseguem por tempo ou outros fatores, fazer
aquele passeio com seu cachorro de estimação.
Pet Sitter

Diferente do Dog Walker, o Pet Sitter é contratado
para cuidar do animalzinho da pessoa em sua
própria casa ou na casa do cliente (dependendo de
como for combinado).
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O Pet Sitter é contratado geralmente por pessoas
que precisam viajar e não possuem um parente ou
dinheiro para contratar o serviço de hotel para
pets.
7- Alugue sua garagem
Você mora em uma casa que possui uma garagem
grande ou reside em um apartamento e possui
mais de uma vaga de garagem, porém utiliza
apenas uma?

Já pensou em alugar a garagem para um vizinho,
conhecido ou até mesmo para uma pessoa que
você não conhece?
Isso é possível de várias formas.

Você pode conversar com conhecidos e verificar se
alguém precisa de uma garagem informando que
possui uma vaga disponível.
Caso você não conhecer ninguém do prédio que
mora, você pode informar ao síndico para indicar
alguém que precise caso souber ou informar no
grupo do Whatsapp dos vizinhos ou da família.
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Não conhece ninguém?
Você
pode
utilizar
o
App
Easy
Park
(https://easyparkapp.com/) que encontra vagas
disponíveis
para
você
estacionar.

8- Venda roupas e sapatos usadas
Quer mudar todo seu visual e precisa se livrar de
algumas roupas em bom estado?

Uma alternativa é fazer aquela “limpa” no guardaroupas e vender pela internet, para conhecidos ou
até mesmo em brechós as roupas que você não
usa mais ou utilizou somente poucas vezes.
Além de liberar espaço para roupas novas em seu
armário você conhece um dinheirinho.

9- Dê caronas
Já imaginou ir para um destino, dar carona para
uma pessoa desconhecida e ainda receber por
isso?
Um aplicativo que pode permitir isso é o BlaBlaCar
(https://www.blablacar.com.br/).
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No aplicativo, os motoristas informam sua rota,
data, horário, quantidade de vagas e o valor que
será cobrado para cada passageiro.
Além de você não viajar sozinho ainda ganha uma
renda extra.

10- Seja um motorista
Um dos aplicativos mais conhecidos para se tornar
um motorista é o Uber
(https://www.uber.com/br/pt-br/).
Para se tornar um motorista, basta ter a carteira de
habilitação - CNH, um veículo com algumas
exigências, se cadastrar, passar por uma avaliação
e caso ocorrer tudo certo se tornar um motorista.
A Uber faz o pagamento semanal e deposita os
valores direto na conta do motorista.
Além dele também é possível ser motorista nos
aplicativos
99Taxis (https://99app.com/motorista/99-taxi/) ou
Cabify (https://cabify.com/pt-BR)
que funcionam basicamente da mesma forma.
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11- Toque ou ensine um instrumento musical.
Se você é fera em algum instrumento musical,
pode começar a dar aulas do seu instrumento
favorito na própria casa. Geralmente este tipo de
serviço é oferecido para pessoas desde crianças à
idosos que sonham em aprender a tocar um
instrumento.
Se você não possui vergonha de tocar em público,
aproveite a oportunidade.

Em São Paulo ou grandes cidades, geralmente
muitos bares que possuem música ao vivo dão a
oportunidade para músicos se apresentarem
podendo oferecer bons cachês.
O melhor de tudo é que normalmente as
apresentações são durante a noite, deixando você
com o dia livre para fazer algum outro tipo de
trabalho.
Não quer tocar sozinho?

Tem dificuldades de
montar uma banda?

encontrar

pessoas

para
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Não tem problema.
O aplicativo AMY - Músicos em Comunidade (antigo
Fleeber) ou em inglês (AMY - Music Makers
Network (previously fleeber)) funciona como se
fosse um Facebook para músicos.
Nele é possível seguir pessoas, escutar seus solos
e seus sons, fazer amizade e conversar com
pessoas da comunidade a fim de juntar a galera e
quem sabe, ter uma banda de sucesso.

12- Se torne um garçom.
Já pensou em se tornar um garçom aos finais de
semana ou durante a noite e ganhar uma renda
extra com isso?

Muitas empresas contratam profissionais para
trabalhar como garçons durante os finais de
semana em restaurantes ou eventos como
casamentos, diversas festas, eventos específicos
ou datas especiais como Reveillon.
Seu forte é cozinhar e não servir as pessoas?
Estas mesmas empresas muitas vezes contratam
bartenders, chefs de cozinha e cozinheiros.
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Está difícil encontrar as empresas que fazem isso?
Existe
um
aplicativo
chamado
My
Staff
(http://app.mystaffapp.com.br/appmystaff)
onde
você pode encontrar diversos trabalhos apenas se
cadastrando e descrevendo sua experiência.

13- É bom em diversas atividades?
Se você é bom em diversas coisas e consegue
fazer mais de um trabalho extra em diferentes
ramos, ou possui dúvida em que trabalho se
encaixa melhor e precisa de um local que possa
dar diversas possibilidades, o Get Ninjas
(https://www.getninjas.com.br) é um site que traz
diversas opções como:

Aulas;
Consultoria;
Reformas;
Eventos;
E ramificações como:
Aulas de dança
Esportes
Bem estar
Bartender
Marceneiro
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Nele você consegue se cadastrar, escolher sua
especialidade, descrever no que é bom, conseguir
diversos trabalhos e ainda por cima ser avaliado
pelo cliente para que outras pessoas contratem
seus serviços.
Para finalizar, esperamos que você tenha
aproveitado e tenha aprendido como é possível
ganhar uma renda extra se planejando e definindo
corretamente o que será feito.
Acreditamos que definir uma meta e dar o primeiro
passo é o início de grandes mudanças.
Caso você se interessou por este conteúdo,
aproveite e verifique nossos outros e-books e
matérias do blog disponíveis em nosso site.
Até breve.
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