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“Graças à Workana trabalhei com

até 5 projetos no mesmo mês,

com 4 clientes diferentes.”

O contexto
Comecei a trabalhar há muitos anos, quando os sites eram feitos no Geocities e as 

páginas, no Frontpage. Nessa época, a Internet não era muito popular no meu país, 

México, o que tornava muito difícil viver daquilo.

Foi então que comecei a trabalhar para clientes diferentes, mas sempre aproveitando meu 

tempo livre para ler, pesquisar e praticar diversas temáticas como usabilidade, 

acessibilidade, arquitetura da informação, SASS, HAML, JADE e CMS sem base de dados, 

entre outras.

Há apenas alguns anos, resolvi retomar a ideia de trabalhar como desenvolvedor web e 

cheguei à Workana há menos de um ano. Agora, vivo da vida freelance.

O desafio
Conheci a Workana a partir dos comentários de um vlog (Cristalab) que falava de 

plataformas de trabalho freelance. Naquele momento, eu tinha a necessidade de 

aumentar minha renda e de encontrar novos desafios (trabalhar com projetos parecidos 

acaba deixando o trabalho monótono).

Na Workana, encontrei esses desafios e essa diversidade: todos os projetos apresentam 

um desafio diferente que faz valer a pena tentá-lo.

A solução
Através da Workana, comecei a enviar propostas para cada vez mais projetos e foi assim 

que consegui meu primeiro: um cliente tinha publicado um projeto muito simples e essa 

era minha grande oportunidade de melhorar meu orçamento. Foi nesse momento que 

aceitaram minha primeira proposta.

Esse primeiro projeto era simples, mas trabalhar nele me ajudou muito para ter a primeira 

qualificação positiva em seu perfil. A partir daí, comecei a fechar pelo menos 1 projeto 

por semana.

Os resultados Graças à Workana trabalhei com até 5 projetos no mesmo mês, com 4 clientes 

diferentes.

Sem dúvidas, recomendaria a Workana como plataforma de trabalho freelance: é 

realmente muito simples de usar e, principalmente, segura - tanto para o cliente quanto 

para o profissional: o pagamento em garantia assegura para o cliente a obtenção de 

ótimos resultados e, para o profissional, a certeza de que receberá seu pagamento.

A Workana permitiu que eu trabalhasse em projetos de todos os tipos, fáceis e 

complexos: desde um site para um jardineiro, até todo o front-end de uma rede social 

gigante, estilo LinkedIn.

A Workana me ajudou a valorizar meu trabalho, a ser detalhista, a otimizar minha 

produtividade, a aprender novas linguagens, a melhorar meu portfólio e a incrementar 

minhas finanças. Além de ter me dado a possibilidade de trabalhar com clientes da 

Argentina, Espanha, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Canadá e México. E o melhor de 

tudo é que a Workana me tornou um profissional melhor.

Antes Depois

Novos desafios + 
crescimento profissional

Diversidade de clientes 
e projetos

Aumento dos 
rendimentos

Ingresos 
limitados

Estagnação 
profissional

$$ $$$$

A Workana me tornou um 
profissional melhor.

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.

Monotonia e projetos 
semelhantes
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