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Desglobalização ou Reglobalização?

Os laços que unem a economia mundial se desgastaram nos últimos 
anos. A globalização chegou ao fim da linha ou é um ressurgimento nas 
cartas?
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Dominando a Economia da Nova Energia

Os sistemas de energia passaram por uma série de choques, forçando 
muitos governos a intervir para proteger os cidadãos e as empresas da 
disparada dos preços, enquanto lutam para reforçar a segurança 
energética nacional.

À medida que tomadores de decisão em todo o mundo se esforçam 
para elaborar estratégias de energia para o próximo ano, como eles 
podem conciliar resiliência, acessibilidade e sustentabilidade 
energética?
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Em defesa da Europa

Após a cimeira de Versalhes do ano passado, que reforçou as 
capacidades de defesa da Europa, e o referendo bem-sucedido da 
Dinamarca para aderir à política de defesa da Europa , estamos a 
assistir ao nascimento de uma união europeia de 
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Ficar à frente de uma recessão

Com o risco de uma recessão em 2023 continuando a pairar sobre as 
principais economias, que medidas os líderes podem tomar para tornar 
uma possível recessão o mais curta e superficial possível?
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Descarbonização: um desafio intransponível?

Os compromissos de compra oferecem o potencial para criar novos 
mercados para tecnologias limpas inovadoras, enviando sinais de 
demanda para permitir o investimento inicial e o desenvolvimento de 
produtos verdes essenciais para a transição líquida zero das economias.

Quais são as políticas adicionais e as alavancas financeiras necessárias 
para reduzir os prêmios de risco associados a tecnologias novas e 
nascentes?
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O próximo capítulo da China

Após o 20º congresso do partido, quais são as principais decisões 
econômicas e políticas que afetam o governo global da China e as 
relações comerciais?
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Viajar de novo, diferente

Nos primeiros sete meses de 2022, as chegadas de turistas atingiram 
quase 60% dos níveis pré-pandêmicos, com um aumento da demanda 
após a reabertura de fronteiras em todo o mundo.

Como os líderes estão transformando suas organizações e práticas para 
garantir que o setor possa canalizar esse aumento para um futuro de 
turismo mais resiliente e sustentável?
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Mensagem especial de Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia
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Ucrânia: o que vem a seguir?

Quase um ano desde o início da guerra, a Ucrânia superou todas as 
expectativas em sua capacidade de se defender contra a Rússia.

Quais são as perspectivas para o conflito e os horizontes para a 
reconstrução da Ucrânia no pós-guerra?
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Acabar com a poluição plástica: cooperação multilateral no seu melhor

A cada minuto, um caminhão de lixo com resíduos plásticos é jogado no 
oceano. O Tratado da ONU sobre Poluição Plástica busca criar um tratado 
juridicamente vinculativo para acabar com essa poluição em escala global, 
no acordo ambiental multilateral mais significativo desde o Acordo de Paris.

Da produção ao projeto e ao descarte, quais ações são necessárias em todos 
os setores para garantir um acordo ambicioso?
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Brasil: um novo roteiro

De uma desaceleração econômica global a demandas domésticas, os 
desafios enfrentados pelo novo governo brasileiro são significativos, 
mas também apresentam grandes oportunidades.
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Economia da Saúde da Mulher

eu investindo na saúde da mulher contribuirá potencialmente para o 
desenvolvimento econômico e social, não apenas para as mulheres 
individualmente, mas também para suas famílias, comunidades e 
sociedades.

Por que as lacunas de saúde e bem-estar de gênero continuam a 
persistir e quais políticas e ações são necessárias para melhorar a 
situação?
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Descompactando a Crise Polar

Os pólos estão aquecendo até quatro vezes mais rápido que o resto do 
planeta, desestabilizando o permafrost, geleiras antigas e gelo marinho. 
Como tal, o Ártico e a Antártida são o "canário na mina de carvão" da 
Terra.

Explore a conexão entre a saúde dos pólos e a saúde do planeta e como 
as comunidades indígenas estão promovendo a harmonia com a 
natureza em seu modo de vida.
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Colaboração de dados: lições do campo

Diante de choques globais e sistemas fragmentados, a colaboração é 
essencial para revelar o valor dos dados para a sociedade.

Quais exemplos de colaboração de dados para o bem público podem 
ser escalados internacionalmente e aplicados em vários domínios?
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Pensando o impensável: o risco do confronto nuclear

O risco de proliferação nuclear, e até de confronto, ressurgiu. Com as 
ameaças crescentes da Rússia, os testes de armas aumentando na 
Península Coreana e as perspectivas de um acordo nuclear com o Irã 
incertas, como os líderes podem manter as capacidades nucleares sob 
controle e impedir que o impensável aconteça?
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O perigo claro e presente da desinformação

Como o público, os reguladores e as empresas de mídia social podem 
colaborar melhor para combater a desinformação, à medida que a 
poluição da informação se espalha em velocidade e escala sem 
precedentes?
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Guerra na Europa: Ano 2

Quais são os caminhos políticos a seguir e os pontos de vulnerabilidade 
a abordar na Europa no próximo ano, à medida que lida com os efeitos 
multidimensionais da guerra na Ucrânia?
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IA generativa

À medida que a inteligência artificial passa da análise de dados 
existentes para a criação de novos textos, imagens e vídeos, como 
essas melhorias mudarão o debate sobre aumento versus automação e 
quais implicações isso terá para as indústrias?



Davos 2023: Tópicos

Infraestrutura para uma economia de energia limpa

Do hidrogênio à mineração e processamento de metais à produção de 
baterias, a transição para sistemas de energia mais sustentáveis, 
acessíveis e produtivos depende da disponibilidade de materiais 
críticos e da infraestrutura facilitadora.

Como pode ser galvanizado contra vulnerabilidades geopolíticas, da 
cadeia de suprimentos e tecnológicas?
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Uma conversa com Henry Kissinger: perspectivas históricas sobre a 
guerra
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Protegendo o ciberespaço em meio à mudança exponencial

A confluência de ataques cibernéticos crescentes e um cenário 
geopolítico complexo cria um ambiente cada vez mais desafiador para 
os tomadores de decisão preverem, priorizarem e responderem aos 
riscos cibernéticos.

Como os líderes podem promover um ecossistema digital mais seguro e 
resiliente para se preparar para futuros choques cibernéticos?
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América Latina, Analisada

Novas mudanças políticas na América Latina estão aumentando a 
atenção na região, enquanto a polarização e uma perspectiva 
econômica desafiadora estão pressionando sua capacidade de cumprir 
as expectativas sociais, econômicas e políticas.

Quais são as principais transformações que estão ocorrendo na região 
e como elas podem ter sucesso no contexto atual, provando que os 
previsores estão errados e saindo mais fortes?



Davos 2023: Tópicos

América (des)vinculada

O que podemos esperar de um cenário legislativo reformulado nos 
Estados Unidos no que se refere à política interna e externa?



Davos 2023: Tópicos

Por que precisamos de passaportes de bateria

As baterias alimentam a transição energética para um futuro sustentável, 
mas requerem minerais críticos, cuja extração acarreta riscos ambientais e 
de direitos humanos, incluindo trabalho infantil .

Como um passaporte de bateria pode contribuir para proteger os direitos 
humanos, proteger o meio ambiente e informar a tomada de decisão do 
consumidor?
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Estado da Pandemia

Como o mundo pode mudar sua estratégia COVID-19 de resposta 
pandêmica para gerenciamento endêmico e fechar as lacunas 
persistentes no acesso a diagnósticos, terapias e serviços de saúde?

O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças acredita 
que 18% da população foi infectada, depois que Pequim 
mudou sua controversa política de Covid zero no mês passado.
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O poder de atração da ASEAN

O papel da ASEAN como mediador em meio à intensificação da 
competição geoeconômica e como um “centro de gravidade” para 
reunir poderes de outra forma incompatíveis não pode ser 
subestimado no cenário global fragmentado.

Como a ASEAN pode contribuir para a estabilidade e prosperidade 
globais e, ao mesmo tempo, buscar mais integração e unidade na 
região?
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a década elétrica

A década de 2020 tem que ser a década elétrica. Globalmente, até 
2030, a capacidade de energia limpa deve aumentar em três vezes o 
que é hoje. O consumo de energia também deve se tornar cada vez 
mais baseado na eletricidade, dos atuais 20% para 50% ou mais até 
2050.

Da infraestrutura à transformação do consumo da indústria, que 
alavancas são necessárias para acelerar essa transição?



Davos 2023: Tópicos

Não deixe que os medos do greenwashing impeçam a credibilidade 
da ação

Os investidores em ecossistemas naturais enfrentam escolhas difíceis 
para garantir resultados confiáveis em escala, dada a ação rápida 
necessária para estabilizar os sistemas da Terra e as preocupações 
legítimas de lavagem verde.

Como os dados, a regulamentação e o conhecimento indígena podem 
estimular os investidores a canalizar recursos para a conservação e 
restauração de qualidade em escala?
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Como prevenir a aprendizagem perdida

Mais de 65% dos países cortaram os orçamentos da educação devido às 
prioridades concorrentes das crises de saúde, econômica e energética, 
minando as perspectivas de crescimento e diminuindo as chances de 
alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a educação até 
2030.

De novos modelos de financiamento à reimaginação de espaços físicos de 
aprendizagem, que medidas ousadas e inovadoras podem ser tomadas por 
empresas e governos para transformar a crise educacional em 
oportunidade?
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A economia de uma sociedade superenvelhecida

Entre 2015 e 2050, a proporção da população mundial com mais de 60 
anos quase dobrará de 12% para 22% e, até 2050, 80% dos idosos 
viverão em países de baixa e média renda.

Como podemos nos preparar para os efeitos transformadores de uma 
sociedade superenvelhecida?
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Rumo à Segurança Nutricional

Com o tempo, uma grande crise alimentar quase foi resolvida – a 
maioria das pessoas em todo o mundo agora tem acesso a alimentos a 
baixo custo.

Como será resolvida a próxima fase do desafio da segurança alimentar, 
garantindo que as pessoas também recebam nutrição?
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Conferência de Imprensa: Como Construir um Metaverso para Todos

Esta coletiva de imprensa anunciará os primeiros e há muito esperados 
resultados da Iniciativa Definindo e Construindo o Metaverso: 
documentos informativos altamente esperados sobre 
Interoperabilidade no Metaverso da trilha de governança do projeto e 
Desmistificando o Metaverso do Consumidor da trilha de criação de 
valor .
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Alcançando a Produção e o Consumo Responsáveis

A classe consumidora global está projetada para crescer para mais de 5 
bilhões de pessoas nos próximos 10 anos, gerando um aumento de 
50% nos gastos do consumidor. Para atender a essa demanda com 
responsabilidade, os modelos de produção e consumo devem ser 
ambientalmente sustentáveis e promover o bem-estar da sociedade.

Quais são as abordagens práticas necessárias para alcançar um futuro 
responsável para produção e consumo?
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Colocar a saúde no centro da ação climática

A mudança climática tem um impacto direto na saúde física e mental, 
com mais da metade das doenças infecciosas conhecidas agravadas 
pelo aumento das temperaturas e 20 milhões de pessoas deslocadas a 
cada ano como resultado de eventos relacionados ao clima.
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Investindo em IA, com cuidado

Como primeiros apoiadores da tecnologia, os investidores exercem grande 
influência sobre quais tecnologias têm maior probabilidade de ver a luz do 
dia. Existe uma oportunidade para os investidores trabalharem em estreita 
colaboração com suas empresas investidas para garantir que os benefícios 
sejam maximizados e os riscos sejam mitigados, especialmente em 
tecnologias como IA.

Quais métricas e ferramentas os investidores podem usar para orientar e 
moldar investimentos em sistemas de tecnologia confiáveis e responsáveis?
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Uma Nova Realidade: Construindo o Metaverso

Embora o metaverso ainda esteja em sua infância, o investimento em 
seu desenvolvimento acelerou com os principais players globais 
investindo cerca de US$ 180 bilhões nos últimos anos. O 
desenvolvimento da tecnologia depende de pesquisa, inovação, 
investimento e política.

Como operacionalizar um metaverso seguro, acessível e 
economicamente viável?



Davos 2023: Tópicos

Criando impulso para a COP28

Este briefing fornece um roteiro das principais prioridades e ações 
antes e durante a COP28 sob a Presidência dos Emirados Árabes 
Unidos.
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Revolucionando a Segurança Alimentar

Da produção ao processamento e embalagem e à distribuição e 
logística, os sistemas alimentares estão sendo moldados e 
reinventados.

Que tecnologias revolucionárias e ideias inovadoras podem 
revolucionar os padrões de consumo no futuro?
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Um salário digno para todos

Um salário mínimo implementado globalmente poderia gerar US$ 4,6 
trilhões em PIB adicional a cada ano por meio do aumento da 
produtividade e dos gastos.

Em meio a um agravamento da crise do custo de vida, o que seria 
necessário para reimaginar radicalmente um mundo com salários 
dignos para todos?
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Biotecnologia (R)evolução

À medida que a revolução biotecnológica continua a se desenrolar, há 
um cenário de potencial para essas tecnologias em medicamentos, 
alimentos e materiais.

Quais são as tecnologias mais investidas para a implantação da 
indústria na próxima década?
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Discurso especial de Volodymyr Zelenskyy , Presidente da Ucrânia

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-
annual-meeting-2023/sessions/special-address-by-volodymyr-
zelenskyy-president-of-ukraine-068bdf6a88
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IA para Adaptação Climática

O aprofundamento da crise climática exige ações urgentes de 
adaptação e mitigação do clima. A IA pode ser aproveitada para casos 
de uso de adaptação, como previsão de incêndios florestais, 
modelagem de ameaças climáticas para empresas ou migração devido 
a condições climáticas extremas.

Quais são as aplicações de IA mais promissoras para impulsionar ações 
de adaptação climática?
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Apresentando a Fórmula da Paz da Ucrânia

A Ucrânia surpreendeu o mundo na defesa de sua soberania.

Participe desta sessão para ouvir o Chefe da Administração Presidencial 
da Ucrânia, Andrey Yermak, sobre uma proposta de paz para seu país.
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Ambição 30x30: Próximos passos depois de Montreal

Com a adoção de uma nova Estrutura Global de Biodiversidade em 
Montreal no mês passado, 196 países se comprometeram a proteger 
pelo menos 30% das terras, águas interiores, áreas costeiras e oceanos 
da Terra até 2030 para garantir que o capital natural seja sustentado 
para a prosperidade intergeracional. Estima-se que serão necessários 
US$ 140 bilhões em financiamento anual.

Quais são as abordagens econômicas e os arranjos financeiros 
inovadores necessários para concretizar essa ambição ousada?
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Entre Liquidez e Fragilidade: Reformando no MENA

Enquanto alguns países do Oriente Médio e do Norte da África devem 
crescer rapidamente, outros estão lutando contra o aumento dos 
preços dos alimentos e da energia, a valorização do dólar e a 
diminuição do espaço fiscal.

Como a região pode manter seu ímpeto de reformas estruturais para 
promover um futuro econômico mais inclusivo e sustentável?
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A revolução dos dados da Terra

O mundo produz mais de 100 terabytes de dados de observação da 
Terra todos os dias. O volume e a variedade de conjuntos de dados, 
bem como a velocidade e a veracidade com que os dados são 
recebidos, transformarão a forma como analisamos as informações, 
definimos políticas e tomamos decisões.

Quais são as possibilidades e parcerias promissoras para aproveitar 
dados para insights e ações climáticas?
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A Era das Tecnologias de Energia Net-Zero

O mix global de energia permanece altamente carbonatado, apesar dos 
esforços até o momento e da existência de soluções energéticas 
essenciais que podem fazer a diferença no enfrentamento das crises 
energética e climática.

Como podemos aproveitar melhor as tecnologias de energia 
estabelecidas e emergentes para atingir emissões líquidas zero até 
2050?
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100 dias para superar a próxima pandemia

Estima-se que a criação de vacinas seguras e eficazes em 100 dias dê às 
economias e sociedades a chance de conter o próximo surto antes que 
ele se espalhe. O que será preciso para chegar lá? Participe desta 
sessão para saber como a Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI) está acelerando o desenvolvimento de vacinas e 
permitindo acesso equitativo durante surtos.
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Implantação no Metaverso Industrial

A próxima era da internet está se aproximando rapidamente na forma 
do metaverso, um mundo digital imersivo, interoperável e síncrono. No 
metaverso industrial, oportunidades únicas surgirão da convergência 
de inteligência artificial, gêmeos digitais, dados e tecnologias robóticas.

Como os líderes industriais podem maximizar os benefícios do 
metaverso, evitando seu potencial disruptivo?
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A semana de quatro dias

Experimentos recentes em larga escala sugerem que as horas de 
trabalho dos trabalhadores podem ser reduzidas sem uma queda 
correspondente na produção.

A semana de trabalho de quatro dias pode resolver alguns dos 
problemas mais urgentes no mundo do trabalho do século XXI?
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Dos dados de massa aos insights de massa

Novas tecnologias para gerar insights sem expor os dados subjacentes 
estão inaugurando uma nova era para a criação de valor na economia 
digital.

Do mapeamento do genoma à redução da pegada de carbono, como os 
líderes empresariais podem agregar valor à colaboração de dados em 
escala?
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A exploração espacial está de volta

A humanidade está entrando em uma nova era de exploração espacial 
com seres humanos prontos para retornar à Lua em breve e missões 
robóticas para outros planetas.

Que novas descobertas empolgantes no sistema solar podemos 
descobrir nesta década que podem mudar a forma como vemos nosso 
planeta e que tipo de parcerias público-privadas serão necessárias para 
chegarmos lá?
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Em Nome da Segurança Nacional

Como podemos garantir que o domínio cada vez maior de tecnologias, 
serviços e produtos de uso dual não sufoque o progresso humano?
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Investigando o Universo

Muitos mistérios relacionados à estrutura do universo e sua evolução 
permanecem. Junte -se a Fabiola Gianotti, diretora-geral do CERN (a 
Organização Europeia para Pesquisa Nuclear), enquanto ela desvenda 
como a investigação do universo no nível mais fundamental impulsiona 
a inovação tecnológica e promove a colaboração além das fronteiras.
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Ocean 20: Construindo uma Economia Azul Sustentável

O oceano conecta todos nós. Ele fornece transporte para 90% do 
comércio global, é a espinha dorsal da internet e cria empregos para 
mais de 3 bilhões de pessoas. O lançamento da agenda Ocean 20 sob a 
presidência do G20 da Indonésia fornece uma plataforma para ação 
coletiva na geração de uma economia oceânica sustentável.

Esta discussão fornece a lente ciência-negócio-política sobre as 
pressões enfrentadas pelo oceano e identifica as áreas para 
administração responsável.
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Mantendo a Fé

Os líderes religiosos há muito estão na vanguarda da promoção da 
liberdade e da colaboração por meio de suas amplas e profundas redes 
globais.

Diante da crescente vulnerabilidade social, onde e como a fé, os 
negócios e outros líderes podem se cruzar para criar espaço para 
liberdades compartilhadas?
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Encontrando o Equilíbrio Certo para Criptomoedas

O boom e a queda nos mercados cripto, agravados pela dramática 
volatilidade em 2022, deixaram muitos com dúvidas sobre o futuro da 
inovação blockchain.

O que seria necessário para elaborar uma regulamentação 
suficientemente robusta para aproveitar os benefícios das moedas 
digitais e, ao mesmo tempo, garantir resultados macroeconômicos e 
sociais positivos?
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Desbloqueando empregos para refugiados

Com um número sem precedentes de refugiados forçados a fugir de 
suas casas, os mercados de trabalho precisam responder rapidamente.

Como as empresas e o governo podem trabalhar juntos para criar 
oportunidades de emprego para refugiados?
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Pronto para a transparência cerebral?

A promessa da neurotecnologia para melhorar vidas e obter 
informações sobre o cérebro humano está crescendo.

Como podemos manter a privacidade dos dados e a liberdade pessoal à 
medida que avançamos em direção a um mundo de transparência 
cerebral?
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Os diferentes caminhos para a transição energética

Segurança energética, acessibilidade e sustentabilidade são pilares de 
uma transição energética bem-sucedida.

Em uma época de oferta sufocada, lenta redução de emissões e 
discrepâncias no acesso à energia entre economias avançadas e em 
desenvolvimento, como uma transição energética globalmente 
inclusiva pode ser acelerada?
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Mapeando as Trajetórias da Rússia

Prevê-se que a economia da Rússia contraia até 6% em 2022 – mesmo 
em um contexto de preços recordes de energia.

Quais são os principais cenários para a Rússia em 2023 em sua 
economia, política interna e postura militar?
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O que vem a seguir para a política monetária?

Um período dramático de inflação crescente levou ao maior aperto da 
política monetária em décadas. É necessário repensar radicalmente os 
bancos centrais ou as metas e kits de ferramentas atuais são 
suficientes?
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IA e empregos de colarinho branco

Avanços recentes no aprendizado de máquina significam que tarefas 
cognitivas cada vez mais complexas e produção criativa podem ser 
automatizadas.

As implicações desses desenvolvimentos estão sendo exageradas ou 
estamos nos aproximando de um ponto de inflexão e de uma nova era 
disruptiva para os trabalhadores do conhecimento?
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