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“Decidi me tornar freelancer para ter 

mais controle do meu tempo e por ter

a oportunidade de trabalhar em

projetos muito distintos uns dos outros.”

O contexto
Antes de me tornar freelancer, trabalhava em uma empresa onde os projetos eram 

sempre os mesmos, com muitas manutenções de códigos antigos e poucas novas 

implementações. Tudo isso combinado a uma pressão absurda e sem sentido e com 

pessoas sem a capacidade de motivar nos cargos gerenciais. Isso me influenciou a 

buscar outros trabalhos. Pesquisando, percebi que esse modelo era recorrente em muitas 

empresas e que, para onde eu fosse, a probabilidade de acabar com o mesmo problema 

era muito alta. Decidi que, para que eu pudesse me envolver com projetos diferentes e ter 

o controle de escolher as pessoas com quem trabalho, não deveria procurar outro 

emprego, mas sim uma outra modalidade de trabalho. Assim, me tornei freelancer e 

decidi tomar essa decisão para ter mais controle do meu tempo e por ter a oportunidade 

de trabalhar em projetos muito distintos uns dos outros.

O desafio
Eu estava trabalhando numa empresa na época e já realizava alguns trabalhos freelance, 

mas eram muito raros e eu ainda não era muito conhecido como freelancer, o que 

dificultava na hora de conseguir trabalho.

Eu sentia a necessidade de trabalhar em outros projetos, enfrentar desafios diferentes.

Foi aí que eu tive a ideia de procurar na internet algum site que oferecesse um meio de 

intermédio. Encontrei alguns, mas nenhum deles me passou confiança no que se 

propunham a fazer. Dessa forma, não demorou muito para que eu encontrasse a 

Workana: ela sim me passou a seriedade de que eu precisava.

Os resultados
Posso afirmar que minha renda mensal aumentou em torno de 35% desde o meu 

primeiro projeto na Workana, sem falar nos meus parceiros (clientes): minha cartela de 

clientes cresceu em mais de 100%, sempre trabalhando com projetos diferentes, o que, 

no fim das contas, sempre foi o que eu queria.

A solução
Quando eu fiz meu perfil na Workana, demorou um pouco até que aceitassem minha 

primeira proposta. Mas, depois que consegui o primeiro projeto, não demorou muito para 

que tudo ficasse diferente. Fui crescendo dentro da plataforma e, devido a toda a 

proteção a ambos os lados, pude aumentar minha renda em 35%, sem falar que fiz 

grandes parcerias.

A segurança do recebimento pelo nosso trabalho, para mim, é o maior diferencial da 

Workana. Mas não posso deixar de lado o atendimento sempre pronto para ajudar 

quando você tem dúvidas. Eu não só recomendaria como já recomendei para muita 

gente, pois acredito muito no potencial da plataforma e vejo grandes oportunidades 

dentro dela.

Antes Depois

A Workana é uma plataforma online de serviços freelance e trabalho remoto, 

orientada aos países de língua espanhola da América Latina, ao Brasil e à 

comunidade hispânica dos Estados Unidos. Ela permite aos clientes contratar e 

administrar os melhores talentos para realizar seus projetos de maneira remota, 

ao mesmo tempo em que dá aos profissionais autônomos a possibilidade de 

trabalhar em projetos de acordo com suas preferências, habilidades e faixa de 

preço desejado, não importando o lugar onde se encontram.

Crie agora seu perfil na Workana e concorra aos melhores projetos!

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa Coordenadora de Atendimento ao Cliente, 

Natalia Welner. Envie um e-mail para suporte@workana.com e ajudaremos você com tudo o que 

precisar saber para criar seu perfil, se posicionar como profissional e conseguir projetos desafiadores.
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