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E mtemposdedesem-
prego nas alturas,
muita gente encon-
tra nos bicos uma
chance de salvar a

rendada família e atémesmo
de criar um negócio lucrati-
vo. Mas pra ganhar uma gra-
nacomeste tipodeatividade,
é preciso encarar o trabalho
com seriedade e de forma
bemorganizada.
Adicaédoconsultordecar-
reiras e mercado, Alberto
Roitman. Segundo ele, estar
qualificado profissionalmen-
te pra exercer com perfeição
o serviço prestado também é

a chave pro sucesso de quem
quer viver de bicos. Outro fa-
torimportanteédarvaloraos
elogios das pessoas próxi-
mas,poisaconquistadospri-
meiros clientes geralmente
aconteceentreosfamiliares.
“Cada parente que você
atende poderá triplicar sua
forçadevendas.Elesacabam
indicando seu trabalho para
os amigos, e, assim, aumen-
tamsuaredeotempotodo”.

Desafios
Segundo Alberto, um dos
grandes desafios de quem
quer embarcar neste tipo de
atividade é reconhecer que é
feranoassunto.Terseutram-

povisto e bemavaliado pelas
pessoas também é essencial.
E é aí que entram as redes
sociais,quesãoumaboaalter-
nativaparadivulgarobico.

Este é o caso de DianaAte-
nas. Ela sempre foi umacozi-
nheira de mão cheia e come-
çoua fazer bolos depote para
garantir uma grana extra no

anopassado.
“Meumaridoestavadesem-
pregado e todo mundo sem-
preme disse que eu cozinha-
va bem. Anunciamos os bo-
los em uma comunidade do
Facebook e logo de cara con-
seguimos 20 pedidos. Nosso
forte é a internet, mas o boca
abocacontamuito”.
Atualmente, Diana tira seu
sustento totalmente da ven-
da dos doces e praticamente
toda a família está envolvida
no negócio. “Diariamente,
vendemoscercade70produ-
tos para clientes de Santos e
dePraiaGrande”.

Crise
Marisa Moreira é diarista e
fazia faxina em três casas de
família. Por conta da crise,
umade suas patroas a dispen-
sou.Outramudoudecidade,ea
quesobrouficoucomseusser-
viçosapenasde15em15dias.
Preocupada com a falta
de dindim, ela recorreu ao
Expresso e mandou cartas
pedindo a chance de traba-
lhar como passadeira em
São Vicente, cidade em que
mora.
“Resolvi correr atrás, pois
sempre trabalhei muito e em
váriasfunções.Hojeemdia,o
quemudouéquesóterindica-
çãonão está adiantandomui-
ta coisa. É preciso mais do
queisso”.

Quemtiver interessenosdocesdeDiana
Atenaspode ligarno98843-6916ou
3026-6214.JáoserviçodeMarisapodeser
solicitadopelo3462-8382.

Marisa tá de olho nos bicos de passadeira pra dar um jeito na crise

Tásemgrana?Atividadesdodia adia
podemserumcaminhopradescolar
dindimeconseguir pagar as contas
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O que começou como um bico virou atividade profissional para Diana

DÊUMCHEGAPRALÁNACRISE!

BICOS SÃO A
ALTERNATIVA
PRA LUCRAR
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