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A potência de trabalhar em rede
Como potencializar o alcance do seu trabalho?

Por Amanda C Costa - Youth Climate Leaders 
e Isis Fernanda - Engajamundo

A humanidade está vivendo um tempo histórico: a 
mudança de eras! A Revolução Industrial, marcada pela 
produção linear e em massa, está sendo substituída pela 
Revolução Digital, de�nida pela caráter exponencial e sob 
demanda. A internet acelerou o processo digital, sendo 
caracterizada como um importante instrumento de 
democratização de conhecimento, espaço de networking 
(construção de redes) e descentralização de narrativas.

O sistema capitalista, antes marcado pela exploração e 
pela competição, está sendo substituído por um sistema 
inclusivo, colaborativo e sustentável, que tem a diversida-
de das redes como característica principal.

“Trabalhar em rede é acreditar no poder da ação coletiva. 
É virar o jogo do capitalismo e usar a globalização a nosso 
favor, explorando todas as ferramentas e tecnologias 
disponíveis para promover a transformação das nossas 
realidades.”(Mahryan Sampaio, diretora do Núcleo de 
Estudos Feministas de Relações Internacionais)

Contudo, essa não é uma construção passiva. É necessário 
que cada indivíduo entenda sua potência, através de uma 
re�exão individual sobre seus objetivos, metas e sonhos. 
Trabalhar em rede permitirá que os sonhos sejam co-cons-
truídos, acelerando seu desenvolvimento e ampliando o 
seu alcance.

Caro leitor,
 Você já parou para pensar no seu grande sonho?
 Já tem as metinhas, metas e metonas de�nidas?
 Sabe como seus colegas/amigos/familiares  
 podem te aproximar do teu sonho?

Trabalhar em rede é uma arte, mas se não for feita de 
forma estratégica para um nicho especí�co, a obra perderá 
o valor. Antes de tudo, é necessário que cada pessoa faça 
uma re�exão individual e compreenda o que faz sentido 
para si. A rede aquece o desejo que está no coração, nos 
ajuda a entender vontades e nos fornece instrumentos 
para atuar com uma causa!

Caso ainda não tenha uma causa, de uma olhada nos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:
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A própria Agenda 2030 precisa de uma rede para ser 
implementada. O trabalho em rede fomenta uma econo-
mia inclusiva, é ambientalmente responsável e diminui as 
diversas desigualdades do nosso planeta! Quando você 
trabalha em rede, você passa a articular com diferentes 
organizações que compartilham o mesmo propósito. O 
trabalho em rede permite a construção e a implementa-
ção de ações intersetoriais, criando pontes entre áreas 
diversas.

Estar conectado a uma rede é sinônimo de investimento: 
você promove a sua causa ao mesmo tempo que, de 
forma natural e orgânica, fomenta o trabalho de todos que 
estão conectados contigo. Invista tempo na construção de 
espaços de diálogos que sejam plurais e diversos, pois isso 
aumentará a capilaridade das suas ações e fará com que o 
seu trabalho chegue a lugares cada vez mais distantes!

E você, querido leitor, já trabalha em rede ou gostaria de 
trabalhar?


