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Andreessen Horowitz (a16z) 
“It’s Time to Build”, por Marc Andreessen, co-fundador da Andreessen Horovitz, 
empresa de capital de risco no Vale do Silício, Califórnia, que apoia empreendedores 
para a construção do futuro por meio da 
tecnologia. Clique aqui para ouvir. 

 
New York Times  
“This Pandemic Is Bringing Another With It”, por Nicholas Kristof. Clique aqui para se ler.  

 
Entrepreneur 
“3 Mistakes All Successful Leaders Know to Avoid”, por Stu Sjouwerman. Clique aqui 

para se ler.   

https://a16z.simplecast.com/episodes/its-time-to-build
https://www.nytimes.com/2020/04/22/opinion/coronavirus-pandemics.html
https://www.entrepreneur.com/article/349035
https://www.entrepreneur.com/article/349035


 
Financial Times/Valor Econômico 
“Como as tecnologias digitais vêm transformando a cadeia produtiva” (2’30”). Clique 
aqui para assistir. 

 
MIT Sloan Management Review Brasil  
"Frontiers Unlocked #1: O Futuro vem do Futuro””, dias 5, 6 e 7 de maio (palestras 
com duração de 30’),  com especialistas de  
várias áreas, do Brasil e do exterior. Clique aqui para acessar a programação e se 
inscrever. 

 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Ibmec  
“Governança e Compliance em Tempos de Crise”, dia 6 de maio (quarta), às 19h30, 
com Marcelo Zenckner - Diretor de Compliance 
da Petrobrás, Reynaldo Goto, Diretor de Compliance da BRF e Ana Paula Carracedo - 
Diretora de Compliance da Votorantim. 
Clique aqui para se inscrever. 
 

 

https://valor.globo.com/videos/?video_id=8396421
https://valor.globo.com/videos/?video_id=8396421
https://mitfrontiers.com.br/
https://mitfrontiers.com.br/
https://www.ibmec.br/evento/governanca-e-compliance-em-tempos-de-crise


 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O grande reset. Como construir o futuro pós pandemia?”, evento online no dia 6 de 
maio (quarta) às 14h com Jake Dunagan,  
doutor em neuropolítica e design de governança pela Universidade do Hawaii e diretor 
do Institute for the Future.  
Clique aqui para se inscrever. 
 

 
Elas - Escola de Liderança e Desenvolvimento Feminino  
“Como criar um mindset ágil para a tomada de decisões”, por Amanda Gomes, co-
fundadora da Elas e CEO da AMG Inovação. 
dia 7 de maio (quinta), às 12h. Clique aqui para assistir (live). 
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EM ALTA é resultado de uma curadoria de conteúdos exclusivos produzida pela Coordenação-
Geral de Capacitação  

de Altos Executivos da Escola Nacional de Administração Pública.   
 

Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento?  
Fale conosco pelo e-mail altosexecutivos@enap.gov.br 

 

https://bit.ly/FronTendCoronavirus
https://www.instagram.com/programa_elas/
https://www.instagram.com/programa_elas/
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

