
 

Harvard Business Review 

“Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership?”, 
por Avivah Wittenberg-Cox, CEO da 20-first, uma das 

principais empresas de consultoria de gênero do mundo, 
e autora de “Seven Steps to Leading a Gender-Balanced Business”, 

e Tomas Chamorro-Premuzic, professor de psicologia de 



negócios da University College London e da Columbia 
University, e autor de “Why Do So Many Incompetent 

Men Become Leaders? (and How to Fix It)”. 

Clique aqui para ler 

 

 

LinkedIn Learning 
“Da Vitimização à Ação: Como Assumir o Controle”, com 
Fred Kofman, consultor de desenvolvimento de liderança 
da Google e ex-Vice Presidente do LinkedIn, doutor em 

economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, 
e autor do best-seller “Conscious Business: How to Build 

Value through Values”. Curso está gratuito até 
31/07, formatado com pequenos vídeos dublados 

(1h no total) divididos em 4 módulos, 
com certificação ao final. 

Clique aqui para se inscrever 

 

 
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW BRASIL 

“Os comportamentos da liderança que nutrem a colaboração”, 
kit formado por palestra + artigo + infográfico com conteúdo 

especial sobre liderança e colaboração. 

https://bit.ly/articleharvard13
https://bit.ly/courselinkedin13


Clique aqui para acessar 

 

 

República 
“Pessoas Públicas”, websérie com foco nas histórias de 
profissionais públicos brasileiros. São 12 episódios com 

duração entre 4 e 9 min. 

Clique aqui para assistir 

 

 
Officeless 

“Semana da Liderança Officeless”, com quatro aulas ao 

vivo, 

promovido pelo Officeless, movimento que ajuda líderes a 

implementarem a cultura de trabalho remoto e já 

treinou equipes na Catho, Movile, Gympass, Aerolito, 

FLAG.CX, QuintoAndar, Tribunal de Contas da União 

(TCU), 

Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras. 

https://bit.ly/kitmit13
https://bit.ly/webserie13
http://flag.cx/


Clique aqui para se inscrever 

 

 

 

 

 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Políticas públicas em tempos de incerteza: insights da 
ciência comportamental”, no dia 8 de julho (quarta), às 

11h, 
com Margarita Gómez, diretora executiva do Laboratório 

‘People in Government’ (PeopleGov Lab) da Universidade 
de 

Oxford, mestre em políticas públicas e economia 
comportamental 

pela Universidade de Oxford e pós-graduada em Insights 
Comportamentais Aplicados para desenhos de políticas 

públicas pela Harvard Kennedy School. 

Clique aqui para se inscrever 

 

 

 
 

 
FGV EESP 

https://bit.ly/semanaofficeless13
https://bit.ly/frontendmargarita13


“Dinâmica da Retomada e o Risco de Segunda Onda”, no 
dia 6 de 

julho (segunda), das 19h às 20h30, com Marcelo Kfoury 
Muinhos 

(FGV EESP), Vladimir Teles (Ministério da Economia), 
Paulo Miguel 

(Julius Baer), Juliana Inhaez (Insper) e Felipe Martello 
(FGV EESP). 

O evento abordará a dinâmica da retomada econômica e o 
risco 

de segunda onda de contaminação. 

Clique aqui para se inscrever 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/webinarfgveesp13


 


