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Existem muitas razões que levam uma pessoa a trabalhar em casa 

e normalmente, são razões nobres. Poder escolher quando, como 

e onde trabalhar é um grande privilégio!  

Eu separei 10 razões pelas quais muitas pessoas deveriam 

considerar ter seu próprio negócio em casa: 

 

1. PELA FAMÍLIA 

Com um trabalho em casa, você pode dar prioridade ao que 

realmente merece prioridade, especialmente se você tem filhos 

pequenos. Se você quer dar o melhor para o seu filho, o melhor 

não são “coisas”, mas você, sua presença. Um trabalho em casa 

traria você pra sua família. 

 

2. PARA TER UMA RENDA 

Quando você tem um trabalho em casa você pode ajudar no 

orçamento da casa ou ter o seu próprio sustento, e estar com 

seus filhos. Muitos se surpreendem quando começam a ganhar 

mais dinheiro trabalhando em casa, do que em seus antigos 

empregos fora de casa. 

 

3. PELA AUTOESTIMA 

Se sentir produtiva e capaz de construir algo e fazer isto 

funcionar, crescer e prosperar, melhor ainda se perto da sua 

família. 

 

4. POR ECONOMIA 

Você não precisa gastar tanto com vestuário (roupas, sapatos, 

bolsas e acessórios), economia com transporte e em alguns 

casos refeições (almoços e lanches). Eu economizo até na 

maquiagem, pois não trabalho em casa maquiada. 

 

5. PARA SER SEU PRÓPRIO CHEFE 
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Não passar pelo stress de ter um chefe no seu pé, te cobrando, 

te pressionando e em alguns casos até te perseguindo e 

humilhando. 

 

6. PELA QUALIDADE DE VIDA E FLEXIBILIDADE 

Quando você trabalha em casa, você não pega um trânsito 

horrível e pode montar seus horários para a hora em que seus 

filhos estejam na escola, como é o meu caso ou na hora que 

estão tirando suas sonecas, se seu filho for bebê. Cada mãe 

monta seu horário de acordo com sua realidade, mas é 

importante lembrar que não é legal trabalhar a noite quando 

eles forem dormir, pois no outro dia você estará exausta e não 

terá energia para cuidar do seu filho e da casa. Estará cansada e 

mal humorada. 

 

7. POR AUTONOMIA 

Tomar suas próprias decisões e colocar em prática os seus 

próprios projetos e sonhos. 

 

8. PARA GANHAR EQUILÍBRIO  

Equilíbrio entre trabalho e família e é você quem vai decidir se 

você quer trabalhar mais ou menos, para ganhar mais ou 

menos. Lembrando sempre que o seu objetivo é poder ter mais 

tempo com sua família, tenho que estar sempre me lembrando 

disso, pois se não, perdemos o foco daquilo que realmente é 

mais importante. 

 

9. PELA POSSIBILIDADE DE TER UM GRANDE NEGÓCIO 

Muitos começam negócios pequenos e sem muito 

conhecimento ou pretensões, mas com o passar do tempo seu 

negócio se torna um negócio de sucesso. 

 

10. PELO BAIXO INVESTIMENTO 

Se for um negócio online, especialmente se for um blog com 

sistema de afiliados o investimento é muito baixo para se ter 

um negócio em casa. Eu gastei com cursos, mas valeu muito a 

pena o investimento porque sem o conhecimento que adquiri, 

com certeza não teria chegado aonde já cheguei. E mesmo se 

não for um negócio online e você puder montar algo na sua 

casa e não precisar pagar um aluguel, os custos caem bastante. 
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Os benefícios de se ter um trabalho ou negócio em casa são muitos, 

mas muitas vezes sabemos que esta é uma grande ideia, mas ficamos 

perdidas sem saber que direção tomar, o que fazer.  

Isso aconteceu comigo, ficava horas na internet pesquisando, lia 

livros sobre empreendedorismo, lia os classificados... Não foi fácil!  

Mas tudo valeu a pena porque hoje tenho o meu negócio em casa, 

posso estar com meus filhos em tempo integral, faço algo que amo e 

ainda ajudo outras pessoas. Não poderia ser melhor! Me sinto muito 

realizada!  

Após ter tomado minha decisão de ter um negócio em casa e trilhado 

um caminho que creio ser o certo pra mim, posso ajudar outros a 

também encontrarem um trabalho ou negócio em casa. 

Criei uma lista com minhas melhores dicas de negócio em casa. São 

ideias de negócios que encontrei após minhas pesquisas e 

conhecendo depoimentos de pessoas que trabalham com estas ideias 

que irei indicar aqui.  

São ideias legítimas que realmente funcionam se você acreditar e 

trabalhar com determinação, foco e perseverança. Alguns desses 

negócios eu mesma desenvolvo para me trazer renda trabalhando no 

conforto da minha casa e perto dos meus filhos. Você também 

poderá escolher mais de uma oportunidade, mas é importante focar 

em uma primeiro e aos poucos, se for o caso, desenvolver mais de 

um negócio. 

Alguns dos negócios que indico aqui não irão precisar de grandes 

investimentos, outros de algum investimento, pois mesmo que você 

decida fazer bolos e docinhos você precisa comprar os ingredientes, 

não é verdade?!  
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Normalmente, se você não tem conhecimento na área é necessário 

fazer um curso, foi assim comigo também, antes de começar o meu 

negócio com o blog eu tive que fazer alguns cursos, alguns pagos, 

outros gratuitos. Lembro-me que na época não tinha dinheiro, mas a 

gente sempre dá um jeito quando é algo que realmente precisa ser 

feito.  

Em algumas das ideias de negócio que se segue abaixo, tem uma ou 

mais palavras sublinhadas e na cor azul, são links para você clicar 

em cima e ter maiores informações sobre o tema, ou é uma indicação 

de curso na área específica.  

Espero sinceramente que você possa se identificar com algum 

negócio e através dele realizar os seus sonhos e desejos. 

 

1. PROGRAMAS DE AFILIADOS: 

 

O sistema de Programa de Afiliados é uma ferramenta incrível de se 

trabalhar em casa pela internet. O trabalho consiste em divulgar  

produtos ou serviços, através de anúncios, que podem ser em blogs, 

sites, redes sociais como o Facebook e Twitter, Whatsapp, 

classificados grátis,  panfletos, e-mail e muitas outras formas de 

divulgação que a própria empresa irá te ensinar quando você se 

cadastrar. 

2. FRANQUIAS ONLINE:  

http://maesquetrabalhamemcasa.com/melhores-programa-de-afiliados/
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Esta tendência de Home Office é cada vez mais utilizada em função 

da redução significativa dos custos, como ponto comercial, 

instalações, funcionários. As Franquias Online funcionam da mesma 

forma que as franquias no mundo físico, com a cobrança de todas as 

taxas cobradas em uma franquia convencional como royalties e taxas 

de divulgação, as precauções na hora da escolha também são as 

mesmas, como análise da empresa franqueadora e pesquisa de 

mercado. Existem modelos de Franquias Online bem simplificados e 

baratos.  

 

3. ARTESANATO: 

 

Esta é sem dúvidas uma das formas mais antigas e tradicionais de 

trabalho em casa, porém muitas pessoas têm dificuldades na hora de 

comercializar os seus produtos, porém já surgiram muitas empresas 

na internet que te ajudam a comercializar as suas criações e você só 

se preocupa em confeccioná-las.  O universo do Artesanato é amplo e 

você pode se especializar em alguma área específica como o de 

lembrancinhas para chás, casamento, maternidade, pequenas 

fábricas de chinelos, bonecas e por aí vai... 

 

4. NEGÓCIO DE COMIDA EM CASA: 

 

http://maesquetrabalhamemcasa.com/5-opcoes-de-franquias-online-2/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/ideias-e-cursos-para-ganhar-dinheiro-com-artesanato/
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Sabia que é possível iniciar uma pequena padaria ou outros tipos de 

comida na sua própria cozinha. Você pode ter seu Negócio de 

Comida em casa sem ter que gastar tempo ou dinheiro alugando um 

espaço comercial. Você Pode trabalhar com caldos, massas, 

espetinhos, comidas congeladas, cupcakes, bolos, docinhos, queijos 

caseiros, conservas, bombons, e mais uma infinidade de opções 

deliciosas. 

 

5. LOJA VIRTUAL: 

 

Uma Loja Virtual que é uma página na Internet com um software de 

gerenciamento de pedidos (carrinho de compras ou cesto de 

compras) onde você oferece e vende seus produtos. Os clientes 

acessam o site, escolhem os produtos para aquisição e recebem estes 

produtos em casa. Hoje em dia está cada vez mais simplificado, pois 

você pode fazer parcerias com os correios para as entregas e com 

empresas que cuidam dos pagamentos como: PagSeguro, bcash e 

outras. 

 

6. BLOG COMO NEGÓCIO: 

 

Você pode ter um blog como negócio ou pode ter um blog para 

promover o negócio que você já tem. Um blog precisa ter bons 

artigos para ser bem sucedido, por isso é importante escrever sobre 

temas que você conheça bem e tenha paixão ou esteja disposto a 

estudar e se tornar um especialista. As áreas mais procuradas na 

internet são sobre: amor, beleza e dinheiro. São os mercados que 

movimentam mais dinheiro e consequentemente tem um maior 

interesse dos anunciantes, mas gostar do tema ainda é o mais 

http://maesquetrabalhamemcasa.com/comida-pronta/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/comida-pronta/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/o-que-e-uma-loja-virtual/
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importante. Existem várias formas de se monetizar um blog e ganhar 

dinheiro com ele, como ter anunciantes, programas de afiliados, 

vender seus próprios produtos, etc. 

 

7. REVENDA DE PRODUTOS: 

 

O trabalho com Revenda ou Venda Direta é ideal para quem busca 

uma oportunidade de renda extra com baixo investimento e 

especialmente para quem sonha em ter o seu próprio negócio. Você 

pode fazer seus contatos pelo telefone, e-mails, redes sociais e nos 

lugares que já fazem parte da sua rotina do dia a dia, como: casa de 

familiares, amigos, vizinhos, escola dos filhos, consultas médicas, 

padaria, supermercado, igreja, posto de gasolina… em todos estes 

lugares você pode indicar os seus produtos que podem ser: 

cosméticos, semi-jóias, perfumes, roupas, calçados, etc. 

 

8. MARKETING DE REDE OU MULTINÍVEL: 

 

Marketing de rede ou Multinível é conhecido como o negócio do 

século XXI pelos especialistas e pessoas de sucesso nos negócios. O 

Marketing de rede ou multinível é um sistema de distribuição ou 

uma forma de marketing que movimenta bens e serviços legítimos 

com valor comercial, do fabricante diretamente para o consumidor, 

por meio de uma rede de distribuidores independentes. O 

empreendedor de marketing de rede trabalha como empresário 

autônomo, e representa uma determinada companhia executando seu 

plano de marketing, divulgando seu produto ou serviço e a 

oportunidade de negócio oferecida pela empresa, bem como sendo 

responsável por treinar pessoas novas que entrarem em sua equipe. 

http://maesquetrabalhamemcasa.com/lista-de-empresas-confiaveis-para-trabalhar-com-revenda/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/como-escolher-uma-empresa-de-marketing-de-rede-para-trabalhar/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/como-escolher-uma-empresa-de-marketing-de-rede-para-trabalhar/
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Veja algumas empresas famosas que trabalham com Marketing de 

Rede: Herbalife, Tupperware, Mary kay, Up! Essência.  

 

9. NEGÓCIO DE ESTÉTICA: 

 

O mercado da estética é muito amplo e existem profissionais 

ganhando em média R$5 mil reais mensais. Um Negócio de Estética 

te dá a chance de poder trabalhar como autônoma em sua casa ou na 

casa do cliente.  Esteticista é um profissional da beleza e da saúde, 

apto a trabalhar com estética facial, massagens, maquiagem, pré e 

pós-operatório e outros. Um bom esteticista deve antes de tudo 

gostar do que faz, ter facilidade em se relacionar com outras 

pessoas, ter uma boa aparência, agilidade, habilidade, dentre outras 

qualidades. Existem cursos online com diplomas e você poderá se 

capacitar estudando em casa para ser um profissional da área. 

 

10. COACHING: 

 

O Coaching é definido como um processo que utiliza ferramentas e 

recursos de diversas ciências, como Psicologia, Sociologia, 

Neurociências, além de ferramentas da Administração, Gestão de 

Recursos Humanos, Planejamento Estratégico, entre outras. No 

processo de Coaching, o Coach atua encorajando, apoiando e 

motivando seu cliente (Coachee), ajudando-o a perceber e superar 

seus medos, limites e pontos de maior fragilidade, bem como 

incentivando seu crescimento e de suas habilidades. O Coaching é 

reconhecidamente uma prática muito valorizada nas grandes 

organizações. Profissionais conhecedores de técnicas de Coaching 

costumam ser requisitados e reconhecidos e você poderá ter o seu 

home Office em casa. 

 

11. ILUSTRADOR: 

http://maesquetrabalhamemcasa.com/como-se-tornar-uma-esteticista/
http://maesquetrabalhamemcasa.com/curso-de-estetica/
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/coaching
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/coaching
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Você pode se especializar em Adobe Illustrador que é um poderoso 

editor de imagens com a capacidade de criar e editar logotipos, 

folders, aplicar efeitos, fazer montagens, entre outras possibilidades 

diversas. Os profissionais com sólidos conhecimentos em Illustrator 

são muito requisitados por escritórios de design gráfico, agências de 

publicidade e marketing, editoras, jornais, entre outros. No Curso de 

Illustrator, oferecido pelo Cursos 24 Horas, você aprenderá por meio 

de vídeos-aula interativas a utilizar as principais ferramentas e 

recursos deste software. 

 

12. TRADUTOR: 

 

Se você tem conhecimento de outra língua, trabalhe como tradutor 

virtual. É uma ótima opção de ganhar dinheiro na atualidade. Existem 

web sites que oferecem estes serviços. Alguns exigem formação na 

língua  a ser traduzida, já outros não, porém em ambos os casos você 

terá que passar por um teste, que quase sempre é uma tradução 

normal ou técnica, para comprovar que você tem capacidade de 

adaptar fielmente um idioma a outro.  

 

13. ESCRITOR DE ARTIGOS: 

 

Hoje em dia existem empresas especializadas na produção de 

conteúdo para sites e blogs. Você pode trabalhar como escritora, 

produzindo conteúdo para estes sites. Os temas dos artigos são 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/illustrator
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/illustrator
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/illustrator
http://maesquetrabalhamemcasa.com/como-ganhar-dinheiro-escrevendo-artigos/
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variados, cada empresa tem suas próprias regras e necessidades. É 

claro que você irá escrever sobre um tema que você entende do 

assunto. Pode ser sobre culinária, decoração, filhos, casa, dieta, 

beleza, moda, educação, psicologia, plantas, nutrição, saúde, 

negócios, como fazer isso ou aquilo, enfim uma lista sem fim. O 

melhor é que os sites de conteúdo não exigem formação superior 

e/ou específica na área. Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode se 

candidatar, bastando para isso escrever bem, com ideias concisas e 

boa ortografia.  

 

14. JORNALISTA VIRTUAL: 

 

Velocidade,  tempo-real, hipertexto, interatividade, convergência de 

mídias e redes sociais. Essas são as principais características e 

tendências do jornalismo na internet e se você já tem formação em 

jornalismo e quer trabalhar em casa, poderá se especializar e se 

tornar uma jornalista virtual. É necessário redigir um bom texto, 

correto, atraente, para conquistar a atenção do leitor e tornar-se um 

Repórter Online de sucesso.  Existe o Curso de Jornalismo Online no 

mercado, ideal tanto para quem quer completar sua formação de 

Jornalismo, como para quem ainda não se decidiu pela carreira e 

quer conhecer melhor esta profissão tão promissora.  

 

15. VÍDEOS COMO NEGÓCIO: 

 

A cada dia cresce mais o número de pessoas que usam o canal do 

Youtube para fazer negócios. O Youtube tem mais de um bilhão de 

acessos por mês e já é o segundo site de busca no mundo, ficando 

atrás apenas do Google. Não resta dúvida que esta é uma 

poderosíssima arma para os negócios online. Mas a pergunta é como 

usar o Youtube para Negócios? Existem cursos no mercado que 

ensinam a trabalhar com o Youtube e fazer disso um grande negócio.  

 

 

este%20é%20um%20curso%20ideal%20tanto%20para%20quem%20quer%20completar%20sua%20formação%20de%20Jornalismo,%20como%20para%20quem%20ainda%20não%20se%20decidiu%20pela%20carreira%20e%20quer%20conhecer%20melhor%20esta%20profissão%20tão%20promissora.%20Aprenda%20tudo%20por%20meio%20de%20vídeo-aulas%20interativas.%20Ao%20final,%20receba%20o%20se
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/jornalismo.asp
http://hotmart.net.br/show.html?a=G2968484C
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16. PROFISSIONAL DA BELEZA: 

 

Quantos brasileiros não têm um salão na própria casa, ou constroem 

uma sala comercial no mesmo lote? Para muitas famílias isso se 

torna o sustento da família, um verdadeiro negócio. Você pode 

começar fazendo atendimento de maquiagem e cabelo com hora 

marcada e depois pode até criar cursos de automaquiagem e ganhar 

mais uma graninha extra. Se você não tem formação profissional na 

área, poderá fazer cursos no SENAC, por exemplo, ou até mesmo um 

Curso Online em casa pelo computador, através de vídeos.  

 

 

17. DECORADORA DE BOLOS: 

 

O mercado dos bolos decorados tem crescido muito nos últimos 

tempos e cada vez mais surge novas técnicas de decoração. Esta é 

sem dúvida uma excelente opção de negócio em casa que você 

poderá divulgar para seus amigos, parentes e também nas redes 

sociais. O SENAC oferece várias aulas sobre o assunto, como Básico 

de Confeitaria, Decoração de Bolos, Cupcakes, entre outros. 

 

 

18. IMPORTAÇÃO: 

 

Outra boa opção, que é Comprar e Revender Roupas Importadas. 

Você poderá vender de forma direta ou através da internet, como por 

exemplo, no Mercado Livre. Vender produtos importados é uma das 

atividades mais realizadas por pessoas que procuram ter uma renda 

extra ou até mesmo viver do negócio. Um dos produtos mais 

interessantes para se revender são as roupas de marcas famosas, que 

são caríssimas em shopping Center, chegando a custar até 10 vezes 

http://hotmart.net.br/show.html?a=H3171354C
http://maesquetrabalhamemcasa.com/tenha-um-negocio-proprio-aprenda-a-comprar-e-revender-roupas-importadas/
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mais que nos Estados Unidos. Existem cursos que alguns 

importadores criaram para passar seus conhecimentos e experiência 

ao longo dos anos trabalhando com importação. 

 

 

19. ESCREVER EBOOKS: 

 

O livro digital ainda é um produto recente no Brasil, porém, os 

números mostram que essa plataforma de leitura ganha espaço de 

forma bem acelerada. Com isso a comercialização de produtos 

digitais, vem se mostrando um negócio altamente rentável. Para você 

que tem algum conhecimento para repassar às outras pessoas, mas 

ainda não sabe como fazê-lo, uma excelente opção é a criação de e-

books, que são livros eletrônicos, são publicações que trazem o 

mesmo conteúdo de uma obra impressa (livro), porém em versão 

digital. Se você não tem experiência existem cursos bem baratinhos, 

menos de R$10,00 que ensinam o passo a passo de como escrever 

seu primeiro e-book que poderá ser sobre qualquer assunto. Se você 

tem algo para ensinar e crer que será interessante para outras 

pessoas comprarem, fica a dica! 

 

 

20.  SECRETÁRIA VIRTUAL: 

 

É algo ainda muito novo no Brasil, mas algumas empresas já estão 

terceirizando profissionais para companhias pequenas e grandes, 

profissionais liberais, suporte administrativo e que prestam serviços 

de controle de agenda, compromissos, reuniões, reservas de hotel, 

vôos, compras, etc. 

 

 

21. WEB DESING: 

http://hotmart.net.br/show.html?a=F2297430C
http://profissionalead.com/como-criar-um-e-book-final-de-semana/?ref=G3171695C
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Projetar e desenhar web sites, blogs, sistemas e aplicativos web, 

mídias para redes sociais, cada vez mais surgem novas 

oportunidades para os designers. O papel do web designer é criar a 

interface gráfica do site, onde ocorrerá toda interação do usuário, 

portanto é importante que o web designer tenha conhecimentos 

técnicos, não precisa necessariamente ter formação a nível superior. 

Existem cursos técnicos na área que são muito baratos. 

 

22. CONSULTOR: 

 

Você pode ser um consultor em qualquer área, mas deve ser em algo 

que você realmente seja bom, pois um consultor é o profissional que, 

por seu saber, sua experiência, é procurado para dar ou fornecer 

consultas técnicas ou pareceres, a respeito de assuntos relativos a 

sua especialidade. Muitas mulheres deixaram seus empregos para 

ficarem mais tempo com seus filhos e puderam depois começar seu 

negócio como consultora fazendo o mesmo que fazia em suas 

antigas empresas, só que agora por conta própria e nos seus próprios 

horários pré-agendados com os clientes. 

 

 

23. INSTRUTOR DE MÚSICA: 

 

Se você toca bem um instrumento, você pode dar aulas de música na 

sua casa, especialmente iniciação para crianças. Escolha um local 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/site.asp
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tranquilo da casa, se tiver filhos e forem pequenos pode ser no 

horário em que eles estão na escola. 

 

 

24. REFORÇO ESCOLAR: 

 

Dar aulas de reforço escolar em casa é algo que não precisa de 

nenhum investimento, tudo o que você precisa é de conhecimento e 

didática. Você poderá dar aulas para os colegas de escola dos seus 

filhos, vizinhos, filhos de amigas, etc. 

 

 

25. DIGITADORA:  

 

Coloque cartazes e distribua panfletos em universidades divulgando 

seu trabalho de digitadora, ou simplesmente avise seus amigos nas 

redes sociais e peça para eles te indicarem para seus contatos. Com 

certeza, não vai te faltar trabalho. 

 

 

26. COPIADORA E ENCADERNADORA: 

 

Assim como no trabalho de digitadora, você pode divulgar o seu 

trabalho em escolas, faculdades, para os amigos... Você vai precisar 

investir na máquina de encadernar, copiadora e material de 
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encadernação. O marido de uma amiga fez dessa oportunidade o seu 

negócio em casa.  

 

 

27. CUIDADORA DE CRIANÇA: 

 

Se você tem uma amiga ou vizinha que trabalha fora e precisa de 

alguém para cuidar do filho dela, você pode fazer isso na sua casa. 

Tenho certeza que ela ficará feliz em não deixar o filho na creche ou 

com uma babá que não conhece. Você cobra mais barato e cuida de 

duas ou três crianças, claro que a quantidade de criança vai 

depender da idade delas. 

 

 

28. MANICURE E PEDICURE: 

 

É um trabalho que tanto a cliente poderá vir até a sua casa ou você ir 

à casa da cliente. Conheço várias pessoas que têm esta prática, 

muitas pessoas preferem uma manicure pessoal a ir a salões de 

beleza. Minha mãe é assim e sei que tem muito mais pessoas que têm 

esta preferência.  

 

 

29. ATELIÊ DE COSTURA: 

 

Nada melhor do que ter um atelier de costura em casa para quem 

gosta de costurar. Você poderá fazer seus próprios modelos de 

roupas para vender por conta própria ou sob encomenda para lojas e 

pessoas que trabalham com a vendagem desses produtos. Outra 

opção é trabalhar fazendo pequenos concertos em roupas, ajustes, 

barras, fazendo peças sob encomenda.  O atendimento aos seus 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao91898&url=cursos/corte-e-costura
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clientes deve ser feito com hora marcada e também necessitará de 

uma boa organização para poder entregar as roupas na data marcada.  

 

 

30. CULTIVO DE ERVAS AROMÁTICAS: 

 

Se você tem um quintal ou jardim, a ideia é plantar uma horta de 

ervas como hortelã, açafrão, manjericão, orégano, cebolinha, 

salsinha, erva cidreira e outras. Você poderá vender para pequenos 

restaurantes ou diretamente para o consumidor final. Você também 

pode vendê-las frescas ou desidratadas. É uma ótima ideia para quem 

gosta de cultivar plantas e tem espaço disponível pra isso. Tem sites 

com ótimas dicas de como cultivar ervas aromáticas. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Esta lista de 30 ideias de negócios são oportunidades legítimas de se 

ter um negócio em casa e ter uma renda extra ou até mesmo se 

tornar uma grande empresária, isso vai depender do negócio que 

você escolher e do seu empenho e dedicação.  

 

Quero terminar este guia falando sobre: 

 

10 VERDADES QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE DECIDIR TER 

UM TRABALHO EM CASA 

A lista não é pra desanimar, mas se você tem o desejo de trabalhar 

em casa, como milhares de outras pessoas, você precisar avaliar 

alguns aspectos: 

1. TRABALHAR EM CASA NÃO É PARA QUALQUER UM. 

Nem todas as pessoas possuem um perfil para ter um trabalho 

em casa, Pois requer muita dedicação, foco, disciplina e muita, 

mas muita paciência e perseverança. Se estas não são 

características de sua personalidade, então é melhor repensar a 

idéia de trabalhar em casa ou de ter um negócio próprio em 

casa. 

 

2. VOCÊ PRECISA SER DETERMINADA. 

Existem muitos anúncios na internet sobre trabalho em casa 

com promessas mirabolantes e enganosas, levando as pessoas 

http://assimquefaz.com/ver-tutorial/14--ervas-aromaticas-que-voce-pode-plantar-na-sua-casa
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a acreditarem que é fácil e rápido ganhar dinheiro trabalhando 

em casa, mas tenho que te dizer que é tudo uma enganação, 

para se ganhar dinheiro honestamente é preciso trabalhar e se 

esforçar. Para chegar onde estou, precisei de muito trabalho, 

estudo, pesquisa, investir algum dinheiro, não foi fácil, mas se 

você é determinada e está disposta a trabalhar, acredita e corre 

atrás dos seus sonhos, com certeza você terá sucesso! 

 

3. VOCÊ VAI PRECISAR DE CERTO CONHECIMENTO E 

HABILIDADES 

Vai depender do tipo de trabalho que você irá desenvolver. 

Escolha um trabalho que você tenha facilidade e certo 

conhecimento, pois assim ficará mais fácil pra realizá-lo e com 

certeza você não ficará frustrada e estressada com o trabalho 

que escolheu.  

 

4. VOCÊ VAI PRECISAR DE RECURSOS 

Na maioria dos trabalhos em casa você vai precisar de alguma 

ferramenta para executá-lo, seja um computador e internet ou 

outro material específico, vai depender do que você irá fazer. 

Se fizer bolos você irá precisar comprar os ingredientes pra 

fazê-los. Por isso é bom se preparar para certo investimento.  

 

5. VOCÊ PRECISA ACREDITAR EM VOCÊ 

Isto é fundamental porque você vai ouvir muitas coisas de 

conhecidos, amigos e parentes e com certeza você encontrará 

muitos obstáculos, mas é preciso crer que você é capaz e 

aquilo que você ainda não sabe você irá apreender. Nós 

podemos nos surpreender muito com a gente mesmo, foi assim 

comigo, mas precisamos dar o primeiro passo e crer. 

 

6. SE VOCÊ PRECISA DA SEGURANÇA DE UM SALÁRIO FIXO, 

PODE NÃO SER O CASO. 

Mais uma vez tenho que dizer que vai depender do tipo de 

trabalho que você escolher, mas normalmente os primeiros 

meses não são muito rentáveis e regulares. Assim como todo 

negócio, você não vai poder contar com esse trabalho para 

viver e pagar as contas no início, mas se você escolher bem e 

se dedicar vai valer muito a pena esperar. 

 

7. VOCÊ PODE TRABALHAR MAIS DO QUE NO SEU EMPREGO 

ANTERIOR E GANHAR MENOS. 
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Como já foi dito antes, é preciso escolher bem o trabalho ou 

negócio, pois você pode acabar caindo na armadilha de não ter 

o tempo que você gostaria de ter com sua família e ainda por 

cima ganhar menos do que antes. Quanto ao dinheiro, mesmo 

que ganhe menos trabalhando em casa, você está investindo 

em seus filhos, sua família e isto não tem preço, já vale a pena! 

 

8. CUIDADO COM AS PROPOSTAS FRAUDOLENTAS 

Infelizmente existe muita fraude no que se diz respeito ao 

“trabalho em casa”, “trabalho na internet” e afins. Cuidado, 

pesquise a procedência, procure por depoimentos e 

experiências de outras pessoas que já estão trabalhando e 

dando certo. No blog “Mães que trabalham em casa” eu 

procuro recomendar empresas de procedência e que já estão 

no mercado algum tempo. Fique atenta! 

 

9. SE VOCÊ É CASADA TENHA O APOIO DO SEU MARIDO. 

Se você é casada, não há como desenvolver um trabalho em 

casa se o seu parceiro não te apóia, é difícil dar certo. Eu pedi 

demissão do meu emprego em acordo com o meu marido. Falei 

pra ele que não estava feliz com o que estava fazendo e que, 

além disso, o salário não era bom. Eu fiquei vários meses 

estudando, fazendo alguns cursos e me preparando para fazer 

o que faço hoje, que é o blog. Sem o apoio do meu marido seria 

impossível dar certo, porque haveria cobranças, desacordos e 

com certeza eu iria desistir. Fale com seu marido dos seus 

sonhos e projetos, peça o apoio dele, pois ele também precisa 

acreditar no que você vai fazer para dar certo. Pelo menos 

tente! 

 

10. ESTABELEÇA UM PLANEJAMENTO. 

Você precisa ter um planejamento com objetivos, metas e 

prazos como qualquer outro emprego. É imprescindível você 

saber aonde quer chegar, porque senão você vai se perder no 

meio do caminho e não irá chegar a lugar algum. Existem 

muitos recursos e suporte na internet que poderá te ajudar em 

seu negócio ou trabalho em casa. Busque ajuda! Aprenda com 

outros que estão na caminhada por mais tempo.  

 

 

Por enquanto terminamos por aqui! Porém no blog você pode 

encontrar muito mais dicas e novas ideias que estou sempre 
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postando. Também estarei te enviando novidades por e-mail, 

dá uma olhada na caixa de mensagens regularmente.  

 

Você me encontra também na Fanpage do blog:  

 

www.facebook.com/maesquetrabalhamemcasa 

 

Se você optar por uma destas ideias não deixe de me contar a 

sua experiência, pois irei amar conhecer a sua história! 

 

Estarei torcendo por você! 

 

“Determinarás tu algum negócio, sejas firme e a luz brilhará 

sobre ti.” Jó 22:28 

 

 

 
 
 
 

 

 

www.facebook.com/maesquetrabalhamemcasa

