
 

 
Harvard Business Review Brasil  
“Você tem vida fora do trabalho?”, por Rob Cross, titular da cátedra Edward A. Madden 
de Liderança Global na Babson College e coautor do livro “The hidden power of social 
networks” (Harvard Business Review Press, 2004).  
Clique aqui para ler.   

http://bit.ly/articleharvard25


 
The Muse  
“How to Diversify Your Professional Network (Because Your Connections Shouldn’t All 
Be Just Like You)”, por Marietta Gentles Crawford, escritora, estrategista de marca 
pessoal e autora de “From Nine to Thrive: A Guide to Building Your Personal Brand 
and Elevating Your Career”.  
Clique aqui para ler.  

 
Fundação Dom Cabral  
“Liderando no Caos - episódio 3 - inovação, confiança e a virada de chave”, podcast 
com a visão de diferentes líderes sobre os temas propostos.  
Clique aqui para ouvir.  

 
TED Talk  
“Como falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir”, vídeo dublado de 10 min com 
Julian Treasure, presidente da Sound Agency, uma empresa de assessoria sobre 
projeção de som e comunicação, autor do livro “Sound Business” e do “How to be 
Heard: Secrets for Powerful Speaking and Listening”.  
Clique aqui para assistir.  

http://bit.ly/articlethemuse25
http://bit.ly/podcastfdc25
http://bit.ly/videoted25


 
MIT Sloan Management Review Brasil  
“A Tempestade Digital e o desafio de liderar em um mundo pós-pandêmico”, no dia 
29/09 (terça), às 19h, com Cesar Gon, mestre em Ciência da Computação pela 
Unicamp, CEO da CI&T, vencedor da 3ª edição do Prêmio “10 Empreendedores do 
Novo Brasil”, da Revista Você S.A. em 2004, e do Prêmio Liderança em Computação, 
Instituto de Computação, Unicamp. Em 2010 foi nomeado um dos 10 homens mais 
influentes em nearshore/TI outsourcing pela Nearshore Americas.  
Clique aqui para se inscrever. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Governança Colaborativa: A gestão pública em rede”, no dia 30/09 (quarta), às 11h, 
com Humberto Falcão, Doutor em Administração (EBAPE/FGV), professor da 
Fundação Dom Cabral (FDC) e do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), visiting 
fellow na London School of Economics and Political Science, e autor de mais de 130 
publicações; foi agraciado com o Prêmio ANPAD de Administração Pública, a Medalha 
Hélio Beltrão e o Mérito CONSAD em reconhecimento do seu trabalho.  
Clique aqui para se inscrever.  

 
Apolitical  
“The 5-Week Writing Boot Camp for Public Servants”. Participe deste treinamento 
online para turbinar habilidades como argumentação persuasiva, efetividade em 
emails e atuação em redes sociais, recebendo por e-mail uma pequena lição somente 
uma vez por semana durante cinco semanas.  
Clique aqui para se inscrever.  
 
 

http://bit.ly/webinarMIT25
http://bit.ly/FTHumbertoFalcao25
http://bit.ly/bootcampapolitical25


 

 
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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