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Como ganhar dinheiro sem sair de casa em 2016 – 10
maneiras simples para começar ainda hoje
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Ganhar dinheiro sem sair de casa  é o sonho de milhares de brasileiros atualmente.
Infelizmente poucas pessoas sabem que existe essa possibilidade nos dias de hoje.

Por esse motivo, resolvi compilar uma lista com 10 maneiras simples de começar um negócio
em casa, sem muito investimento e de forma eficaz.

Trabalhar em casa! Um sentimento que poucos possuem e que de fato é buscado por muita
gente. Você poder acordar na hora que quiser, fazer os seus próprios horários, não depender
do sistema e nem muito menos ter um patrão enchendo o seu saco.

Esses são motivos mais que suficientes para pensar em criar um negócio, seja digital ou físico
e assim conseguir a tão sonhada liberdade financeira e de tempo.

Nesse artigo eu vou te mostrar algumas ideias que eu mesmo já coloquei em prática e fui
beneficiado pelas vantagens que as mesmas trazem, algumas mais rentáveis, outras nem
tanto. Mas todas possuem algo em comum: Oferecem a capacidade de você poder trabalhar
de casa e assim ganhar dinheiro sem precisar sair da sua residência .
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01 # – Trabalhar como afiliado
Trabalhar como afiliado nada mais é, do que vender um produto e receber uma comissão por
aquela venda.

Exemplo: sou afiliado do produto (curso digital) Formula negócio online do Alex Vargas . Esse
produto me oferece uma comissão de 60% em cima de toda venda que eu indicar, ou seja,
metade do valor do produto. Assim, toda vez que alguém comprar pelo meu link, eu ganho
mais de R$ 250 reais de comissão, pois o valor do produto é de R$ 497,00.

Agora imagina realizar 10 vendas por dia desse produto? Seriam R$ 2.500 reais por dia. Nada
mal né? Não pense que é impossível, pelo contrário, é totalmente possível alcançar essas
metas, basta aplicar as técnicas corretas e fazer um trabalho diferenciado.

Por falar nisso, o Formula negócio online é um dos melhores treinamentos para quem deseja
ingressar nesse mercado de afiliados, veja minha opinião >>aqui<<.

Lembrando que esse produto é totalmente digital, o que favorece a dinâmica de venda e
recebimento de comissões, pois todo o processo é feito virtualmente.

Wilker, onde posso encontrar esses tipos de produtos para divulgar? 

Bom, você pode encontrar esses produtos em plataformas de afiliados, como a Hotmart,
Eduzz ou Monetizze. No artigo abaixo eu listo mais de 30 programas de afiliados que você
pode utilizar em prol do seu negócio.

>>Os 30 melhores programas de afiliados da atualidade – Guia Completo<<

Você pode também se afiliar a produtos físicos, utilizando plataformas como a Netshoes,
Imagem Folheados, dentre outras. Porém, eu recomendo principalmente se você estiver
iniciando, o trabalho com produtos digitais. Pois, além de extremamente lucrativos, a logística
é mínima, o que favorece o trabalho e a lucratividade do negócio.

Leia o artigo abaixo e descubra os 09 maiores erros de todo afiliado iniciante:

>>Marketing de afiliados: Os 09 maiores erros de todo iniciante (o sétimo é o mais frequente)
<<

02 # – Criar o seu próprio infoproduto
Primeiro, vamos saber o que é infoproduto!

Um infoproduto nada mais é do que um produto digital, ou seja, algo que pode ser
comercializado e entregue via internet, sem precisar do intermédio dos correios.

Criar um infoproduto é algo muito lucrativo nos dias de hoje, e posso afirmar que é uma das
melhores formas de começar um negócio na internet  principalmente.
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Mas porquê?

Simples! Ao se tornar um infoprodutor, você terá a capacidade de angariar vários afiliados
para o seu produto, terá maior margem de lucro e ganhará principalmente mais autoridade no
mercado.

Eu costumo falar que você só precisa de um editor de texto para poder começar a criar o seu
próprio produto digital. Você pode utilizar também, algumas ferramentas desse artigo e
assim, sair na frente da maioria dos concorrentes.

Logicamente que criar um produto não é nada fácil, ou seja, precisa-se de conhecimento em
determinada área, precisa-se criar uma área de membros, entender de edição de vídeos,
formatação de textos e diversas outras variantes. Porém, como já falei, é uma das melhores e
mais lucrativas formas de ganhar dinheiro sem sair de casa.

A minha dica é: Comece no mercado de afiliados, e com o passar do tempo e acréscimo de
experiência, vá criando os seus primeiros produtos digitais.

03 # – Oferecer Consultorias
Se você possui conhecimentos profundos em determinada área, ou conhece e sabe do que
fala com autoridade, você pode oferecer consultorias para as pessoas que desejam aprender
aquele conhecimento que você já domina.

3/7

https://www.wilkercosta.net/ferramentas-de-marketing-digital/


Talvez você nunca tenha pensando nisso, mas você não precisa ser top dos tops no mercado
para poder começar a oferecer consultorias. Você pode muito bem encurtar o caminho de
muita gente com o seu conhecimento e assim, ajudar muitas pessoas a conquistarem os seus
sonhos de uma forma mais rápida.

Só lembrando, essas consultorias podem e devem ser dadas do conforto do seu lar. Assim,
você evita o stress do dia a dia, e ainda faz o que ama, que é ajudar as pessoas a
conquistarem os seus  objetivos na vida!

04 # – Ganhando dinheiro com o Adsense
Outra forma de ganhar dinheiro sem sair de casa é trabalhar com o Google Adsense. Apesar
de não ser uma forma muito rentável, ainda sim é uma forma de ganhar dinheiro em casa.

O único trabalho aqui é justamente produzir bastante conteúdo e mais importante que isso, é
justamente conseguir bastante tráfego para o seu conteúdo, para que assim, as chances de
ganhos maiores com esse programa do Google, se intensifiquem.

05 # – Redator Freelancer
Se você gosta de escrever e tem facilidade para criar conteúdo, essa pode ser uma ótima
forma de ganhar dinheiro em casa.

Existem diversas pessoas procurando todos os dias freelancers digitais para redigirem
artigos, criarem e-books e cartas de vendas para os seus negócios. Cabe a você procurar
essas fontes e assim conseguir diversos jobs para agregar valor ao seu trabalho.

Outro dia eu entrevistei o Victor Palandi, que é uma referência nacional nesse tipo de serviço.
O cara até criou uma agência voltada para o mercado de redação online. Você pode conferir
essa entrevista >>aqui<<.

06 # – Loja Virtual
Outra excelente alternativa é começar com uma loja virtual, e antes que você pense: Nossa!
Não dar pra mim, pois precisarei contratar um programador caro para criar a mesma e tudo
mais, eu afirmo que você pode começar de forma modesta, ou seja, pode começar pelo
Mercado Livre mesmo.
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Você pode vender produtos físicos e revender no ML, ou pode utilizar a técnica do
dropshipping e importar produtos de fora para também revender no mercado livre. O
importante aqui é COMEÇAR!

Você pode fazer um curso de dropshipping e começar a vender diretamente da china . Já
pensou nisso? É algo totalmente possível e altamente lucrativo.

Depois, com o passar do tempo e sucesso em vendas, você pode criar uma loja virtual e de
fato vender os seus produtos de forma muito mais consistente.

E não se esqueça, com a loja no ar, você vai precisar de um item muito importante: TRÁFEGO!
Sem isso, sua loja vai ser um fracasso.

E para isso eu compartilho um super artigo, onde mostro 46 fontes de tráfego que podem e
devem ser exploradas por você no seu negócio:

>>46 fontes de tráfego para você utilizar hoje mesmo em seu negócio online<<

07 # – Trabalhar como tradutor online
Se você manja dos paranauê das línguas, você pode muito bem trabalhar como tradutor
online. Você pode traduzir livros, artigos, vídeos e etc. Não se engane, tem muita gente
procurando desesperadamente tradutores online.
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08 # – Venda seus serviços
Você sabe criar um site / blog? Sabe configurar campanhas no Facebook? É formado em
computação, psicologia, português ou algo do tipo? Sabe desenvolver temas parecidos com o
épico aqui do blog?

Pronto, se você tem algum conhecimento que de fato pode ser explorado pelo mercado, você
pode muito bem, vender esses serviços para pessoas e até empresas de grande porte.

No vídeo abaixo eu compartilho uma mensagem interessante de que o seu conhecimento vale
ouro nos dias de hoje:

OBS: Caso tenha dificuldade em vender seu serviço online, você pode muito bem empacotar
aquilo que você já sabe em um curso digital e oferecer para a sua audiência. Tenho certeza
que existe muita gente louca para aprender o que você já sabe!

09 # – Hospedagem de sites
Você pode contratar um servidor de hospedagem e incluir no plano de contratação uma
revenda de hospedagem. Assim, você poderá comercializar hospedagens de sites para a sua
audiência.

Uma excelente empresa que recomendo e uso é a Hostgator.

10 # – Microfranquias
As microfranquias foram por muito tempo uma excelente forma de começar a ganhar dinheiro
em casa.

Atualmente muitas pessoas têm adotado o marketing de afiliados e o mercado digital, porém,
as microfranquias ainda funcionam muito bem, e podem trazer ótimos resultados pra você o
seu negócio.

Como ganhar dinheiro sem sair de casa?
Bom, acredito que depois de ler o artigo até aqui, ficou claro que existem inúmeras
possibilidades que você como sonhador e futuro empresário pode estar utilizando para
fomentar um negócio, seja esse digital ou físico.

É importante destacar que você não pode depositar todos os ovos em uma cesta só. O que
isso significa?

Significa que você deve sempre diversificar suas fontes de receita. Um exemplo é trabalhar
como afiliado e produtor ao mesmo tempo, se o negócio como afiliado não estiver dando
resultados, o trabalho como produtor pode suprir essa perda e assim por diante.
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Nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre isso:

Espero que você tenha gostado do artigo. Você já conhecia essas formas de montar um
negócio? Já trabalha com alguma delas? Deixa a sua opinião nos comentários.

Grande Abraço e até a próxima!
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