
Manual para quem sonha em trabalhar sem sair de casa e ganhar 

dinheiro pela internet. 

Aqui nós daremos algumas dicas para quem sonha em ganhar dinheiro sem sair de 

casa e manter uma renda estável mensal. Tudo isso sem cair nos famosos golpes da 

internet.  

Leia esse post e siga as nossas dicas, para aprender a ganhar dinheiro rápido de 

maneira segura. 

É possível ganhar dinheiro pela internet? 

Sim é possível ganhar dinheiro pela internet! A internet é um meio de comunicação 

que está facilitando a vida de pessoas no mundo todo e abrindo cada vez mais portas 

para a era digital.  

Pessoas no mundo todo, trocam seus empregos de longas horas de trabalho, para 

facilitarem a sua vida trabalhando pela internet e ganhando dinheiro sem sair de casa. 

Se você também tem esse sonho, leia e siga as nossas dicas para se desenvolver 

profissionalmente, aproveitando essa nova era de tecnologia e desenvolvimento 

digital para optar por uma nova de oportunidade de ganho.  

Continue lendo e descubra como ganhar dinheiro online maneira simples e fácil. 

Principais erros de quem quer trabalhar pela internet: 

Aqui nos falaremos sobre os principais erros de quem quer ganhar dinheiro 

trabalhando em casa. 

Geralmente quando ouvimos falar que a internet é também uma ótima forma de 

ganhar dinheiro  

As pessoas buscam desesperadamente para essa solução milagrosa e acabam 

cometendo erros gravíssimos. 

 Vou ganhar dinheiro sem sair de casa realizando o investimento da primeira 

oportunidade que aparecer. 

Esse sem dúvida é um dos erros mais graves cometidos por pessoas que querem 

ganhar dinheiro sem sair de casa. A primeira coisa que se deve ter consciência é que 

nem tudo que está na internet é verdadeiro. Aja com desconfiança sobre tudo o que 

aparecer. Principalmente se requisitar um investimento muito alto e não te fornece 

nenhuma garantia de trabalho. Isso é bastante comum. A internet é um mundo de 

oportunidade, mas também pode ser uma teia de engano. Aja com cautela, referente 

as oportunidades que tiverem diante os seus olhos, para não se decepcionar. 

 Estou ganhando dinheiro na internet. Vou pedir demissão do emprego. 



Já dizia o ditado antigo, nunca troque o certo pelo duvidoso. Nesse caso não é 

diferente. Encontrou uma maneira de ganhar dinheiro rápido e quer logo pedindo 

demissão do emprego?  

Antes avalie as oportunidades e tenha certeza que esse lucro será estável. A maioria 

das oportunidades de ganhar dinheiro pela internet possui na verdade uma 

instabilidade, ou seja, um mês você pode ganhar dinheiro a mais que outro. Se não 

tiver certeza, mantenha a oportunidade da internet como uma maneira de adquirir 

uma renda extra. 

 Vou ganhar dinheiro pela internet sem fazer nada. 

Existem maneiras de você ganhar dinheiro pela internet de maneira fácil. Mas nunca, 

sem fazer nada.  

Não existe nenhuma arvore de dinheiro no mundo. Então se a proposta oferecida a 

você, for para ganhar dinheiro simplesmente por existir, comece logo a desconfiar por 

que as coisas não são por aí. 

Principais benefícios de trabalhar em casa: 

Para você que sonha em trabalhar em casa listamos os principais benefícios para você 

não desistir desse sonho. Ele não só é possível como também é real. 

 Maior liberdade profissional. 

 Mais próximo de sua família. 

 Estará em seu ambiente de conforto. 

 Terá uma alimentação mais saudável. 

 Poderá definir o próprio horário de trabalho. 

 Redução do estresse. 

 Vantagens financeiras.  

Principais cursos para quem quer trabalhar em casa e ganhar dinheiro 

pela internet. 

Nem todas as oportunidades do mundo online necessitam de algum tipo de curso 

básico ou curso superior. Mas, com certeza esse é um grande diferencial para ganhar 

dinheiro online. 

Veja abaixo os principais cursos para quem deseja ganhar dinheiro sem sair de casa: 

Principais cursos superiores para quem quer ganhar dinheiro sem sair de casa: 

 Letras – Ganhar dinheiro com a área de redação da web. 

 Direito – Trabalhar como freelances e ganhar dinheiro na área de leis e 

documentos formais empresarias. 

 Administração: - Ganhar dinheiro com contas e somatórias empresariais. 

 Contabilidade – Trabalhar online como contador de empresa. 



 Pedagogia – Trabalhar na internet com redação de artigos educacionais. 

 Educação física –  Ganhar dinheiro na Áreas fitness. 

Principais cursos básicos para quem quer ganhar dinheiro sem sair de casa: 

 Fotografia – A área fotográfica é uma das principais no ramo de 

trabalhos freelancers. Faça o curso e Ganhe dinheiro com fotografia. 

 Curso de SEO – SEO é uma das ferramentas mais requisitadas no campo 

de trabalho freelancers para Ganhar dinheiro online. 

 Informática: Para saber redigir arquivos nada melhor que ter um 

conhecimento excelente na informática e ganhar dinheiro de maneira 

segura. 

 Jornalismo online: Esse é um curso bem simples, porém desenvolve a 

sua grade curricular ainda mais  e te ajuda a ganhar dinheiro online de 

maneira mais rápida. 

 Vídeo: O curso de vídeo também uma excelente opção de trabalho para 

ganhar dinheiro sem sair de casa. 

10 Maneiras de como trabalhar pela internet sem sair de casa 

O sonho de trabalhar em casa no conforto do lar, fazendo os próprios horários sem 

enfrentar os transtornos para chegar ao trabalho, pode se transformar em realidade. 

Sim! É possível ganhar dinheiro sem sair de casa. 

Aqui nós ensinaremos dez maneiras de você ganhar dinheiro fácil sem sair de casa. 

As vantagens de trabalhar sem sair de casa são inúmeras, tudo o que você precisa é 

ter disposição, disciplina e principalmente organização de horários, para fazer esse 

sonho se tornar real e o mais importante irá ganhar seu dinheiro honestamente. 

1. Ganhe dinheiro sem sair de casa: seja um blogueiro. 

Para quem gosta de escrever e se comunicar diretamente com o público virtual 

trabalhar com blogs é uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro fácil. 

Para iniciar um blog é necessário um pouquinho de paciência e dedicação. Aqui 

daremos algumas dicas para você de como ganhar dinheiro online através de blogs. 

Existem três formas de você ganhar dinheiro com blog: 

 Propagandas: a melhor maneira de você conseguir ganhar dinheiro com um 

blog é através do sistema de propagandas. Sabe aquelas propagandas laterais 

que aparecem quando você visita um site? Cada propaganda daquela, rende 

porcentagem ao blogueiro quando é acessado por alguém. Você pode 

conseguir essas propagandas através de um sistema de filiação como por 

exemplo o site: Lomadee e o Uol Afiliados e trabalhar online. 

https://www.lomadee.com/
http://afiliados.uol.com.br/


 Venda de produtos: Se você pensa em conseguir uma renda extra pela internet 

vender produtos através de seu blog é uma excelente ideia.  

 Divulgação: Quando o seu blog adquire uma quantidade alta de acessos e de 

seguidores é normal pessoas da mesma área te procurar para usar o seu blog 

como uma plataforma de divulgação, essa é uma das maneiras de ganhar 

dinheiro. 

Se você se interessou e não quer deixar essa oportunidade de ganhar dinheiro 

online passar sugerimos a você que comece a planejar e a desenvolver suas ideias. 

Escolha um tema de que goste e tenha facilidade em escrever. Uma ótima maneira 

de se desenvolver ainda mais, para quem está começando é recorrer ao Marketing 

digital e fazer de seu blog um sucesso. 

 

2. Quer ganhar dinheiro online? Crie uma loja virtual.  

Criar a sua própria loja online é uma excelente forma de ganhar dinheiro sem sair de 

casa. No início irá parece complicado, mas aqui daremos algumas dicas para facilitar 

para você. 

Quando pensamos em loja online e em uma maneira de ganhar dinheiro na internet 

com um comercio próprio a primeira coisa que nos vem à mente são as grandes lojas 

como Submarino, Saraiva entre outras e o principal o valor do investimento. 

Mas, não precisa ser assim, você pode começar com uma loja online de baixo 

investimento e ficar rico.  

Existem diversas plataformas online que oferecem a você a oportunidade de começar 

a loja online, para iniciantes você pode testar o funcionamento da plataforma de 

maneira gratuita e começar imediatamente a trabalhar online. 

Se você optou pela criação de uma loja online para ganhar dinheiro, mas não sabe o 

que comercializar é bem simples:  

As lojas online da internet podem vender de tudo, então se você tem algum talento 

nato como desenhar ou pintar quadros, certamente é uma excelente forma de ganhar 

dinheiro. 

Outra ideia é fazer um pequeno investimento, você pode por exemplo comprar 

produtos de lojas atacadistas e vender a preço de varejo. 

Gostou da ideia? Não perca essa maravilhosa oportunidade de ganhar dinheiro sem 

sair de casa o mercado online está crescendo a cada dia mais, não fique para trás. 

Comece agora e faça a sua loja bombar na Web. 

3. Está pensando em trabalhar em casa pela internet? Seja um 

Youtuber. 



Sabe aqueles vídeos do Youtube que tem milhões de acessos? As pessoas ganham 

dinheiro por ele. 

Pode parecer uma tarefa um pouquinho difícil, na verdade tudo que está começando é 

complicado, mas ganhar dinheiro no Youtube é possível. 

Isso acontece, porque cada propaganda daquela é paga ao Youtuber, centavos em 

dólares que podem chegar até cinco dólares por cada propaganda, é claro que isso 

vareia do canal, número de inscritos, visualizações e tudo mais. 

 Então, se você gosta de câmeras e está disposto a trabalhar como Youtuber 

certamente é uma ótima opção, com alguns meses de dedicação, você conseguirá 

obter uma renda extra e quem sabe fazer disso a sua profissão. 

Os assuntos que mais fazem sucesso no mundo digital são: Humor, politica, 

sexualidade, evangélicos, livros...  

4. Quer ganhar dinheiro fácil? Já ouviu falar do leilão do centavo? 

“Leilão do centavo” são sites na internet que fazem leilões na internet com produtos 

que são vendidos por centavos.  

Os sites de leilões do centavo funcionam da seguinte maneira: você compra laces, cada 

lance custa R$1,00. 

Quando um produto é levado a leilão, cada lance que você der irá aumentar R$0,01 do 

valor do produto, após isso o cronometro dará 10 segundos para zerar, se ninguém 

mais der um lance nesses 10 segundos o produto é seu. Então você paga o valor do 

arremete do produto. 

Vamos supor que você arremate uma geladeira com dois lances por R$14,61. Nesse 

caso você irá pagar R$2,00 (R$1,00 por cada lance) mais o valor da geladeira. Então 

você irá levar uma geladeira nova por apenas R$16,61.  

Enquanto a empresa lucrou R$1461,00 na geladeira (Já que cada 0,01 custa R$1,00 na 

hora de comprar os lances) 

Sem dúvida é uma maneira divertida de conquistar um produto. Mas a pergunta é: 

Como participar do leilão dos centavos irá fazer com que você ganhe dinheiro rápido? 

É bem simples, algumas pessoas logo ao conseguirem arrematar um produto colocam 

a venda em sites como Mercado Livre e OLX. 

Então vamos supor que você consiga vender essa geladeira nova por R$1200,00 (mais 

barata do que o preço de mercado) irá lucrar R$1183,39. Só mudará o endereço de 

entrega para a casa do comprador. 

Então imagine que você consiga replicar isso em pelo menos 10 vezes por mês, você 

terá um lucro aproximado de R$11833,90 tudo isso sem sair de casa.  

Não é uma maneira fantástica de ganhar dinheiro honestamente? 



5. Quer obter uma renda extra de maneira fácil? Que tal fotografar? 

Se você gosta de tirar fotos e quer ganhar dinheiro sem sair de casa aqui nós temos 

duas dicas de como fazer isso funcionar. 

Se esse é o teu grande sonho tem duas formas de ganhar dinheiro fotografando a 

primeira é criando um blog de fotografias para postar a suas fotos. Nesse caso você iria 

ganhar dinheiro pelo sistema de filiação como descrevemos no acima. 

Ou você pode ganhar dinheiro fácil vendendo fotografia. Existem diversos sites que 

comercializam fotografias para o mundo todo, nesse caso você ganharia uma 

porcentagem de 30% a 70%. 

Sem dúvida essa é das melhores formas de ganhar dinheiro trabalhando em casa. 

6. Trabalhe em casa: que tal vender cursos? 

Se você gosta de ensinar e quer ganhar dinheiro sem sair de casa temos aqui uma 

grande oportunidade de começar a lucrar imediatamente. 

Hoje em dia qualquer habilidade é válida e pode te render um bom dinheiro. Existem 

diversos sites na Web que trabalham apenas com o fornecimento de cursos online. O 

mais interessante é que eles revendem esses cursos e te passam 30% do valor. 

Não precisa ser nada especial. Você pode fazer um curso, através de um material 

escrito, um vídeo aula ensinando por exemplo a fazer brigadeiro e fornecer o seu 

material para ser comercializado nesses sites, se o seu curso for vendido 30% é seu. 

Então se você tiver vocação e souber administrar o seu tempo, certamente irá ganhar 

muito dinheiro sem precisar sair de casa. 

7. Quer ganhar dinheiro online? Já pensou em comprar uma franquia 

digital? 

Entre as inúmeras formas de ganhar dinheiro honestamente sem sair de casa. 

Comprar uma franquia digital certamente é um investimento que te fará ganhar muito 

dinheiro. 

As franquias digitais podem ser compradas em um valor mínimo de R$1500,00 a 

R$5000,00, se você souber trabalhar te fará ficar rico. 

Existem inúmeras empresas grandes, que buscam franqueados para trabalharem, 

principalmente com a administração digital da loja. Você compra a franquia e 

movimenta a loja de sua casa, recebendo porcentagem. 

Essa é uma ótima opção para quem pode investir, principalmente por que os lucros 

mensais chegam a ser superiores a 200 % do valor da compra da franquia.  

Sem dúvida é umas maneiras de ganhar dinheiro sem sair de casa. 

8. Trabalhando em casa: já pensou em ser freelance? 



Se isso nunca passou pela sua cabeça asseguramos a você que é uma maneira 

maravilhosa de se conseguir dinheiro sem sair de casa. 

Existem diversas plataformas que permitem freelances entrarem em contato com 

pessoas e empresas que buscam diferentes tipos de trabalho. Nesse caso, você faz os 

seus horários e o seu valor.  

As áreas para quem quer trabalhar como freelance para diferentes empresas são 

muitas, desde escritor sem experiência a contadores de empresa. 

Então se você gosta de escrever, desenhar, tem alguma experiência em determinadas 

áreas, não custa nada buscar uma plataforma que atenda aos teus serviços e te 

coloque em direção a essas empresas para trabalhar sem sair de casa. 

   Ganhar dinheiro trabalhando com o que você gosta, sem sair de casa. Isso é 

simplesmente perfeito. 

9. Quer ganhar dinheiro revendendo produtos na internet? Nós 

ajudamos você. 

Se você gosta de trabalhar com vendas, uma ótima forma é trabalhar como 

revendedora de produtos online e ganhar dinheiro sem sair de casa. 

Estamos bastantes acostumados com as revendas de produtos através das revistinhas 

como Avon e Natura. Mas com o mundo da tecnologia e globalização isso também 

mudou. 

Diversas empresas como essa, trocam a opção de venda de revista, por 

comercializarem através de plataformas online e para isso precisam de pessoas 

dispostas a gerenciarem essas contas e divulgarem entre seus amigos. 

Para quem gosta é sem dúvida uma excelente forma de ganhar dinheiro sem sair de 

casa. 

10. Quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Já pensou em trabalhar 

com previsões da bolsa de valores? 

Se você gosta de gráficos, números e estáticas uma das formas de ganhar dinheiro 

sem sair de casa é trabalhar com previsões da bolsa de valores. 

Existem diversas plataformas que trabalham diretamente como isso, o valor mínimo 

de investimento é de R$20,00 e tudo o que você precisa fazer é uma previsão se a 

bolsa irá cair ou aumentar e fazer um investimento. 

O investimento mínimo para cada previsão é de R$2,00 se você errar você perde esse 

valor, mas se acertar irá ganhar a porcentagem de cotação da bolsa que irá variar de 

40% a 90%. 

Não é uma atividade difícil, logo você pegará o jeito e poderá trabalhar de maneira 

segura. 



A média salarial de quem desenvolve bem é de R$3000,00 excelente forma de ganhar 

dinheiro sem sair de casa, não é mesmo? 

Para você que está iniciando no mercado online e quer ganhar dinheiro 

sem sair de casa: O que é marketing digital? 

Com certeza você já deve ter ouvido sobre o famoso marketing digital e aqui nós te 

ensinamos de maneira bem fácil o que é e como ele faz toda a diferença na hora de 

ganhar dinheiro online. 

Marketing digital são meios de divulgação que uma empresa ou uma pessoa 

desenvolve para a divulgação de seus produtos e alcançar um maior número de 

vendas. 

Recorrer ao Marketing digital é uma excelente forma de movimentar o seu comercio e 

blog online e ganhar dinheiro mais rápido.  

Esses serviços de divulgação tendem a desenvolver e colocar a sua empresa no topo 

do ramo empresarial   e desenvolver ainda mais o seu comercio, principalmente se 

estiver mobilizando e desenvolvendo uma forma de levar o seu comercio online até os 

seus clientes. 

 Eu posso desenvolver o meu próprio marketing digital e ganhar dinheiro 

sem sair de casa? 

Você não precisa recorrer a uma empresa necessariamente para desenvolver o 

marketing digital, com algumas técnicas disponibilizadas pelo próprio Google como 

SEO e Otimização de Site, Backlinks, Keyword Panner você conseguirá desenvolver a 

sua empresa e torná-la no topo do resultado da busca do Google.    

Vou trabalhar em casa e ganhar dinheiro pela internet como faço para 

deixar meu blog no topo da busca do Google?  

Para quem optou em trabalhar no comercio online com a própria empresa digital 

como criação de blog e loja online própria a primeira preocupação é “como deixar o 

meu blog no topo do Google? ”. Essa sem dúvida é uma preocupação muito comum e 

com certeza irá fazer com que você ganhe dinheiro online de maneira fácil. 

Mas nem todos têm como pagar uma empresa de marketing digital. Aqui nós daremos 

algumas dicas essências para deixar o seu blog no topo da busca do Google. 

Coloque um título chamativo: sem dúvidas o título do site tem tudo a ver com os 

resultados do Google. Quanto mais simples for, maior é a chance de ser mais 

pesquisado, isso com certeza fara o seu blog estar entre os primeiros. 

Otimização de site e SEO: Essa aplicação é extremamente importante para o índice 

do seu site. A colocação do de palavras chaves repetidamente de maneira estratégica 

fará o seu site estar entre os primeiros. 
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Imagens no blog: As imagens do blog certamente farão a leitura se tornar mais 

agradável para o leitor, além de desenvolver de desenvolver uma estética agradável. 

Isso ajudará com o que seu blog fique entre os primeiros, principalmente se a imagem 

escolhida estiver associada as buscas de fotografias do Google Imagem. 

Números de acessos: Os números de acesso de um blog influem na colocação dos 

resultados de busca do Google, por isso a divulgação de seus serviços é extremamente 

importante para impulsionar o seu site. 

Criei uma loja virtual online, como faço para desenvolver o meu 

comercio e ganhar muito dinheiro? 

Se você optou pela criação de uma loja online para comercializar os seus produtos e 

ganhar dinheiro online não é necessário apenas divulgar a sua empresa é necessário 

ter uma estratégia e desenvolvimento online para comercializar e vender os seus 

produtos. 

Todos podem conhecer o seu comercio, mas se não atrair o público internamente isso 

será um problema. Veja as dicas que nós oferecemos para você que está começando a 

comercializar os seus produtos online. 

A cor da plataforma: Pode não parecer interessante, mas a cor da sua loja virtual fará 

total diferença. Cores neutras e simples tendem a fazer mais sucesso, isso por que 

cores fortes e chamativas cansam a vista o que poderá levar os seus possíveis clientes 

a desistirem da página por esse detalhe. Escolha uma cor interessante e ganhe 

dinheiro na internet. 

Orçamento simples: A maioria dos clientes quando querem um produto, querem logo 

saber o preço, então facilite. Seja objetivo. Ganhe seu dinheiro. 

Faça promoções e doe brindes: Alguns blogs de vendas certamente conquistam 

clientes por poucas coisas. As vezes fazer a doação de um brinde como uma caixa mais 

bonita, uma sacola entre outras coisas, farão os clientes terem preferência por sua 

empresa. Isso irá ajudar a você a ganhar mais dinheiro.  

Seja gentil. Interaja com seus clientes: Quando se está trabalhando com uma loja 

física, os clientes gostam de dialogar e conversar com o vendedor. Essa relação de 

vendedor e cliente faz toda diferença na venda. Se está comercializando um produto 

em um blog pessoal, converse, seja espontâneo, dialogue com seus clientes. Se você 

está com uma empresa mais séria, não deixe de colocar “entre em contato” “fale 

conosco” uma maneira de seus clientes se expressarem e isso desenvolverá o teu site 

e te fará ganhar dinheiro rápido. 

Ative os comentários em seu blog: Quando se está comercializando um produto, os 

comentários são uma maneira de fazer com os clientes conheçam outras opiniões e 

desenvolvam a segurança na hora de comprar o produto. 



Facilite a forma de pagamento: Esse sem dúvida é um dos detalhes mais importantes. 

Os clientes estão preocupados com a forma de pagar o seu produto, então facilite o 

serviço, recorra a plataformas como Pagseguro, Bchash, MecadoPago. Mesmo que 

essas ferramentas de parcelamento cobrem algumas taxas de compra, aumentará o 

índice de clientes e suas vendas irão aumentar, consequentemente o seu dinheiro 

também. 

 Nossa mensagem para você que quer trabalhar em casa e ganhar 

dinheiro pela internet: 

Para finalizar explicamos a você que ganhar dinheiro pela internet é possível. Você só 

precisa de um pouquinho de dedicação e esforço para fazer funcionar. 

Cautela não é o bastante, tome cuidado com os famosos golpes na internet. Invista em 

seu próprio negócio, acredite em seu potencial. Se você quer, você pode e nós 

ajudamos você. 

Se leu essa matéria e optou por investir em um comercio online, faça um 

planejamento antes, analise a si mesmo para saber se está apto para trabalhar em 

casa. 

Não se esqueça que todo começo é difícil. Não vá pensando que no primeiro dia de 

blog ele estará entre os mais acessados. Mas não se esqueça de um em um se faz um 

milhão. Nós torcemos por você.  


