Forbes
“‘Five Not-So-Subtle Signs You Need To Work On Your Leadership Skills”. Há pequenos
detalhes que minam as habilidades de liderança e que devem ser sanados porque
podem se agravar com o tempo. O artigo trata da necessidade de não ignorar esses
sinais. Por Anne Sugar, coach executiva da Harvard Business School Executive
Education e palestrante convidada no MIT.
Clique aqui para ler.

MIT Sloan Management Review Brasil
“Colaboração e os comportamentos da liderança”. Na etapa evolutiva que as
organizações vivem hoje, tudo que está por vir passa por um fazer mais coletivo e
colaborativo. O pequeno e-book ressalta as razões pelas quais os líderes eficazes em
gerar colaboração são os melhores elos possíveis.
Clique aqui para ler.

Globoplay/Jornal Hoje
“Prefeitos novatos fazem curso de administração pública”. Matéria de 3 min sobre o
Liderando Prefeitos - projeto da Enap de capacitação de gestores municipais eleitos.
Clique aqui para assistir.

HSM
“Metas de autocuidado 2021” é uma planilha de controle de hábitos inspirada no livro
“Must Win Battles”, na qual objetivos são colocados como "batalhas'' e as metas como
“ataques”. O intuito é ajudar o usuário a não perder de vista as suas próprias metas de
qualidade de vida que podem impactar na efetividade profissional.
Clique aqui para conhecer.

PERESTROIKA
“Liderança Criativa”. Liderança e Criatividade são duas habilidades que precisam ser
treinadas e a aula gratuita do dia 08, às 19h30, será justamente sobre isso.
Clique aqui para se inscrever.

Apolitical
“How to tackle inequality through experimentation”. Em parceria com a Nesta Sparks e
o Ames Research Center da NASA, a Apolitical promove este workshop para ensinar os
fundamentos da experimentação, incluindo a realização de ensaios controlados
aleatórios (RCTs), além de exemplos reais como esse método pode ser aplicado para
promover diversidade, inclusão e igualdade. Dia 04/02, das 13h às 14h (horário de
Brasília).
Clique aqui para se inscrever.

Fundação Dom Cabral - FDC
“Realidade e percepções da alta liderança frente à crise”. Diante dos impactos e
transformações decorrentes da pandemia do COVID-19, este estudo tem por objetivo
evidenciar as perspectivas para o ano de 2021, os efeitos da crise e as tomadas de
decisão da alta liderança de empresas no Brasil. Mais de 230 executivos participaram
da pesquisa realizada entre setembro e outubro de 2020.
Clique aqui para ler.
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