
Harvard Business Review 
“5 Tips for Managing an Underperformer — Remotely”, por Liz Kislik, consultora de 
organizações da Fortune 500 na resolução de problemas complexos. Ensinou na NYU 
e na Universidade de Hofstra. Clique aqui para ler.  

https://bit.ly/articlehbr18


World Economic Forum  
“Data is the new gold. This is how it can benefit everyone – while harming no one”, por 
Derek O'Halloran, Chefe de Modelagem do Futuro da Economia Digital e Criação de 
Novo Valor, do Fórum Econômico Mundial e Francisco D'Souza, co-fundador e 
membro do Fórum. Clique aqui para ler. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Lançamento do relatório Covid-19: mitigação dos efeitos de longo prazo”, com o selo 
Evidência Express (EvEx) feito por especialistas em análise de políticas públicas, nas 
áreas de educação, trabalho e rendimento, pobreza e desigualdade, saúde e violência, 
com dados de outros países e pandemias para ajudar na tomada de decisões 
baseadas em evidências.  Dia 11/08 (terça), às 11h, com Daniel Lopes (Enap) e 

comentários de Naércio Menezes (Insper). Clique aqui para se inscrever.  

Exame 
“Dados e Tecnologia na Gestão Pública do Coronavírus”, com Onicio Leal 
(Epidemiologista e cofundador da Epitrack) e Gustavo Maia (Fundador e CEO da 
Colab), idealizadores da Plataforma Brasil sem Corona, de mapeamento de dados 

sobre a doença para tomada de decisão dos gestores públicos. Clique aqui para ouvir.   

https://bit.ly/articlewef18
https://bit.ly/estudoevex18
https://bit.ly/podcastexame18


TED 
“What to do when leadership feels isolating and awkward”, com Glenn D. Rolfsen. 
psicoterapeuta norueguês e consultor corporativo e de gestão com foco na melhoria 
do ambiente de trabalho. Vídeo de 8 min com legendas disponíveis em português. 

Clique aqui para assistir.   

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O que a pandemia nos ensinou sobre como gerenciar pessoas no setor 
público?”, no dia 12/08 (quarta), às 11h, com Nitika Agarwal, Chief Operations 
Officer do Apolitical, ex-assessora política sênior no Tesouro do Governo do 
Reino Unido e formada em Política, Filosofia e Economia pela Universidade de 
Oxford.  Clique aqui para se 

inscrever. 

Apolitical  
“How to change bureaucracy for the better”, no dia 13/08 (quinta), das 12h30-13h 
(horário de Brasília), com Gary Hamel, criador (com C.K. Prahalad) do conceito de 
“core competencies”, co-autor de “Humanocracy: Creating Organizations as Amazing 
as the People Inside Them” e professor de gestão estratégica na London Business 
School. Clique aqui para se inscrever. 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/videoted18
https://bit.ly/frontendnitika18
https://bit.ly/frontendnitika18
https://bit.ly/masterclassapolitical18


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 
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