
Administradores.com 
“As quatro fases da liderança e como evoluir em cada uma”, por Paula Paschoal, 

diretora sênior do PayPal Brasil.  
Clique aqui para ler.  

https://administradores.com.br/noticias/as-4-fases-da-lideranca-e-como-evoluir-a-cada-uma
http://bit.ly/ArtigoAdm31


REWORK 
“Networking is a critical skill - learn to do it even during a pandemic”, por Jeffrey 
Pfeffer, professor de Comportamento Organizacional na Graduate School of Business 

da Stanford University.   
Clique aqui para ler.  
  

 
Gazeta do Povo - Você, amanhã. 
“Como deve ser um líder? O grande legado da liderança”, por Allan Costa, co-fundador 
do AAA Inovação, Diretor de Inovação da ISH Tecnologia, colunista, escritor e 

palestrante.    
Clique aqui para ler. 

NEXO Políticas Públicas 
“O que é sustentabilidade na política pública?”  Nesse vídeo de 7 min, Gabriela Lotta, 
pesquisadora e professora em administração pública e governo da Fundação Getúlio 
Vargas, aborda a sustentabilidade na política pública como a capacidade de a política 

permanecer ao longo do tempo, gerando resultado e impacto de longo prazo.   
Clique aqui para assistir.  

https://www.cornerstoneondemand.com/rework/profile/jeffrey-pfeffer
https://www.cornerstoneondemand.com/rework/profile/jeffrey-pfeffer
http://bit.ly/ArtigoRework31
http://bit.ly/ArtigoRework31
http://bit.ly/ArtigoLegado31
http://bit.ly/VideoLotta31


Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Planos de recuperação econômica para os BRICS e para os países do G7”, com 
Simeon Djankov, dia 11 de novembro, quarta-feira, das 11:00 às 12:00.  Djankov foi 
vice-primeiro-ministro e ministro das finanças da Bulgária, foi economista-chefe da 
Vice-Presidência de finanças e setor privado do Banco Mundial, bem como diretor 

sênior para a economia do desenvolvimento. Em inglês, sem tradução.   
Clique aqui para se inscrever.   

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Liderança para resultados: acelerando entregas no setor público com o método 
Delivery”. O curso, exclusivo para o público de Altos executivos, será ministrado  pela 
Delivery Associates, instituição inglesa criadora do método Delivery® - o sistema que 
ajuda os líderes a obter resultados duradouros e significativos no governo. As aulas 
acontecerão nos dias 1, 3, 8, 10 e 15 de dezembro (terças e quintas), de 9h às 12h. As 

inscrições estarão abertas de 10 a 24/11.    
Clique aqui para mais informações.  

Universidade de São Paulo - USP  
“Elas fazem ciência”, de 16 a 18 de novembro. O evento não se circunscreve ao 
ambiente acadêmico e vai destacar a participação de mulheres na ciência, na liderança, 
no empreendedorismo e na gestão público-privada.   
Clique aqui para se inscrever.   
  
  
MIT Sloan Management Review 

http://bit.ly/FronTendDjankov31
http://bit.ly/CursoEnap31
http://bit.ly/WebinarUSP31


“Optimizing Productivity in a Time of Hybrid Work”, dia 10 de novembro, terça-feira, às 
13h (horário de Brasília. Evento gratuito.  
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  

 

http://bit.ly/WebinarMIT31
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

