
OCDE  
“Government at a Glance 2019”, com dados e comparações de desempenho do 
serviço público em vários países, fornecendo uma visão do setor público e das 
tendências em aderência à OCDE. Versões em inglês e francês, com sumário 
disponível em português. Clique aqui para ler.  

https://bit.ly/reportocde16


Apolitical 

“Professional development: How to use social media to grow your influence”, por Helen 
Caldwell, responsável pelas campanhas e comunicações da Apolitical, trouxe 
contribuições de especialistas sobre o tema, como Amanda Bernardo, gerente de 
projetos, especialista em soluções digitais e engajamento digital, do Governo do 
Canadá. Clique aqui para ler. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Liderança Sinérgica e Cultura Empática: Introdução à Comunicação Não-Violenta 
(CNV)”, com o Prof. Yuri Haasz, fundador e instrutor sênior da Sinergia Sistêmica, com 
vasta experiência em CNV aplicado em 12 países e em ampla diversidade de 
contextos. Inscrições abertas de 27 a 29/07 Aulas via Zoom dias 3-5-7 e 10-12-14 de 
agosto (segundas, quartas e sextas-feiras), das 9h às 12h. Clique aqui para se inscrever. 

Harvard Business Review - IdeaCast 
“Great Leaders Use Tough Love to Improve Performance”, com Frances X. Frei, 

diretora adjunta sênior de educação executiva da HBR e ex-vice-presidente sênior de 

liderança e estratégia da Uber. Clique aqui para ouvir.   

https://bit.ly/articleapolitical16
https://bit.ly/CNV16
https://bit.ly/podcasthbr16


Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional (GestCom) 
“Feedback Diretivo”, vídeo de 2’30’’ conduzido pelo Prof. Thiago Costa, Coordenador 
do GestCom/UFPA, sobre como dar feedbacks mais efetivos para a sua equipe. Clique 
aqui para assistir. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O que o público do século XXI espera de repúblicas do século XX”, no dia 29 de julho 
(quarta), às 11h, com Martin Gurri, ex-analista sênior da CIA e ex-Diretor de Pesquisa 
do  U.S. Government's Open Source Center. Também é Pesquisador Visitante no 
Mercatus Center na George Mason University. Autor do livro “The Revolt of The Public 
and the Crisis of Authority in the New Millennium”.  Clique aqui para se inscrever. 

HULT International Business School 
“Virtual Skills Lab | Preparing for unpredictable futures”, no dia 30/07 (quinta), às 10h 
(horário de Brasília), com Alessandro Lanteri, professor de empreendedorismo. 
Alessandro ajuda executivos a aproveitar as oportunidades de tempos turbulentos 
e  trabalha com multinacionais, governos e startups nos cinco continentes. Seu último 
livro, “CLEVER”, tornou-se best-seller nº 1 da Amazon. Clique aqui para se inscrever. 
 
 
 
 
 
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/videofeedback16
https://bit.ly/videofeedback16
https://bit.ly/frontendgurri16
https://bit.ly/webinarhult16
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br


 


