
Como trabalhar em casa pela internet com o seu celular 

 

Olá! Você está no canal do Novo Mercado, e hoje é dia de resposta clássica, é uma das 

que mais me perguntam: “Ícaro, como é que eu começo a trabalhar, se eu tenho só um 

celular?”. A pergunta de hoje é clássica, porque eu recebo um volume muito grande de 

versões dela. São sempre pequenas variações, mas o teor é quase sempre o mesmo e vem da 

galera mais jovem. É engraçado quando a gente pensa: “eu tenho 34, eu já sou quase um 

dinossauro aqui na internet, né”. É engraçado quando a gente encontra pessoas com 16/17 

anos, 15 anos, e que dizem: “eu nunca tive um desktop, eu nunca tive um computador de 

mesa, eu trabalho e vivo só com o meu celular”. E a pergunta que essa molecada faz é a 

seguinte: “Dá pra trabalhar e ganhar grana na internet? Dá pra ter um negócio, se eu tenho só 

o meu celular?”. E eu quero dividir a resposta em três partes, para que nenhuma dúvida 

permaneça com você até o fim desse vídeo. A resposta clara e direta é: dá. Três segundos 

depois eu tenho que já mandar um disclaimer: dá, até certo ponto, cara. Dá para você fazer 

muita coisa pelo celular, mas a ideia é que se você escolheu que vai trabalhar com a internet, a 

primeira graninha que você faça no mercado já sirva para você comprar uma estação de 

trabalho, para você fazer o teu computador de mesa ali. Primeiro que você vai passar 12 horas 

trabalhando nesse negócio - eu espero que você passe 12 horas mesmo, nada dessa ideia de 

trabalhar uma horinha por dia, aqui é trabalho duro, aqui não é o canal da galera que vende 

que dá para você enriquecer dormindo -, se você vai passar 12 horas nesse negócio, acredite, 

você vai querer passar essas 12 horas sentado numa cadeira, com uma boa postura, com uma 

bela tela, talvez com duas telas, fazendo ali o seu trabalho da maneira mais confortável 

possível.  

Então, vamos lá. Começando a responder essa tal história do celular: celular é uma 

tremenda ferramenta de trabalho! Esquece o joguinho, esquece brincadeira, esquece 

musiquinha, esquece Tik Tok - a não ser que você esteja fazendo tik tok para trabalho -, 

celular é uma ferramenta de trabalho. A primeira coisa que o celular fará por vocês, e que 

talvez fará melhor que um computador de mesa até, é ser uma imensa instituição de ensino. O 

celular está sempre com você, a primeira coisa que você faz quando acorda, provavelmente, é 

olhar a sua tela; a última coisa que você faz quando vai dormir, provavelmente, é olhar a sua 

tela. O celular está sempre com você! Por que não usar o celular para aprender e para se 

formar? Nós temos dois tipos de conteúdo abundantes na internet: temos o conteúdo gratuito, 

temos o conteúdo pago. Por que não fazer tudo aquilo que tem de graça na internet? Por que 



não abrir todas as abas e pesquisar e estudar? “Ícaro isso leva muito tempo”. Se você não tem 

tempo a perder, pega uma graninha, compra conteúdo pago, que ele já vem organizado, 

curado, todo selecionado numa linha de evolução com começo, meio e fim, pronto para te 

fazer um primeiro profissional. Você não é ainda um profissional extremamente experiente, 

mas, acredita, cara, dá para aprender. A galera que nasceu nos anos 80, que nem eu, a gente 

aprendia tudo na internet. Teve uma geração que aprendeu inglês jogando mega drive, então, 

dá para aprender muita coisa por aqui.  

De cara, eu quero falar sobre três profissões que são plenamente possíveis de serem 

executadas, se você tiver só um celular. A primeira delas é o “Gestor de redes sociais”, você 

pode fazer os posts no feed, você pode postar as imagens que um designer te mandar; e se o 

seu projeto for pequenininho e você não tiver um designer, você pode fazer tudo no Canva 

mesmo. Você pode responder os directs, pode ser um agente de suporte ativo, pode tentar 

vender para as pessoas do direct, recebendo uma comissãozinha, é plenamente possível 

trabalhar como social media. Eu já vou engatar e falar logo do suporte, você pode ser suporte. 

As principais plataformas que te conectam ao suporte de uma empresa - Zendesk, JivoChat - 

aceitam gestão pelo celular. Então, você pode ser o suporte de um grande lançamento. 

Geralmente, tem empresas no marketing digital que só contratam suporte na hora do 

lançamento. Então, eles têm ali um ou dois agentes de suporte, na hora do lançamento eles 

contratam 30, porque é uma demanda grande. Você pode ser um desses suportes freelancers!  

E o terceiro é um Assistente Virtual, você pode fazer quase tudo pelo celular, você pode 

organizar a vida dos seus clientes - você senta, coloca o teu celular encaixado de pé, sei lá, 

coloca um livro atrás, não importa. Você se organiza aqui dentro, você tem a sua agenda para 

cada cliente, atende ele pelo whatsapp, avisa ele pelo whatsapp, se quiser você pode ter o seu 

Google Calendar, ou seja, não tem muita desculpa para quem quer trabalhar. No primeiro 

passo você usa o seu celular para aprender, no segundo passo você utiliza o seu celular para 

trabalhar, e a primeira graninha que você receber: ótimo! Entra ali no parcelado de um 

computador, que aí vai te dar um monte de outras habilidades. A única coisa que não pode é 

usar o seu celular só para aplicativo, para brincadeira. Porque, acredite, aí você está 

transformando a ferramenta mais poderosa que o homem já criou, mais poderosa do que os 

computadores que foram para a lua, só para jogar Flappy Bird. E aí a culpa é tua se você não 

tem um dinheirinho no final de semana! 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=MW9m3u4k6UA&list=RDCMUC6uW_d0S7a4C7vPvnr

MBpyA&index=5 
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