Vai ter de ser em casa mesmo…
Quem me acompanha no Instagram
@nathaliaarcuri já sabe dessa história,
mas gosto sempre de lembrar: já vendi
bijuteria na escola, fiz camisetas tie dye,
trabalhava em eventos. Em casa, eu
era a rainha da renda extra. Pensava
em formas diferentes de ganhar
dinheiro pra atingir meu objetivo que,
na época, era comprar um carro.
Cada coisa que eu escolhia pra fazer
dinheiro tinha uma demanda. Eu era
nova e não sabia nada de conceitos de
dor e necessidades de um mercado.
Mas se tinha gente procurando por
camisetas psicodélicas, eu estava lá
pra vender. Se tinha gente procurando
por pulseiras na escola, eu estava
lá também.
O que eu quero dizer com tudo isso?
Se você está em uma situação difícil
agora por causa de tudo o que está
acontecendo, tá vendo os boletos
chegarem e está começando a se
desesperar, preciso que você pare,
respire e reflita: o que as pessoas ao
seu redor estão precisando? Qual é a
necessidade imediata delas? Como
você pode ajudar?
Preciso - e você também - que antes
de entrar em desespero, você tente
manter a racionalidade e olhe ao redor.
É simples? Não. É fácil? Também não.

Mas é o que você pode fazer agora. Fazer
renda extra é como empreender: você
não escolhe qualquer coisa pra vender
ou fazer. Você precisa escolher aquilo
que estão buscando - ainda que essa
necessidade não esteja tão visível assim.
Pergunte aos seus vizinhos, a sua família,
amigos, em grupos na internet, no seu
perfil do Instagram. Não pergunte o que
as pessoas querem - pode ter certeza,
elas não vão saber responder. Pergunte
sobre o que elas estão sentindo, sobre
suas dificuldades e dores. É a partir dessas
respostas que você pode encontrar
uma oportunidade.
E em um cenário como o que estamos
passando agora, encontrar oportunidades
no digital, na internet, é o caminho.
E tenho pra mim que depois de toda
essa pandemia e crise esse caminho
vai ser mais certo do que antes. Pra te
ajudar a perceber o que está ao seu
redor, reunimos neste e-book gratuito
as plataformas que a Bruninha Andriotto
testou e que podem te ajudar a fazer
renda extra em casa.
“Mas Nath, e se não der certo?”
Você só vai saber se você testar…
Beijos Milionários,
Nath Arcuri
CEO da Me Poupe!

Venda produtos,
mesmo que não
sejam seus!
AH! O marketing de afiliados chegou pra
salvar quem não tem qualquer produto ou
serviço para oferecer! É só você pegar um
link e vender produtos e serviços digitais
ou mesmo físicos de outras pessoas ou
empresas e começar a oferecer para
o seu público.
E, não se preocupe: você não precisa
ser influenciador digital com milhões de
seguidores para fazer isso! Se você tem um
público - não importa se é de 100 pessoas
ou de milhares - elas podem comprar de
você, se elas confiarem em você!
Aqui, dica bônus: escolha vender produtos
e serviços que tenham a ver com você e
com o seu público. Assim, você aumenta
as chances de vender de verdade!

Aqui são as plataformas pra você se cadastrar
e criar links pra vender produtos digitais, como
cursos e e-books (sim, existem muitos e-books
pagos...mas este é de graça pra você)
Nas três plataformas, o esquema é parecido:
Você entra no site, cria o perfil, faz o cadastro, pesquisa
os produtos disponíveis que mais têm a ver com você,
pede para se afiliar e daí você gera um link que é só seu.
Quando alguém clica no seu link pra comprar aquele
produto, você recebe uma comissão pela venda.
O percentual dessa comissão vai variar
de acordo com o produto.

Hotmart

Monetizze

Eduzz

Agora, é possível vender produtos físicos,
como eletrônicos e livros, mesmo sem ter esses
produtos e sem ter de se preocupar com a entrega.
Você pode fazer isso nessas plataformas:

Parceiro Magalu

Amazon Associados

No Parceiro Magalu você cria uma
lojinha personalizada pra divulgar
os produtos que a própria Magazine
Luiza tem para vender. É como se
você fosse um revendedor, só que
na internet e sem precisar fazer a
entrega! A Magalu repassa de
1% a 12% de comissão por venda.

Ganhe uma comissão se alguém
comprar na Amazon por indicação
sua. Você pode ganhar de 8% a
15% de comissão, dependendo da
categoria do produto que vender.

Por exemplo: se você vende um
produto de R$1000 e a comissão
desse produto é de 10%, você ganha
R$100 de comissão, só com a
vende de 1 produto...Entendeu?

Lomadee

Afiliados

Da mesma forma que outras
plataformas, a Lomadee reúne
várias marcas, como Submarino,
Consul, Livraria Cultura entre outros.
A comissão varia de acordo com
a marca que você for vender.

Receba de 2% a 8% de comissão
por produtos que alguém comprar
por indicação sua em lojas como
Americanas.com, Submarino,
Shoptime e SouBarato.

Sua opinião
vale dinheiro!
Hoje, dados é tudo, principalmente
para as empresas de consumo.
Elas querem saber como você se
comporta, como consome e o que
acha de determinado produto ou
serviço. Não é à toa que muitas
empresas pagam pela sua opinião!
Porque sim, ela é importante!
Por isso, existem plataformas que
reúnem essas necessidades das
empresas e montam pesquisas pra
você responder. Quanto mais você
responde, mais dinheiro você ganha.
A Bruninha reuniu muitas empresas
de pesquisa aqui - e que não
couberam no vídeo!

Marketagent

Palpito

Lá você recebe pontos ao
completar pesquisas, convidar
amigos e atualizar dados pessoais.E
os pontos acumulados podem ser
trocados por dinheiro
A cada 100 pontos você ganha
R$ 5,73. E 2 horas de pesquisa
equivalem a cerca de R$ 100
Assim que você se cadastra,
você já recebe 50 pontos.

No Palpito quanto mais longas as
pesquisas, maior será o valor ganho.
Lá eles pagam em dólares ou euros.
O valor de cada pesquisa pode
variar entre USD 0.63 a 5 dólares.
Você consegue retirar dinheiro
a partir de R$ 65,42, através da
carteira digital gratuita PayPal.

Greenpanthera

Lifepoints

Nesse site você já recebe 5 dólares
de bônus só para se cadastrar .
As pesquisas que o site envia
pagam de US$ 0.60 a US$ 1.00 e
levam de 10 a 25 minutos para
serem preenchidas, dependendo
do questionário. Mas eles permitem
também ganhar dinheiro indicando
novos membros. Você pode
resgatar a partir de US$ 30 e o
resgate também é feito via PayPal.

Paga por pesquisas de opinião,
diários de comportamento e até
testes de produtos que você recebe
em casa. Cada participação rende
pontos que, quando acumulados,
valem dinheiro de verdade ou vale
presentes. Com 9580 lifepoints
você recebe 25 dólares. O resgate
também é feito via PayPal.

Toluna

Painel BAP

No Toluna, ao fazer o cadastro, você
já recebe 500 pontos de boasvindas. Você pode ganhar pontos
respondendo a pesquisas, criando
conteúdos na própria plataforma
ou convidando pessoas. 69 mil
pontos se transformam em
cerca de R$ 40.

É um site de pesquisas
remuneradas, porém com o
objetivo de fortalecer a voz da
comunidade afro-brasileira.
Lá as recompensas podem ser
transferidas em dinheiro, ou
produtos e serviços de
afro-empreendedores.
As pesquisas pagam entre
R$ 2,62 a R$ 23,57. Assim que
acumular R$ 65,49, é possível
transferir para uma conta
bancária ou para o PayPal.

Opinion Bureau

PiniOn

Sistema clássico de recompensas,
no qual cada pesquisa ou indicação
vale uma quantia em dinheiro
(diferente do sistema de pontos).
Você já recebe um bônus de R$ 15
ao completar seu cadastro. Eles
pagam em torno de R$3,50 por
pesquisa e você pode retirar a partir
de R$25, via PayPal ou trocar seu
saldo por vale presentes

É um aplicativo para você
avaliar serviços ou atendimentos
a distância, e ser remunerado
por isso. As avaliações pagam
de R$ 5 a R$ 150, em média.
O dinheiro pode ser resgatado a
partir de 30 reais através do PayPal.

Você pode acumular dinheiro
respondendo pesquisas ou
recrutando novos membros.

MeSeems

Neobux

O MeSeems é um pouco diferente
dos sites de pesquisas tradicionais.
Eles são uma rede social de
opinião. Lá você encontra grupos
divididos por temas onde você pode
conversar, debater e discutir com os
outros participantes do aplicativo
sobre opiniões, experiências, ideias,
novidades e dúvidas.

Lá além de responder a pesquisas,
você pode ganhar dinheiro apenas
clicando e assistindo anúncios
publicitários. Obviamente, o valor
pago por clique é baixo. Porém,
há outras formas de lucrar no site,
como jogar jogos e realizar
micro tarefas.

Quando você responde a pesquisas,
você ganha Seems. O Seems é a
moeda usada pelo app e pode ser
trocada por prêmios ou dinheiro.
3150 Seems equivalem a R$25
e você pode resgatar através
do PayPal.

Gostou? Compartilha!
Se você gostou dessas dicas, temos tarefinhas
pra você! Experimenta! Testa! Veja o que funciona
pra você e não esquece de compartilhar!
E se você tiver mais plataformas pra ganhar
dinheiro em casa, compartilha nos seus stories
e marca @mepoupenaweb! A gente vai
adorar receber as suas dicas!
Lembre-se: todo conhecimento precisa ser
compartilhado! Só assim ele faz sentido!
E não esquece de maratonar a playlist
#TEVIRALINDA lá no cana!
Você vai aprender novos e
melhores jeitos de fazer renda extra!
Quer dicas diárias de como lidar melhor
com o seu dinheiro? Entra no nosso
grupo exclusivo do Telegram!
Lá a Nath, a Bru, o Jobs e toda a galera
da Me Poupe! oferece conteúdos
exclusivos e antecipa novidades!
Estuda, coloca
em prática e
conta tudo depois!

