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Conheça os jovens inovadores que estão à frente da Quarta Revolução Industrial
 121 homens e mulheres, com idade inferior a 40 anos, foram convidados a participar da
comunidade de Young Global Leaders (YGLs) do Fórum Econômico Mundial
 Os novos YGLs estão à frente da Quarta Revolução Industrial: uma mulher cuja empresa
regenera ossos humanos danificados; um cientista desenvolvendo tecnologia que reutiliza
resíduos radioativos; ministros redefinindo a política; futuros líderes empresariais e ativistas
dos direitos humanos.
 A nova classe de YGLs mostra como poderá ser o futuro da liderança global: mais mulheres,
mais líderes de economias emergentes, mais inovadores vindos dos setores público e
tecnológico.
 Descubra o que faz um YGL: veja a Classe de 2016 em http://wef.ch/ygl16

Genebra, Suíça, 16 de março de 2016 - O Fórum Econômico Mundial anunciou hoje 121
cientistas, líderes governamentais, futuros líderes empresariais, ativistas sociais e artistas, com
idade inferior a 40 anos, que estão redefinindo a política, a sociedade e o mundo a sua volta.
Mais de metade da Classe de 2016 de Young Global Leaders são mulheres e a maioria é
proveniente de economias emergentes. Juntos, eles representam o melhor dessa geração e,
como os serviços públicos no mundo inteiro enfrentam deficiências de financiamento, eles
enfatizam a necessidade de que futuros líderes sejam inovadores, experientes em tecnologia e
com consciência cívica.
A lista completa pode ser baixada aqui http://wef.ch/ygl16.
Dos 121, a maioria já concordou em se juntar ao Fórum de Young Global Leaders (YGLs), uma
comunidade diversa, cujos membros trabalham conjuntamente em iniciativas que beneficiam a
sociedade. Os esforços dos YGLs têm levado a iniciativas e negócios que visam combater a falta
de água global, melhorar as condições de trabalho em fábricas de países pobres, promover um
mundo livre de desperdício, combater más condições de saúde e promover educação para
crianças em idade escolar e o tratamento de lesões na coluna. Uma lista de iniciativas notáveis
envolvendo os YGLs está disponível aqui.
Atuais e antigos YGLs chefiam governos e empresas da Fortune 500, ganham prêmios Nobel e da
Academia, se tornam-se Embaixadores da Boa Vontade da ONU e empreendedores sociais. Os
novos YGLs serão convidados a trabalhar uns com os outros pelos próximos cinco anos,
resolvendo alguns dos desafios mais difíceis mundo.
“A tecnologia está remodelando a forma como as economias do mundo trabalham e como os
empregos são criados. Para jovens líderes, isso engloba as inovações mais promissoras do nosso
tempo, mas também os desafios de enormes perturbações nos mercados de trabalho, mudanças
sócio-econômicas e demográficas, escassez de recursos, conflitos globais e redução de
produtividade. Queremos que esses jovens líderes sejam parte da solução, além de fornecer uma
comunidade que os ajude a superar o pensamento isolado, a trabalhar através de setores,
aproximar culturas e a terem as habilidades para fazerem as coisas acontecerem em

organizações privadas, públicas e da sociedade civil”, disse John Dutton, chefe da Comunidade
de Young Global Leaders no Fórum Econômico Mundial.
A Classe de 2016 inclui:























Sam Altman (m), chefe da Y Combinator, uma das aceleradoras de start ups mais rentáveis
do mundo, a qual tem investido em nomes conhecidos como Airbnb, Dropbox, Zenefits e
Stripe.
Eleni Antoniadou (f), cientista grega e cofundadora do Transplantes Sem Fronteiras,
organização pioneira no desenvolvimento de órgãos gerados em laboratório em transplantes
clínicos para deter o tráfico de órgãos.
Julie Chappell (f), a mais jovem embaixadora do Reino Unido de todos os tempos, agora
está construindo um fórum para ajudar jovens meninas talentosas a se tornarem líderes
globais.
Amal Clooney (f), advogada especialista em lei criminal internacional e em direitos humanos.
Ela tem representado governos, aconselhou o enviado da ONU à Síria, Kofi Annan, tendo
sido nomeada para investigações internacionais de direitos humanos e painéis de resolução
de conflitos. Também defendeu clientes de grande repercussão perante cortes internacionais.
Leslie Dewan (f), cofundadora da Transatomic Power, uma start up cuja tecnologia reutiliza
resíduos nucleares como combustível.
Patricia Ellen, (f) da McKinsey & Company Brasil, reconhecida por sua liderança e
pensamento inovador nas áreas de desenvolvimento econômico, educação, inovação digital e
políticas públicas.
Nima Elmi (f), advogada somali e atual conselheira para o Ministério de Relações Exteriores
da Somalilândia, país que trabalha para ganhar reconhecimento internacional como uma
nação independente.
Aria Finger (f), CEO da DoSomething.org, uma organização sem fins lucrativos de Nova York
que ajuda jovens a serem protagonistas de mudanças sociais. Ela triplicou o financiamento
corporativo para a organização, quadruplicou o número de adolescentes que participam em
campanhas e lançou a campanha “Teens for Jeans”, que vestiu cinco milhões de
adolescentes sem teto.
Roland G. Fryer (m), professor de Economia e diretor do Laboratório de Inovação em
Educação da Universidade de Harvard, foi de atendente do drive-through do McDonald's para
se tornar uma autoridade respeitada nacionalmente em questões de educação, raça e
desigualdade na América. Aos 30 anos, foi o mais jovem afro-americano a tomar posse em
Harvard. A pesquisa de Fryer é focada no planejamento de políticas mais efetivas na reforma
da educação e no combate da violência policial.
Joe Gebbia (m), cofundador e CPO do Airbnb.
Sarah Hanson-Young (f), a pessoa mais nova a ser eleita para o senado australiano e a
mulher mais jovem a ser eleita para o parlamento da Austrália. Ela é uma defensora dos
direitos humanos, dos refugiados, do meio ambiente e dos direitos LGBT.
Forsan Hussein (m), cofundador, com Ami Dror, da Zaitoun Ventures, uma investidora em
tecnologia, baseada em Israel e focada em start ups judeu-árabes. A companhia investiu US$
19 milhões em seu primeiro ano e está pronta para investir cerca de US$ 100 milhões em
2016.
Melanie Joly (f) é ministra para o Patrimônio Canadense no novo governo do Canadá,
presidido por Justin Trudeau.
Ashton Kutcher (m), ator e investidor em tecnologia que lançou um laboratório de inovação
para lutar contra a exploração sexual infantil.
Avid Larizadeh-Duggan (f), empresária e sócia na Google Ventures no Reino Unido. Ela
supervisiona as atividades no Reino Unido da Code.org e da Hour of Code, que foi criada em
2013 com um de seus objetivos sendo encorajar mulheres a aprender a programar. Ela
também encontrou tempo para começar sua própria boutique online, Boticca.
Emmanuel Macron (m), ministro de Economia, Indústria e Assuntos digitais da França.
Pedro Moneo Lain (m), CEO e fundador da Opinno, uma rede aberta de inovação na
Espanha, que conecta empreendedores e investidores através de centros de inovação ao
redor do mundo para construir novas start ups de alta tecnologia.













Cheryl Perera (f), fundadora da OneChild Network and Support Inc., que tem encabeçado um
movimento global de dezenas de milhares de jovens combatendo a exploração sexual infantil.
Danae Ringelmann (f) chefe da Indiegogo, a start up de tecnologia que ela cofundou. É
conhecida como “Mãe do Crowdfunding”. Primeiro ela teve que largar seu emprego em Wall
Street para mudar as finanças.
Carolina Rossini (f), da Brasil, vice-presidente para políticas internacionais na Public
Knowledge, um grupo de estudos em Washington, DC, que apoia uma internet aberta.
Wafa Sayadi (f), empreendedora da Tunísia que fundou uma companhia para a gestão de
resíduos, a Proclean. Ela também chefia a CEED, uma companhia que fomenta o espírito
empreendedor na Tunísia.
Shivani Siroya (f), fundadora e CEO da InVenture, uma empresa de microfinanciamento com
base em dados, que ajuda pessoas a terem acesso a crédito por meio de aplicativos no
celular. A empresa visa desbloquear crédito para 2,5 bilhões de pessoas na economia
informal. No Quênia, já foi emprestado US$ 1,5 milhão para empresas e indivíduos, com 85%
de índice de reembolso.
Nina Tandon (f), fundou a Epibone, a primeira empresa do mundo a desenvolver ossos
humanos vivos para reconstrução do esqueleto.
Lila Tretikov (f), nascida em Moscou, é chefe da Fundação Wikimedia, a maior fonte de
conhecimento livre do mundo. Comparada com as gigantes do Vale do Silício, a empresa sem
fins lucrativos tem um orçamento anual de US$ 59 milhões, provenientes quase em sua
totalidade de doações. A Wikimedia tem 215 empregados que supervisionam 85 mil editores
voluntários ativos.
Stephanie Villedrouin (f), ministra do Turismo do Haiti, está lutando contra a comum
representação do país na mídia, , para transformar a imagem pública do Haiti.
Julie Yoo (f), cofundadora da Kyruus, uma empresa de desenvolvimento de software
baseada nos EUA que utiliza dados científicos para que profissionais da saúde e hospitais
sejam mais perspicazes na combinação de pacientes com médicos. Ela é uma grande
defensora de mulheres na tecnologia através de seu apoio em organizações como a Girls
Who Code.

Alguns YGLs nomeados anteriormente incluem: David Cameron, primeiro-ministro do Reino
Unido; Jack Ma, presidente executivo do Alibaba Group, República Popular da China; Marissa
Mayer, CEO do Yahoo, EUA; Larry Page, cofundador e CEO do Google, EUA; Claudia Sender
Ramirez, CEO da TAM Linhas Aéreas, Brasil; Matteo Renzi, primeiro-ministro da Itália; 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.
Nota para os editores
Mais informações sobre a classe de 2016 dos YGL em http://wef.ch/ygl15.
Conheça os novos YGLs no nosso blog: Agenda.
Mais informações sobre os YGLs no nosso website, brochura e http://wef.ch/ygl15info.
Siga-nos no Twitter em http://twitter.com/YGLvoices
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
Fundado pelo professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, em 2004, o Fórum de Young
Global Leaders é uma comunidade única, multilateral formada por mais de 900 jovens líderes excepcionais. Ousados, corajosos,
orientados para a ação e empreendedores, esses indivíduos dedicam tanto o seu tempo como o seu talento para fazer do mundo um
lugar melhor. Todos os anos, o Fórum homenageia cerca de 200 jovens líderes notáveis de todo o mundo por suas realizações
profissionais, comprometimento com a sociedade e potencial para contribuir para moldar o futuro do mundo.
Sobre o Fórum Econômico Mundial
O Fórum Econômico Mundial é uma instituição internacional empenhada em melhorar o estado do mundo através da cooperação
público-privada, dentro de um espírito de cidadania global.
O Fórum conta com o contributo de líderes empresariais, políticos, acadêmicos e outros líderes da sociedade para criar agendas
globais, regionais e para a indústria. (www.weforum.org).

