
 
 
Fundação Lemann  
“Guia sobre Gestão de Pessoas no Setor Público” com informações e 
orientações fundamentais para contribuir com a formulação de uma agenda 
de aperfeiçoamento da gestão pública. Destaque para uma das três frentes 
detalhadas no guia, “POLÍTICAS DIFERENCIADAS PARA LIDERANÇAS”.  
Clique aqui para acessar. 

https://bit.ly/guialemann33


 
The New York Times 
“Women, Leadership and the Post-Pandemic World”, depoimentos de 
diversas mulheres líderes coletados pelo NYT durante o Women’s Forum for 
the Economy and Society 2020.  
Clique aqui para ler. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Liderança para resultados: acelerando entregas no setor público com o 
método Delivery”. O curso será ministrado pela Delivery Associates, instituição 
inglesa criadora do método Delivery® - o sistema que ajuda líderes do mundo 
inteiro 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 se inscrever. 

 
República 
“Governos Importam”, vídeo de 2 min com a análise de um exemplo 
internacional: a construção de políticas públicas para a educação na 
Noruega, e como isso foi essencial para que o país viesse a se tornar o 
primeiro na lista do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Clique aqui 
para assistir. 

https://bit.ly/articlenyt33
https://bit.ly/cursodelivery33
https://bit.ly/videorepublica33
https://bit.ly/videorepublica33


 
Harvard Business Review 
“Blind Spots in Leadership”, da série “Race at Work with Porter Braswell”, 
com o co-fundador da startup de co-working Miguel McKelvey. Ele fala sobre 
usar sua posição como líder empresarial em apoio à Black Lives Matter, 
explica porque tantas start-ups têm dificuldades para garantir diversidade e 
inclusão, e o que líderes seniores podem aprender com o que deu errado 
com a cultura WeWork.  
Clique aqui para acessar.   

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O Servidor Público como Agente de Inovação”. dia 25/11, quarta-feira, às 11h, 
com Sergio Paulo Gallindo, Presidente Executivo da Brasscom, Advogado e 
Engenheiro, Mestre em  Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
Mestre em Ciência da Computação pela  University of Texas at Austin, EUA.  
Clique aqui para se inscrever. 

 
MIT Sloan Review Brasil 
“'Melhores Práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG)”, no dia 24/11 
(terça), às 19h, com a presença de Claudinei Elias, CEO da Bravo GRC, e Hugo 
Bethlem, presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente no 
Brasil,.  
Clique aqui para se inscrever. 

 

 

https://bit.ly/podcastharvard33
https://bit.ly/frontendgallindo33
https://bit.ly/webinarmit33


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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