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Em pouco mais que um semestre,

já realizou quase 10 projetos e,

com esse portfólio extenso, já garantiu

mais 5 projetos futuros.

O contexto
Trabalho desde 2008 em regime de CLT, como desenvolvedor web em uma empresa que 

atendia 400 órgãos públicos. Moro no interior de MG e o mercado local na área de TI é 

muito escasso e mal remunerado. Tive a vantagem de trabalhar como horista e, com isso, 

trabalhar em horários mais flexíveis, mas a remuneração, apesar dos reajustes do 

sindicato, não melhorava muito. Por isso, comecei a trabalhar como freelancer na 

Workana. No início, o objetivo era basicamente melhorar a renda mensal, mas, 

posteriormente, surgiu o interesse de ter autonomia e mais flexibilidade de trabalho.

O desafio
O interesse em melhorar a renda mensal, em uma cidade do interior que não oferece 

muitas opções, e também a vontade de ter autonomia profissional me fizeram passar a 

procurar serviços freelance. Já havia feito alguns trabalhos esporádicos, mas nunca 

contínuos. Com o mercado local sem muita demanda e a visão dos empresários locais 

ainda fechada para contratações fora do molde tradicional, comecei a procurar trabalhos 

freelance na internet e, no final de março de 2013, conheci a Workana. Já em abril, concluí 

meu primeiro projeto e já tinha mais projetos na minha área esperando propostas - isso 

me interessou.

A solução
Os projetos aqui na Workana me ajudaram a construir um bom portfólio de forma rápida 

e, com empenho, estou conseguindo manter uma boa reputação e ter boas avaliações de 

clientes.

A frequência de novos projetos, em toda área de TI, proporciona um bom fluxo de 

trabalho para quem se compromete e trabalha com responsabilidade. A facilidade de 

encontrar projetos na área que você atua ajuda muito e, com o tempo, os convites 

chegam no seu e-mail. Atualmente, recebo de 6 a 8 convites por dia e mais da metade 

costuma ser exatamente da área que trabalho.

A equipe é atenciosa e educada, e estão sempre dispostos a atender e solucionar os 

problemas da melhor forma possível. 

Eu recomendaria - e já recomendei - a Workana, principalmente em minha cidade, onde a 

demanda é baixa e temos profissionais procurando oportunidades como essa. Cerca de 5 

amigos já estão na Workana e, se não em engano, 2 deles já concluíram projetos.

Os resultados
Com o tempo, a vontade de ter mais autonomia aumentou. Com o fluxo de trabalho 

constante e o aumento de contatos e convites de freelas, em novembro de 2013 me 

encorajei a ficar exclusivamente com os trabalhos freelance e entrei em um acordo com a 

empresa, para atendê-los de forma terceirizada quando precisassem.

Ao todo, em 9 meses, já realizei 9 projetos e, com esse portfólio em mãos, já consegui 

mais 5 projetos, sendo por indicação ou pelo crédito adicionado nos rodapés dos sites 

que fiz.

Com isso, consegui uma média superior a 1 projeto por mês, sendo que os da Workana 

variaram entre aproximadamente R$ 800,00 a R$ 3800,00 e os demais variaram de R$ 

1500,00 a R$ 6000,00. Também consegui fidelizar 2 clientes, que solicitam serviços 

mensalmente. 

Antes Depois

$$$

Baixa renda.

Mercado escasso 
e mal remunerado

Horários restritos 
de trabalho.

Clientes 
esporádicos.

Aumento dos 
rendimentos.

Projetos entre R$ 800,00 
e R$ 6000,00

$$ $

Dificuldades para 
promover seu 

trabalho.

Construção de
uma reputação + 

portfólio.

Flexibilidade de 
horários

Clientes 
fidelizados.

Fluxo de trabalho 
constante.

9 projetos em 9 meses + 
5 projetos por indicação.


