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“Através da Workana,

conheci ótimos parceiros e clientes 

grandes aos quais eu não teria

acesso de outra forma.”

O contexto
Sempre trabalhei em agências, desde que saí da faculdade de Comunicação, o que foi 

ótimo para a empreitada de seguir em carreira solo. Sentia-me um pouco limitada no 

contexto de agência, afinal, são sempre os mesmos clientes, as mesmas demandas, ao 

contrário da vida de freelancer, que é muito mais dinâmica. Já fazia alguns trabalhos 

como freelancer enquanto trabalhava em agências, mas foi em 2012, depois de pedir 

demissão no trabalho e fazer uma viagem, que percebi que gostaria muito de poder 

trabalhar sem barreiras geográficas.

O desafio
Ao sair da agência em que trabalhava, comecei a pegar trabalhos em contrato como 

freelancer dessa mesma agência, mas já tinha um site com meu portfólio no ar e isso me 

rendia mais alguns clientes. Mesmo assim, eu precisava atrair mais clientes para os meses 

em que a demanda era mais baixa e acabei encontrando a Workana! Criei meu perfil e 

comecei a me candidatar a projetos.

A solução
O sistema de avaliação da Workana me ajudou muito a construir minha reputação. Afinal, 

o cliente pode ver meu trabalho, mas ainda ter dúvidas se pode confiar em mim como 

profissional. Tenho vários clientes que fizeram o primeiro trabalho comigo e continuam 

me procurando, o que tornou possível que eu trabalhe hoje apenas como freelancer de 

onde quer que eu esteja.

Com certeza, a visibilidade promovida pelo site faz muita diferença, além de 

proporcionar muito mais segurança de que o trabalho vá fluir sem prejuízos para ambas 

as partes.

Acho que uma das principais dificuldades dos freelancers é a falta de garantia dos 

recebimentos - e a Workana me ajudou muito nisso. O sistema de pagamento e 

recebimento é muito seguro para mim e para o cliente.

Os resultados Através da Workana, conheci ótimos parceiros e clientes grandes aos quais eu não teria 

acesso de outra forma. Praticamente todos os clientes que chegaram até mim pela 

Workana continuam comigo.

Com certeza, meu volume de trabalho dobrou depois que me cadastrei na Workana, 

além de serem projetos bastante diferentes e que me possibilitaram agregar valor ao meu 

portfólio.
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Uma das principais dificuldades 
dos freelancers é a falta de 
garantia dos recebimentos - e a 
Workana me ajudou muito nisso.

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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