EM ALTA - Sugestões de Conteúdos para Altos Executivos – Enap

Edição nº 43 - 22 a 28 de fevereiro de 2021

TIME
“The 2021 TIME100 Next - Meet the Emerging Leaders Shaping the Future”. A revista
TIME publicou a lista das 100 personalidades com potencial para serem os principais
líderes do futuro.
Clique aqui para ler.

MIT Sloan Management Review Brasil
“Segurança psicológica, a base do alto desempenho”. O texto explora a necessidade de
que o ambiente de trabalho permita que as pessoas sejam elas mesmas, sem precisar
usar máscaras. Por Thomas Eckschmidt, cofundador e CEO da Conscious Business
Journey, uma rede de consultores com o propósito de acelerar a transformação para
um ecossistema de negócios conscientes.
Clique aqui para ler.

TED
“Lead like the great conductors (Lidere como os grandes regentes de orquestras)”.
Após uma carreira de regência de uma década em sua terra natal, Israel, Itay Talgam
se reinventou como um "regente de pessoas" - no governo, na academia, nos
negócios e na educação. Nesse vídeo, ele fala sobre o desafio de liderança que os
regentes de orquestras enfrentam: criar a perfeita harmonia sem dizer uma palavra.
Com legendas em português.
Clique aqui para ver.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“GTD - Getting Things Done”, método reconhecido mundialmente para a gestão de
compromissos, informações e comunicações. Para esse curso, a Enap traz a empresa
Call Daniel, que está no Brasil há 11 anos e é a única certificada pela David Allen
Company para ministrar treinamentos sobre GTD® no território nacional. Inscrições: 22
a 26/02/21. Aulas em 22 e 23/03/21 (8h30 às 12h30) e 29/03/21 (9h às 11h). Total: 10h.
Clique aqui para se inscrever.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Inovação na gestão de pessoas”. A série #FronTend volta em 2021 com o convidado
Daniel Gerson, chefe da Unidade de Emprego Público e Gestão da OCDE, cuja missão
é a de auxiliar governos a entenderem e moldarem a natureza dinâmica do trabalho no
setor público. Diogo Costa, Presidente da Enap, será o debatedor da sessão, que tem
como objetivo discutir alguns desafios atuais que têm impactado fortemente a gestão
da força de trabalho no setor público. Em inglês com tradução em português. No dia
24/02 (quarta), às 11h. Clique aqui para se inscrever.

Instituto de Direito Público - IDP
“Governança no Setor Público”. Você sabe qual a diferença entre Governança e
Gestão? Já ouviu falar sobre Centro de Governo e a nova Estratégia Federal de
Desenvolvimento? Sabe como a Administração Pública tem trabalhado para fomentar a
cultura de compliance? Este curso vai ajudá-lo a entender um dos temas mais
relevantes da gestão pública com um corpo de especialistas de renome: Pedro
Cavalcante, Vládia Pompeu, Cristiano Heckert e Daniel Catelli. Curso gratuito e com
aulas online ao vivo nos dias 24/02, 01/03, 03/03 e 08/03 às 19h.
Clique aqui para se inscrever.

Forbes Brasil
“Mulheres são líderes melhores durante as crises, diz estudo''. O artigo traz os
resultados da pesquisa promovida pela Harvard Business Review com 454 homens e
366 mulheres entre março e junho de 2020 .A partir das respostas dos entrevistados,
o público feminino se sobressaiu, principalmente por conta do uso de habilidades
interpessoais – as chamadas soft skills -, como colaboração, trabalho em equipe e
motivação.
Clique aqui para ler.
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