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Mais de 200 Jovens Líderes Mundiais reconhecidos pelo Fórum Econômico Mundial  

 
 
 
 
 
 
 
 
Genebra, Suíça, 11 de março de 2014 – O Fórum Econômico Mundial anunciou hoje o nome dos novos 
membros selecionados para o Fórum dos Jovens Líderes Mundiais. Foram reconhecidos 214 jovens fora do 
comum por suas realizações e contribuições em prol da sociedade.  
 
Os Jovens Líderes Mundiais (YGLs) ,oriundos de todos os setores, enriquecerão a comunidade mundial 
com uma multiplicidade de competências especializadas. A nova leva, com mais de 50% de mulheres, 
provém pela metade do setor privado, e pela outra metade de setores públicos, como o meio acadêmico, 
arte e cultura, sociedade civil, entidades governamentais e organizações sem fins lucrativos. 
 
“A Comunidade YGL reúne a próxima geração dos líderes mais notáveis no mundo, aqueles que lograram 
realizações extraordinárias, para apoiá-los no desenvolvimento dos seus empreendimentos”, declarou 
David Aikman, Administrador executivo e responsável dos Novos Campões do Fórum Econômico Mundial.  
 
Ele completa: “Esta comunidade oferece aos seus membros uma rede de pares que os estimula não apenas 
a fazer  algo mais, mas a serem algo mais. Pertencer à comunidade YGL é uma experiência que transforma 
a pessoa, o sucesso pessoal dos líderes adquire uma relevância global e provoca um impacto positivo nos 
seus países respectivos, nos seus setores e áreas de competência especializada”.  
 
A turma YGL de 2014 reúne 49 pessoas da Ásia do leste, 46 da Europa, 17 da América Latina, 18 do 
Oriente Médio e África do Norte, 48 da América do Norte, 17 da Ásia do Sul e 19 da África subsaariana.  
 
Dentre os representantes da América Latina, estão: 

 Julia Bacha, Brasil, cineasta premiada, militante pela paz e diretora criativa na Just Vision  

 Gonzalo Begazo, Peru, Vice-Presidente executivo da AJE Group, empresa multinacional de bebidas 
que produz o quarto refrigerante mais consumido no mundo, a sua marca emblemática 

 Claudia Belmont Graña, Peru, Diretor da Fundação Belcorp, o braço filantrópico do fabricante peruano 
de cosméticos Belcorp, e Responsável  da Iniciativa pelo Empoderamento Econômico das Mulheres na 
mesma Fundação  

 Salomón Chertorivski, México, Secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade do México  

 Julio Hector Estrada, Guatemala, Diretor Executivo, da agência nacional para as parcerias público-
privadas 

 Tatiana Lacerda Prazeres, Brasil, Secretária de Comércio Exterior do Brasil e Conselheira do Diretor 
Geral da Organização Mundial do Comércio  

 Vania Masías, Peru, bailarina professional que voltou para Lima para lancer Angeles D1, uma empresa 
social que ensina a dança artística a crianças marginalizadas.  

 Mariam McIntosh, Jamaica, Parceira na Portland Private Equity, especializada em oportunidades no 
Caribe  

 Monique Péan, Haiti, antiga corretora de Wall Street e agora joalheira que trabalha com artistas 
indígenas  em três continentes, usando apenas materiais reciclados e pedras garimpadas de maneira 
responsável; uma porção dos lucros é doada a organizações filantrópicas.  

 Sandro Salsano, Panamá, empresário, investidor de capital de risco e Parceiro Fundador da Columbus 
Frontiers Investment Management, uma gerência de ativos focada nos mercados emergentes  

 214 jovens líderes de 66 países homenageados por sua atuação de líderes e por serviços 
prestados à sociedade: mais da metade são mulheres  

 Metade dos Jovens Líderes Mundiais de 2014 procede do setor privado e a outra do setor 
público 

 O que é ser um Jovem Líder Mundial (YGL)? Confira www.younggloballeaders.org 

 Veja o vídeo YGL http://wef.ch/yglvideo14 ou baixe a brochura  
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 Claudia Sender, Brasil, CEO da TAM, a maior companhia aérea do país. Ela é a única executiva a este 
nível na empresa que, com 30 000 funcionários, é o quinto maior empregador do Brasil.  

 Nicolas Shea Carey, Chile, conselheira para empresas start-ups que fundou Cumplo, uma plataforma 
de empréstimos peer-to-peer, sustentando projetos com taxas de juros justas. 

 Rodrigo Teijeiro, Argentina, empresário em tecnologia que fundou e dirigiu várias empresas online, 
como a rede social Sonico, com mais de 53 milhões de usuários registrados.  

 Augusto Townsend Klinge, Peru, Editor Econômico em El Comercio, um dos diários mais influentes 
do país e  

 Leila Cristina Velez, Brasil, fundadora do Beleza Natural, uma marca bem-sucedida de produtos para o 
cabelo e uma cadeia de salões que atendem mais de 1 000 clientes por dia  

 
A lista completa dos novos YGLs pode ser acessada aqui: http://widgets.weforum.org/ygl-2014  
 
Para a turma YGL de 2014, havia 2000 candidatos avaliados por Heidrick & Struggles e selecionados por 
um comitê presidido por Sua Majestade a Rainha Rania al Abdullah, do Reino Hashemita da Jordânia.  
Os candidatos foram avaliados segundo critérios específicos, como as suas realizações comprovadas e seu 
engajamento em prol da sociedade.  
 
Entre os YGLs anteriores: Sharmeen Obaid Chinoy, documentarista, Paquistão; Marissa Mayer, CEO da 
Yahoo, EUA; Osayi Alile Oruene, Diretora executiva, Fate Foundation, Nigéria; Larry Page, Co-fundador e 
CEO, Google, EUA; Luis Guillermo Plata, CEO do Grupo Cornerstone e antigo Ministro do Comércio, 
Indústria e Turismo, Colômbia; Naoko Yamazaki, Astronauta e Perito de Missão na tripulação do STS-131 
Discovery, Japão; e Zhou Xun, atriz e Embaixadora da Boa Vontade, Programa da Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, República Popular da China.  
 
A Comunidade YGL conta com mais de 900 membros ativos, representando todas as regiões do mundo. Ela 
se reúne todos os anos, sendo a cúpula deste ano convocada para setembro em Beijing e Tianjin, na 
República Popular da China.  
 
Descubra o que representa ser membro desta comunidade, com relatos, retratos e citações de YGLs na 
nossa brochura.  
 
Notas aos editores 
Para mais informações sobre o Fórum de Jovens Líderes Mundiais: http://www.younggloballeaders.org/ ou 

http://wef.ch/yglbrochure. 
Lista dos YGLs premiados de2014: http://widgets.weforum.org/ygl-2014  
Encontre  os novosYGLs no Forum:Blog 
Lista dos YGLs ativos   
Lista das iniciativas YGLs  
O que é ser um Jovem Líder Mundial (YGL)? Confira www.younggloballeaders.org ou assista o vídeo 
http://wef.ch/yglvideo14 
Siga-nos noTwitter http://twitter.com/YGLvoices 
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders  
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 reunindo mais de 900 jovens e egrégios líderes. Arrojados, corajosos, focados na ação e 
empreededores, eles dedicam seu tempo e seu talento para tornar o mundo melhor. Todo ano, o Fórum 
premia cerca de 200 jovens 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, comprometida com a melhoria 
das condições de vida do mundo, por intermédio do engajamento de líderes empresariais, políticos, 
acadêmicos e outros em parcerias, para moldar as agendas global, regional e industrial. 
  
Incorporado como fundação em 1971, e com sede em Genebra, Suíça, o Fórum Econômico Mundial é 
imparcial e sem fins lucrativos. Não está submetido a interesses políticos, partidários ou nacionais 
(www.weforum.org).  
  

World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, 1223 Cologny/Geneva, Switzerland 
Tel.: +41 (0)22 869 1212 - Fax: +41 (0)22 786 2744 - www.weforum.org 
Se não desejar receber os relatórios do Fórum Econômico Mundial, clique aqui. 
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