Harvard Business Review

“Self-Compassion Will Make You a Better Leader”, por Rich Fernandez, CEO
do Search Inside Yourself Leadership Institute e cofundador da Wisdom
Labs, e Steph Stern, diretora do Search Inside Yourself Leadership Institute.
Clique aqui para ler.

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

“Panorama das Administrações Públicas América Latina e Caribe 2020”

oferece um diagnóstico abrangente da administração pública e identifica
avanços e desafios a serem superados no Brasil e na região. Conheça mais de
100 indicadores sobre a qualidade da administração pública brasileira.
Clique aqui para acessar.

TED Talk

“Dez formas de ter uma conversa melhor”, vídeo de 11 min com legendas em
português, com Celeste Headlee, apresentadora de talk show diário, On
Second Thought, no Georgia Public Broadcasting. Headlee trabalha em
rádios públicas desde 1999 como repórter, apresentadora e correspondente,
também ancorou a cobertura das eleições para o PBS World em 2012 e foi
convidada regular da CNN.
Clique aqui para assistir.

UOL Economia

“Cultura de feedback é o maior problema da gestão brasileira, diz pesquisa”.
por Bruno Lazaretti com base em pesquisa realizada pela FIA Employee
Experience (FEEx), respondida anonimamente por 150 mil funcionários de
mais de 300 empresas em todo o país, entre agosto e setembro deste ano.
Clique aqui para ler.

Stanford University

“Under Pressure: How to Communicate During a Crisis”, da série “Think Fast,

Talk Smart”, da Stanford Graduate School of Business, com David F.
Demarest, conferencista, ex-vice-presidente de relações públicas da Stanford
University e assessor do Presidente George H. W. Bush por quatro anos, além
de membro do senior staff da Casa Branca.
Clique aqui para acessar.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Semana de Inovação 2020”. Faltam poucos dias para o maior evento de
inovação em governo da América Latina. De 16 a 19 de novembro, a Semana
de Inovação 2020 chega totalmente renovada e acontecerá de forma online.
Clique aqui para se inscrever.

Harvard Kennedy School

“Leading During the Pandemic”, no dia 16/11 (sexta), às 17h (horário de

Brasília), um painel interativo com HKS alumni experts que estão
trabalhando na linha de frente da pandemia na área médica, bem como nos
governos estadual, local e federal.
Clique aqui para se inscrever.
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