
Trabalhar pela internet? Essa é uma duvida que rodeia o imaginário 

de muitos, por isso convido a você para realizarmos uma breve 

reflexão. 

 

Conseguir um trabalho que seja viável realiza-lo de casa, figura como um sonho para 

muitos, pois além da comodidade de está no conforto de seu lar, outros fatores, como, 

não precisar se preocupar com o deslocamento e os custos que envolvem esse processo, 

horários fixos, sem falar na clássica figura do chefe gerando grandes problemas e 

estresses parra você. E foi pensando nisso que pensamos em alguns fatores que 

acreditamos que são necessários para que você possa iniciar nesse mundo, sem que 

tenha surpresas. 

 

Desejo versos valor agregado: 

É muito comum vermos em foros de discussões, redes sociais, entre outros meios, 

reclamações de muitas pessoas que tentaram iniciar algum tipo de trabalho na internet, 

mas não conseguiram obter êxito. Esse é um ponto muito importante a ser pensado, 

especialmente se você se encontra entre estas pessoas ou esta querendo iniciar no 

mundo digital; pois não basta apenas querer trabalhar, mas com o que você quer 

trabalhar? Qual é a sua especialidade? A forma como você pode agregar valor é o ponto 

mais importante, é necessário que você consiga de alguma forma agregar, para que 

consiga rentabilizar o que você pretende fazer.  

  

É necessário ser um especialista?  

Falar em trabalhar no mundo digital, em verdade é falar de forma genérica, pois o que é 

trabalhar na internet? Qual é a sua ideia de trabalho; tenha isto em mente para que você 

consiga elencar de forma adequada os seus próximos passos, ou corrigir os erros que já 

estão sendo cometidos. Se você se propõe a ser um programador, logo ser muito bom no 

que você faz é a melhor coisa que você pode fazer. Pois quem busca uma solução de 

software precisa de um programador, e não apenas alguém que está falando 

indiretamente “dá-me teu dinheiro, eu vejo o que faço”.  

 

Trabalhar digitalmente é um termo genérico. 

Como supracitado, trabalhar digitalmente é apenas um termo genérico, pois são 

inúmeras as possibilidades de trabalhos no mundo digital. Citamos o exemplo do 

programador, que é uma área que em regra precisa de pessoas que sejam especialistas, 

assim se você não consegue atender as expectativas do mercado, logo você será 



excluído. Isso repercute em diversas áreas, se você busca editar fotos, torne-se o melhor 

editor de fotos; se é ser escritor, seja o melhor escritor; faça as melhores campanhas de 

marketing, entregue mais do que é esperado e do que lhe for demandado.  

 

O estudo como uma importante arma:  

Quando se busca entregar um valor, em regra, esse valor é fruto do estudo. Quando 

alguém precisa que um determinado texto que seja escrito para fins didáticos, por 

conseguinte precisa de que quem escreve seja capaz de atender a expectativa, pois não 

será com um nível básico de escrita que grandes projetos caíram em suas mãos, em 

regra.  

 

Saiba solucionar problemas, agregue-se valor. 

Não há arma melhor do que saber solucionar um problema, pois quando você se propõe 

a entregar a solução, em muitos momentos, mesmo não sendo o melhor naquilo, 

demonstrar que você não só é capaz de solucionar o problema em questão, como já 

possui a solução, e uma arma muito importante. Nesse processo, não se esqueça, 

certifique-se de que realmente você é capaz de solucionar.  

 

Entenda os seus limites.  

Entender os seus limites é um fator extremamente necessário. Quando você consegue 

enxergar as suas limitações, você começa a perceber os pontos que precisam ser 

melhorados. Mas em muitos momentos as limitações não são apenas referentes ao 

conhecimento, como pegar um trabalho de que você não seja capaz de realizar com 

qualidade, o que é  um grande problema também, em muitos momentos limitações 

físicas como o tempo, pode representar um grande problema, ou seja, conheça-se bem, 

saiba o quanto de demanda você é capaz de atender, para que gere problemas, e até 

mesmo acabe com desvalorizações em sua imagem.  

 

Então, tentado a iniciar no mundo dos negócios digitais? Essas foram alguma de nossas 

dicas, aproveite, e até mais.  


