
Ganhe dinheiro na 
quarentena: As 5 melhores 

ideias! 

 

 

 
     Estamos diante de uma grande crise mundial que afeta milhões de 
pessoas em todo o mundo. 

 
     De acordo com a OIT quase 25 milhões de pessoas poderão ficar 
desempregadas por conta da COVID-19. 

 
     Enquanto alguns entram em total desespero, outros estão se 
reinventando. 

 

https://www.ilo.org/brasilia/lang--en/index.htm


    E você?  Pertence a qual dos dois grupos? 

 

     Separei cinco ideias de negócios para você ganhar dinheiro nessa 

quarentena. 

 

 

1.Cursos online; 

 

   O que você sabe fazer? Transforme em um curso online e ganhe 

dinheiro com isso. 

 

Uma das vantagens está em não precisar fazer envio de produtos 

físicos, outra vantagem seria ter a internet trabalhando para você as 

24h. 

 

• Defina o tema com base no que será oferecido, tenha por base o 

conhecimento que você domina. 

 

• Decida em que formato você irá oferecer, pode ser em formatos 

variados como e-book, vídeo aulas, webnários, sites de 

assinatura, podcast, etc. 

 

• Desenvolva o conteúdo, inclua materiais extras como exercícios ou 

indicações de leitura.  

 

• Depois de concluído é só divulgar nas redes sociais, grupos 

de whatsApp. 

 

• Existem plataformas nas quais você também pode colocar seu curso 

e pagar comissão para que outros vendam para você. Como 

a hotmart e monetizze. 

 

2. Ensino online; 

https://www.hotmart.com/pt-BR
https://monetizze.com.br/


 

Você também pode oferecer aulas em tempo real para seus clientes e 

lucrar um bom dinheiro com isso. 

 

Você pode criar um perfil no instagran e 

oferecer lives com suas aulas em tempo 

real. 

 

Uma boa oportunidade se você for 

professor de 

idiomas, yoga, pilates, personal trainer, 

etc. 

 

3.Comida delivery;  

 

    Se você se gosta de cozinhar, essa é 

uma boa oportunidade para colocar seus 

dons em prática e ir além dos elogios. 

 

     Para se ter um delivery de sucesso você não vai precisar de 

grandes investimentos. 

 

   Inicie com receitas simples e vá pegando a prática. Você pode 

divulgar em sites como o ifood que já possui uma clientela formada. 

 

 Algumas dicas de comida delivery abaixo; 

 

Pizza; Existem inúmeras possibilidades de sabores além de ser muito 

popular. 

Hambúrguer; Você pode dar seu toque único ao prato. É um mercado 

em crescimento.  

Marmitas; Invista em pratos saudáveis que mantenham 

aquele gostinho caseiro. Muitas pessoas optam pelas marmitas pela 

https://www.ifood.com.br/


praticidade que elas oferecem. 
 

4. Marketing de afiliados;  

    Uma outra opção é vender cursos já produzidos e ganhar dinheiro 

online com isso. 

 

   Encontre um curso com o qual você se identifica e seja um afiliado, 

você pode criar vídeos e divulgar o link, fazer post no seu blog ou nas 

suas redes sociais. 

 

    Ao clicar no link a pessoa será conduzida para a página de vendas e 

ao efetuar a compra, você ganhará sua comissão. 

 

5. Escreva um livro; 

 

    Se você sempre sonhou em escrever um livro, essa é uma ótima 

oportunidade para utilizar de forma produtiva o tempo que você está 

tendo nesse momento. 

 

    Existem meios de publicá-lo de forma 100% online. Você só precisa 

criar o livro e trabalhar para fazer uma boa divulgação. 

 

    Veja algumas das plataformas de livros online; 

 

Kindle Direct Publishing 

A mais popular, você publica sem burocracia e em minutos estará 

disponível para a audiência mundial do kindle. 

 

Clube de Autores 

Você pode tanto vender os livros já publicados como os seus também. 

É a maior rede social de escritores independentes da américa Latina. 

 

Livros Digitais 

Assim como as opções anteriores, não existe dificuldade na publicação, 

você receberá um link para fazer a divulgação do seu livro. 

 

 

       Depois dessas dicas, basta um pouco de dedicação. Aproveite 

https://kdp.amazon.com/pt_BR/
https://clubedeautores.com.br/
https://www.livrosdigitais.org.br/


esse momento para viver uma nova fase em sua vida explorando 

novas alternativas. 

  

      Quem sabe, quando terminar essa quarentena, sua segunda 

opção de negócio ficou tão lucrativa que virou sua principal fonte de 

renda. Coloque todas as suas ideias em prática agora.  

 

      Qual das ideias você mais gostou? Deixe seu comentário e 

compartilhe esse artigo! 


