
Foram dois aspectos que 
chamaram minha atenção na 
Workana: a comodidade de 
encontrar e navegar no site e o 
enorme talento latinoamericano 
presente na plataforma.

 
 

“Através da Workana,

eu encontrei o candidato ideal para cuidar

de todo o design e diagramação de um

livro de fantasia e surrealismo.”

O contexto
Eu estava em busca de uma pessoa que pudesse diagramar e desenhar completamente 

um livro de fantasia e ficção. Sou muito desconfiada; pra mim, é difícil encontrar pessoas 

apaixonadas e comprometidas. Uma amiga me falou da Workana e me pareceu uma boa 

ideia.

O desafio
Havia um problema principal, chamado medo. Eu era nova na Workana e, mesmo já tendo 

ouvido falar de plataformas parecidas, nunca tinha dado muita atenção a esse tipo de 

ferramenta. Sentia-me insegura em saber que eu contrataria alguém sem ter certeza da 

responsabilidade do profissional ou da transferência de dinheiro.

Estudei a plataforma cuidadosamente e duas coisas chamaram minha atenção na 

Workana: a comodidade de encontrar e navegar no site e o enorme talento 

latinoamericano presente na plataforma.

A solução
Ao consultar como realmente funcionava, fiquei aliviada em saber que, na verdade, a 

plataforma é muito segura e que, se o profissional não cumprir com o trabalho, eu poderia 

iniciar o projeto novamente com outro candidato. Isso me pareceu uma atitude muito 

profissional da parte da Workana.

Enviei os termos da seleção e minhas necessidades. Chegaram muitas propostas. A 

seleção foi difícil, porque me dediquei de coração a avaliar cada proposta e a interagir 

com cada profissional. Gostei muito de fazer isso, porque acredito que, nesse tipo de 

trabalho e plataforma, a empatia é o ingrediente principal. Além disso, Noticias Mi Ciudad 

trabalha muito com empatia.

A interação me permitiu conhecer um pouco mais dos profissionais e perceber um grau 

de comprometimento e paixão pelo projeto a iniciar. Eu buscava um profissional que fosse 

além do dinheiro e do objetivo... Queria uma pessoa empreendedora e amante absoluta 

de seu trabalho. Precisava que a pessoa se envolvesse de corpo e alma.

Encomendei a tarefa de realizar um teste com um dos meus textos. Cada um deles me 

enviou criações maravilhosas, mas, ao final, escolhi Lyda Estrada, designer gráfica e 

ilustradora colombiana.

Além de seu talento, algo cativou minha mente e desejou tê-la comigo nessa missão. Não 

sei descrever esse sentimento, mas poderia resumi-lo em quatro pontos: sua paixão 

sincera, o talento em seu trabalho, a captação instantânea da ideia e a insistência em 

trabalhar em um projeto tão bonito quanto esse.

Ela ainda não tinha realizado trabalhos na Workana, mas pensei: "Não tem problema. Vou 

dar uma chance a ela. Afinal, a Workana está cuidando do trabalho, do que vai ser feito. 

Não vou ter medo. Vou confiar".

Sem dúvidas, um dos diferenciais da plataforma é que estão envolvidos em todo o 

processo de contratação e o dinheiro depositado está seguro: se o trabalho não for feito, 

não se paga por ele. Além disso, há o respaldo de provas nas mensagens. Isso é 

fundamental para a contratação à distância. Tudo isso poderia ser resumido em cinco 

vantagens chave: segurança, privacidade, credibilidade, atenção e acompanhamento. 

Como plataforma de trabalho remoto, é altamente recomendável. Inclusive, eu a utilizo 

frequentemente e continuarei utilizando.

Os resultados
Graças aos desenhos e diagramação realizados por Lyda Estrada, surgiram mais ideias. A 

partir de um livro, demos vida à criação de ainda mais arte. Agora, Noticias Mi Ciudad se 

transformou em uma indústria e um espaço alternativo (físico e virtual) de textos, 

desenhos e animações, para contribuir em dois âmbitos: a) saúde integral (mental e 

física), b) empatia e relações sociais com apoio da literatura fantástica e da arte em geral. 

Isso é uma grande oportunidade, porque nos permite continuar contratando pessoas 

talentosas através da Workana.

Antes Depois

Talentos altamente 
comprometidos.

Insegurança na 
contratação.

Limitação no acesso a 
profissionais.

Contratação segura e 
pagamento em garantia.

Profissionais pouco 
responsáveis.
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Acesso a profissionais de 
toda a América Latina.

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.

Conheça os melhores talentos da América Latina. Publique seu projeto agora!

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com Pâmela Miranda (pamela@workana.com) e agende sua 

consultoria gratuita de outsourcing. Queremos ajudar você a realizar seus projetos!
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