
 
 

 
World Economic Forum  
“The Great Reset”. Site oficial com vídeos, artigos e eventos. Com base na experiência 
dos líderes engajados ao Fórum, a iniciativa tem um conjunto de dimensões para 
ajudar a informar tomadores de decisão sobre o futuro das relações globais, a direção 
das economias nacionais, as prioridades das sociedades, a natureza dos modelos de 

negócios e a gestão de um bem comum global.  Clique aqui para acessar.   

https://bit.ly/iniciativagreatreset19


 
Fundação Dom Cabral  
“China e EUA: Lições de brigas entre elefantes e entre tigres”, por José Alberto Cunha 
Couto, professor associado da FDC e ex-Diretor do Banco Mundial. Clique aqui para ler.  

 
Insper e Enap 
“Gestão de Políticas com Base em Evidência”, com Ricardo Paes de Barros, professor 
do Insper, doutor em Economia pela Universidade de Chicago e pós-doutor pelo 
Centro de Pesquisa em Economia da Universidade de Chicago e pelo Centro de 
Crescimento Econômico da Universidade de Yale, e Laura Muller Machado, mestre em 
economia aplicada, professora e pesquisadora no Insper. Dias 31/08, 02/09, 09/09, 
14/09, 16/09 e 21/09, das 9h às 11h. Inscrições de 17 a 19/08. Clique aqui para se 
inscrever. 

 
Fiocruz, PERLSS e Instituto Veredas  
“Resposta Rápida: Mulheres na Liderança de Políticas Públicas”. Clique aqui para ler.    

 
República 

https://bit.ly/articleFDC19
https://bit.ly/cursoinsper19
https://bit.ly/cursoinsper19
https://bit.ly/pesquisamulhres19


“Gestão de Pessoas, Liderança e Engajamento”, vídeo de 5 min (legendas em 
português) sobre importância de olhar para as pessoas no serviço público., com 
Cornelia Hulla, diretora de RH da Mondi Europe & International e professora da Hertie 
School, na Alemanha. Clique aqui para assistir. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Transformando Conflitos no Ambiente de Trabalho: Princípios da Comunicação Não-
Violenta (CNV)”, no dia 19/08 (quarta), às 11h, com Sandra Caselato e Yuri Haasz, 
especialistas com mais de 10 anos de experiência com CNV, com atuação em 12 
países em setores diversos, desde zonas de conflito armado até agências do 
governo.  Clique aqui para se inscrever. 

 
Foursales  
“Case dos Cases: Transformação Cultural da AmBev”, no dia 20/08 (quinta), às 16h, 
com Daniel Spolaor, Diretor de RH da Ambev. Os temas que serão abordados: 
Transformação cultural; Mindset de crescimento; Segurança psicológica; Propósito e 
motivação; e Dicas práticas. 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/videocornelia19
https://bit.ly/frontendCNV19
https://bit.ly/entrevistaambev19
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

