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A Workana compõe

70% dos seus projetos mensais

e já precisou até mesmo abrir projetos como 

cliente dentro da plataforma, para captar 

prestadores de serviço e conseguir finalizar

alguns trabalhos.

O contexto
Eu sempre gostei muito de ler e escrever, além de estar conectada na web. Depois do 

nascimento dos meus filhos, comecei a procurar maneiras de trabalhar remotamente e 

decidi prestar serviços de tradução e curadoria de conteúdo para portais e blogs. 

O desafio
Pra mim, foi muito difícil prospectar clientes, já que o contato inicial quase nunca se 

tornava um projeto. Comecei a buscar no Google por plataformas online que colocassem 

clientes e freelancers em contato. A Workana apareceu como a melhor plataforma em 

língua portuguesa para mim, como profissional. 

A solução
Na Workana, eu pude fazer contatos com clientes de uma forma muito mais fácil e com 

segurança. Aumentei a minha carteira de clientes, pude construir um perfil com boa 

reputação, o que me ajuda na hora de fechar um projeto. Além disso, conto com a 

avaliação dos clientes, o que torna meu perfil mais atraente. Hoje, eu acesso a Workana 

diariamente e sempre encontro projetos disponíveis para o meu perfil.

O diferencial da Workana, pra mim, é o compromisso tanto com o cliente, quanto com o 

profissional. Já precisei de atendimento diversas vezes e a equipe foi sempre muito 

solícita, inclusive para resolver pendências com clientes. Além disso, tenho a garantia de 

que as especificações e acordos dos projetos estão sendo acompanhados pela equipe da 

Workana, diminuindo os riscos do "disse-me-disse", trazendo menos prejuízos para 

ambas as partes. 

Os resultados
Além do aumento da minha carteira de clientes, com a Workana consigo competir por 

projetos mais vantajosos financeiramente, chegando a dobrar a minha renda. Também 

fechei parcerias fixas com clientes da Workana, diminuindo a instabilidade da vida 

freelancer. Meu portfólio ficou mais atraente depois dos projetos fechados na Workana e, 

com ele, consegui vagas em grandes portais, como o Yahoo, por exemplo. Hoje, a 

Workana compõe 70% dos meus projetos mensais e já precisei até mesmo abrir projetos 

como cliente dentro da plataforma, para captar prestadores de serviço e conseguir 

finalizar alguns trabalhos. 

Antes Depois

Acesso fácil e
seguro a clientes.

Dificuldade para 
prospectar 

clientes.

$$$

Instabilidade dos 
rendimentos.

Projetos limitados.

Limitações para 
promover seu 

trabalho.

Construção de
uma reputação + 

portfólio.

Acesso a projetos 
desafiantes.

Workana = 70% dos 
projetos mensais.

Clientes fixos e 
aumento dos ganhos. 
Chegou a dobrar sua 

renda.

$$ $


