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● Resumo 
 
 
        O trabalho terá o foco de apresentar ideias novas para o público sobre lucro em renda 
fácil e rápida, usaremos exemplos de trabalhos e pessoas que conseguiram  dentro de sua 
casa usando o aluno aparelho celular ou notebook e assim mostrando novas oportunidades 
e ajuda para quem está sem renda nessa quarentena. 
 
 
 
 
 

● SOBRE O CEAP O CEAP  
  
      – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante – é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, que funciona no modelo de uma escola 
profissionalizante gratuita e oferece anualmente cursos técnicos e profissionalizantes para 
780 jovens entre 10 e 18 anos que no contraturno estejam matriculados no ensino regular. 
Além da formação técnica-profissional, o CEAP preocupa-se com a Formação Humana dos 
atendidos. Desde sua fundação, em 1985, desenvolve uma metodologia educacional que 
engloba a educação personalizada e a participação familiar no processo educativo dos 
jovens. A organização possui uma área de 23 mil metros quadrados e está inserida em uma 
comunidade da zona sul de São Paulo, no bairro de Pedreira, que pertence ao distrito de 
Cidade Ademar. Este possui 249 mil habitantes e ocupa a 81ª posição no IDH entre os 96 
distritos da cidade de São Paulo, segundo o IBGE. O CEAP já atendeu mais de 6.500 
alunos em sua história, estes sempre expostos à situações de vulnerabilidade social. 
 

● Introdução do projeto 
 
 
 
 
 
 

● MANEIRAS 
 
Salário de um Youtuber, como Calcular: 



O pagamento no YouTube é feito em dólares, baseado na regra de CPM (custo por mil). A 
cada 1000 views, o Youtuber pode ganhar valores entre 0,25 e 4,50 dólares (no Brasil algo 
entre 1 e 19 reais). 
 

● Youtuber Conhecidos: 
 
     Canal grande: 
 
     CanalCanalha(Júlio Cocielo): 
Número de inscritos: +19 milhões de inscritos 
Numero de visualizações: 1.567.063.256 
 Conteúdo: Canal humorístico 
 
    Canais medianos: 
 
       Cintya Sabino: 
  Número de inscritos: +971.000 de inscritos 
  Número de visualizações: 58.687.638 
  Conteúdo: Aulas de inglês 
 
    Canais pequenos: 
 
      Raiam Santos: 
   Número de inscritos: +289.000 de inscritos 
   Número de visualizações: 24.348.768 
   Conteúdo: Mercado financeiro 
 

● YouTube 
 
 
Todos os canais acima têm números diferentes e variados, e obviamente também os 
valores de monetização são diferentes, entretanto os valores monetizados não são muito 
distantes uns dos outro, porquê?! Por que os vídeos gravados para o YouTube sempre tem 
os vídeos mais relevante e os menos, para ter uma relevância boa você depende de 
conteúdo e de seguir as regras do YouTube… Quando você cria um canal no YouTube 
você está abrindo um negócio porque tem concorrência e gera dinheiro, no início é tudo 
mais complicado, mas, com as ferramentas certas você consegue crescer e desde já fazer 
a sua grana. Existe uma coisa chamada tráfego, e dentro disso existem dois tipos, o 
orgânico e o pago, o orgânico não é nada menos que crescer de forma natural, somente 
compartilhando e "pedindo divulgação", já o pago você tem que estudar pra fazer da 
maneira certa e eficaz, você paga para um anúncio/vídeo sair como propaganda e assim 
sair vitalizando o seu nome e seu canal fazendo com que as pessoas visitem o seu canal, e 
dependendo do canal, também contam por clicks e assim aumentam o seu alcance 
 
 

● Dropshipping 



  
O drop é uma forma fácil de ser fazer porém complexa, basicamente o dropshipping é uma 
forma de venda sem estoque, de certa forma revenda. Um exemplo é você achar um 
fornecedor negociar para vender o produto dele porém com um valor maior, e assim você 
ganha parte do dinheiro, muitas das vezes ganha mais do que o fornecedor, mas tudo 
depende de como você negociou. 
 

● Gestor de tráfego 
 
Um gestor de tráfego se fizer um bom trabalho e for muito desejados em meio aos 
influencers ele pode fazer muito dinheiro, depende da frequência do trabalho até 5 dígitos 
por mês. O gestor de tráfego faz toda a parte de divulgação com o tráfego pago e também 
orgânico, e faz toda a divulgação e por cima dela ganha sua comissão. Você também deve 
negociar com o dono do Canal ou empresa seja lá o que for para ter certeza que o dinheiro 
investido para o tráfego não vai sair do seu bolso 
 

● Criador de banner 
 
 Como já diz, criador de banners, pessoas procuram por outras para fazerem serviço 
simples, ganham comissão como por exemplo fazendo banners de eventos ou seja lá o que 
for. 
 
 
 
 
 
           Resultado de pesquisa  
 
    ÍNDICEar que nos exemplos usados acima há informações de renda de famosos ou 
influencers onde ganha dinheiro em cima de sua fama e status, mas também há as pessoas 
que tem o seu trabalho vendendo seu produto virtual como o Criador de banner que 
trabalho com sua própria venda. 
   Dizendo assim ganhar dinheiro na internet pode ser acessível para todos, pode ser 
ensinando um hobby para as pessoas ou produzindo uma web venda. como exemplo talvez 
uma pessoa que toque algum instrumento ou goste de ensinar algum assunto e possa fazer 
vídeos e adquirir fama ajudando as pessoas interessadas nesse assunto.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


