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Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“#Frontend 02 - Liderar a partir do futuro que emerge, com Otto Scharmer”.
Neste 2º episódio da série #FronTend, o professor do MIT e fundador do
Presencing Institute, Otto Scharmer, discute qual a relação entre um líder e um
maestro e o poder de engajamento e conexão que uma condução tem. Otto fala
sobre novas soluções em uma realidade disruptiva, o papel de um líder para o
futuro e como ampliar a consciência individual e coletiva. Clique aqui para ouvir.

The New York Times
“What Makes a Happy Country?”. A Finlândia, pelo quarto ano consecutivo,
liderou uma lista de países avaliados quanto ao bem-estar de seus habitantes.
"Sério mesmo?" Os finlandeses perguntam. Clique aqui para ler.

http://bit.ly/podcastenap53
http://bit.ly/articlenyt53


MIT Sloan Management Review Brasil
“Qual a mudança que a sua caneta alcança?”. Neste artigo, Grazi Mendes, head
de pessoas na ThoughtWorks Brasil, consultoria global de tecnologia, propõe uma
conversa sobre como as agendas de líderes podem refletir sobre os desafios e
urgências do nosso tempo , e traz uma pergunta provocadora: “Lideranças
movidas por medo ou paixão?”. Clique aqui para ler.

HSM Academy
“Relatório de Tendências: 4 Visões para o RH em 2021''. No documento, você
encontrará uma seleção de análises e visões sobre os movimentos que devem
orientar áreas de gestão e desenvolvimento de pessoas nos próximos anos. Ao
explorar temas como convergência tecnológica, modelos de gestão ágeis,
formatos de aprendizado escaláveis e novos rituais corporativos, quer-se fomentar
uma discussão cada vez mais urgente na economia e na sociedade: qual é o
futuro do trabalho que desejamos criar daqui para frente? Clique aqui para ler.

http://bit.ly/artigomit53
http://bit.ly/relatoriohsm53


TED Talk
“Let the paint dry - a lesson in creativity, career and patience”. Auxiliado por uma
peça de arte performática encantadora e metaforicamente ressonante, o artista
multidisciplinar Daniel J. Watts, vencedor do Prêmio Tony, compartilha uma
perspectiva pessoal sobre a reformulação deste momento de estagnação global
como uma oportunidade para redefinir e refletir sobre o potencial do que vem
depois. Clique aqui para assistir.

Centro de Liderança Pública - CLP e Elo Group
“Formação Executiva: Líder em Transformação Digital”. O curso busca formar
lideranças de ponta em transformação digital e inteligência artificial, levando
inovação e agilidade para a gestão pública. As próximas turmas acontecerão de
forma virtual em maio e junho de 2021, e contam com carga horária de 8 horas.
Clique aqui para se inscrever.

http://bit.ly/videoted53
http://bit.ly/cursoclp53


REVISTA

Fundação Dom Cabral - FDC
“Dom Contexto”. Nesta edição, há artigos sobre economia, liderança, inovação,
estratégia e gestão. Destaque para o artigo “Líder: você tem praticado sua
narrativa de propósito inspirador”, por Denise Leite e Paulo Almeida. Após cada
artigo, há sugestões de como aprofundar os temas. Clique aqui para ler.

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/revistafdc53

