
McKinsey & Company (McKinsey Insights) 
“To lead in the postcrisis tomorrow, put leadership and capabilities in place today”, por 
Daniel Pacthod e Michael Park, parceiros seniores no escritório da McKinsey em Nova 

York. Clique aqui para ler.    

https://bit.ly/articlemckinsey17


MIT Sloan Review Brasil 
“A falácia dos cases de sucesso”, por Ana Julia Ghirello, CPO (executiva-chefe de 
produto) do Telecine e fundadora da abeLLha, aceleradora de startups e consultoria 
de metodologias ágeis em empresas estabelecidas. Clique aqui para ler. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“A arte de se expressar com clareza”, com a Professora Heloisa Fischer, mestranda 
em Design e Sociedade pela PUC-Rio. Fundou a Comunica Simples e projetou o 
Modelo de Escrita Comunica Simples. Foi colaboradora técnica para a produção de 
escrita simplificada da ANEEL e contribuiu com o Governo do Ceará na elaboração de 
um programa estadual de Linguagem Simples. Inscrições abertas de 03 a 14/08. Aulas 
via Zoom de 25 e 27/08 e 01 e03/09 de agosto, das 9h às 11h. Clique aqui para se 

inscrever. 

Fundação Dom Cabral  
“Liderando no Caos”, teaser (1min40s) da minissérie em áudio Liderando no Caos, 
produzida pela FDC em conjunto com o seu Centro de Liderança, com relatos de 

líderes sobre a atuação durante a pandemia da Covid-19. Clique aqui para ouvir.   

https://bit.ly/articlemit17
https://bit.ly/cursoheloisafischer17
https://bit.ly/cursoheloisafischer17
https://bit.ly/podcastfdc17


Apolitical 
“The Anti-Racist Playlist from Public Servants”, playlist ompilada pela Apolitical, com 
base nas recomendações dos participantes do workshop 'Como os servidores públicos 
podem lutar pela justiça racial'. Clique aqui para acessar. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O futuro da economia no mundo pós pandemia”, no dia 05/08 (quarta), às 11h, com 
James Heckman  ganhador do prêmio Nobel na área econômica em 2000, 
economista, doutor por Princeton, pesquisador e diretor do Centro de Economia do 

Desenvolvimento Humano (CEHD).  Clique aqui para se inscrever.  

 
Apolitical  
“Innovating in Government: Lessons from Silicon Valley”, no dia 06/08 (quinta), às 11h 
(horário de Brasília), com Ann Mei Chang, autora de “Lean Impact: Como inovar para 
um bem social radicalmente maior”, bacharel em Ciências da Computação pela 
Universidade de Stanford e membro da turma de 2011 do Henry Crown Fellows do 
Aspen Institute. Atuou como a primeira diretora executiva do Laboratório de 
Desenvolvimento Global dos EUA e como diretora de inovação da USAID. Tem mais 
de 20 anos de experiência em empresas líderes como Google, Apple e Intuit, além de 

diversas startups. 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/playlistapolitical17
https://bit.ly/frontendheckman17
https://bit.ly/webinarapolitical17
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

