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MIT Sloan Management Review Brasil  
“Como manter a bordo seus melhores talentos? (parte 1)”. Numa série especial sobre 

retenção de talentos dividida em três partes, Augusto Dias Carneiro, coach de 
executivos, board member e mediador, explora a comparação entre a visão de 
brasileiros e norte-americanos sobre as razões que levam as pessoas a permanecerem 
no emprego.  
Clique aqui para ler. 

 
Revista Você RH  
“Cinco erros de comunicação que os líderes mais cometem”. Ouvir mais e falar menos, 
abraçar o conflito e lembrar que tudo comunica (até o seu "bom dia"): conheça dicas de 
comunicação para se tornar um bom líder. Por Vívian Rio Stella, Doutora em Linguística 
pela Unicamp.   
Clique aqui para ler.  

 
TED Talk 
“The myth of bringing your full, authentic self to work”. Os pedidos de autenticidade no 

trabalho pedem pessoas apaixonadas com perspectivas diversas que desafiam velhas 
formas de pensar. Mas muitas vezes a cultura do local de trabalho falha em apoiar a 
autenticidade.  A escritora Jodi-Ann Burey descreve as etapas para expor os privilégios 
e alcançar a verdadeira igualdade no trabalho. Em inglês (sem legendas em português).   
Clique aqui para ver. 

http://bit.ly/artigomit47
http://bit.ly/artigovcrh47
http://bit.ly/videoted47


 
Coisa Pública - CLP  
“Lideranças femininas no setor público”. Neste episódio, o Coisa Pública conversa sobre 
a necessidade de mais mulheres em postos de liderança com a Laura Souza, ex-
secretária de educação de AL, e a Leany Lemos, ex-secretária de planejamento do RS 
e do DF; ambas são as gestoras responsáveis pela formulação de duas das três Boas 
Práticas vencedoras do Prêmio Excelência em Competitividade.   
Clique aqui para ouvir 

 
Instituto de Direito Público - IDP  
“Mulheres e Liderança”. O curso abordará uma das principais tendências que impactam 
o sucesso de organizações no século XXI: diversidade em suas lideranças. Para tanto, 
serão trabalhadas dicas práticas para desenvolver habilidades necessárias a qualquer 
liderança: autoconfiança, networking e comunicação & persuasão. Por Renata 
Malheiros Henriques, Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino do 
SEBRAE e Co-fundadora Alma Mater Mentoria. Mestre em Development Studies pela 
Universidade de Cambridge, Reino Unido e Women’s Leadership Network Alumna, 
Universidade de Columbia, EUA. Aulas em 05, 06, 08 e 09/04, às 18h30.  
Clique aqui para se inscrever.  

 
Escola Nacional de Administração Pública  
“Estratégias para tomada de decisão e exercício da liderança”.Claudia Avellaneda, 
professora associada na Escola de Assuntos Públicos e Ambientais da Universidade de 
Indiana,  apresentará um conjunto de estratégias que devem ajudar líderes e gestores 
em sua tomada de decisão e papel de liderança. O debate será conduzido por Luana 
Tavares, Vice Presidente do CLP Liderança Pública. Dia 24/03, às 11h.  
Clique aqui para se inscrever. 

http://bit.ly/podcastcoisapublica47
http://bit.ly/cursoidp47
http://bit.ly/frontendavellaneda47


 
Casa Firjan   
“Aula Aberta de Gestão de Conflitos no Ambiente Profissional''. Nesta aula aberta, você 
vai ter um panorama sobre Gestão de Conflitos no Ambiente Profissional e conhecer 
abordagens da comunicação não violenta. Com Diana Bonar, especialista em 
Transformação de Conflitos e Estudos da Paz pela Chulalongkorn University, na 
Tailândia; pós-graduada em Mediação de Conflito; e pós-graduada em Gestão de 
Projetos pela FGV e Dom Cabral. Dia 24/03, das 18h30 às 19h30.    
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  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

http://bit.ly/openclassfirjan47
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br


 

 
 
 
 
 
 
 
 


