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McKinsey & Company 
“A leader’s guide: Communicating with teams, stakeholders, and communities during 
COVID-19”. Clique aqui para ler.  

   
Apolitical  
“Everyday bias detector: Start using behavioural insights in your work”, um quiz de 5’ 
para testar seu conhecimento sobre vieses  
cognitivos e aprender como mitigar seu impacto no governo.  Clique aqui para acessar. 

   
FGV EESP 
“Prós e contras de políticas de lockdown e como elas devem ser gerenciadas durante 
uma epidemia”, com Emanuel Ornelas,  

https://bit.ly/leadersguide8
https://bit.ly/quizapolitical8


professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 

EESP). Clique aqui para ouvir.   
 
 
 
 
  
HSM Management 
“O lado sombra da marca pessoal”, por Ilana Berenholc, Estrategista em Personal 
Branding.  Clique aqui para ler.  

 
Endeavor Brasil/Scale-up Summit 
“Delegar, liderar e formar novos líderes”, painel com André Ferraz, fundador da In 
Loco, Daniel Hatkoff, empreendedor da Pitzi,  
e Max Oliveira, da MaxMilhas. Clique aqui para assistir. 

   
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Acelerar é preciso: Por que o mundo necessita de veículos, inovações e governos 
mais rápidos”, no dia 03 de junho (quarta),  
11h-12h, com Eli Dourado é doutor em economia pela George Manson University e 
pesquisador sênior no Center for Growth  
and Opportunity da Utah State University. Clique aqui para se inscrever. 
 

  
Hult Virtual Skills Lab 

https://bit.ly/podcastfgv8
https://bit.ly/hsmsombra8
https://bit.ly/videoscaleup8
https://bit.ly/ftelidourado8


“Leadership principles for an uncertain tomorrow”, no dia 05 de junho (sexta), às 8h 
(horário de Brasília), com Roger Delves,  
decano associado e professor de prática na Ashridge Business School, co-autor de 
“Os 50 principais dilemas de gerenciamento” 
e co-autor e co-editor de “Inspiring Leadership”. Clique aqui para se inscrever.    
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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/webinarrep8
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

