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Como avaliar se preciso
de uma renda extra?

É simples: se as suas contas não fecham, mesmo que tenha seguido todas as
maneiras possíveis de organização de finanças ou se a tentativa de conseguir um
emprego formal que paga mais também não funcionou, que tal expandir a mente
e pensar em formas de ampliar suas receitas?
Mas, antes de qualquer coisa, você tem algum talento ou acredita que pode
desempenhar funções sem que a sua ocupação principal seja prejudicada?
Se a resposta for “sim”, veio ao lugar certo. Aqui, mostraremos a você diversas
maneiras para sair do vermelho e conseguir uma "graninha" a mais no fim do
mês.
A economia colaborativa chegou para ajudar você a chegar no seu objetivo:
conseguir dinheiro. Existem dezenas de plataformas que estão à disposição para
quem oferece um serviço para pessoas dispostas a pagarem por ele.
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Diversas empresas se reinventaram e facilitaram a busca da renda extra como,
por exemplo, cuidar de um cachorro. Há alguns anos, as pessoas deixariam com
vizinhos ou parentes, mas hoje a variedade de opções online é atrativa e em
conta.
De todo modo, a maneira tradicional de garantir renda extra continua em alta,
obviamente. A venda dos docinhos no trabalho no horário de almoço ou da
lingerie para as amigas no fim de semana são formas clássicas para aumentar a
renda e garantem o resultado esperado.

Fique de olho nas dicas deste e-book!
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Plataformas para quem
busca uma renda extra

São tantas contas e compromissos que é comum não conseguir arcar com as
obrigações financeiras. E, com isso, a procura de formas de arrumar dinheiro
aumenta e as opções também.
Graças à tecnologia, existem diversas ferramentas que colaboram na busca pelo
dinheiro extra. São plataformas, aplicativos e sites que unem quem oferece a
quem necessita de determinado serviço.
As possibilidades são inúmeras, indo desde consertos de notebooks até passeio
com cães ou babás de crianças. Tudo depende das suas habilidades.
Seja para fazer uma viagem, para investir nos estudos ou pagar as contas do mês,
essa renda complementar pode, finalmente, fazer com que as finanças entrem
no eixo. Confira algumas plataformas que podem facilitar sua busca!
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De renda extra o Airbnb entende! Os anfitriões lucram até R$4,5 mil por mês,
segundo a revista Exame. O serviço funciona assim: se você tiver um quarto,
cômodo ou até mesmo uma casa que não usa frequentemente, é possível se
cadastrar no site para aluguel.
Quem estiver interessado no serviço fará o cadastro e buscará a cidade, valores
e opções disponíveis. Caso fiquem interessados pelo que oferece, entrarão em
contato. O site está disponível em diversas línguas, o que faz abrir um leque de
oportunidades para quem aluga.
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Tanto para quem procura um serviço quanto para quem oferece o próprio
serviço, a GetNinjas se encaixa. Desde o conserto de um celular até a limpeza de
carros ou procedimentos estéticos, há pessoas oferecendo todo tipo de serviço.
É muito simples fazer parte do site, basta criar uma conta informando suas
habilidades, por exemplo, consertar máquina de lavar. Após isso, coloque os seus
dados e aguarde o contato dos clientes interessados.
Não há custos para anunciar seu trabalho e o GetNinjas possui um bom sistema
de avaliação. Quanto melhor for a sua pontuação, mais chances de ganhos
extras.
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O conceito de aluguel de veículo se tornou palpável com a Moobie. Essa
plataforma de aluguel teve crescimento acentuado nos últimos anos.
Funciona assim: você se cadastra no aplicativo pelo smartphone colocando
todas as suas informações e as do veículo.
Após isso, o usuário pode escolher o carro que estiver mais próximo e solicitar a
reserva. O pagamento é pelo cartão de crédito, por meio do aplicativo, com
segurança e praticidade.
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A plataforma Elo 7 é a maior do Brasil na compra e venda de artesanato. Há
produtos de todos os tipos, desde o topo de bolo para casamentos até agendas
personalizadas.
Para se cadastrar, entre no site e clique em “Quero abrir minha loja”. Depois,
siga as instruções do site. Não há custos fixos para colocar os produtos à venda,
apenas uma taxa de comissão sobre o valor total de pedidos.
O próprio vendedor pode gerenciar seus anúncios e pedidos. Se você faz algum
tipo de artesanato, este é o lugar ideal para garantir a renda extra.
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Não muito conhecida, mas não menos útil, a Workana é uma plataforma de
freelancers. Nela, há centenas de profissionais de áreas completamente
diferentes que irão realizar o projeto desejado.
Ou seja, se você é jornalista, publicitário, designer e etc., cadastre-se e ofereça
seus serviços para quem precisa de um freelancer.
O próprio site disponibiliza espaços para envio de mensagens e arquivos,
facilitando o cumprimento das tarefas solicitadas. O pagamento é feito após a
finalização do projeto.
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Que tal ser um anfitrião de cães? Na DogHero, isso é possível! No site ou no
aplicativo, pessoas que precisam de “babás” fazem uma busca das opções
disponíveis dentro do perímetro indicado e colocam a data que irão solicitar o
serviço.
Os anfitriões devem, por sua vez, criar um perfil e colocar as fotos da residência
em que os cães ficarão hospedados. As reservas podem ser fechadas pelo
próprio aplicativo e pagas por meio de boleto ou cartão.
A pessoa que irá cuidar do animal não precisa se preocupar com a alimentação
ou brinquedos, pois são de responsabilidade do dono.
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41 formas de ganhar
dinheiro extra

Para ganhar dinheiro, é preciso ter criatividade. Das centenas de
formas possíveis, listamos 41. Confira!
1. Faça marmitas
Comida é quase sempre um bom negócio! Em uma época em que a vida está
cada vez mais corrida as pessoas estão cozinhando menos e comprando mais
comidas prontas. A venda de refeições é uma boa oportunidade de ganhar
dinheiro.
2. Trabalhe com comidas saudáveis
A preocupação com a saúde é cada vez maior, e isso atinge também a
alimentação. A busca por alimentos saudáveis tem crescido consideravelmente.
Trabalhar com alimentos é sempre uma boa opção, ainda mais com um
segmento mais específico que cresce e apresenta muitas oportunidades, seja
comercialização de produtos ou até mesmo a venda de marmitas saudáveis.
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3. Revenda produtos
A revenda de produtos não é algo novo, entretanto existem muitas opções para
se trabalhar. Por exemplo, é possível citar a revenda de maquiagem, joias e
semijoias e até mesmo a revenda de produtos por catálogo. O importante é
saber o que levar para o seu público.
4. Alugue uma vaga na garagem
Sabe aquela vaga de garagem que você não usa? Ela pode se transformar em
dinheiro para você! Os grandes centros urbanos estão se tornando mais
apertados devido a sua expansão, e com isso, as garagens e vagas se tornam
itens cada vez mais disputados. Se você tem uma vaga que não usa, pode
capitalizar em cima dela alugando para alguém.
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5. Produza algum tipo de produto
Para ganhar dinheiro é preciso ter soluções criativas. Desenvolver algum
produto pode ser uma solução. Seja bastante criativo e procure entender onde
existe uma necessidade do público que ainda não é atendida.
6. Crie uma loja virtual
Comodidade, facilidade e uma rotina muito intensa fazem com que as lojas
virtuais sejam atividades bem consolidadas atualmente. Nelas, é possível vender
diversos produtos e para um mercado ainda maior, já que ela não está limitada a
barreiras físicas. Seus produtos podem ser vendidos para os mais diversos
lugares.
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7. Faça serviços de manutenção
A falta de tempo é uma tônica da sociedade moderna. Se as pessoas não têm
tempo para fazer a própria comida, imagine fazer pequenos reparos e serviços
de manutenção em casa? Essa pode ser uma boa aposta de prestação de serviços
que pode gerar dinheiro.
8. Revenda produtos de beleza
Produtos de beleza são sempre uma boa opção. Hoje em dia existem marcas das
mais variadas faixas de preço e linhas de produtos. E as pessoas estão cada vez
mais preocupadas com saúde, beleza e bem-estar.
9. Revenda produtos para a casa
A variedade de produtos que se pode vender nesse tipo de negócio o torna bem
interessante. Sua versatilidade e comodidade podem se tornar um aliado
importante para fazer seu negócio decolar.
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10. Estampe camisas
A confecção de camisas personalizadas ou até mesmo a produção de linhas de
camisas são um ótimo negócio. Vestuário sempre vende.
11. Escreva e-books
Se você é criativo, escreve bem e sabe produzir conteúdo de qualidade em
alguma área, escrever e-books pode ser uma possibilidade de ganhar dinheiro.
Os e-books ganham cada vez mais destaque no mundo atual com um aumento
na popularização dos e-readers. Pode ser sua chance de se tornar um escritor e
ganhar dinheiro com isso.
12. Teste sites e aplicativos
Muitas empresas antes de lançarem seus produtos aos consumidores os levam
para ser testados. Esses serviços são pagos, e você pode ganhar dinheiro
avaliando e enviando seu feedback para as empresas.
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13. Dê carona
Serviços de carona estão em alta, principalmente nas férias e no verão. Se você
costuma fazer viagens longas (ou pretende tirar férias de carro) esta é uma
opção viável para ganhar dinheiro extra.
14. Costure para fora
Não se engane: tem gente que não sabe dar um ponto com linha e agulha. Por
isso, a habilidade de costurar pode trazer muitos benefícios.
15. Alugue seu carro
Já pensou nisso? Existem aplicativos e sites que facilitam
o aluguel de veículos. Pode ser uma boa maneira de
lucrar, caso não use muito seu veículo.
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16. Traduza textos
Se tiver domínio de outro idioma, pense em fazer traduções de textos para
empresas ou estudantes. O serviço é muito valorizado.
17. Faça um bazar
Ah, roupinhas! Que tal pegar as roupas que não usa mais e vender por um preço
acessível? Os brechós estão em alta.
18. Passeie com cachorros
Sites como DogHero estão mais conhecidos e mais pessoas confiam no serviço
de cuidados caninos, o que pode render mais grana.
19. Cuide de animais nas férias
É comum que as famílias viajem e deixem o animal de estimação com pessoas
dispostas a cuidar bem do bichinho.
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20. Dê aulas de reforço para crianças
Você fez faculdade de alguma licenciatura? Tem conhecimento em matéria
comum no currículo das crianças? Doe seu tempo para dar aulas de reforço.
Além de ganhar dinheiro, poderá ter o carinho e contato de diversas crianças!
21. Faça penteados e maquiagem
Tem gente que tem talento e habilidade para maquiagem e penteados. Se for seu
caso, invista em materiais e divulgação da atividade. Pode render lucro.
22. Alugue qualquer objeto
Pode parecer estranho à primeira vista, mas alugar equipamentos é uma ótima
maneira de gerar renda extra. Pode ser a bicicleta ou
a câmera fotográfica, por exemplo.
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23. Trabalhe com mudanças
Tem um carro grande? Já pensou em trabalhar com mudanças após o expediente
ou no fim de semana? Apenas tenha cuidado para colocar os objetos no carro.
24. Transporte pessoas
Diferente do serviço de carona, neste você vai até o lugar especialmente para
levar a pessoa. Aplicativos como Uber e 99Taxi facilitam a cobrança.
25. Faça lembrancinhas personalizadas para festas
Os talentos manuais são essenciais para quem quer optar pelas lembrancinhas.
Conhecimentos de biscuit ou demais tipos de artesanato são essenciais.
26. Seja guia de turismo
Se conhece a cidade como a palma da mão, ofereça seus serviços para amigos e
parentes. É uma boa forma de ganhar uma grana nos fins de semana.
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27. Faça artesanatos
Panos de prato, caixas de madeira ou pintura em vidro. Há diversas maneiras de
fazer artesanato e, com isso, formas diferentes de ganhar dinheiro.
28. Tire fotos
Fotografias são a eternização de momentos únicos. Trabalhar com isso é uma
boa se você sabe usar bem uma câmera, editar fotos, produzir cenários e tudo
que envolve fotografia. É um trabalho bastante importante, e que muitas vezes,
além da recompensa financeira tem também a recompensa sentimental pelo
trabalho realizado.
29. Trabalhe em buffets
Buffets são excelentes oportunidades para ganhar dinheiro. Sempre existem
festas e eventos, principalmente nos fins de semana.
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30. Cuide de crianças
Cuidar de crianças não é uma tarefa fácil, mas se você leva jeito com elas pode ser
uma boa opção. Muitos pais e mães não têm com quem deixar seus filhos e às
vezes os compromissos não permitem que eles sejam levados. Cuidar de crianças
pode ser uma boa saída para quem precisa ganhar dinheiro.
31. Organize festas
Organizar festas é sempre um problema. Lista de convidados, compras,
alimentação, espaço, decoração. É extensa a lista de itens com os quais se
preocupar. Por isso, a demanda por pessoas que trabalham organizando festas
está crescendo.
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32. Venda sorvete
É muito difícil encontrar alguém que não goste de sorvete. Seja no verão ou no
inverno, sorvetes são sempre frequentes na rotina dos brasileiros. Vender
sorvetes pode ser um negócio que vai trazer bons lucros.
33. Crie sites
A criação de sites é um bom ramo para quem quer ganhar dinheiro. Num mundo
cada vez mais informatizado, muitas empresas e prestadores de serviço
precisam manter uma página online para estarem visíveis no mercado. É aí que
entra esse profissional, que pode tirar uma bela renda com seu trabalho.
34. Faça artes gráficas
O impacto visual exercido por símbolos, marcas e logos é muito eficiente nos
mais diversos serviços e setores. Desenvolver artes gráficas é uma boa saída.
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35. Dê aulas de idiomas
Dar aulas de idioma é uma boa fonte de renda nos dias de hoje. Pessoas buscam
o tempo todo se aprimorar ou aprender do zero um novo idioma. Seja por
interesses profissionais ou pessoais.
36. Plante frutas, verduras e legumes orgânicos
Alimentos orgânicos estão sendo procurados por não causar nenhum transtorno
ao meio ambiente e pela sua qualidade e benefício à saúde. Se você tem espaço,
vale apostar no ramo.
37. Seja freelancer
Os profissionais freelancers estão em diversas áreas de atuação: programador,
contabilista/contador, web designer, tradutor de texto, escritor, coach, jurista e
muito mais.
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38. Venda doces ou salgados
Com baixo investimento e podendo começar os trabalhos em casa, a venda
desses tipos de alimentos é simples e garante lucro.
39. Alugue seu imóvel
Possui um imóvel que utiliza raramente? Alugue para temporada ou
permanentemente. É uma maneira fácil e lucrativa para garantir outra renda.
40. Trabalhe com afiliação
Excelente forma de ganhar dinheiro. Sites como Afilio são uma boa opção para
quem deseja divulgar produtos e ganhar uma comissão pelas vendas.
41. Faça declaração de Imposto de Renda
Muita gente tem dificuldades com o IR. Por isso, vale a pena aprender e faturar
uma grana com o serviço.
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Casos de Sucesso:
em quem se inspirar
na vida real

Existem momentos na vida em que ganhar um dinheiro extra é de grande
serventia. A verba que não está incluída nas receitas do mês chega para
desafogar o orçamento, mas sem que a função principal fique de lado.
Este é o caso de Gisele Salles, de 36 anos, formada em Administração e que
vende doces em seu horário de almoço no emprego. Atualmente, seu trabalho
formal é de recepcionista, e ela garante outra renda com a venda de deliciosos
sacolés, tortas e docinhos.
Para ela, conciliar ambas as ocupações não é nada fácil. “Dividir meu tempo
entre o trabalho e essas atividades extras é um pouquinho complicado, mas não
é difícil. Basta ter disciplina e organização”, conta. Para ela, a renda extra chega
em um bom momento.
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“É importante ter uma renda extra
no meu orçamento porque ajuda
a pagar as contas e a juntar
dinheiro, já que estamos
vivendo um período difícil
financeiramente. Dessa forma,
posso abrir meu próprio negócio.”
Gisele Salles, 36 anos
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A jovem Tainah de Barros Antunes, de 23 anos, apesar de ter uma rotina
completamente diferente de Gisele, se empenha em duas ocupações: estudar
Engenharia Elétrica e ser designer de sobrancelhas.
Nas férias da faculdade, o tempo para se dedicar à função extra é maior e, com
isso, o lucro também. “Fico torcendo para chegar as férias ou os feriados para
poder trabalhar mais. Amo cuidar da beleza das pessoas e me esforço para dar
sempre meu melhor, independentemente do horário ou dia”, diz.
Recém-formada no curso de designer de sobrancelhas, a estudante conta que
quase chegou a desistir de encarar a rotina pesada. “Preciso estudar muito na
faculdade e essa é a minha prioridade, mas surgiu em mim um amor tão grande
pelo meu trabalho extra que estou avaliando transformá-lo em renda única.”
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“Para mim, conciliar estudos, estágio
e o trabalho extra não é simples.
Todos os dias é uma batalha
diferente. Sigo firme porque
com o dinheiro fixo não dá
para pagar todas as contas.
É cansativo, não vou negar, mas
muito prazeroso.”
Tainah de Barros Antunes, 23 anos
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Quer ficar por dentro de todas as dicas e novidades do mundo das
finanças? E, além disso, ter acesso, gratuitamente, a análises de
especialistas, informações e muito mais?

Acesse:

