
 
Resumo do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo de 2014 

- Tema do SPIEF 2014: "Mantendo a confiança em um mundo em fase de 
transformação." 

SÃO PETERSBURGO, Rússia, 30 de maio de 2014 /PRNewswire/ -- 

Um total de 82 eventos foram realizados, incluindo: 

• a sessão plenária presidencial 
• 51 sessões de painéis 
• 6 briefings 
• 10 sessões interativas no formato Arena 
• 6 mesas redondas 
• 4 teledebates nos canais Russia Today, Rússia-24, CNN e CNBC 
• uma oficina ('Putting Private Sector Infrastructure Money to Work' - 'Colocando o 

dinheiro do setor privado para funcionar') - um novo formato introduzido em 2014 que 
envolve participantes que trabalham em pequenos grupos em mesas redondas de 6 
a 8 pessoas seguido pela apresentação dos resultados das discussões para o 
público e votação 

• 2 cafés da manhã de negócios 
• 1 evento no formato 'Studies in Leadership: Defining Our Future' ('Estudos de 

liderança: Definindo o nosso futuro") 

Pela primeira vez no SPIEF, também foram realizadas três sessões da Cúpula de CEO 
Global, organizadas em conjunto com a União de Industriais e Empresários da Rússia. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor 
clicar: http://www.multivu.com/mnr/71400543-st-petersburg-international-economic-forum 

Participação do presidente russo nos eventos do Fórum: 

• sessão plenária 
• discurso na Cúpula do Clube de Energia 
• reunião com os chefes de empresas globais de energia 
• reunião com os CEOs e presidentes das principais empresas globais   
• reunião com os membros do conselho de peritos internacionais do Fundo de 

Investimento Direto russo e representantes da comunidade internacional de 
investimentos 

• uma série de reuniões bilaterais. 

O número total de moderadores e palestrantes atingiu 527 pessoas em 2014. 

Negócios e serviços de conhecimento: 

• Plataforma de rede de negócios: foram realizadas 410 reuniões de negócios em 
dois locais de reunião 

• Transmissão de vídeo de todos os eventos do Fórum no site e painéis de televisão 
no local 

• Canal SPIEF - entrevistas com líderes empresariais e políticos estrangeiros e russos 
na preparação e durante o Fórum, transmitido no site e painéis de televisão no local; 
45 entrevistas foram realizadas em 2014 

• Portal de fatos para introspecção com fatos, infográficos e análises sobre os 
principais temas e sessões de Fórum 

• Murais Sociais no local para exibir mensagens dos participantes do Fórum postadas 
em redes sociais 



Fórum em números   

Resistindo à pressão do governo dos EUA, o SPIEF 2014 reuniu mais de 7.500 
participantes, incluindo 248 chefes de grandes empresas estrangeiras e 445 chefes de 
empresas russas. 

Dentre eles, os convidados do Fórum incluíram 40 CEOs de companhias estrangeiras e 24 
CEOs de empresas russas nas listas daForbes e Fortune. 

Referência: 

1. As maiores empresas que participaram do SPIEF 2014 no nível de CEO/Presidente: 
Telenor Group, Royal Dutch Shell, Philip , Glencore, BP, Total, Eni, Schlumberger, 
Alstom, Fortum Corporation, Danone,Kinross Gold, ABB e outras. 

2. Os CEOs de 30 empresas internacionais se recusaram a participar do SPIEF, sendo 
20 devido à situação geopolítica (dos quais 15 são dos Estados Unidos). 

O Fórum contou com 219 representantes de delegações estrangeiras de 73 países. 

Como parte do SPIEF 2014, 175 acordos foram assinados com empresas russas e 
estrangeiras, incluindo 15 acordos sobre a implementação de projetos de investimento em 
diversas esferas da economia no valor total de RUB 401,4 bilhões. 

Por favor, visite o site oficial http://www.forumspb.com para mais informações. 

  

CONTATO: +7-(812)-635-80-18, pr@forumspb.com 

 

 


