
 
 

Harvard Business Review Brasil  
“Como (realmente) fazer alguém mudar de ideia”, por Laura Huang, 
professora adjunta de administração de empresas na Harvard Business 
School e autora do livro “Edge: turning adversity into advantage”, e Ryan Yu, 
aluno do MBA na Harvard Business School.  
Clique aqui para ler.   

https://bit.ly/articlehbr36


 
TED 
“Globalization is ending. What’s next?”, vídeo de 13 min lançado em 2020 e 
visto por mais de 500 mil pessoas, com Mike O’Sullivan, economista, 
colaborador sênior da Forbes e autor do livro “The Levelling”.  
Clique aqui para se assistir. 

 
McKinsey & Company 
“What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine 
countries”, artigo elaborado a partir de pesquisa realizada pelo Mckinsey 
Global Institute.   
Clique aqui para ler.   

 
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
“Cenários Macroeconômicos para o Brasil pós pandemia”, podcast de 10 min 
com Marcelo Kfoury, professor da FGV EESP, sobre os desafios no país pós-
pandemia, como desemprego e contas públicas.  
Clique aqui para ouvir   

https://bit.ly/videoted36
http://bit.ly/articlemck36
https://bit.ly/podcastfgv36


 
Revista Exame 
“Veja os comportamentos profissionais que devem ficar para trás na 
pandemia”, por Victor Sena, redator da Exame, a partir de estudo da 
multinacional Adecco sobre comportamentos de líderes e funcionários.  
Clique aqui para ler.  

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Os melhores livros de 2020”, no dia 16/12, quarta-feira, às 11h, com Diogo 
Costa, Presidente da Enap, mestre em Ciência Política pela Columbia 
University e doutorando em Economia Política no King’s College de Londres, 
e Leandro Narloch, jornalista e comentarista rádio Jovem Pan, autor do Guia 
Politicamente Incorreto da História do Brasil e o Guia Politicamente 
Incorreto da Economia Brasileira, e mestre em Filosofia pelo Birkbeck 
College.   
Clique aqui para se inscrever. 

 
Centro de Desenvolvimento de Liderança - Portugal  
“'Conferências sobre Liderança”, entre os dias 16 e 23/12, às 12h (horário de 
Brasília), haverá sessões sobre:  16/12 - Construção da Confiança nas Equipes, 
17/12 - Competências Emergentes na Liderança, 18/12 - Liderança da 
Inovação, 21/12- Liderança em Ambientes Digitais, 22/12 - Liderança da 
Valorização das Pessoas e 23/12 - Liderança em Ambientes de Incerteza.  
Clique aqui para se inscrever.   
 
 

https://bit.ly/articleexame36
https://bit.ly/frontenddiogonarloch36
https://bit.ly/conferencias36


 
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  
 

mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

