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“Cada vez mais, os profissionais querem 

ser e fazer aquilo que gostam. A Workana 

é a prova disso, de que é possível 

trabalhar de uma maneira diferente.”

O contexto
Pensar, escrever, digitar e imaginar um universo através das palavras é o que me faz feliz. 

Mas pensando friamente, viver de escrever pode ser bem difícil. E foi assim, de uma 

maneira quase automática, que decidi estudar e trabalhar com publicidade. Aliar meu 

gosto pelas palavras com um mercado que paga bem sempre foi meu foco - afinal de 

contas, ninguém vive só de sonhos.

Graduada e já trabalhando dentro de agências e departamentos de marketing, acabei 

descobrindo que, pra ser um bom redator, precisamos ir muito além dos textos. Ganhei 

experiência, clientes, contatos e muita vontade de trabalhar sozinha, em projetos de que 

eu gosto, no meu tempo e de acordo com a minha vontade. Esse sonho ganhou forma, 

me encheu de coragem e vem se materializando aos poucos, mas de uma forma muito 

bacana e promissora.

O desafio
É até clichê comentar, mas o começo é sempre o mais difícil. Conseguir clientes ainda é 

um desafio diário, que eu tento transpor com plataformas como a Workana. Ela ajuda os 

freelas sonhadores a encontrarem o cliente certo para realizar seus projetos mais legais e 

promove contatos que aos poucos vão formando uma teia de relacionamento 

profissional. 

Os resultados
Foi na Workana que comecei minha rede de contatos depois de sair das barreiras de uma 

agência tradicional. É lá que busco, diariamente, um projeto novo e uma nova 

possibilidade de fazer o que me faz feliz: mais da metade dos clientes que tenho hoje 

consegui na Workana. E é claro que, trabalhando com dedicação, os resultados acabam 

vindo – tanto para os profissionais quanto para os clientes. Só me resta agradecer e torcer 

para que a comunidade ainda cresça muito - assim como eu! 

A solução
Ouvimos muito falar que o emprego tradicional está em crise e que, cada vez mais, os 

profissionais querem ser e fazer aquilo que gostam. A Workana é a prova disso, de que é 

possível trabalhar de uma maneira diferente. 

Pra quem não está acostumado a lidar com finanças, cobranças, orçamentos e tudo que 

envolve o trabalho que existe além do próprio trabalho, a Workana ainda dá aquela força. 

Tudo é simples e intuitivo, fazendo com que o único trabalho do freela seja aquele de que 

ele mais gosta: produzir, produzir e produzir.
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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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