
51 FORMAS 
DE GANHAR 
DINHEIRO COM
RENDA EXTRA 



O que você espera como retorno após trocar horas
fazendo o que você gosta por uma RENDA Extra?
 Você quer:

- Como Utilizar plataformas e modelos prontos para lucrar mais;

- Melhorar seu estilo de vida.

- Fazer a mudança de Chave da sua Renda Atual para Renda Extra.

Com a taxa de desemprego muito alta, eu vejo que muitos acabam trabalhando em 
atividades que não gostam e ainda chega no final do mês com a grana muito curta.

Sei que é complicado achar o que fazer para ter esta renda extra, porque a 
maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que fazer para melhorar seus 
ganhos.

E minha principal função, como Educador Financeiro, é mostrar a você que é 
possível gerar dinheiro extra e sem fazer investimentos fazendo o que você 
realmente gosta.

- Como Ter a grande Ideia Lucrativa;

Se este é seu caso, você precisa realmente de ter uma renda extra para sair 
destas que  eu chamo a corrida dos Ratos.

- Como Vender esta Ideia;

Isto é exatamente o que ensino no GERADOR DE RENDA EXTRA em 27 dias. Um 
programa completo que vai te ajudar criar sua fonte de Dinheiro mensalmente.

Você vai pegar o seu conhecimento e transformá-lo em dinheiro no seu bolso, 
simples assim.

- Investir este Dinheiro Extra para Segurança Financeira;

Com isso, a suas ideias ficam lá travados e os BOLETOS só aumentando bruscamente.

 - Pagar suas contas;

- Administrar o Lucro e Reinvestir;

Mas para isso acontecer, você precisa se tornar saber :



E hoje contamos com ajuda de uma série de aplicativos na internet e você 
usar sua própria rede social para conseguir fazer esta Renda Extra.

Um número assustador, concorda? Está faltando aquele dinheiro extra para 
muitos. O fato é que só com um trabalho os brasileiros não estão conseguindo 
pagar as contas. São taxas aumentando e o salário não acompanha.

Diante desse cenário, as pessoas estão buscando formas de ganhar renda 
extra. E é exatamente isso que você vai aprender neste artigo: como ganhar 
uma renda extra, aprendendo como ganhar dinheiro em casa.

Infelizmente, no Brasil, existem mais de 13,7 milhões de desempregados!

Ganhar uma Renda Extra nas suas horas vagas ou mesmo no intervalo da 
Refeição pode ajudar acelerar a Criação do Fundo de Emergência e também do 
Dinheiro que você vai acumular para pagar a Dívida.
 

Renda Extra



Quem é Carlos Galvão?

Para esta missão de vida, eu conto com a minha 
vasta experiência com finanças pessoais, 
empreendedorismo e Investimentos, aonde 
ajudei centenas de pessoas se organizarem 
financeiramente e criar uma RENDA EXTRA 
sólida para sair das dívida. 

Também sou Empresário sendo reconhecido 
pelos grandes Empreendedores do Brasil, como 
Conrado Adolpho, Eduardo Moreira, Natanael 
Oliveira e muitos outros.

Sou Empresário, Engenheiro e Mentor 
Financeiro que Idealizou o Canal do YouTube 
Dívida ZERO, com mais de 25000 inscritos, que 
ajuda as pessoas resolverem os problemas 
com Dívidas, ter renda extra e Investir para 
Liberdade Financeira.

Eu ministro cursos, palestras e Mentorias sobre 
como organizar as finanças pessoais, gerar 
renda extra e investir com segurança, já são mais 
700 alunos e Clientes que ajudei transformar a 
vida financeira. Agora só falta Você.

Vejo você no Meu Treinamento!



Lojas Virtuais

Com ele você consegue utilizar os afiliados de vários produtos da UOL. Uma das recomendações é 
olhar a área de cursos, que pode lhe trazer um bom retorno a longo prazo  https://afiliados.uol.com.br/ 

6. Filio

4. Lomadee

Mais uma empresa no modelo Lomadee e Awin. Eles estão entrando também no mercado brasileiro e 
vale a pena conferir os anunciantes que estão lá dentro e testá-los. Já vi alguns anunciantes que estão 
no Afilio e não estão no Lomadee e Zanos. Sendo assim, cadastre-se nos três: 
http://www.afilio.com.br/

7. Submarino

3. Awin

2. Amazon 
Amazon está cada vez mais forte no mercado brasileiro e especialmente entre os brasileiros. Ela oferece 
um ótimo sortimento de livros e é, de fato, um dos melhores lugares para você indicar para sua audiência 
comprar, pois oferece credibilidade, confiança na entrega do produto e um preço justo. As comissões 
variam, mas podem chegar até a 9% segundo o programa - https://associados.amazon.com.br/

1. Magazine Luiza 
Através da nossa loja online grátis, você vende na internet e recebe comissões para realizar os seus 
sonhos - https://www.magazinevoce.com.br/

Plataforma de Afiliação de Lojas Virtuais com 3 bilhões de reais ganhos por nossos afiliados no ano 
passado e 15500 marcas de todos os setores em nossa rede como Carrefour, Americanas, Centauro, 
Hotéis, etc. https://www.awin.com/br/afiliados/diretorio-de-anunciantes

Programa de afiliados, através da qual você cria uma única conta e pode divulgar produtos de 
diferentes lojas virtuais. Essa divulgação é feita através de links e banners de publicidade, os quais 
você pode divulgar em seus sites, redes sociais ou listas de e-mail. Atualmente a Lomadee conta com 
anunciantes de peso, dentre eles podemos destacar a Decolar.com, Submarino, Americanas, Ricardo 
Eletro, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Saraiva, Walmart, NetShoes e muitos outros! 
https://br.lomadee.com/ 

5. UOL Afiliados

O programa de afiliação deles também oferece comissões por vendas, e é legal, porque a marca é 
conhecida, os produtos são de qualidade, com grande variedade e sempre tem ofertas : 
https://www.afiliados.com.br/submarino/



Sites de Freelancer 

b. Fazer Sites, Gerenciar Redes sociais

e. Finanças 
d. Suporte Administrativo

8. Workana

g. Serviços em gerais (domestico, jardinagem) 

Neste sites você consegue uma renda extra fazendo serviços de freelancers como: 
a. Digitação, Telemarketing

c. Banners, Mídia  e Editar vídeos

f. Engenharia e Manutenção

É o maior site latino para troca de freelas e tem cadastro gratuito, embora você possa assinar um 
plano Premium para ter vantagens diante dos seus concorrentes. A plataforma tem uma navegação 
super fácil e também ajuda os freelancers com ferramentas como tabelas de controle do fluxo de 
trabalho. Link : http://bit.ly/dzworkana

9. 99 freelas
A plataforma é uma das maiores nacionais e tem oportunidades para profissionais de diversas áreas. A 
maior parte dos Jobs são para programador, redator, designer, desenhista, editor e tradutor, mas 
também existem tarefas para outras áreas,  vale dar uma olhada com calma: 
https://www.99freelas.com.br/ 

10. Crowd 
Oferece freelas em áreas como fotografia, redação, tradução, planejamento, design, áudio e vídeo, 
conteúdo, tecnologia e performance :Link https://crowd.br.com/ 

11. UpWork

12. Freelancer.com
Um dos sites de freelas mais conhecidos do mundo, o Freelancer.com é internacional, mas possui 
uma versão disponível totalmente em português. É uma alternativa confiável para quem procura 
trabalho online, mas por ser uma plataforma muito famosa, a concorrência acaba sendo bem grande. 
Link: http://freelancer.com/ 

Você precisa dominar o inglês. Todos os freelas são nesse idioma, mas tem um lado bom: seu cachê é 
em dólar! São várias as áreas de atuação buscadas: desenvolvimento web, mobile e sostware; design 
e criatividade; suporte administrativo; TI; escrita; vendas e marketing; tradução; engenharia e 
arquitetura; jurídico; entre outros. Link : https://upwork.com/ 



Sites de Freelancer 

Outro site brasileiro de freelancer que está em crescimento é o Nearjob, com 26 mil usuários 
cadastrados no Brasil, tem o objetivo de reunir profissionais freelancers e potencializar suas redes de 
relacionamento profissional e oportunidades de trabalho. Os principais Jobs ofertados são das áreas 
de Engenharia, Vendas e Marketing, Suporte Administrativo, Conversação e Escrita, Redes e 
infraestrutura, Design e Multimídia, Business Services e Desenvolvimento Web. Link: 
http://www.nearjobs.co/ 

18. NEARJOB

O bacana também é que a variedade é bem maior do que os outros sites mais conhecidos, abrangendo 
os já clássicos serviços de comunicação e TI, mas também outros de reformas, aulas, saúde, serviços 
domésticos, entre outros. Link: https://www.getninjas.com.br/ 

14. Fiverr

15. 99Designs

É conhecida por trabalhos mais curtos e rápidos. Você cria um perfil e faz uma apresentação, falando 
sobre os serviços que presta. Nesse caso são os empregadores que buscam os freelancers, de acordo 
com as necessidades deles e com os pacotes disponíveis na rede. O problema do Fiverr é que para 
iniciar sua carreira você precisa começar com preços bem baixos, uma vez que você ainda não tem 
reputação na plataforma. Link : http://fiverr.com/ 

Essa plataforma é focada em trabalhos para designers, desde a produção de logotipos até capas de 
livros. Ela também permite que clientes comecem um concurso que todos os participantes do 
99Desings podem participar. Link: https://99designs.com/ 

O Hireable dá ao usuário a oportunidade de conseguir trabalhos fora dos Estados Unidos e da Europa 
com a mesma oportunidade. Link: https://hireable.com/ 

17. PROLANCER

 

16. Hireable

Outra grande plataforma que possibilita opções sobre o que fazer para ganhar dinheiro na internet é a 
Prolancer. As áreas que mais se destacam em número de projetos são em programação, TI como um 
todo, design, WordPress, SEO, desenvolvimento, marketing e negócios são os grandes destaques 
desta plataforma. Link: https://www.br.freelancer.com/prolancer

13. GetNinjas



Sites de Freelancer 
19. We Do Logos – o site
Voltado para designers, divulga propostas de trabalho onde os profissionais disputam as 
oportunidades por meio de concursos criativos, entre projetos de logo, papelaria, layout de sites e 
outros serviços. Os valores variam de acordo com o projeto em questão. Link: 
https://www.wedologos.com.br/ 

20. Meu Redator

Para quem é perito em quebra-galho ou quem sempre precisa de uma forcinha, chegou a hora de 
conhecer o site Bicos Online, primeira plataforma focada em serviços para casa. Na página, é possível 
publicar e buscar anúncios de trabalhos pontuais, em quatro categorias: casa, cuidados pessoais, 
serviço de leva e traz e festas, gratuitamente. Link: http://www.bicosonline.com.br/ 

21. Bicos On

É um sostware desenvolvido para empresas que necessitam de produção de conteúdo. Nele, os 
profissionais podem receber propostas para produzir textos na sua área, que varia entre textos para 
blog, redes sociais, press releases, traduções, textos publicitários e outros formatos. Link: 
https://meuredator.com.br/beta/ 



Motorista de Aplicativo

99POP costuma ser uma ótima opção para utilizar como “segundo aplicativo”. Ou seja, uma boa dica é 
deixá-lo ativo enquanto usa algum outro. Assim, ganhar dinheiro como motorista fica ainda mais fácil! 
Outra vantagem que poucos condutores conhecem é que o pagamento pode ser recebido no mesmo 
dia. Com o cartão 99, o motorista parceiro recebe por suas corridas sem burocracia e no dia em que 
dirigir. O dinheiro está na mão sempre que ele precisa. Link: https://99app.com/ 

22. Uber

23. Cabify 

25. 99POP

26. Yet Go 

É um aplicativo de transporte particular exclusivo para passageiras e motoristas mulheres. O serviço 
grátis, que é semelhante às plataformas Uber e Cabify, está disponível para celulares Android e iPhone 
(iOS). O objetivo é trazer mais segurança para as mulheres ao se locomoverem na cidade Link: 
https://ladydriver.com.br/

Vamos começar pelo mais conhecido e utilizado. Uma das maiores vantagens de ser motorista da Uber 
é que raramente faltarão corridas para você ganhar dinheiro como motorista! A demanda costuma ser 
bem alta, principalmente nos horários de pico. Link: https://bonjour.uber.com/ 

O número de motoristas de aplicativo aumenta cada dia mais no Brasil. Dependendo do número 
de horas trabalhadas e corridas feitas, o lucro pode ser enorme! O segredo é aproveitar o tempo 
ao máximo e, se possível, trabalhar usando mais de um app para nunca faltarem viagens.

24. Laddy Driver

O Yet Go possui quatro categorias de corridas, incluindo também os taxistas e motoqueiros. Todos os 
motoristas estão isentos de 100% da taxa de pagamento para a empresa no primeiro mês. O app 
também têm convênios com postos de gasolinas da cidade, em que o preço do combustível é R$0,20 
menor. Se as avaliações das viagens forem boas, há redução na tarifa de 25% recolhida pelo 
aplicativo a partir do segundo mês de operação. Link: https://yetgo.com.br/

A Cabify paga 85% do valor da corrida ao motorista, diferente dos outros aplicativos, que só repassam 
75%. Muitos passageiros optam por esse app por causa da segurança oferecida e a demanda também 
costuma ser alta, pois há menos carros rodando em cada cidade. Link: https://cabify.com/pt-
BR/drivers 



Motorista de Aplicativo

34. Querofrete
É um app de entregas para caminhoneiros, onde o usuário cadastra sua carga no sistema e encontra 
um motorista para negociar o frete de sua entrega. Link: https://www.querofrete.com.br/

27. 4Move

Para viagens como dá carona ao viajante e, juntos, dividem os custos do percurso. Dessa forma, você 
economiza e ainda consegue lucrar. Link: https://www.blablacar.com.br/

É o único app de mobilidade urbana que paga por km rodado e indicações! Não há nenhuma taxa de 
adesão. Link: https://www.4move.me/ 

28. Me leva
Representa controle total dos serviços agendados, dos serviços já executados, possibilita criar ou 
expandir sua carteira de clientes, e o melhor de tudo... liberdade para trabalhar com sua própria tarifa! 
Link: http://appmeleva.com.br

29. Eu entrego
É um aplicativo que conecta varejistas a uma comunidade de entregadores autônomos, gerando 
oportunidade de trabalho e renda para milhares de brasileiros. Link: https://www.euentrego.com.br/

30. Blablacar

Pegar caronas para chegar ao seu destino, seja ele o trabalho, a escola ou mesmo uma viagem, não 
importa. Aqui o motorista pode se cadastrar, preencher o perfil e informar a rota que fará. Link: 
https://www.beepmeapp.com/br

32. UberEATS
Um dos lançamentos mais recentes da Uber. Porém, aqui não se trata de corridas com viajantes, mas 
de refeições. Link: https://www.ubereats.com/sao_paulo/ 

33. Vrunny 

31. Beep Me

É um aplicativo de serviço de entrega que, através da plataforma, qualquer pessoa pode se cadastrar 
para efetuar entregas de encomendas com moto ou bicicleta, com base em geolocalização o 
aplicativo encontra um concierge mais próximo e acompanha todo o percurso até a finalização. Link: 
https://vrunny.com/ 



Motorista de Aplicativo

36. Shippify
Te conecta com lojas física ou de e-commerce da sua cidade para você fazer entregas e ganhar uma 
renda extra. Tudo isso usando uma tecnologia parecida com o Uber. Link: https://www.shippify.co/ 

37. Rappi 
É um serviço de delivery que se diferencia dos demais pois ele entrega qualquer coisa. Disponível em 
versão web, para Android e iOS, a plataforma disponibiliza cardápios de restaurantes, itens de 
supermercados, de diversos tipos de lojas, entre outros. Link: https://www.rappi.com.br/

35. Mandaê
Através de uma plataforma digital organiza toda a cadeia de encomendas para oferecer um serviço de 
transporte eficiente, que facilita a gestão de transportes e diminui a complexidade da operação. Link: 
https://www.mandae.com.br/



Trabalhar com Pets
Se você gosta de animais de estimações, esta pode ser uma grande oportunidade de renda 
extra. Hoje tem vários aplicativos para você oferecer seus serviços.

38. Dog Hero

39. Petanjo
Serviços de Pet Care como Dog Walker, Pet Sitter e Hospedagem Familiar. Link: https://petanjo.com/

O aplicativo de transporte de pet. Link : http://petdriver.com.br/ 

É possível se candidatar para receber cães em casa durante viagens ou compromissos de seus donos 
ou realizar passeios diários com os animais de estimação. Link: https://www.doghero.com.br/   

40. Petdriver

41. Airbnbbicho

42. Dogme

Quer hospedar o bichinho de alguém que vai viajar ou sair? Mande endereço, fotos da casa, 
informações sobre animais que gosta. Link : http://airbnbicho.tumblr.com/

Serviços de  pet como passeios, hospedagem, creche. Link: https://www.dogme.com.br/



Trabalho como Afiliados

46. Udemy

43. Hotmart 
É um programa muito interessante, nele você encontra diversos infoprodutos e pode promovê-los em 
seu blog, ganhando uma comissão (normalmente fixa) fornecida pelo criador do produto. É a maior 
plataforma de Afiliados do país. Link: https://www.hotmart.com/pt-BR
 

Você tem acesso a milhares de cursos criados pelos maiores especialistas do mundo. Link: 
https://www.udemy.com/affiliate/?locale=pt_BR

Onde Infoprodutores encontram uma fantástica forma de vender seus serviços, produtos físicos ou 
digitais (treinamentos, programas, cursos, ebooks, palestras, livros, etc.) e a possibilidade de 
trabalhar como Afiliado em um lugar seguro e lucrativo para construir o seu negócio online de 
sucesso. Link: http://edz.la/CEEI4?a=439064 

Para isso, ele se afilia a um programa dessa modalidade de marketing, faz uma curadoria dos 
produtos que deseja promover e começa a divulgação para seu público.

Se você está antenado no mundo digital e se interessa pelo empreendedorismo, provavelmente 
já ouviu falar sobre o programa de Afiliados. Mas afinal, o que é afiliado? Bom, trata-se de 
alguém que indica produtos feitos por outras pessoas e recebe comissões pelas vendas 
realizadas.

44. Eduzz

45. Monetizze 
Confiável, inovadora, segura e transparente, na monetize você encontra o que há de mais inovador no 
mercado de vendas online (cursos, vídeo aulas, ebooks, áudios books, serviços, podcasts, 
screencasts, scripts, produtos físicos, etc) Link: https://www.monetizze.com.br/ 



Outras Plataformas

49. Clashot 

48. Foap 

Mais um aplicativo para ganhar dinheiro com fotos.Nesse aplicativo você ganha 44% do valor de venda 
da sua foto, e tem a possibilidade de determinar o valor de venda das suas fotos. Link: Baixe no Android 
ou IOS

A maioria dos cartões de crédito oferecem programas de benefícios para ganho de milhas aéreas. 
Muitas pessoas, por não viajarem, acabam perdendo essas milhas, e você pode vender elas. O site 
maxmilhas reúne pessoas interessadas em comprar e pessoas interessadas em vender milhas. Link: 
https://www.maxmilhas.com.br/ 

Se você tem roupas, móveis ou qualquer coisa usada que esteja querendo vender, este aplicativo vai te 
ajudar a ganhar dinheiro com elas. Você tira fotos, cadastra no aplicativo e vende para pessoas 
interessadas e ganha dinheiro. Link: https://www.enjoei.com.br/

Se você gosta de fotos, esse aplicativo é ideal pra você. Pois vai te permitir ganhar dinheiro com algo 
que você gosta. Você tira fotos e envia para o acervo do Foap, quando alguém comprar a foto, você 
recebe metade do valor da venda. Link: https://www.foap.com/ 

Existe mais plataformas e aplicativos para que você tenha uma forma de gerar uma renda extra.

O aplicativo permite ganhar dinheiro com a sua opinião. Você se cadastra e cumpre com que o 
aplicativo pede. Em alguns casos, você pode até ser escalado para visitar alguma empresa e fazer 
uma avaliação dos produtos e/ou serviços. Link: https://pinion.app/ 

51. MaxMilhas

50. PiniOn 

47. Enjoei 



Carlos Galvão
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