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Novo Processo de Seleção para Empresas de Crescimento Global do Fórum Econômico 
Mundial  
 

 O Fórum distinguirá até 150 empresas por ano a nível mundial como Empresas de Crescimento Global  

 A nomeação regional e os comitês de seleção compostos por líderes empresariais, acadêmicos e da 
imprensa avaliarão os candidatos com base em: crescimento sustentável, impacto, equipe de liderança e 
cidadania corporativa global  

 Para nomear candidatos e obter informações adicionais sobre o novo processo de seleção, clique em 
http://www.weforum.org/ggc  

Genebra, Suíça, 27 de janeiro de 2014 – O Fórum Econômico Mundial anunciou hoje um novo processo de 
seleção para a sua comunidade empresarial de inovadoras Empresas de Crescimento Global (GGC, sigla em inglês) 
com crescimento acelerado. 
 
As GGCs são comumente identificadas como empresas de pequeno e médio porte que têm a capacidade de 
promover mudanças positivas e o potencial de se tornar líderes multinacionais, através de modelos corporativos, 
taxas de crescimento, liderança, ou dos mercados que atendem. Segundo o novo processo de seleção, as 
nomeações para a comunidade GGC serão abertas tanto ao público quanto à rede do Fórum de Membros, 
Parceiros e líderes acadêmicos.  
 
Estas nomeações serão supervisionadas por comitês regionais de seleção compostos pelos principais líderes 
empresariais, acadêmicos e da imprensa de cada região. Eles avaliarão e selecionarão candidatos com base em 
quatro critérios. 
 
1. Crescimento – Histórico comprovado de crescimento sustentável acima da média durante os últimos três a cinco 

anos 
2. Cidadania corporativa global – Comprovadamente comprometidas em influenciar de maneira positiva as 

sociedades e regiões onde operam  
3. Liderança – Histórico impecável e liderança visionária da equipe executiva de alto escalão 
4. Impacto – Influência significativa na sua área de atuação e em campos de concorrência nacional e regional  
 
As mudanças foram realizadas para permitir a participação de um público mais amplo no processo de seleção anual 
de GGCs, que culmina no anúncio de novos candidatos no mês de setembro na Reunião Anual do Fórum dos 
Novos Campeões, também conhecida como Davos de Verão, na China. Esta modificação alinha também a 
comunidade GGC com o processo de seleção de novos candidatos de outras comunidades de Novos Campeões do 
Fórum Econômico Mundial – inclusive os Formadores Globais, Jovens Líderes Globais, e Pioneiros em Tecnologia.  
 
Os primeiros 150 candidatos a serem selecionados segundo o novo procedimento serão anunciados na Reunião 
Anual dos Novos Campeões em Tianjin, China, de 10 a 12 de setembro de 2014. Além de comparecer à Reunião 
Anual dos Novos Campeões, os premiados terão a oportunidade de participar de reuniões regionais, projetos e 
produtos de conhecimento do Fórum, que sustentarão o seu crescimento ao navegarem por novas áreas 
geográficas, mercados, culturas e sistemas regulatórios. 
 
O Objetivo do Fórum é aumentar o tamanho da comunidade dos 370 membros atuais para 500 até 2016.  
 
Para nomear candidatos e obter informações adicionais sobre o novo processo de seleção, visite: 

http://www.weforum.org/ggc  
 
Sobre a Comunidade de Empresas de Crescimento Global 

A comunidade GGC é composta por multinacionais emergentes com crescimento acelerado. Foi fundada no final de 

2007 e atualmente possui mais de 370 membros de mais de 60 países. A comunidade foi criada para reconhecer a 

próxima geração de líderes da indústria e para apoiá-los através da plataforma singular do Fórum para que possam 

interagir com líderes empresariais, governamentais, acadêmicos, da imprensa e de sociedades civis.  

 

Estes são alguns exemplos de Empresas de Crescimento Global ativas atualmente: Access Bank Nigeria (Nigéria), 

comScore (EUA), Desso (Países Baixos),GEMS Education (Emirados Árabes Unidos), Genpact (Índia), Grupo 

Herdez (México), IDEO (EUA), illy Caffè (Itália), Kaspersky Lab (Federação Russa), Lynas Corporation (Austrália), 
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Monashees Capital (Brasil), Mozilla Corporation (EUA), PT Indika Energy Tbk (Indonésia), QI Group (Malásia), Trina 

Solar (República Popular da China), TrueCar (EUA). 

 
  
 
 

Notas aos Editores 
Informe-se melhor sobre a comunidade GGC: www.weforum.org/ggc  
Visualize as melhores imagens do Fórum no Flickr: http://wef.ch/pix 
Assista a sessões sob demanda no YouTube: http://wef.ch/youtube ou http://wef.ch/youku 
Torne-se fã do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 
Acompanhe o Fórum no Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet 
Faça o check-in com o Fórum no Foursquare: http://wef.ch/foursquare 
Acompanhe o Fórum no Google+: http://wef.ch/gplus 
Leia o Blog do Fórum: http://wef.ch/blog 
Leia os relatórios do Fórum no Scribd: http://wef.ch/scribd 
Visualize eventos futuros do Fórum: http://wef.ch/events 
Faça a assinatura dos Comunicados à Imprensa: http://wef.ch/news 
 

 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização independente comprometida com a melhoria da situação mundial através do envolvimento 
corporativo, político, acadêmico e de líderes da sociedade para configurar uma pauta global, regional e industrial.  
 
Incorporado como fundação sem fins lucrativos em 1971 e com sede em Genebra, Suíça, o Fórum está isento de qualquer interesse político, 
partidário ou nacional (www.weforum.org). 

 
Caso não deseje receber novos comunicados à imprensa do Fórum Econômico Mundial, clique aqui. 
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