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The Guardian 
“How to have better arguments online”. Os tempos difíceis em que vivemos e a ascensão 

das mídias sociais criaram uma era de conflitos sem fim. Em vez de temer ou evitar 
desentendimentos, precisamos aprender a lidar melhor com eles. Por Ian Leslie, autor 
de “Curious: The Desire to Know and Why Your Future Depends on it” e “Born Liars; 
Why We Can't Live Without Deceit”. 
Clique aqui para ler. 

 
MIT Sloan Management Review Brasil 
“O grande inimigo da inovação”. Num universo instável e propenso ao medo, líderes 

corajosos apostam na inovação e não seguem a cartilha de que o sucesso surge de 
uma sacada brilhante, sem crises e adaptações. Por César Gon, fundador e CEO da 
CI&T, multinacional brasileira de serviços digitais. Premiado, em 2019, como o 
“Entrepreneur of The Year” pela EY no Brasil. 
Clique aqui para ler.  

 
Fundação Dom Cabral  
“Como escapar das nossas armadilhas mentais para a tomada de decisão?”. Em um 
contexto tão desafiador, provocado pela Covid-19, é possível tomarmos decisões 

http://bit.ly/articletheguardian44
http://bit.ly/artigomit44


equivocadas. Neste vídeo, a gerente Trekker da FDC Adriana Gontijo apresenta 5 
armadilhas da mente humana que influenciam nesse processo de tomada de decisões 
e como nos livrarmos delas com soluções práticas. Descubra quais são assistindo ao 
vídeo de 10 min. 
Clique aqui para ver. 

 
TED Worklife with Adam Grant 
“The real reason you procrastinate”. Você procrastina porque é preguiçoso, certo? 

Errado. A verdade é mais complexa - e muito mais interessante. Aprenda como parar 
de adiar tarefas importantes ... com uma ajudinha da mestre procrastinadora e incrível 
escritora Margaret Atwood.  
Clique aqui para ouvir 

 
Instituto de Direito Público - IDP 
“Como dialogar com quem pensa muito diferente de nós”. Conversar com quem pensa 

muito diferente de nós exige continuidade, paciência, tempo e treino. Por isso, este 
curso proporciona: 1) Introdução a técnicas para desenvolver a escuta empática; 2) 
Condições para furar bolhas e construir consensos ou consentimentos; e 3) 
Compreender fatores críticos para governança participativa. Curso gratuito e com aulas 
online ao vivo nos dias 9, 11, 16 e 18/03 às 20h.   
Clique aqui para se inscrever. 

 
Insper 
“Lançamento do Livro – Legado de uma Pandemia | A organização do Estado''. O livro 

“Legado de uma Pandemia” apresenta, de diferentes perspectivas, o que aprendemos 
e o que podemos fazer diferente no futuro. Para marcar o lançamento e a 
disponibilização gratuita do e-book, serão realizados quatro encontros. No dia 03/03, às 
16h, será discutido o legado da pandemia para a organização do Estado. Os capítulos 

http://bit.ly/videofdc44
http://bit.ly/podcastted44
http://bit.ly/cursoidp44


serão apresentados por seus autores. O economista Paulo Hartung discutirá a 
importância desses aprendizados para a política pública. Ao final, haverá um debate 
junto ao público.    
Clique aqui para se inscrever. 

 
FGV Educação Executiva  
“O Ponto de ruptura - O desafio da liderança e da gestão remota''. Em meio a um imenso 

“Ponto de Ruptura”, quais grandes transformações (visíveis e não visíveis) estão 
ocorrendo e, mais importante, o que vem pela frente? Você tem uma visão clara e 
estruturada das transformações que estão chegando? Liderança e Equipes de Alta 
Performance são dois temas fortemente impactados. Como? Participe do webinar dia 
04/03, às 14h. Com a moderação de  Jorge Bruno, Consultor Sênior da Petrobras, 

Transpetro, BR Distribuidora, Furnas, Porto Seguro e Usiminas.  
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.   
Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento? Fale conosco pelo e-
mail altosexecutivos@enap.gov.br 
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