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Observatório de Inovação no Setor Público da OCDE (OPSI)
“‘Embracing Innovation in Government - Global Trends 2020”. Durante 2020, o
OPSI/OCDE trabalhou para entender como os governos estão inovando no cenário de
mudanças rápidas e encontrou experiências excitantes e inovadoras. Acessando o link,
você encontrará um resumo dos achados, mas é também possível fazer o download do
documento completo.
Clique aqui para ler.

Você RH
“Como manter o senso de pertencimento no trabalho remoto?”. Promover o senso de
pertencer está entre as principais tendências de gestão para a próxima década. Veja
como fazer isso no home office.
Clique aqui para ler

Coaching Real Leaders/Harvard Business Review
“Getting the Leadership Respect I Deserve”. A anfitriã Muriel Wilkins ensina a líder
convidada sobre como demonstrar seu valor como executiva ao ingressar em uma nova
organização, especialmente quando seus colegas executivos não valorizam o que ela
traz para a mesa.
Clique aqui para ouvir.

MIT Sloan Management Review Brasil e SYNNEX Westcon-Comstor
“Os desafios do trabalho remoto”. De sonho distante à realidade inevitável com a Covid19, o home office exige das organizações sucesso na implementação da tríade perfeita:
tecnologia, processos e gestão de pessoas. Temas como produtividade e colaboração,
vulnerabilidades e cibersegurança, comunicação e o futuro do trabalho são destacados
no e-book. Clique aqui para ler.

MIT Sloan Management Review Brasil
“Revisitando o burnout à luz da Covid-19''. Paul Ferreira, Diretor do Centro de Liderança
da FDC, identifica os fatores que fazem o Brasil ser o segundo país a ter o maior nível
de estresse no ambiente de traballho, como liderança autoritária e controladora e
desequilíbrio entre o pessoal e o profissional.
Clique aqui para ler.

TED
“7 Zoom mistakes you might still be making — and how to raise your video skills”. Briar
Goldberg, Diretor de Speaker Coaching do TED, faz uma lista de erros que cometemos
nos ambientes virtuais e como podemos consertá-los de maneira prática.
Clique aqui para ler.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
“Continentalismo, Regionalismo, Mega-Estados e Grande Espaço”. Professores da
UFRJ e da Universidade de Estocolmo farão apresentações de 20 minutos sobreas
projeções de poder de Grandes Estados para Grandes Espaços e suas implicações
geopolíticas. Em inglês sem tradução. No dia 18/02 (quinta), às 10h30.
Clique aqui para se inscrever.
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