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“Graças à Workana, conquistei uma 

renda de R$5.000 mensais”

O contexto
Sempre procurei uma forma de trabalhar com conforto e mais perto de minha família. 

Assim, decidi me aventurar no mundo freelance e a trabalhar em modalidade home o�ce.

O desafio
Trabalhar como freelancer nem sempre é fácil, principalmente na hora de buscar novos 

clientes. Testei diversos sites e ferramentas, mas todos deixavam a desejar em algum 

quesito, principalmente na garantia dos projetos realizados. Foi aí que encontrei a 

Workana. Assim que vi a política de funcionamento da plataforma, percebi que era uma 

forma segura de trabalhar. 

A solução
A Workana me proporcionou contato com diversos clientes, sendo que muito viraram 

clientes fixos, me dando a segurança necessária para trabalhar tranquilamente, sabendo 

que, ao fim do projeto, receberei o valor combinado.

Os grandes diferenciais da Workana são a forma de qualificar o usuário, possibilitando aos 

verdadeiros profissionais o contato com clientes, e a atenção que ela dedica a seus 

usuários. Eu mesmo já precisei contatar a Workana e sempre me responderam com 

informações precisas e atitudes corretas.

Os resultados
A Workana me proporcionou uma média de 6 clientes fixos, que me contratam para 

diversos trabalhos durante o mês e, além disso, uma média de 4 trabalhos esporádicos. 

Graças a ela, tenho uma renda de R$5.000 mensais.

Antes Depois

Fluxo de rendimentos estável 
+ acesso a novos projetos

R$5.000 mensais

$$ $

Rendimentos instáveis

$$ $

Pouco tempo para 
passar com a família

Plataformas para 
freelancers pouco 

confiáveis

Garantia de pagamento 
e segurança

Conforto e proximidade 
com a família

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.

https://www.workana.com/w/cleberson-c
mailto:suporte@workana.com
https://www.workana.com
https://www.workana.com/plans

