
 
 Harvard Business Review - Brasil 

“Megatendências em um mundo pós-pandemia - Compreenda as oportunidades e 
molde sua estratégia”, por Miguel Duarte, sócio da EY-Parthenon. O texto apresenta 
dados do estudo Megatrends 2020 desenvolvido pela EY, que identifica oito 
megatendências  que poderão impactar os sistemas econômicos, políticos e sociais e 
fornece conteúdos para discussões estratégicas exploratórias.   Clique aqui para ler. 

http://bit.ly/ArtigoHBRBR23


 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. GobernArte: Ideas innovadoras 
para mejores gobiernos 

“Tiene el Estado capacidad para innovar? Chile dice que sí y quiere medirlo”, por 

Yolanda Martínez, representante do BID no Chile, e María José Jarquín, 
especialista Líder de Modernização do Estado no BID. O texto trata do primeiro 
Índice de Inovação Pública do Chile, lançado em agosto. Clique aqui para ler. 

 

Forbes 

“Thrive In An Uncertain World With These Six Leadership Qualities”, por Gabriella 
Goddard, Forbes Councils Member, CEO at Brainsparker Academy com mais de 18 
anos de experiência em desenvolvimento de lideranças. Clique aqui para ler. 
  

 
Institut Européen d'Administration des Affaires - INSEAD 
“The World’s Most Innovative Countries, 2020”. Neste vídeo de 17 min, Bruno Lanvin, 
Diretor Executivo de Índices Globais do INSEAD, apresenta dados do relatório 
GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 - Who Will Finance Innovation?. Clique aqui para 

assistir. 

http://bit.ly/ArtigoBID23
http://bit.ly/ArtigoForbes23
http://bit.ly/VideoINSEAD23
http://bit.ly/VideoINSEAD23


 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Inteligência Relacional: A chave para a gestão pública de alto desempenho”, no dia 
16/09 (quarta), às 11h, com Homero Reis, Consultor Sênior, Psicanalista, escritor e 
Master Coach especialista em Inteligência Relacional. É autor de 8 livros na área de 
Coaching Ontológico e Inteligência Relacional, sendo o especialista brasileiro mais 
importante da área.. Clique aqui para se inscrever. 

 
École Nationale d’Administration - ENA (França) 
“Programas internacionais de curta duração - PIC “ (antigos CISAP) O Programa é 
destinado a altas lideranças do setor público e conta com bolsas oferecidas 
pela  Embaixada da França. Os cursos são ofertados em inglês.  Clique aqui para mais 
informações 
  
  
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Competências Emocionais em Contexto de Crise - Como construir protocolos de ação 
para modificar estados de ânimo em contextos de crise?” Curso online com carga 
horária de 18 horas, exclusivo para Altos Executivos. Inscrições abertas no período de 
12 e 16 de setembro. Clique aqui para se inscrever. 

 
Institute of Leadership and Management 
“The role of purpose in happiness at work”,  no dia 16/09 (quarta), das 9h às 9h30 
(horário de Brasília), Evento gratuito com James Bolle, fundador e CEO da PRPSFL, 
empresa especializada em engajamento organizacional e de equipes.  Clique aqui para 
se inscrever. 
 

http://bit.ly/Frontend23
http://bit.ly/CursoENA23
http://bit.ly/CursoENA23
http://bit.ly/CursoEnap23
http://bit.ly/WebinarPurpose23
http://bit.ly/WebinarPurpose23


MIT Sloan Review - Brasil 
“Podcast:  O Futuro vem Do Futuro #21:  Estratégia 2030, ODSs como 'to-do list' da 
sociedade, empresas que tornam o mundo melhor, com Denise Hills, diretora global de 
sustentabilidade da Natura e Andrea Alvares, vice-presidente de comunicação, 
marketing e sustentabilidade da Natura. 
.Clique aqui para ouvir. 

 
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 

  

 

http://bit.ly/PodcastODS23
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

