CNBC Make It
“‘People fail because they fear each other’: 9 life and leadership lessons from Martin
Luther King Jr.”, por Bernard Banks, reitor associado para Desenvolvimento de
Liderança e Inclusão e professor de Administração na Kellogg School of Management
da Northwestern University.
Clique aqui para ler.

MIT Sloan Management Review Brasil
“Checklist da liderança inclusiva para 2021”. Líderes diretos são o maior fator para um
talento ficar ou ir embora. Oito questões ajudarão a saber se você está no time dos que
retêm (ou não) talentos. Por Daniele Botaro, Head de diversidade e inclusão da Oracle
para a América Latina, e membro do conselho do Grupo Gaia.
Clique aqui para ler.

TED Talks
“Liderança de todo dia”. Nós todos já mudamos a vida de alguém - geralmente sem
percebermos. Nesta divertida palestra de 6 min (com legendas em português), Drew
Dudley, ex-coordenador de Desenvolvimento de Liderança da Universidade de Toronto,
faz um apelo a todos nós para celebrarmos a liderança como uma ação do dia-a-dia
para melhorar as nossas vidas.
Clique aqui para ver.

FGV - Escola de Economia de São Paulo
“#28 Perspectivas para o PIB brasileiro em 2021”. Podcast de 3 min com o Prof.
Clemens Nunes sobre os três fatores que irão determinar o crescimento do PIB em 2021
.
Clique aqui para ouvir.

Apolitical
“‘How to stay on top of a crisis”. A brasileira Fernanda Cunha Pirillo Inojosa,
coordenadora de emergências ambientais do Ibama, fala sobre as duas maiores tarefas
em momentos de crise, a partir da sua experiência no vazamento de óleo no Nordeste
e o caso Mariana-MG: identificar o que você já sabe sobre a questão e quem está no
comando.
Clique aqui para ler.

HSM
“Vinte&Um livros para 2021 - desafios”. Prever qualquer coisa tornou-se quase
impossível, e os líderes precisarão estar atentos. A leitura é uma atividade que, além de
prazerosa, pode antecipar cenários e afiar suas percepções empresariais para os
desafios de amanhã. Pensando nisso, A HSM selecionou 21 livros que vão enriquecer
seu repertório emocional, racional e empreendedor.
Clique aqui para acessar.

CNN
“51 mil servidores públicos vão precisar de treinamento para recolocação”. E para isso,
a definição de quais competências serão estratégicas para a administração pública será
crucial na elaboração desse plano de requalificação.
Clique aqui para ler.

Instituto de Direito Público - IDP
“People Analytics - Desenhando o Futuro da Gestão de Pessoas”. Curso gratuito de 5
aulas noturnas entre 25/01 e 04/02, com Raíssa Damasceno, fundadora da Metrika®,
empresa especializada em People Analytics. Pesquisadora chefe do projeto de
adaptação do Business-Focused Inventory of Personality – BIP para o Brasil.
Doutoranda com estágio doutoral na Western University, mestre e bacharel em
psicologia pela Universidade de Brasília.
Clique aqui para se inscrever.
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