
Destacados pela inovação  
 
Finlândia, Irlanda, Suécia, Suíça e Estados Unidos estão entre os países com maior ranking em 
capacidade de inovação, de acordo com uma avaliação inédita do Forrester Research, realizada 
junto a 26 nações. A lista resultante demonstra como governos podem implementar 
estratégias bem sucedidas de inovação para uma economia de conhecimento em rede global. 
 
De acordo com o Forrester, nações desenvolvidas como Estados Unidos e Japão gastam em 
média 1.270 dólares per capita ao ano com pesquisa e desenvolvimento, com pouco a mostrar 
no que diz respeito a seu investimento em ciência e tecnologia. O dinheiro dos contribuintes 
está sendo desperdiçado, porque muitos políticos e burocratas confundem inovação com 
invenção. 
 
"A maior falha em muitas agendas de inovação é que elas olham as nações como sistemas 
fechados, como se devessem ter todas as capacidades inovadoras dentro de casa. Isso não 
pode ser feito", disse Michelle de Lussanet, vice-presidente e diretor de pesquisas do Forrester. 
 
Em vez disso, o instituto vê um sistema global emergente de inovação colaborativa entre 
países, companhias, universidades e outras organizações. O Forrester chama essas 
colaborações de Redes de Inovação. Numa Rede de Inovação, países identificam e assumem 
papéis determinados — Inventor, Transformador, Financiador ou Corretor — de acordo com 
suas capacidades. Firmas pioneiras como IBM, Procter & Gamble e BT já dominam Redes de 
Inovação corporativas globais. Agora é a vez de os governos alimentarem e fortalecerem essas 
estruturas colaborativas de mercado, instituindo políticas públicas de olho no futuro. 
 
O Forrester aplicou sua metodologia Forrester Wave para avaliar as capacidades de inovação 
de 26 nações nas quatro áreas de competência mencionadas acima: Inventor, Transformador, 
Financiador e Corretor. Na análise da capacidade de excelência numa Rede de Inovação de um 
país, as medidas tradicionais de riqueza, poder e tamanho não importam tanto quanto o 
domínio de uma competência específica. Por exemplo:  
 
- Tanto a Suíça quanto os Estados Unidos ficaram em altas posições no ranking como 
Invetores graças a suas conquistas acadêmicas e vantagem de alta tecnologia;  
 
- A Irlanda é uma nação Transformadora por conta de sua habilidade de atrair firmas 
inventivas de outros países, graças a seu expertise em marketing e produção, e à sua 
proximidade geográfica dos mercados europeus;  
 
- A Finlândia e a Suécia marcam muitos pontos na categoria Financiador graças a seus altos 
investimentos em P&D e disponibilidade de capital de risco local e estrangeiro;  
 
- Nenhum país se destaca como Corretor, o que indica que todas as nações ainda precisam 
melhorar suas competências de colaboração além das fronteiras.  
 
Os 26 países avaliados, e que foram escolhidos por serem membros da Organização para 
Desenvolvimento e Cooperação Econômica, são: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República 
Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, 
Coréia do Sul, México, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, 
Suíça, Grã-Bretanha e Estados Unidos.  
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