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“Depois da Workana, passei a suprir uma 

demanda muito maior de projetos”

O contexto
Eu sou a dona de uma agência de comunicação voltada para a àrea web e contamos com 

2 funcionários. Por ser uma agência de pequeno porte, inicialmente não possuíamos 

verba para arcar com o custo de um programador, um designer e outros profissionais 

dessa área, que além de ser caros, vêm com encargos tributários e outras questões, o que 

nos impossibilitaria de atuar. No início, quando não conhecíamos a Workana, buscávamos 

profissionais em sites diversos pela internet. Porém, algo muito comum nessa área - e em 

qualquer outra - são profissionais desonestos, que abandonam projetos no meio e, muitas 

vezes, até dão golpes, recebendo o pagamento e sumindo do mapa sem entregar o 

trabalho.

Depois de alguns anos coordenando os projetos da agência, pude presenciar dezenas de 

situações do tipo e sofremos bastante na mão de alguns profissionais, principalmente 

porque assumimos um compromisso de qualidade com nossos clientes - e ter um projeto 

largado pela metade pode nos trazer muitos problemas. Precisamos de uma equipe que 

não seja fixa ou contratada, mas que seja sólida e confiável.  

O desafio
Cheguei à Workana pelo Google, em uma das buscas por freelancers, e achei a proposta 

muito interessante. Realizei meu cadastro, fiz o primeiro teste e achei bem legal todo o 

processo da plataforma, principalmente a segurança que me dá de que eu não vou perder 

dinheiro caso um profissional me abandone ou não faça algo de acordo com o que 

preciso - esse é o fator principal.

A solução
Depois da Workana, nós passamos a poder suprir uma demanda muito maior de projetos, 

pois temos a confiança de que, através da plataforma, vamos encontrar todos os tipos de 

profissionais dispostos a trabalhar conosco. 

A Workana fez diferença para nós por conta da segurança que passam, tanto pelo rápido 

cancelamento dos projetos quando necessário, quanto pela clareza e confiabilidade dos 

profissionais: pelas avaliações em seus perfis, posso ter uma noção do que esperar de 

cada profissional e isso ajuda bastante. Essa confiança que deposito na Workana, 

merecida pela plataforma em diversas situações, nos ajuda a aceitar novos projetos, pois 

sabemos que podemos atender a necessidade.

Além disso, a segurança, credibilidade, variedade e quantidade de profissionais se 

destacaram como principais diferenciais da Workana, somados à fácil comunicação com 

o atendimento.

Com certeza, eu recomendaria a Workana para outros profissionais, sem a menor dúvida. 

A Workana realmente mudou para melhor a estrutura e a logística da minha agência e a 

vejo como um meio mais simples e confiável de trabalhar na agência. 

Os resultados
A Workana aumentou significativamente meu faturamento, na medida que nos 

possibilitou aceitar mais trabalhos para mais clientes, com a segurança de que não 

seremos "prejudicados" ou "abandonados" por nenhum profissional.

Antes Depois

Dificuldades para 
encontrar talento

Limitação para
aceitar trabalhos

Incerteza na 
contratação

Acesso a 
profissionais pouco 

comprometidos

Variedade e quantidade de 
profissionais.

Melhora da logística e 
estrutura da agência

Mais clientes.
Aumento do faturamento

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!

$$ $

$

https://www.workana.com/projects/add?locale=pt_BR
https://br.workana.com/
mailto:pamela@workana.com
http://www.bahs.com.br

