
AVISO: O Em Alta entra em recesso e voltará a circular em 18/01/2021. Boas 
Festas e um 2021 com saúde e paz.  

 

 
MIT Sloan Management Review Brasil  
“Uma conversa franca de final de ano com seus colaboradores trabalhando 
em casa”, por Augusto Dias Carneiro, coach de executivos, board member, 
mediador e com longa carreira empresarial, sócio da Zaitech Consulting, 



empresa de coaching e executive search, além de membro do advisory 
board do MIT Alumni of Brazil; autor do “Guia de sobrevivência na selva 
empresarial”.  
Clique aqui para ler. 

 
Fundação Dom Cabral  
“Dom Contexto, Edição Especial Gestão Pública”. Com o objetivo de 
compartilhar algumas das reflexões realizadas durante os ciclos de diálogos, 
a FDC convidou os professores Humberto Martins e Renata Vilhena para 
orquestrar a produção de artigos por especialistas, unindo visões diversas 
para o avanço das questões que envolvem a Reforma Administrativa.  
Clique aqui para ler. 
 

 
Entrepreneur 
“Las 4 claves para un liderazgo auténtico”, por Daniel Colombo, Master 
Coach especializado em CEOs, alta administração, profissionais e equipes de 
trabalho.   
Clique aqui para ler.  
 

 
Fórum Econômico Mundial  
“What will the future of jobs be like?”. Vídeo de 2,30 min sobre os achados do 
relatório The Future of Jobs.  
Clique aqui para assistir. 
 

https://bit.ly/articlemit37
https://bit.ly/reviewfdc37
https://bit.ly/articleentrepreneur37
https://bit.ly/videowef37


 
Apolitical  
“The public servant holiday reading list”. Membros da Apolitical do mundo 
inteiro compartilham suas recomendações de livros para as férias.  
Clique aqui para ler. 

 
TED 
“'Honest advice on leadership, from the Chief Master Sergeant of the Air 
Force”. Entrevista com JoAnne S. Bass, primeira mulher e também primeira 
asiático-americana a servir como sargento-chefe da Força Aérea dos Estados 
Unidos. Aqui, ela discute em que ela investe seu tempo todos os dias e por 
que é tão importante apoiar as outras pessoas para subir na hierarquia.  
Clique aqui para ler. 

 
University of Michigan  
“Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais (legendas em 
Português)”, com George Siedel, Williamson Family Professor of Business 
Administration e Thurnau Professor of Business Law.12h/aula e prazos 
flexíveis.   
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.   

https://bit.ly/listbooksapolitical37
https://bit.ly/interviewted37
https://bit.ly/coursemichigan37


 
Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento? Fale conosco pelo e-
mail altosexecutivos@enap.gov.br    
 

mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

