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Forbes 
“What Leadership Needs To Look Like In 2035”. O artigo pontua seis grandes frentes de
transformação e destaca o que pode ser feito a partir de agora para que a liderança em
2035 esteja mais aderente à realidade. Clique aqui para ler.

Apolitical 
“Apolitical’s 100 Most Influential People in Gender Policy”. Selecionada a partir de mais de
1.100 indicações, esta lista reconhece e celebra o trabalho árduo que está sendo feito na
política de gênero por tantas pessoas ao redor do mundo. Quatro brasileiras estão na lista.
Clique aqui para conhecer. 

Fundação Dom Cabral - FDC
“A crise atual e a contínua construção da nossa carreira”. Neste vídeo de 10 minutos, a
Profa. Rosangela Pedrosa, especialista em liderança e desenvolvimento pessoal, traz
reflexões para te ajudar a fazer um balanço da sua vida em diversos aspectos. Que tal
gerenciar seu tempo para listar ideias, seus pontos fortes e projetar o seu futuro
profissional?  
Clique aqui para assistir.

http://bit.ly/articleforbes49
http://bit.ly/listgender49
http://bit.ly/videofdc49


Instituto de Direito Público - IDP
“OCDE e o Brasil”. O Brasil pode entrar nos próximos anos na OCDE: como se dá essa
relação e como a organização vê os desafios da economia no Brasil? Neste episódio
especial do podcast Economisto, o professor Pedro Fernando Nery conversa com Jens
Arnold – economista sênior da OCDE. Arnold fala do desafio da proteção social diante do
atual cenário fiscal, da resposta à pandemia e de temas cruciais para o futuro do País -
como educação e meio ambiente.  Em português.
Clique aqui para ouvir
 

Instituto Four
“Prolíder 2021”. O que você quer fazer pelo Brasil? O ProLíder é um programa gratuito de
formação de lideranças que consiste em discutir o cenário atual brasileiro, junto a grandes
referências, com o principal objetivo de criar uma transformação que busque contribuir para
o desenvolvimento do Brasil. Para pessoas de até 35 anos.
Clique aqui para se inscrever. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Futures Thinking no Setor Público: O caso de Singapura”. Cheryl Chung, Diretora do
Programa de Educação Executiva para o Futuro de Singapura (LKY/NUS) e também líder
de projetos sobre prospecção de futuros em vários ministérios, trará noções sobre futures
thinking no setor público a partir do caso concreto de Singapura, apontando a importância
do uso de visão estratégica focada no futuro e de planejamento de cenários no ciclo de

http://bit.ly/podcastidp49
http://bit.ly/prolider49


políticas públicas para melhor antecipar e gerenciar desafios do governo. No dia 07/04, às
11h, com tradução para o português. Clique aqui para se inscrever.
 

FGV Educação Executiva
“A pessoa certa no lugar certo''. Neste evento, Eliane Ramos - Presidente da Associação
Brasileira de Recursos Humanos – Regional Minas Gerais - ABRH-MG - abordará sobre
perfis de comportamento que podem ser identificados, desenvolvidos e mais bem utilizados,
tornando a gestão de pessoas muito mais efetiva.  Clique aqui para se inscrever.

EM ALTA é resultado de uma curadoria de conteúdos exclusivos produzida pela
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http://bit.ly/frontendcheryl49
http://bit.ly/webinarfgv49



