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Fórum Econômico Mundial Anuncia a Equipe de Jovens Líderes Mundiais de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genebra, Suíça, 12 de março de 2013 – O Fórum Econômico Mundial anunciou hoje a equipe de Jovens 
Líderes Mundiais (YGL) de 2013. Estes indivíduos são reconhecidos por suas conquistas profissionais e seu 
engajamento social.  
 
Os 199 YGLs são de 70 países e de todos os setores da sociedade (arte e cultura, meio acadêmico, 
negócios, sociedade civil, mídia, política e empreendimento social). Dentre os selecionados, 16 são da 
América Latina, entre os quais:  
 

 Martin Aspillaga (Peru), cuja empresa de “private equity” Salkantay Partners se dedica ao 
desenvolvimento econômico de pequenos investidores  

 Pamela Castro (Brasil), artista de graffiti, cuja obra condena a violência doméstica contra a mulher 

 Rodrigo Pérez-Alonso González (México), Diretor de Planejamento, Avaliação e Informação 
Institucional da Telecomunicaciones de México (Telecomm Telégrafos) 

 César A. Hidalgo (Chile), cientista, cuja pesquisa congrega economia, redes de informação e dados 
científicos para elucidar a complexidade do crescimento econômico 

 Ana Gabriela Pessoa (Brasil), ativista educacional, cuja empresa, Ezlearn, leva educação de alta 
qualidadade, a preços acessíveis, a pessoas de baixa escolaridade 

 Carlos de Hart Pinto (Colômbia) Vice-Ministro do Desenvolvimento Econômico, Ministro do Comércio, 
Indústria e Turismo 

 
Outros YGLs notáveis mundialmente incluem: 
 

 William James Adams (aka will.i.am), cantor e compositor americano, cuja fundação i.am.angel 
transforma vidas através da educação, motivação e criaão de oportunidades  

 Chelsea Clinton (EUA), membro do Conselho da organização Clinton Global Initiative e 
correspondente especial da NBC News  

 Dorcas Gachari (Quênia), empreendedor do ramo de softwares livres e de e-government, que também  
é mentor na formação de mulheres engenheiras na África  

 Winston Ma Wenyan (China), Gerente-executivo e Representante-Chefe da corporação China 
Investment  

 Sharmeen Obaid Chinoy (Paquistão-Canadá), jornalista e documentarista paquistanês-canadense, 
vencedor do Emmy e do Oscar  

 Mark Pollock (Irlanda), atleta e aventureiro que se tornou o primeiro homem cego a alcançar o Pólo 
Sul  

 Nate Silver (EUA), estatístico que calculou a chance de Barack Obama vencer as eleições 
presidenciais de 2012 em 90.9% e analisou dados de pesquisas de campo para prever com êxito o 
resultado dos 50 estados americanos  

 Shivinder Mohan Singh (Índia), Diretor-Executivo do Fortis Healthcare, um dos maiores hospitais e 
organizações de saúde da Ásia   

 199 líderes jovens mundiais de 70 países foram premiados pelo Fórum Econômico Mundial 
por suas conquistas profissionais e seu engajamento social  

 A equipe de Jovens Líderes Mundiais (“Young Global Leaders” = “YGLs”) de 2013 é 
composta por personalidades de todos os setores da sociedade, 50% da área de negócios e 
50% das artes, cultura, meio acadêmico, sociedade civil, governo, mídia e organizações sem 
fins lucrativos. Dentre os seleccionados, 16 são da América Latina 

 Esses YGLs participarão e serão co-criadores de uma comunidade de análise e ação, 
dedicada a melhorar o mundo. Para maiores informações acesse 
www.younggloballeaders.org 
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Oriundos de um grupo de inúmeros candidatos, os YGLs de 2013 foram escolhidos por um comitê, presidido 
por Sua Majestade, a Rainha Rania Al Abdullah, do Reino hashemita da Jordânia. A seleção baseou-se em 
dados comprovados das atividades individuais dos participantes, suas experiências de liderança, sua 
habilidade em sobrepor-se à adversidade e seu engajamento pela sociedade.  
 
Tornar-se parte da comunidade YGL foi descrito por seus membros como uma experiência transformadora. 
YGLs são eleitos indiviualmente, pelo êxito em sua area de especialização, mas tornam-se parte de uma 
comunidade ampla que trabalha em conjunto em diversos assuntos globais.  
 
“O Fórum de Jovens Líderes Globais significa um esforço incomparável no intuito de engajar a geração 
jovem na gerência de assuntos globais, trabalhando juntos e sendo integrados numa ampla comunidade. 
Os Jovens Líderes Globais adquirem uma oportunidade excepcional de melhorar o mundo,” opina Klaus 

Schwab, fundador e Presidente do Fórum Econômico Mundial.  
 
Os premiados de 2013 farão parte da ampla comunidade de Jovens Líderes Globais, composta atualmente 
por 756 indivíduos de destaque. Os YGLs participam de um encontro anual, que será realizado neste ano 
em Yangon, Mianmar (Burma), de 2 a 5 de junho. Os programas de YGL incluirão encontros com 
representantes de Governo, da comunidade de negócios e da sociedade civil de Mianmar, possibilitando 
experiências no trabalho e no aprendizado com organizações e comunidades locais, além de oficinas e 
iniciativas de intercâmbio entre mentores.  
 
 

 
 
Observações para editores 

Para maiores informações sobre o Fórum de Jovens Líderes Globais acesse http://www.younggloballeaders.org/ 

Lista de YGLs premiados de 2013  
Encontre-se com os novos YGLs - http://forumblog.org/  
Lista de YGLs ativos  
Lista de iniciativas dos YGL  
Visite o canal dos YGL no YouTube http://www.youtube.com/yglvoices 
Siga-nos no Twitter http://twitter.com/YGLvoices 
Proponha um Jovem Líder Global em potencial em nossa página web  
 

 
Sobre o Fórum de Jovens Líderes Globais  
Estabelecido pelo Professor Klaus Schwab em 2004, o Fórum de Líderes Globais é uma comunidade única e multifacetada das mais 
extraordinárias lideranças jovens que dedicam parte de seu tempo resolvendo desafios globais e que engajam seus conhecimentos e 
sua energia em prol de um futuro coletivo melhor. Todo ano o Fórum premia entre 100 e 200 líderes jovens mundiais de destaque de 
todo o mundo por suas conquistas profissionais, seu engajamento pela sociedade e sua contribuição para moldar o futuro de nosso 
planeta. 

O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente, preocupada em melhorar o estado do mundo através do 
estabelecimento de parcerias de líderes para formar agendas globais, industriais e regionais. Reconhecida como fundação em 1971 e 
sediada in Genebra, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial é imparcial e sem fins lucrativos; não está vinculado a nenhum interesse 
político, partidário ou nacional. http://www.weforum.org  

 

 
World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Geneva, Switzerland 
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Se você não deseja receber os informes do Fórum Econômico Mundial, clique aqui. 
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