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Um líder comunitário atuando no interior da China, um arqueólogo espacial e um 
cientista projetando órgãos humanos são alguns dos 100 Jovens Líderes Globais 
deste ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genebra, Suíça, 15 de março de 2017 — Cem dos mais promissores artistas, líderes empresariais, 
empreendedores sociais, pioneiros tecnológicos, pensadores e decisores políticos – todos com idade 
inferior a 40 anos – foram reconhecidos pelo Fórum Econômico Mundial como a classe deste ano dos 
Jovens Líderes Globais.  
 
Eles incluem uma empresária de tecnologia cujo aplicativo de celular ajudou mais de 100 mil pequenos 
agricultores na África, um graduado de Yale que se absteve dos salários de cidade grande para ajudar 
milhões de aldeões na China rural, um pioneiro em microsseguros que esta fornecendo uma rede de 
segurança para os segmentos mais vulneráveis da sociedade e cientistas transformadores que são 
precursores em terapia genética, inteligência artificial, psicologia experimental e matemática.  
 
Eles se juntarão a uma comunidade já estabelecida – o Fórum de Jovens Líderes Globais – que é formada 
por líderes de todas as esferas da vida, de cada região do mundo e de diferentes grupos sociais. Eles 
operam como uma força do bem para superar as barreiras que estão no caminho do progresso.  
 
Atuais e antigos YGLs chefiam governos e empresas da Fortune 500, ganharam prêmios Nobel e da 
Academia, se tornaram Embaixadores da Boa Vontade da ONU e empreendedores sociais. Os novos YGL 
serão convidados a trabalhar em conjunto pelos próximos cinco anos para resolver alguns dos desafios 
mais difíceis do mundo. Uma seleção de ações de impacto na comunidade pode ser encontrada aqui.  
 
54% da Classe de 2017 dos YGLs são mulheres, e a maioria da classe vem de economias emergentes. Em 
conjunto, eles representam o melhor da sua geração e avançam novos modelos de inovação social 
sustentável. A lista completa pode ser baixada em http://wef.ch/ygl17  
 
“Pedimos a esses jovens líderes para se juntarem à comunidade YGL por causa do seu trabalho inovador, 
da abordagem criativa a problemas e da habilidade de construir pontes através de culturas e entre 
empresas, governos e a sociedade civil. Esses líderes destacam o potencial para inovação para corrigir as 
deficiências nas nossas economias e sociedades”, disse o Chefe do Fórum de Jovens Líderes Globais no 
Fórum Econômico Mundial, John Dutton.  
 
A Classe de 2017 inclui: 
 

 Jamila Abass: Fundadora da M-Farm, que empodera pequenos agricultores do Quênia com 
transparência de preços e acesso ao mercado 

 Shaharzad Akbar: Diretora da Open Society Afghanistan e cofundadora do Afghanistan 1400, um 
grupo dedicado a levar jovens afegãos ao processo político para um Afeganistão democrático e plural 

 Aja Brown: A prefeita mais jovem a ser eleita em Compton, Califórnia, e beneficiária do prêmio Martin 
Luther King da National Action Network 

 O Fórum Econômico Mundial anuncia as 100 mulheres e homens que foram convidados a 
participarem da comunidade de Jovens Líderes Globais (YGLs).  

 Com idade inferior a 40 anos, eles incluem um graduado em Yale que se tornou líder 
comunitário na China, empreendedores sociais e alguns dos melhores cientistas e 
inovadores tecnológicos do mundo.    

 Eles farão parte de uma comunidade cujos membros estão descobrindo a cura para paralisia 
espinhal, enfrentando a escassez de água, criando uma rede global de resposta de 
emergência e promovendo economias circulares livres de resíduos. 

 Veja a Classe de 2017 em http://wef.ch/ygl17  
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 Man Chen: Uma das fotógrafas e artistas visuais mais prolíficas e notáveis da China cujo trabalho 
altamente estilizado é imediatamente identificável e conhecido internacionalmente 

 Molly Crockett: Neurocientista e psicóloga experimental na Universidade de Oxford, e uma das 
principais especialistas mundiais nos domínios do altruísmo, da moralidade e da tomada de decisões 
baseadas em valores 

 Mouhamed Moustapha Fall: Um dos principais cientistas da África e ganhador da prestigiada bolsa 
Humboldt; ele é membro do Instituto Africano de Ciências Matemáticas no Senegal 

 Ciro Guerra: Um cineasta que endereça temas críticos como direitos indígenas, a proteção da herança 
cultural e a biodiversidade na América Latina através de viagens cinematográficas pungentes 

 Katie Hill: Uma inovadora que lidera o ambicioso programa de Energia Limpa da Apple, utilizando 
energia renovável nas fábricas em todo o mundo 

 Jess Lee: Primeira parceira americana feminina da Sequoia Capital, uma das empresas de capital de 
risco mais conhecidas do Vale do Silício; depois de construir o site de tecnologia da moda Polyvore (e 
vendê-lo para o Yahoo por mais de US$ 200 milhões em 2015), ela agora aconselha outros fundadores 
de start-ups 

 Naisula Lesuuda: A mulher mais jovem no parlamento do Quênia e uma importante defensora dos 
direitos da mulher na região 

 Ambarish Mitra: Empresário de tecnologia de realidade aumentada, ele fugiu de casa aos 15 anos para 
morar em favelas de Nova Delhi; com 17 anos ele tinha 55 pessoas trabalhando para ele; 20 anos 
depois, ele é o fundador e chefe da Blippar, uma empresa de aplicativos de telefonia móvel avaliada em 
US$ 1,5 bilhões  

 Jesse Moore: Fundador da M-Kopa, um provedor de energia pré-paga para clientes fora da rede; 
conectou centenas de milhares de casas na África Oriental com energia solar 

 Sarah Parcak: Diretora da GlobalXplorer, ela é uma arqueologista que utiliza satélites para descobrir 
tesouros antigos escondidos; ela estima que nós tenhamos escavado menos de 0,001% do potencial 
arqueológico 

 Yuefei Qin: Graduado em Yale que se absteve de um emprego bem remunerado em uma cidade 
grande para se tornar um oficial de base em uma aldeia em uma área remota da China rural; ele e 
outros graduados de Yale fundaram a Serve for China, uma organização sem fins lucrativos que 
empodera chefes de aldeias e empreendedores rurais pela China; ele ajudou aldeões, ONGs e 
governos locais a construir reservatórios de água, estradas e uma plataforma de educação online para 
as escolas locais 

 Reihan Salam: Bem-sucedido e influente comentarista político conservador, Salam subiu de uma 
origem familiar humilde até Editor Executivo da National Review, aos 35 anos  

 Vijay Shekhar Sharma: Empresário serial de origens humildes que começou a faculdade com 15 anos, 
onde ele criou um site que vendeu dois anos mais tarde por US$ 1 milhão; ele então começou Paytm, a 
maior plataforma de comércio móvel da Índia, avaliada em mais de US$ 3 bilhões 

 Hooi Ling Tan: Cofundador do GrabTaxi, um aplicativo de compartilhamento de viagens que enfrentou 
outros gigantes da tecnologia e está agitando a indústria em mais de 30 cidades no Sudeste Asiático; 
um empreendimento social, a empresa está focada em transporte seguro, trabalha com o Banco 
Mundial para resolver congestionamento de tráfego e tem melhorado os rendimentos dos condutores 
em 30% 

 Rodrigo Tavares: Especialista em impacto econômico no Brasil, pesquisador sênior na Escola de 
Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard e ex-chefe do Escritório de Relações Exteriores 
do Governo do Estado de São Paulo 

 Lisa Walker: CEO da Ecosphere +, ela é uma especialista em mudanças climáticas que trabalha no 
desenvolvimento do mercado de ativos de carbono e produtos produzidos de forma sustentável, 
gerados através da conservação de florestas e do uso sustentável da terra 

 
Os YGLs nomeados anteriormente incluem: Amal Clooney, advogada, Doughty Street Chambers, Reino 
Unido; Jack Ma, presidente executivo do Alibaba Group, da República Popular da China; documentarista 
vencedor do Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy; Larry Page, cofundador e CEO do Google, EUA; Claudia 
Sender Ramirez, CEO da TAM Linhas Aéreas, Brasil; Matteo Renzi, primeiro-ministro da Itália (2014-
2017); Ashish J. Thakkar, fundador e diretor geral do Mara Group, Emirados Árabes Unidos; Naoko 
Yamazaki, astronauta e especialista de missão na tripulação da STS-131 Discovery, Japão; e Zhou Xun, 
atriz e embaixadora da boa vontade, programa de desenvolvimento das Nações Unidas, República Popular 
da China.  
 
Notas para os Editores  
Mais informações sobre a Classe de 2017 dos YGLs em http://wef.ch/ygl17  
Conheça os novos YGLs no nosso blog: Agenda 
Mais informações sobre os YGLs no nosso website  
Siga-nos no Twitter em @yglvoices 
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Siga-nos no Facebook em https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders  
Nomeie um potencial Jovem Líder Global através do nosso website 

 
Sobre o Fórum de Jovens Líderes Globais 
Criado em 2004 pelo professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Jovens 
Líderes Globais é uma comunidade única, multiparticipativa de mais de 900 excepcionais jovens líderes. Ousados, corajosos, 
orientados para a ação e empreendedores, esses indivíduos comprometem seu tempo e talento para fazerem do mundo um lugar 
melhor. Cada ano, o Fórum homenageia cerca de 200 proeminentes jovens líderes ao redor do mundo por suas conquistas 
profissionais, comprometimento com a sociedade e potencial de contribuição para moldar o futuro do mundo.  
 
Sobre o Fórum Econômico Mundial 
O Fórum Econômico Mundial, empenhado em melhorar o estado do mundo, é a Organização Internacional para a Cooperação Público-
Privada. 
 
O Fórum envolve os principais líderes políticos, empresariais e outros líderes da sociedade para moldar as agendas globais, regionais 
e da indústria (www.weforum.org). 
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