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Copyright©: Emarkez Editorial, 2022 - Todos os direitos reservados. 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou 

transmitida em qualquer forma ou meios incluindo, eletrônico, 

mecânico, fotocopia, gravado ou qualquer outro meio sem a previa 

autorização e consentimento por escrito do autor.  

 

Aviso! A informação apresentada nesse e-book representa a visão do 

autor na data da sua publicação. Em função da rapidez com que 

mudanças ocorrem no setor de comércios e serviços eletrônicos a 

autora reserva o direito de alterar e atualizar sua opinião baseado 

nestas mudanças de condição.  

 

Nota Legal! Este e-book é para ser usado somente para fins de 

informação. Apesar de eu ter tomado todo cuidado para verificar as 

informações compartilhadas aqui, nem a autora ou seus parceiros, 

distribuidores e afiliados assumem qualquer responsabilidade por erros 

ou omissões.  
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DADOS DE COPYRIGHT 

 

Sobre e-book: 

O presente e-book é disponibilizado pela equipe do Programa de 

Associados da E-markez Editorial e seus diversos parceiros, com o 

objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e 

estudos relacionados a diversos assuntos, bem como o simples teste 

da qualidade do e-book, com o fim exclusivo de compra futura. 

 

É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, 

ou qualquer uso comercial do presente conteúdo. 

Sobre nós: 

O Programa de Associados da E-markez Editorial e seus parceiros 

disponibilizam e-books licenciados, conteúdo de domínio publico e 

propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar 

que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a 

toda e qualquer pessoa.  

"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não 

mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá 

enfim evoluir a um novo nível."  Thomas Jefferson 

 

Distribuição exclusiva para: CENTRO EDUCACIONAL DESAFIO OSASCO  

R. João Colino, 119 - Centro, Osasco - SP, 06013-020, 11 3685-3573  

E-mail: desafioescola@gmail.com Site: https://centroeducacionaldesafio.com.br/ 
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DECLARAÇÃO DE GANHOS COM O USO DESTE E-BOOK 
 

 

O programa de Associados Emarkez Editorial, e seus associados e 

parceiros não pode fazer garantias sobre a sua habilidade de ganhar 

dinheiro com as nossas ideias, informações, ferramentas ou 

estratégias.  

Tenha em mente que nada nesse e-book são algum tipo de 

“esquema fraudulento, pirâmide ou negócio ilegal” para ganhar 

dinheiro online. Também não trabalhamos com o conceito de "ficar 

rico rápido" com uso de artifícios e ferramentas ilegais. 

 

Não garantimos que nossos leitores irão alcançar os mesmos 

resultados apresentados na apresentação desse e-book, uma vez que 

isso depende exclusivamente do trabalho e dedicação individual de 

cada um. 

 

Você é totalmente responsável pelas suas decisões, ações e 

resultados na vida, e você concorda em não nos responsabilizar por 

qualquer decisão, ações, ou resultados a qualquer momento, em 

nenhuma circunstância.  

 

Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato: 

associados@emarkezeditorial.com.br    

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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INTRODUÇÃO 

 

Através de varias pesquisas, desenvolvemos uma análise sobre 

estratégias para um bom aproveitamento do trabalho em casa. 

Existem vários tipos de profissões nascendo neste cenário neste exato 

momento, o objetivo deste trabalho é demonstrar que a ação de ler 

esse e-book não é somente para informação ou uso pessoal, é 

também, uma ótima ferramenta que oferece ao leitor uma visão 

ampla e clareza sobre as novas profissões que estão surgindo, onde 

várias pessoas podem compartilhar suas próprias experiências com 

diversas empresas internacionais e nacionais.  

No decorrer desse trabalho, mostraremos diversos meios e 

possibilidades, os tipos de profissões e suas importâncias, as fases do 

desenvolvimento da aprendizagem, que todo tipo de atividade e 

informação é válida e proveitosa.  

Apresentaremos as principais atividades e apontaremos a 

importância das adaptações do mundo digital para um possível 

desenvolvimento financeiro ou pessoal, pode ser de valor da 

informação, evidenciando, porém que, as adaptações são apenas 

uma pequena introdução para nova forma de trabalho que está 

acontecendo nos dias atuais no mundo.  

 

Boa Leitura! 
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O que é Home Office  

trabalho remoto? 

 

Trabalhar remotamente é o mesmo que trabalhar à 

distância. Ou seja, o profissional tem liberdade para estar 

onde deseja (ou precisa), e ainda assim consegue cumprir 

suas funções. A premissa, não surpreendentemente, agrada 

a muitos. 

De outro lado, em tempos de crise derivada da disseminação do coronavírus 

(covid-19), a prática torna-se uma necessidade. Isso porque uma das alternativas 

a se adotar, se possível, é o home office, que ajuda na medida de 

distanciamento social, recomendada pelas autoridades.   

Para isso, o Na Prática compilou uma lista de sites para encontrar trabalho remoto 

– ou que possa ser levado em esquema home office. Sejam voltados para algum 

campo do conhecimento específico, ou generalistas, a seleção tem de tudo. 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/18/oms-diz-que-isolar-testar-tratar-e-localizar-todos-os-casos-de-coronavirus-e-a-melhor-resposta-contra-o-virus.ghtml


.....Edição I JAN/2022 - Trabalhe de casa / PROFISSÕES EM ALTA / Um jeito diferente de ter uma renda extra / Associados Emarkez Editorial..... 

Distribuição exclusiva para: CENTRO EDUCACIONAL DESAFIO OSASCO / Protegido por: Emarkez Editorial / Página 13 de 87 

 

O termo Home Office expressa a ideia de “escritório em casa“. Muito 

popular em diversos países, os profissionais que trabalham em suas 

residências têm o benefício da redução de custos, somado à 

versatilidade e a qualidade na gestão do tempo. 

 

Tendência mundial, o trabalho remoto oferece a possibilidade do 

profissional exercer atividades relacionadas às áreas de seu interesse, 

além de promover a atuação em mercados internacionais. Neste e-

book, separamos as maiores tendências e oportunidades para quem 

quer trabalhar em casa. 

 

Quer saber mais? Então continue a leitura e descubra! 

Desenvolvedor, Redator e Designer são algumas das profissões mais 

populares no trabalho remoto. 
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6 profissões populares no 

trabalho remoto 

Elencamos a seguir seis atividades que podem ser 

tranquilamente executadas por profissionais que querem ter trabalhar 

e escritório em casa. Confira! 

1. Desenvolvedor de softwares e websites 

O desenvolvimento de softwares e sites é uma atividade que permite 

aos profissionais trabalharem em casa. Para exercer a profissão basta 

ter o conhecimento técnico necessário e um equipamento eficiente 

com conexão à internet. 

2. Designer Gráfico 

O trabalho de designer gráfico é criativo e particular, por isso não 

demanda muitas ferramentas para a execução das tarefas. O 

desenvolvimento de projetos de comunicação visual, diagramação, 

criação de embalagens e logotipos, pode facilmente ser executado 

em home office. 

3. Tradutor 

Outra atividade que pode ser executada tranquilamente em home 

office é a de tradutor. Muitos profissionais desse ramo optam pelo 

trabalho remoto, a fim de reduzir custos fixos com aluguel de um 

espaço e transporte até o trabalho. 
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4. Redator 

A atividade de redator vem crescendo nos últimos anos, este 

fenômeno está relacionado com o crescimento do marketing digital e 

de conteúdo, o que demanda cada vez mais profissionais com 

conhecimento na área. Por exigir poucas ferramentas de trabalho, é 

possível trabalhar em casa com serenidade. 

5. Revisor 

Assim como acontece na atividade de tradutor e redator, a revisão de 

texto também vem ganhando espaço no mercado em razão do 

advento do marketing de conteúdo. Com computador e acesso à 

internet, o profissional pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. 

6. Designer de Games 

O designer de games atua no desenvolvimento de jogos eletrônicos 

para celulares, computadores e videogames. A atividade consiste em 

processos como a criação de roteiro para o jogo, os personagens, as 

regras, a criação do cenário, entre outras. Da mesma maneira que 

acontece com as demais atividades, é um trabalho que pode ser 

executado apenas com computador e acesso à internet.  

Ao realizar trabalho remoto, é importante organizar os 

prazos para realizar as entregas sem correria. 
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6 sites que podem te  

ajudar a encontrar  

um trabalho remoto 

  

1. Freelancer.com 

A plataforma freelancer.com foi uma das primeiras plataformas a 

oferecer oportunidades de trabalho remoto na internet. 

Com interface simples e intuitiva, ela reúne empresas em busca de 

pessoas capacitadas e profissionais em busca de oportunidades de 

trabalho. A maior parte dos projetos é nas áreas de programação e 

design. 

 

Os interessados em contratar publicam a oportunidade, e os profissionais 

habilitados enviam seus orçamentos. O pagamento pelo serviço é 

garantido pela plataforma, que oferece ferramentas como chat ao vivo 

e contador de tempo para controle do tempo de serviço. 

 

Para quem está começando a trabalhar online e quer encontrar 

excelentes oportunidades, a plataforma é uma ótima ferramenta para 

se conectar com empresas que buscam serviços específicos. 

 

https://www.freelancer.com/
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2. Home Agent 

 

A Home Agent é a primeira empresa brasileira de atendimento em 

que os funcionários operam diretamente de casa. No mercado desde 

2011, ela atua na área de prestação de serviços de atendimento ao 

consumidor. 

 

O propósito da Home Agent é terceirizar as operações de atendimento 

das empresas, oferecendo o trabalho de profissionais que trabalham 

diretamente de suas casas. Para quem se interessa por atendimento e 

atende os requisitos básicos da plataforma, basta criar uma conta e 

começar a atender pessoas de todo o Brasil. 

 

Se você for um agente contratado poderá trabalhar em serviços de 

atendimento ao consumidor, monitoramento de 

qualidade, redes sociais, entre outros. 

 

https://www.homeagent.com.br/
https://comunidade.rockcontent.com/novas-redes-sociais/
https://comunidade.rockcontent.com/novas-redes-sociais/
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3. uTest 

O uTest é uma plataforma internacional destinada a realização de micro 

tarefas e testes de usabilidade. Para quem está querendo começar a 

ganhar dinheiro sem sair de casa ou complementar a renda, pode ser 

excelente. 

O usuário deve se inscrever e realizar o cadastro de todos os 

equipamentos que possui, criando um perfil com base nestes 

conhecimentos. O objetivo é ligar este usuário a empresas que desejam 

fazer uma avaliação autônoma destes equipamentos. O usuário é pago 

após a finalização dos testes. 

O valor de cada teste pode variar muito, mas por ser um trabalho 

simples, ele pode ser facilmente conciliado com outras atividades, sejam 

elas home office ou não. 

 

Por meio de sites de vagas, é possível encontrar trabalhos remotos em 

diversas partes do mundo. Pare receber por trabalhos prestados ao 

exterior, use a Remessa Online. (O jeito mais rápido e barato de enviar dinheiro 

para o exterior ou receber valores em outras moedas.) 

https://www.utest.com/
https://www.utest.com/
https://www.remessaonline.com.br/
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4. GetNinjas 

Sediada em São Paulo, a GetNinjas é uma plataforma conhecida no 

Brasil. Com foco na área de prestação de serviços, os profissionais 

podem se cadastrar e enviar seus orçamentos para clientes em todo o 

país. 

 

A própria plataforma avalia todos os interessados em determinado 

trabalho, e envia três orçamentos mais viáveis aos envolvidos. 

 

Para atingir bons trabalhos, é necessário prestar atendimento de 

qualidade e construir sua reputação na plataforma. Assim seu perfil vai se 

destacar dos demais e você terá acesso às melhores oportunidades. 

 

https://www.getninjas.com.br/?utm_source=GoogleSearch&utm_medium=cpc&utm_campaign=67407313&adGroupId=28597440913&feedItemId=&targetId=kwd-31946222233&utm_term=e-get%20ninjas&utm_content=116682488713&matchtype=e&device=c&device_model=&placement=&network=g&gclid=EAIaIQobChMIsPyuxu3b5wIVjoeRCh0ndgpxEAAYASAAEgKES_D_BwE
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5.Fiverr 

Plataforma global, o Fiverr oferece mais de três milhões de serviços a 

preços que podem variar de $5 a $500. Fundada em 2009, ela surgiu 

com a ideia de divulgar para o mercado, trabalhos simples e que 

poderiam ser executados por qualquer pessoa. 

 

Todavia, o site acabou crescendo e hoje oferece oportunidades para 

profissionais de diversas áreas, como design e produção de 

conteúdo.  

As oportunidades estão disponíveis em todo o globo e o site pode ser 

acessado em inglês, alemão ou espanhol. 

Basta criar uma conta, procurar oportunidades e construir o seu 

próprio portfólio de trabalho. 

 

https://www.fiverr.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc-brand&utm_campaign=G_BR-PT_Brand_Exact&utm_term=Exact_%5bfiverr%5d&utm_content=AdID%5E175777978704%5EKeyword%5Efiverr%5EPlacement%5E%5EDevice%5Ec&lpcat=br_general&caid=393139684&agid=26742609964&ad_id=175777978704&kw=fiverr&gclid=CjwKCAiAp5nyBRABEiwApTwjXt3yv5OyrLe7Yoexi5N4xDAI0DXDeqpCen8VHTKE0lq0N_Sshg9LZRoChDcQAvD_BwE
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6. UpWork 

O UpWork é outro site internacional, que permite acessar ofertas de 

trabalho em áreas como consultoria jurídica, gestão, entre outros. 

Diferentes dos outros sites, a plataforma limita o número de 

propostas que podem ser enviadas ao longo de determinado tempo. 

Por isso, a dica é que o usuário escolha bem os clientes para os quais 

vai mandar propostas. 

Como você pode ver, o trabalho home office é uma tendência de 

mercado e que pode ser facilmente executado. Com organização e 

dedicação é possível complementar sua renda somado a uma 

atividade formal ou ampliar seus horizontes e trabalhar em casa com 

dedicação exclusiva. 

 

 

 

https://www.upwork.com/
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Como receber por serviços prestados ao 

exterior. 

 

Após encontrar trabalhos no exterior, é importante buscar uma opção 

para receber por esses pagamentos. Os bancos tradicionais realizam 

esse serviço, mas as tarifas cobradas podem ser elevadas. Existe uma 

opção melhor e mais barata no mercado: a Remessa Online. 

 

A Remessa Online é uma plataforma digital brasileira credenciada ao 

Banco Central. Por meio dela tanto pessoas quanto empresas podem 

abrir uma conta e começar a realizar transferências 

internacionais pagando o menor custo de serviço do mercado: 

apenas 1,3%. 

Assista ao vídeo clique no botão abaixo, confira como é fácil e 

vantajoso usar a Remessa Online e abra já a sua conta! 

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR O VÍDEO.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Remessa_Online
https://www.remessaonline.com.br/
https://www.remessaonline.com.br/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Um jeito 
diferente de ter uma 

renda extra. 

 

O trabalho remoto está crescendo 

pelo mundo, porém os brasileiros 

ainda não “acordaram” para isso e 

continuam nos seus empregos 

convencionais onde trabalham 

muito e recebem pouco. 

 

Só de estar lendo isso você já é um 

privilegiado e está na frente, pois 

está conhecendo um novo modo de trabalho, o modo que 

grandes empresas internacionais como Google, 

Instagram, Facebook, Netflix, já estão usando. 

 

E um detalhe: em 2020 está ocorrendo um raro momento 

de oportunidade explosiva de ganhos, e eles precisam de 

brasileiros. Muitos brasileiros. 
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Trabalhar para empresas internacionais significa que seu 

pagamento será em dólares. Uma moeda forte e 

valorizada. 

 

 

Como vou te ajudar a não ficar de fora disso 

 

Graças aos meus 9 anos de experiência trabalhando 

remotamente e também ajudando pessoas a entrarem 

nesse mercado, desenvolvi uma metodologia única e 

decidi que queria ajudar ainda mais pessoas a 

ingressarem nesse mercado. 

 

Por esse motivo, criei a Profissão Home Office, um exato 

passo a passo para você aprender como ingressar nesse 

mercado promissor, ainda desconhecido da maioria. 

 

Vou praticamente pegar na sua mão e fazer você 

atravessar comigo essa jornada, te ensinando 

diretamente na tela do meu computador como realizar os 

3 passos essenciais para ter sua nova renda extra, 

trabalhando de casa ou de qualquer lugar. 
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Quais são os resultados reais? 

 

 
 

Como um raro evento está fazendo brasileiros comuns 

trabalharem de casa para Gigantes da Tecnologia - e 

ganhando 4x mais por isso sem ter experiência. 
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Empresas como Google, Netflix, Appen, Samsung, LG estão 

disputando brasileiros para desenvolverem atividades sem 

precisar sair de casa - e estão pagando em dólar! 

 

PARA ISSO VOCÊ PRECISA: 

 TER UM NOTEBOOK OU CELULAR COM INTERNET 

 TRABALHE EM CASA DE 4 A 6 HORAS POR DIA 

 NÃO PRECISA DE EXPERIÊNCIA 

 RESULTADOS DE 2 A 5 SEMANAS 

 NÃO PRECISA SABER INGLÊS 

 TAREFAS SIMPLES DE EXECUTAR 

 SEJA SEU PRÓPRIO CHEFE 

 ALTA DEMANDA (POUCAS PESSOAS DESCOBRIRAM ESSAS 

OPORTUNIDADES) 



.....Edição I JAN/2022 - Trabalhe de casa / PROFISSÕES EM ALTA / Um jeito diferente de ter uma renda extra / Associados Emarkez Editorial..... 

Distribuição exclusiva para: CENTRO EDUCACIONAL DESAFIO OSASCO / Protegido por: Emarkez Editorial / Página 27 de 87 

 

 

 

 

Você já foi ao dentista e ele disse que ia ser só 

um incomodozinho de nada, que nem ia doer? 

 

Pois é. Eu não vou fazer como o seu 

dentista. Eu vou ser bem sincero com 

você: chegou o momento de 

tomar uma atitude em 

relação ao seu futuro. 
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Nesse e-book vou te mostrar alguns movimentos básicos para 

você se cadastrar nos sites de home office que oferece 

trabalhos para você fazer de sua casa.  

Acredite: são movimentos simples, que qualquer pessoa 

consegue aplicar. 

 

Só que eu preciso te alertar que, apesar de simples, esses 

movimentos nem sempre são fáceis. Isso porque eles 

necessitam de um grande domínio mental para serem 

realizados. 

 

É por isso que é tão importante você ler esse e-book até o 

fim, depois ler novamente, quantas vezes for preciso para 

você entender de uma vez por toda! - e com isso eu me 

refiro mais do que simplesmente extrair o máximo destes 

conteúdos, que esse e-book será o seu primeiro passo para 

construir a sua própria prosperidade. 
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Caro leitor,  

 

Peço que preste atenção no valor do print abaixo: 

 
 

Este poderia ser só mais um depósito comum, se não fosse 

por um detalhe: eu apenas precisei sentar confortavelmente 

na minha cama, responder alguns e-mails e pronto.  

 

A Appen me pagou o equivalente a R$ 1.512,00 por 3 horas 

do meu dia para que eu realizasse essa tarefa para eles. 

Não precisei sair de casa, nem me estressar no trânsito, nem 

falar com chefes “pé no saco”, muito menos tive que 

vender nada pra ninguém. 

 

Outros brasileiros também estão conseguindo incrementar a 

sua renda fazendo atividades semelhantes para essas 

Multinacionais. 
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É o exemplo do Rogério, 46 anos, eletricista, que em menos 

de 2 semanas foi chamado para transcrever áudios para a  

Lionbridge nas suas horas vagas e ganhou US$550 

(equivalente a R$ 2.298,00) 

 

Ou então a Fernanda, 31 anos, ex-operadora de caixa de 

supermercado do interior de Minas, que pediu demissão ao 

conhecer essa nova forma de trabalho e hoje já consegue 

viver disso (e hoje tira em um dia o que levava metade do 

mês para ganhar): 
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E tem também o professor Ronaldo, 51 anos, que conseguiu 

trocar de carro em poucos meses de trabalho remoto para 

algumas das multinacionais que vou te dizer nesse e-book: 

 

Talvez você esteja achando estranho o fato de tanta gente 

estar aparentemente ganhando dinheiro “fácil” com algo 

que você nunca ouviu falar. 

 

Mas não se engane. Não se trata de dinheiro fácil. 
 

O que vou te mostrar nas próximas linhas é uma nova forma 

de trabalho que já é realidade para muitas pessoas. 

 

E como qualquer trabalho, vai exigir dedicação, esforço, e 

compromisso. 

 

Se você não pretende se esforçar e ter paciência, então 

pode sair dessa página agora mesmo, pois infelizmente não 

é para você.  
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Pois o que vou te revelar trata-se 

de trabalho sério e honesto. 
 

Claro que vai exigir bem menos esforço do que seu trabalho 

atual, mas ainda sim, você terá de ter responsabilidades 

mínimas se quiser constantemente ter essa renda extra. 

 

Tanto o Rogério, quanto a Fernanda, o Ronaldo, e centenas 

de outros que já estão ganhando dinheiro com isso, tiveram 

que abrir mão de algumas horas de seus descansos e horas 

de lazer para poder desenvolver essas atividades. Com você 

não será diferente. 

 

Mas o fato é que hoje você vai conhecer essa nova 

modalidade que grandes empresas já estão adotando antes 

de pandemia e agora aumentou mais de 800% esse tipo de 

trabalho, e se você tem interesse em trabalhar em casa está 

no caminho certo! Já está à frente de milhões de brasileiros, 

vai conseguir pega essa onda sem muitas exigências, veja o 

que você pode fazer: 

 Escolher ONDE e COMO trabalhar… Se é do 

confortável sofá da sua casa ou da sua 

aconchegante cama macia. 
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 Definir o MELHOR HORÁRIO para executar as tarefas 

do projeto… Pode ser de manhã, ou no intervalo do 

seu trabalho atual, ou de madrugada, você escolhe. 

 

 Garantir suas contas pagas pelos próximos anos. 

Nunca mais se preocupar com desemprego, 

demissão, crises e principalmente DINHEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegue imaginar a segurança de saber gerar 

uma segunda fonte de renda? 

 

E existe um bom motivo para essas pessoas estarem 

ganhando 4x mais para trabalhar de casa usando apenas o 

celular 
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Na verdade, o que está acontecendo hoje é uma rara 

condição de mercado. 

 

Já tem alguns anos que grandes multinacionais 

fecham acordos com pessoas de outros países em 

busca de mão de obra barata. 

 

Ao invés de eles contratarem uma pessoa por 2000 dólares 

no país de origem, preferem pagar 1000 dólares para alguém 

de um país mais pobre. 

 

A nossa moeda local é desvalorizada perante o dólar, então 

para eles é muito barato fechar esses contratos com 

brasileiros. 

 

Mas recentemente aconteceu uma combinação explosiva 

que fez mudar tudo. 

 

Sendo mais específico, durante a crise do Coronavírus o valor 

do dólar disparou, e o real se desvalorizou ainda mais, 

ficando ainda mais barato para eles “contratarem” 

brasileiros. 
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Observe no gráfico abaixo que em 

2012 o dólar valia R$ 1,70... 

 

… e agora em 2022 chegou a valer R$ 5,99 ! 

 

Ou seja, quase 4 vezes mais! 

 

“Mas e daí, o que isso quer dizer?  

O que tem a ver 

comigo?” 
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Tudo!!!  
 

Perceba que em 2012 uma pessoa que recebesse 1000 

dólares da Samsung, por exemplo, para trabalhar algumas 

horas na semana estaria ganhando na verdade 1.700 reais. 

 

Um bom dinheiro para se ganhar nas horas vagas. 

 

Porém, agora nesse momento em 2020, com o dólar valendo 

R$ 5,99 essa mesma pessoa está recebendo o equivalente a 

R$ 5.990,00 para realizar o MESMO trabalho, na MESMA 

quantidade de horas. 

 

E detalhe: sem precisar sair de casa, pois todas as atividades 

são home Office! 

 

Conseguiu entender o tamanho da oportunidade? 

 

 

 

Hoje para fazer o MESMO trabalho para essas multinacionais 

ganha-se quase 4 vezes mais! 
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Agora vamos comparar isso com o salário normal que 

empresas brasileiras pagam para que você tenha que 

trabalhar 44 horas na semana, aguentando chefes e clientes 

chatos, bater ponto, e acordar cedo para pegar o ônibus…  

 

Pegamos o exemplo da Fernanda, ex-operadora de caixa 

de supermercado que ganhava R$ 10,23 por hora de 

trabalho (R$ 1800 mensal, regime CLT, 40 horas semanais): 

 

Perceba que para ganhar apenas R$ 409, ela trabalhava 40 

horas  como operadora de caixa, ou seja, uma semana 

inteira.  
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Porém, trabalhando essas mesmas 40 horas para as 

empresas que vamos te mostrar, ela ganharia o equivalente 

a R$ 5.990. 

Mas porque a maioria das 

pessoas nunca ouviu falar nisso 

e ainda se submetem a patrões 

que a exploram até a última 

gota de suor? 

 

Faça uma pequena reflexão… Em qual lado 

da coluna anterior você está? 

 

Do lado esquerdo, daqueles que ainda tem um emprego CLT 

rígido, com horário para chegar… ou dos que estão 

trabalhando de casa e ganhando bem para isso? 

 

Se você ainda está lendo esse e-book comigo, com certeza 

está do lado dos que merecem ganhar mais. 

 

Sei disso, pois se você fizesse parte dos que trabalham Home 

Office  provavelmente estaria lendo sobre viagens, 

investimentos, gastronomia, casas, carros… 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Ou seja, por algum motivo você AINDA não faz parte desse 

seleto grupo. Não tem problema.  

 

 

Eu entendo como você se sente. 
 

Por mais estranho que possa parecer, é normal que você 

ainda não tivesse acesso a essa nova forma de ganhar 

dinheiro. 

 

A culpa não é sua. 
 

A internet é um turbilhão de informações. 

 

Milhões de posts, artigos, vídeos, imagens… 

enfim, é humanamente impossível alguém estar por dentro 

de todas as oportunidades que aparecem. 

 

Filtrar tudo isso e ainda separar o que é verdade do que é 

mentira, é outra tarefa desafiadora. 

 

Fora o tempo que leva para fazer tudo isso e processar todo 

o excesso de informação. 
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Por isso, vou te ensinar uma habilidade que fez diferença no 

meu sucesso: foque sua energia em apenas uma única coisa. 

 

 

Delete agora tudo o que você sabe ou 

acha que sabe sobre renda extra e 

alternativas sobre ganhar dinheiro.  

 

 

Vamos trilhar um caminho diferente a partir de 

agora, onde vou te guiar passo a passo. 

 

Simplesmente esvazie sua mente, e deixe eu te conduzir para 

uma nova possibilidade de ganhos. 

 

Mas só saiba que... 

 

Mesmo começando HOJE você corre o risco de ficar de fora. 

 

Tenho que ser sincero com você, esse mercado está 

crescendo cada vez mais rápido. 
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E parte disso é minha culpa.  

 

Além das dezenas de reportagens 

sobre isso que saem todos os dias 

na internet... 
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…. Eu também estou me esforçando para tornar conhecida 

essa nova modalidade para o maior número de brasileiros.  

 

E porque eu faria isso? 

 

Quero libertar pessoas da 

dependência de patrões 

exploradores, que só dão 

migalhas no fim do mês.  

 

Migalhas que mal dão para 

pagar as contas e ter uma vida 

confortável. 

 

Migalhas que fazem você se sentir mal por não poder 

comprar um brinquedo novo quando seu filho 

pede ou simplesmente por não conseguir ir em 

algum restaurante legal quando dá vontade. 

 

Acredito que você não está aqui por acaso. Você 

está lendo esse e-book hoje por um motivo. 
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E se antes você não tinha culpa por não saber disso…  A 

partir de agora as coisas mudam, e você passa a ter a 

responsabilidade de saber como mudar sua vida e ter uma 

fonte alternativa de renda. 

 

 

Mas mesmo assim, pode ser que não seja suficiente 

apenas saber disso. Por 2 motivos: 

 

 

Motivo 1) A cada hora que passa, mais pessoas tomam 

conhecimento do método e vão sair na frente. 

 

Motivo 2) Cada vez que uma pessoa sai na frente, ela 

“pega” as melhores vagas para si, deixando as piores para 

aqueles que não agiram rápido ou deixaram para depois. 
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Perceba que apenas esses 2 motivos podem ser suficientes 

para acabar com o seu sonho de ter uma renda extra 

trabalhando nas horas vagas. 

 

Porque não faz diferença se 

você tem mestrado em 

Administração ou é um 

operador de caixa com 

apenas o nível médio.  

 

Quem vai ingressar nesse mercado é aquele que for o mais 

rápido, tendo em vista que não é preciso experiência. 

 

Por isso, AGORA é a hora certa de agir se 

quiser ficar à frente da multidão. 

 

A oportunidade dos ganhos multiplicados por causa do dólar 

alto está atraindo muita gente.  

 

E nesse exato momento elas estão levando as melhores 

vagas, que pagam mais e que exigem menos esforço.  
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Em algumas dessas vagas tudo o que precisa ser feito é 

transcrever um áudio em texto… Você ouve, e depois 

escreve.  

 

Em outras, só é preciso tirar fotos específicas durante uma 

caminhada ou de alguns móveis de sua casa e enviar para 

empresa...  

 

Entendeu agora porque quem vacilar e não AGIR AGORA vai 

perder esses tipos de vagas? 
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Não foi fácil! Eu quase desisti… 

Mas consegui finalmente viver só disso! 

 

Talvez você esteja se perguntando como descobri essa nova 

forma de trabalho home office para grandes empresas. 

 

Na verdade, há um tempo atrás eu não fazia ideia de que 

isso existisse. 

 

Tudo começou quando eu era autônoma, prestando serviços 

de marketing digital para alguns clientes. 
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Eu não ganhava muito, logo as contas começaram a 

apertar, e eu já não tinha mais limite no meu cartão de 

crédito. 

 

Eu vivia em um certo sufoco!  
 

 

Mas de repente um cliente importante cancelou um contrato 

de trabalho comigo. 

 

Fiquei de mãos vazias e sem saber como conseguir dinheiro 

para pagar meus boletos. 

 

Foi desesperador!  

 

Não sei se você já passou por isso na vida, mas a sensação 

de estar chegando próximo do dia do vencimento e não ter 

dinheiro para honrar as dívidas é horrível.  

 

Você se sente impotente, humilhado e sem 

ânimo para nada. 

 

Foi aí que tive que recorrer a um grande amigo, para que me 

emprestasse uma grana. 
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Eu nem sabia ainda como iria pagá-lo, mas eu estava 

disposta a fazer qualquer coisa para honrar minhas dívidas e 

posteriormente pagar o que devia a ele. 

 

Foi aí que ele me disse algo: 
 

“Carolina, porque você não trabalha para o Google?” 

 

Confesso que na hora achei que ele estivesse de 

brincadeira. 

 

Ele continuou: 
 

 

 

“Estou falando sério. Minha irmã nas horas vagas faz diversas 

atividades para grandes empresas… Tira fotos, responde e- 
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mails e pesquisas, transcreve áudios… E quando ela termina 

cada uma dessas tarefas, ela recebe em dólar, às vezes em 

euros!” 

 

Fiquei com isso na cabeça e assim 

que cheguei em casa comecei a 

pesquisar como isso era possível. 

 

Abri dezenas de abas na internet, 

passei dias pesquisando quais 

empresas eram essas quais eram 

essas atividades, como ser 

chamada rápido, etc. 

 

Mas tudo o que eu conseguia era um monte de informação 

superficial, desencontrada e cadastros muito difíceis de 

preencher. Eu nem sabia por onde começar direito! 

 

Na verdade, achei que tinha sido só perda de tempo 

e ilusão ter passado dias pesquisando e tentando 

descobrir sozinha como fazer isso. 
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Senti que a derrota estava batendo na minha porta. Que eu 

jamais conseguiria ter uma fonte alternativa de renda que 

garantisse pelo menos minhas contas pagas. 

 

Já estava me acostumando com a ideia de ter de me 

submeter novamente a um trabalho onde eu teria de bater 

ponto todos os dias, pegar ônibus lotado todas as manhãs e 

depender do chefe “ir com a minha cara” para não ser 

demitida. 

 

Foi aí que meu amigo, vendo toda essa situação, 

pediu para a irmã dele me ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela sentou comigo e me disse todos os sites nos quais eu 

precisava me cadastrar, e me ajudou em cada etapa dos 

cadastros, me falando todos os macetes. 
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Eu teria levado SEMANAS para descobrir o que ele me ensinou em 

apenas uma tarde. 

Fiquei animada e logo comecei a me cadastrar em algumas 

atividades. 

 

Comecei com uma de transcrever áudios. 

 

 

 

 

 

Eles me enviavam áudios curtos em português, eu apenas 

tinha que escrever o conteúdo do áudio em um arquivo de 

texto e submeter para eles novamente. 

 

Após vários áudios transcritos com facilidade, eu mal pude 

acreditar o que aconteceu depois. 

 

Exatamente US$ 147,67 depositados 

na minha conta do paypal! 
 

Eu fiquei chocada. 

Em algumas horas eu ganhei o equivalente a duas semanas 

de trabalho em uma empresa convencional. 
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Só depois disso as coisas finalmente melhoraram para mim 

 

Quando eu vi que essa nova forma de trabalho dava 

resultados, eu mergulhei de cabeça nisso. 

 

Comecei a pegar vários projetos e tarefas para fazer. 

 

Também pesquisei novos tipos de projetos em sites 

estrangeiros, com a ajuda do Google Tradutor (pois eu não 

sei inglês). 

 

E em pouco tempo eu já 

estava vivendo disso! 

 

Conseguia tirar 2 mil dólares mensais 

(o equivalente hoje a quase 12 mil 

reais por mês), sem ter que vender 

nada, nem aturar chefes, clientes, 

ônibus lotado, trânsito, ponto eletrônico, nada! 

 

Logo meus amigos perceberam esse meu novo estilo de vida 

e começaram a perguntar o que eu estava fazendo. 

 

Eles ficaram espantados, pois alguns ainda tentavam ganhar 

a vida com vendas online, sendo afiliados de produtos.  
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Passavam dias publicando links em grupos, tentando vender, 

chamando gente desconhecida para tentar empurrar um 

produto, e obviamente tinham pouco ou nenhum resultado. 

 

Expliquei que essa nova forma que estava fazendo, eu 

ganhar dinheiro não tinha nada a ver com vendas, muito 

menos com afiliados, nem marketing digital.  

 

Então comecei a ensiná-los, e em pouco tempo alguns já 

estavam conseguindo ter rendas extras de 2 mil a 10 mil 

reais por mês. 
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Claro que o valor dependia do quanto cada um 

se esforçava e se dedicava nas atividades. 

 

Mas independentemente disso, todos estavam conseguindo 

ter um retorno acima da média. 

 

Foi assim que começou brotar ideias de gravar 

vídeos explicando esse método. 

 

Não demorou muito até que os amigos dos meus amigos e 

até mesmo os pais deles começassem a se interessar em 

aprender o método. 
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Fui passando meu conhecimento adiante, e logo até os 

pais deles estavam conseguindo ter resultados. 

 

Os únicos que não conseguiram foram 

apenas os que não tiveram paciência e 

desistiram ou os que não levaram a sério. 

 

Mesmo assim, isso deixou todos que 

tentaram muito animados. E eu mais ainda! 

 

Só que estava acontecendo um problema. 

 

Eu já não estava dando conta de ensinar 

todo mundo que me pedia. 
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Eram vários pedidos, mas eu não tinha tempo, pois ou me 

dedicava às atividades, ou ficava horas ensinando o passo a 

passo para as pessoas. 

 

Foi aí que eu tive uma ideia. 
 

Porque não documentar toda a minha experiência e 

conhecimento em aulas em vídeo, para que eu possa 

ensinar a maior quantidade de pessoas possível num passo a 

passo extremamente detalhado? 

 

Foi aí que comecei a gravar aula após aula, num passo a 

passo, mostrando ABSOLUTAMENTE TUDO o que alguém 

precisa saber para entrar de vez nesse mercado promissor. 
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Como você também pode aprender a ter uma renda extra 

de até 5 mil reais em menos de 20 dias  

 

Preste muita atenção aqui: 
 

O método consiste em você se cadastrar em sites específicos 

de grandes multinacionais que admitem brasileiros para 

executar atividades variadas do conforto de casa e receber 

uma remuneração em troca. 

 

Mas para que você consiga entrar nesse mercado, é 

FUNDAMENTAL que você saiba corretamente os 3 passos a 

seguir: 

1. Saber os sites certos para se cadastrar. 

2. Preencher os cadastros com informações específicas 

que aumentam a chance de te chamarem; 

3. Saber quais são atividades as mais requisitadas. 

4. E para isso, você precisa de alguém com conhecimento 

e experiência para te guiar por esses passos. 

Pois vou ser sincero contigo, não basta saber os sites. Você 

precisa saber como se cadastrar, o que deve ser preenchido, 

como deve ser preenchido.  
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Ter alguém para te passar o “mapa” certo, é garantir 

que você não irá perder tempo, nem dinheiro, pelo 

contrário: vai potencializar seus resultados. 

 

Por isso, quando criei o treinamento em vídeos didáticos, eu 

não poupei esforços para mostrar TUDO o que um iniciante 

sem experiência precisa saber para começar a ganhar 

dinheiro nesse novo mercado. 

 

E tudo isso por um motivo… 

 

Para garantir que você irá aprender facilmente a encontrar 

as empresas certas e ganhar dinheiro sem sair de casa. 

 

 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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E isso será feito em 7 módulos onde vou te 

ensinar do zero as 3 etapas fundamentais: 

 

1ª Etapa: Cadastro 

 

Nesta etapa vou te mostrar como 

se cadastrar em empresas 

parceiras que realizam projetos 

com o Google, Samsung, Netflix, 

etc. 

 

Vou deixar disponível TODOS os links de cadastro nessas 

empresas e te mostrar o exato passo a passo, tela por tela, 

de como realizar o cadastro em cada uma delas. 

 

Vou praticamente pegar na sua mão e te conduzir por essa 

etapa como se eu estivesse sentada ao seu lado te 

ensinando tudo. 

 

Mesmo que você não tenha muito domínio com internet, 

computador e celular será extremamente fácil, pois 

mostrarei tela por tela do que você deve fazer.  

Basta ir pausando o vídeo e preenchendo junto comigo cada 

cadastro. 
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2ª Etapa: Qualificação 

 

Nesta etapa vou te ensinar a se qualificar para os mais 

diversos projetos e tarefas dessas empresas. 

 

Em outras palavras, você vai aprender como escolher e se 

candidatar para essas vagas. 

 

Mas não se 

preocupe! 

 

 

 

Não é preciso ter nenhuma experiência anterior, muito 

menos saber falar inglês. 

 

Basta você escolher as atividades que mais se 

encaixam com seu conhecimento atual.  

 

Existem infinitas atividades, das mais variadas 

dificuldades, desde o  muito básico até as mais 

avançadas. 
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E você vai poder escolher quantas horas vai querer 

trabalhar por semana. Você vai decidir se quer isso 

apenas nas horas vagas ou se vai dedicar mais tempo 

para isso. 

 

Você também vai entender que cada vaga tem sua 

particularidade: algumas te pagam por atividade executada, 

outras te pagam por hora, por dia, por semana, ou até 

mesmo mensal. Você escolhe. 

 

Mas lembre-se: quanto mais o tempo passa, mais rápido 

as melhores vagas se esgotam. 

 

3ª Etapa: Carteira Virtual 

 

Aqui vou te ensinar a criar uma carteira virtual para 

que possa receber o pagamento em dólares. 
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Também você vai aprender como transferir esses dólares 

para sua conta bancária, transformando em reais! 

 

Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em carteira 

virtual ou métodos de pagamento, será muito fácil você criar 

a sua. 

 

 

Isso porque vou te ensinar tela por tela o que você terá que 

fazer para criar e receber. 

E ao final destas 3 etapas você estará pronto para 

ganhar 4 vezes mais sem precisar sair de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E eu estarei junto com você nessa jornada. 
 

Pois as aulas estão bem detalhadas, cada tela 

minuciosamente explicada.  
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Foram feitas para ninguém ficar com dúvidas. Até uma 

criança saberia fazer, pois basta seguir exatamente os passos 

que falo nos vídeos. 

 

E tudo isso graças aos 7 módulos onde vou te 

explicar o passo a passo para você conseguir 

sua nova renda extra ou tornar em uma renda 

fixa: 

 

O que você vai aprender nos 

 vídeos super didáticos são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Módulo 1 - Como Começar 

1.1 - Seja bem vindo ao mundo Home Office 

1.2 - Dicas de Organização 

 

Módulo 2 - Avaliação de Mídia I 

2.1 - Modelo de Currículo Ideal 

2.2 - Cadastro na Appen 

2.3 - Cadastro na Isoftstone 

2.4 - Cadastro na Lionbrigde 

 

Módulo 3 - Avaliação de Mídia II 

3.1 - Cadastro na Payooner 

3.2 - Cadastro na Clickworker 

3.3 - Cadastro na Userfeel 

 

Módulo 4 - Agente de Suporte I 

4.1 - Cadastro na Netflix 

4.2 - Cadastro na Samsung 

4.3 - Cadastro no Youtube 

4.5 - Cadastro no Airbnb 

4.6 - Cadastro no Facebook 
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Módulo 5 - Agente de Suporte II 

5.1 - Cadastro no Snapchat 

5.2 - Cadastro na Acer 

5.3 - Cadastro na Rockstar Games 

5.4 - Cadastro no Linkedin 

5.5 - Cadastro na Riot Games 

5.6 - Cadastro no League of Legends 

 

Módulo 6 - Agente de Atendimento 

6.1 - Modelo de Currículo 

6.2 - Conhecendo a Home Agent 

6.3 - Cadastro na Home Agent 

 

Módulo 7 - Transcrição de Áudio 

7.1 - Modelo de Currículo 

7.2 - Cadastro na Transcript 

 

[MÓDULOS EXTRA] 

8 - Indicação de Aplicativos 

9 - Micro Tarefas 

10 - Indicação de Imóveis 
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Em poucos dias você terá um certificado 

de 5 profissões diferentes 

 

Quando você concluir todos os módulos, será disponibilizado 

um Certificado que comprova que você está apto a 

trabalhar em 5 profissões diferentes nessas plataformas: 

 Avaliador de Mídia 

 Agente de Suporte 

 Agente de Atendimento 

 Transcrição de Áudio 

 Indicador de Aplicativos e Imóveis 

 

Todas essas profissões são desenvolvidas remotamente, 

usando apenas o telefone celular com internet. 
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Vamos te dar uma visão básica introdutória do que fazem 

cada uma dessas profissões, como encontrar vagas para 

elas, em quais sites e como se inscrever para essas vagas. 

 

O foco será te ensinar a se cadastrar nas plataformas para 

fazer você já se inscrever para desenvolver essas atividades! 

 

Você está preparado para ingressar no mercado que paga 

para você ficar em casa? 

 

Eu posso 

imaginar que a 

essa altura você 

deve estar cheio 

de dúvidas. 

 

Por isso, vou colocar algumas das questões mais frequentes 

para que você tenha certeza absoluta de que é isso mesmo 

o que você quer. 
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Questão 1: “Nunca trabalhei com isso antes, será que 

vou conseguir?” 

 

Resposta: Vale a pena reforçar que criei esse curso 

justamente pensando nas pessoas que não tem nenhuma 

experiência com isso, que nunca nem ouviram falar sobre 

essas atividades. 

 

Por isso, irei mostrar na tela do meu computador o exato 

passo a passo detalhado do que fazer em cada etapa. 

 

Não se preocupe, pois você vai aprender do zero, não 

importa sua idade, escolaridade, nem experiência. 

 

Será 100% prático e direto ao ponto, sem enrolação. 

 

Vai ser muito fácil e você irá conseguir! 
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Questão 2: “Eles vão me chamar, mesmo eu não tendo 

experiência anterior?” 

 

Como eu já disse, o mercado está 

muito aquecido devido a alta do 

dólar e a desvalorização do real. 

 

Empresas estrangeiras estão desesperadas por brasileiros, tendo 

em vista a mão de obra barata. 

 

 

A demanda está alta e muitas das atividades não exigem 

escolaridade, nem experiência, pois são muito fáceis de 

executar. 

 

Basta lembrar o exemplo 

do Rogério, o eletricista, 

que com 46 anos 

conseguiu complementar a 

sua renda com isso. 
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Questão 3: “Quanto tempo demora para eu começar?” 

 

Resposta: no mesmo dia em que você começar assistir os 

vídeos, você poderá se inscrever em algumas empresas. 

 

Quanto mais empresas e atividades você se cadastrar, mais 

rápidas serão as chances de ser qualificado para uma 

das atividades disponíveis. 

 

  

 

 

 

 

  

Porém, não é possível garantir em quanto tempo isso vai 

acontecer. 

 

Pois não temos nenhum tipo de vínculo com essas empresas. 

Nós  apenas diremos a você quais são essas empresas, quais 

sites e como realizar o cadastro nelas. 
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Porém, quanto mais você demora, maior o risco 

de você ficar de fora. 

 

Eu quero te dar o acesso ao curso ainda HOJE! 

 

Olha, sinceramente, essa é uma grande oportunidade que 

está passando na sua frente, mas a cada minuto suas 

chances diminuem. 

 

Se você ignorar isso agora, outros pegarão sua vaga, o seu 

dinheiro e estarão realizando os seus sonhos. 

 

Por outro lado, se você agir rápido, sairá na frente e estará com 

uma grande vantagem. 

 

 

 

  

 

 

Vai ganhar dinheiro mais rápido e com menos esforço, 

pegando as melhores tarefas e projetos que essas empresas 

têm a oferecer. 
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Para isso, você tem que deixar eu te ajudar com o meu 

conhecimento e experiência. 

 

Além das 5 profissões, do certificado e de todo o passo a 

passo para se cadastrar nas vagas remotas, vou te dar mais 

um presente. 

  

Presente: E-book  
“Curso de Inglês 

Básico para 

Iniciantes”  
 

 

 

 

Mesmo que não seja necessário você saber inglês, é 

importante para você destacar em outras áreas de sua vida! 

 

Por isso lhe daremos esse presente, para que você se 

destaque ainda mais na sua vida profissional. 
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Recapitulando tudo que você vai estar 

recebendo hoje ao se inscrever. 

 

As aulas em vídeos está dividido em 7 

módulos 

 

Certificado 

 

 

 

Como você deve ter percebido, será muito fácil você 

aprender e conseguir colocar em prática tudo o que te 

ensinarei. 

 

E em menos de uma semana você estará totalmente 

preparado para entrar nesse mercado promissor. 

 

Mesmo que você não tenha nenhuma experiência e 

esteja no absoluto zero. 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Você sabe que um curso que tem a possibilidade de 

transformar sua vida te ensinando uma nova forma de 

ganhar dinheiro poderia custar o “olho da cara”. 

 

Não é para menos, pois em algumas semanas você poderá 

estar ganhando mais de mil dólares. 

 

Vai depender do seu esforço e dedicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Mas como minha missão é levar isso para o maior número de 

pessoas, não vou te cobrar uma nota preta. 

 

Vou te dar uma oportunidade única para participar desse 

treinamento. 

 

Uma oportunidade que eu queria muito ter tido logo que 

minhas contas começaram a assombrar meus pensamentos. 
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Você vai se inscrever hoje e assistir os vídeos por 7 dias, e se 

não gostar devolvemos todo seu dinheiro! 

 

Eu confio tanto no potencial  

transformador dos meus vídeos que 

dou 7 dias de garantia. 

  

É isso mesmo!  
 

Eu quero que você assista às aulas com calma, sem se 

preocupar. 

 

Queremos você 100% satisfeitos! 

 

Por isso se por acaso você achar difícil... ou acha que os 

vídeos não é para você... ou simplesmente não gostar da 

minha voz, poderá pedir o reembolso. 

 

Devolveremos cada centavo do seu dinheiro. 

E você ainda poderá ficar com o bônus! 

 

Perceba que você não sai perdendo em nenhuma hipótese, 

pelo contrário, você só tem a ganhar! 
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SELO GARANTIA DE SATISFAÇÃO 

 

Hoje o curso Profissão Home Office, mais 

Certificado, mais Bônus e mais Garantia 7 dias será… 

De R$ 670,90 

Hoje por apenas 12x de R$ 23,08 

(ou R$ 147 à vista)  
CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO 

 

 

 

QUERO TRABALHAR DE CASA AGORA  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Agora você tem 3 opções que pode escolher livremente… 
 

Opção 1: Não fazer nada, o que leva você a ficar exatamente 

como está agora.  

 

Você pode estar satisfeito com sua carreira atual e com seu 

modo de vida. 

Talvez não tenha vontade nesse momento de ter uma renda 

extra ou não quer aprender algo novo. 

 

Não tem problema!  
 

Você deixará outra pessoa pegar sua vaga e realizar o sonho 

dela de trabalhar de casa e ganhar bem para isso. 

 

 

Mas se não é esse o caso, te sobram ainda duas opções: 
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Opção 2: Tentar aprender sozinho. 
 

Você pode tentar a mesma coisa que eu fiz 

antes de ter ajuda. 

 

Pesquisar centenas de fóruns, sites, grupos, artigos. 

A maioria em inglês e com pouco material disponível. 

 

Depois analisar cada um, selecionar quais valem para 

brasileiros e quais não, assistir dezenas de tutoriais, tentar 

descobrir quais informações devem ser preenchidas nos 

cadastros e quais não devem para ter chances de ser 

chamado. 

 

Basta se dedicar muito, ter bastante tempo livre, e uma boa 

capacidade para juntar todas as informações desse grande 

quebra-cabeças. 

Tudo bem! Acredito que você consegue. 
 

Só talvez quando você finalmente consiga, as melhores 

oportunidades já tenham passado e você fique para trás.  

É um risco, mas a escolha é sua. 

 

Ou então temos a última opção. 
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Opção 3: Deixar que eu praticamente pegue na sua mão e 

te mostre todos os detalhes para você entrar nesse mercado 

ainda hoje! 

 

 

 

 

 

 

Como eu falei antes, eu perdi dias e madrugadas para 

desvendar como entrar nesse mercado e viver disso. 

 

Já sei todos os macetes, os melhores sites, 

como funciona tudo. 
 

E coloquei tudo isso numa sequência passo a passo, com 

aulas simples, em vídeo, da forma mais didática possível. 

 

Vou mostrar literalmente tela por tela do meu computador 

como se cadastrar em cada uma dessas empresas. 

 

Vou fornecer todos os links para você apenas 

clicar e ir preenchendo junto comigo. 
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Fora os bônus que também coloquei para te ajudar ainda 

mais a conseguir a renda extra que você merece. 

 

 

Agora pense um pouco…  

Qual dessas 3 opções  

é a mais vantajosa? 

 

Hoje você poderá ser uma das pessoas que daqui a poucas 

semanas estará ganhando 100, 500, 700 dólares como renda 

extra…. ou talvez 1000 ou 2000 dólares caso se dedique um 

pouco mais….  

 

Mas é como falei, a cada minuto essas vagas generosas são 

preenchidas por outras pessoas que agiram mais rápido. 

 

Por isso espero que você aja rápido agora também. Para que 

no futuro não se lamente por ter deixado mais essa 

oportunidade passar. 

 

Na verdade, do fundo do meu coração, sei que você será 

um dos sortudos que já terá acesso a tudo isso nos próximos 

minutos… 
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... e que vai garantir pelos próximos anos uma renda extra 

com ganhos multiplicados! 

 

E se eu estiver certo, em breve você vai me mandar seu 

depoimento comemorando o dinheiro que está pingando na 

sua conta. Todo mês. 

 

Saiba que estou pronto para te dar acesso agora mesmo a todo 

o meu curso. 

De R$ 670,90 

Hoje por apenas 12x de R$ 14,76 (ou R$ 147 à vista) 

CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO 
 

 

QUERO TRABALHAR DE CASA AGORA  
 

Preparado para lidar com perguntas de amigos 

e familiares curiosos? 

 

 

 

 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Mais ou menos daqui a 3 

semanas seus amigos já vão 

perceber que você está 

diferente.  

 

Talvez porque comece a aparecer com roupas novas… Ou 

esteja postando fotos em restaurantes legais e fazendo 

algumas viagens. 

O fato é que em pouco tempo todos vão querer saber o que 

você está fazendo para ganhar dinheiro sem sair de casa! 

E aí você vai lembrar de mim e do desconto incrível que fiz 

para ser possível você entrar para esse novo mercado do 

futuro. 

Forte abraço! CLIQUE NO BOTÃO PLAYER! 

 

 

 

 

 

QUERO TRABALHAR DE CASA AGORA  
 

 

https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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Bônus exclusivo deste e-book: Livro em vídeo por Paulo 

Vieira ( Poder da Ação, + 2,5 milhões de livros vendidos. Paulo 

Vieira lhe dará dicas e conceitos para que você seja capaz de 

potencializar suas chances de ter o que sempre desejou.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você quer mudar de vida. Quer viver uma transformação. No entanto, há 

alguma força que o impede de colocar os planos em ação, algo que o trava, 

congela e faz com que se sinta constantemente frustrado na vida pessoal e 

profissional. Nessa série sobre o best seller O Poder da Ação, Paulo Vieira lhe dará 

dicas e conceitos para que você seja capaz de potencializar suas chances de ter 

o que sempre desejou.” 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rOKLIswJAs8KNTcDEgx7BYJctSPgcrZo?usp=sharing
https://emarkezeditorial.com/trabalhe-em-casa/
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LINKS DOS SITES PARA VOCÊ SE 

CADASTRAR INTERNACIONAL. 

 

A seguir, apresentamos uma lista com cinco sites que podem 

impulsionar seu sonho de home Office internacional. 

Lista dos melhores sites: 
 

01 - Cadastro na Appen 

A partir daqui, você deve preencher algumas informações pessoais, incluindo o seu nível de 

conhecimento em inglês. Se você já tem um bom conhecimento de inglês, preencha que você é 

"Fluente", para obter mais facilmente o contato com a plataforma. CADASTRE-SE AQUI 

 

02 - Cadastro na Isoftstone 

iSoftStone listado na lista nacional, Consulta iSoftStone para Pioneer Digital, Digitalização de 

iSoftStone em Novo, Vencedor 8 vezes do 2020 Global Outsourcing, iSoftStone atende nova 

infraestrutura de nuvem, Maneira inovadora de pensar Impulsiona a indústria. CADASTRE-SE AQUI 

 

03 - Cadastro na Payooner 

Payoneer é uma empresa de serviços financeiros que fornece transferência de dinheiro online, 

serviços de pagamento digital e fornece aos clientes capital de giro. CADASTRE-SE AQUI 

 

04 - Cadastro na Clickworker 

ClickWorkers foi um experimento realizado pela NASA que se utilizou de voluntários leigos, 

apelidados "ClickWorkers", a fim de identificar e classificar estabelecer a idade das crateras de 

Marte a partir do banco de dados de imagens provido pelo Programa Viking. CADASTRE-SE AQUI 

 

05 - Cadastro na Userfeel 

Torne-se um testador e ganhe US$10 por teste. Cada teste dura entre 10 e 20 minutos e é 

concluído a partir do seu computador ou smartphone. CADASTRE-SE AQUI 

https://connect.appen.com/qrp/core/register?_eventName=languageForm
http://www.isoftstone.com/lxwm/hyzx/registry.aspx
https://www.payoneer.com/accounts/
https://www.clickworker.com/clickworker/?customer=false
https://www.clickworker.com/clickworker/?customer=false
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CONHEÇA OUTROS E-BOOKS. 

 

 

 

https://go.hotmart.com/E48799169S
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Todos os passos que você precisa para iniciar no digital e 

fazer sua primeira venda. 

 

VEJA A TRANSFORMAÇÃO DE VIDA QUE ESSAS 

PESSOAS CONQUISTARAM ATRAVÉS DO DIGITAL 

 

“Se você acha que o conhecimento custa caro, experimente 

pagar o preço da ignorância!” 

 

 

https://ebooksgratis.emarkezeditorial.com.br/
https://estagio.plataformageniosjovens.com/
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