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“O que me atraiu na Workana

foi a praticidade em receber os valores

dos serviços concluídos e a grande quantidade 

de empresários brasileiros presentes

na plataforma.”

O contexto
Quando comecei nesse ramo, cheguei a trabalhar para algumas empresas, mas 

pessoalmente nunca gostei de ter "patrão". Desde jovem, sempre administrei algum tipo 

de negócio próprio e chegou o momento na minha carreira de designer e publicitário em 

que eu tinha uma cartela de clientes como portfólio convincente e profissional para exibir 

a futuros clientes.

O desafio
No começo, confesso que foi um pouco difícil. Algumas horas a mais de trabalho por dia, 

muita procura por clientes e cansaço. Mas, com o tempo, clientes foram virando 

"fregueses" fiéis que adoravam o trabalho e o atendimento que prestava a eles. Encontrei 

a Workana pelos meio de pesquisas online. Na época, estava em busca de um meio de 

encontrar e atrair clientes, sem ter que sair do conforto do meu escritório.

Os resultados
Adoro trabalhar em casa e ter mais tempo para minha esposa, casa, diversão e etc. Eu 

sempre acreditei no seguinte: somos nós que fazemos nosso futuro, basta "acreditar". 

Agora, não muito tempo depois de começar nesta modalidade, chego a trabalhar 4 ou 5 

horas por dia e conquisto uma renda mensal muito maior do que antes. E o mais incrível: 

em apenas 4 meses de Workana, já realizei mais de 18 projetos e a Workana me rende 

uma média de R$2.000 reais por mês! 

A solução
Me senti à vontade com a Workana, devido à grande quantidade de clientes brasileiros 

que precisavam de profissionais. Notei que essa gama de clientes aparecia quase todos 

os dias na página de novos projetos e que seria o local perfeito para conquistar novos 

clientes. Graças à Workana, pude encontrar novos clientes sem sair do conforto do meu 

home o�ce. De forma prática e segura, os serviços são entregues e os valores são 

garantidos. E, como qualquer outro negócio, a Workana possui alguns diferenciais em 

relação à concorrência. Dentre eles, o que me atraiu foi a praticidade em receber os 

valores dos serviços concluídos e a grande quantidade de empresários brasileiros 

presentes na plataforma.
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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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