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“A principal vantagem da Workana é a 

diversidade de profissionais cadastrados e a 

atenção e acompanhamento do site. É 

realmente surpreendente”

O contexto
O que me levou à Workana foi a necessidade de conclusão de alguns projetos que 

estavam “parados” ou com um ritmo mais baixo de desenvolvimento. Minha chegada à 

Workana se deu por conta de uma pesquisa em busca de freelancers, após incessantes 

tentativas mal-sucedidas e com custo bastante elevado.  

O desafio
Por mais de dois anos, estávamos em busca de profissionais e chegamos a investir um 

bom recurso. Infelizmente, não tivemos êxito no molde anterior, pois precisávamos de 

uma grande equipe e de profissionais de áreas variadas, como programador, gerente de 

projetos, DBA e designer. 

Os resultados
Aqui, encontrei profissionais comprometidos, qualificados e seguros em relação ao 

trabalho com a garantia do recebimento. Eu criei uma forte “afinidade” com a Workana, 

publicando novos projetos e aumentando o leque de conhecimentos profissionais.

Nos dois casos, os resultados foram super positivos. Para o Projeto CIHA, ao discutirmos 

o projeto com o freelancer, resolvemos alterar completamente o conceito. Atualmente, 

temos um produto muito mais robusto, com maior tecnologia e melhores resultados. Já 

para o Projeto GEHOS, em dois meses produzimos mais do que nos dois últimos anos 

com o método convencional de desenvolvimento, justamente pelos horários alternativos 

e concentração de habilidades dos freelancers.

A solução
Na Workana encontramos todos esses talentos. Encontramos, inclusive, profissionais que 

reúnem muitas dessas habilidades. Nós trabalhamos em vários projetos com a Workana, 

mas dois se destacaram: o Projeto do Gerador de Arquivos CIHA, um software 

desenvolvido inicialmente para mudar a interface apenas, pois queríamos algo mais 

intuitivo; e o Projeto Gehos, um software para gerenciamento de clínicas e consultórios.

O processo todo foi bem simples e o destaque ficou para a velocidade das respostas dos 

freelancers interessados. Lembro que fiz meu cadastro pela madrugada e, em seis 

minutos, começaram as respostas, que não paravam de chegar. Dezenas de freelancers 

estavam interessados no projeto, trazendo novas ideias e propostas. A escolha dos 

profissionais demorou um pouco mais, devido à quantidade e qualidade encontrada entre 

eles, mas nossa decisão foi muito bem sucedida.

Sem dúvidas, a principal vantagem da Workana é a diversidade de profissionais 

cadastrados e a atenção e acompanhamento do site. É realmente surpreendente. Toda 

vez que eu precisei, a Workana respondeu com presteza e rapidez.

Antes Depois

Dificuldades para 
encontrar talento

Baixo ritmo de trabalho

Incerteza na 
contratação

Acesso a 
profissionais pouco 

comprometidos

Variedade e quantidade de 
profissionais.

Aumento da capacidade de 
produção

Equipe sólida e 
responsável

Contratação segura e 
pagamento em garantia

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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