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WEF revela que, das 29 companhias mais criativas do mundo, a maioria é jovem e americana 
 
Elas são jovens, majoritariamente americanas e têm papel ativo em grandes tendências que estão 
revolucionando o mundo. 
 
É esse o perfil das 29 empresas reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em 
inglês) como as mais inovadoras deste ano em todo o planeta. Juntas, integram o "Technology 
Pioneers 2005", levantamento cujo objetivo é apontar as companhias que estão desenvolvendo as 
tecnologias mais transformadoras e que podem beneficiar a sociedade. O Valor foi a única 
publicação brasileira a ter acesso ao estudo, feito pelo WEF em parceria com as consultorias 
Deloitte e Apax Partners. 
 
A pesquisa é feita anualmente desde 2000. Na lista deste ano, figuram empresas que se 
destacaram na busca de respostas para quatro grandes tendências que estão mudando a vida tal 
como é hoje. São elas o envelhecimento da população; a busca por novas fontes de energia; a 
mudança do mundo conectado por fios para a mobilidade; e a preocupação crescente com 
segurança, física ou virtual. "As 29 companhias estão desafiando a noção aceita de como as coisas 
são hoje", afirma Ged Davis, diretor de conhecimento estratégico do WEF, por meio de uma 
teleconferência. 
 
A maioria esmagadora das eleitas é americana. Das 29 pioneiras, 21 têm sede nos EUA - o que 
mostra que o país conserva papel dominante quando o assunto é inovação. O segundo lugar no 
levantamento ficou com o Reino Unido, com três empresas. Israel teve dois nomes na lista. 
Alemanha, Austrália e Espanha apresentaram um representante cada. Apesar do surgimento de 
novos pólos tecnológicos, como Índia e Israel, os americanos permanecem na dianteira em 
pesquisas. "O ambiente nos EUA favorece a inovação. É mais fácil executar uma grande idéia lá 
do que em outros países", afirma Sohini Chowdury, gerente do estudo conduzido pelo WEF. 
 
Farta disponibilidade de recursos, públicos e privados, e grandes centros de pesquisa em 
universidades contribuem para a preponderância dos americanos. Há também uma preocupação 
especial do governo, nas esferas federal e estaduais, com estudos sobre fontes de energia 
renováveis e segurança. "O financiamento público é significativo. O governo reconhece que 
seremos pioneiros em células de combustível", afirma James Balcom, presidente da californiana 
PolyFuel. 
 
Mais do que dinheiro, o poder público pode ajudar oferecendo incentivos e estabelecendo regras 
que facilitem o caminho dos pesquisadores, diz Sohini, do WEF. O setor militar, grande 
fomentador de inovações durante a Guerra Fria, ainda tem papel relevante no incentivo a 
pesquisas. Uma das companhias citadas pelo estudo neste ano, a Molecular Imprints, surgiu 
dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela desenvolve sistemas de impressão 
litográfica que são usados na indústria de semicondutores e componentes ópticos. 
 
A Konarka, que criou uma engenhosa tecnologia de energia fotovoltáica, recebe grande apoio das 
Forças Armadas americanas e da Comissão de Energia da Califórnia, diz Howard Berke, presidente 
da companhia.Todas as empresas da lista do WEF são muito jovens. A mais "veterana" delas, 
fundada em 1985, é a Nanofilm, que manipula moléculas para desenvolver filmes ultra-finos que 
melhoram a durabilidade e o desempenho de materiais transparentes. 
 
Em certa medida, esse perfil é conseqüência das regras do levantamento. Só são eleitas como 
pioneiras empresas que tenham desenvolvido alguma tecnologia nova nos últimos dois anos e que 
ainda não façam parte do WEF. A escolha das vencedoras é feita por um comitê de cientistas e 
acadêmicos notáveis - pessoas que acompanham mais de perto invenções embrionárias. No 
entanto, a pouca experiência das companhias também é uma evidência de que a juventude pode 
favorecer a criatividade. Empresas pequenas, não raro nascidas nos departamentos de pesquisas 
de grandes universidades, em algumas situações têm mais agilidade do que as grandes 
corporações. 



Todo esse esforço em torno da inovação, porém, não significa que nos próximos anos veremos o 
surgimento de grandes companhias internacionais, a exemplo do que ocorreu em décadas 
anteriores, quando tomaram corpo multinacionais do porte da Microsoft, Apple e Oracle. A razão é 
simples: ávidas por novidades e com os cofres recheados, essas empresas tem facilidade para 
identificar rapidamente os focos de inovação e absorver as companhias nascentes quando as 
tecnologias interessam a seus negócios. Prova disso é que grande parte das novatas acredita que 
será alvo de aquisições. Como amostra, uma enquete informal feita pelo Valor com seis empresas 
citadas na pesquisa, que desenvolveram tecnologias de mobilidade, revelou que quatro delas 
acreditam que não se manterão independentes nos próximos anos. 
 
Nenhuma delas quis fazer comentários mais profundos sobre o assunto, mas uma pista nessa 
direção é a necessidade crescente de escala na indústria de telecomunicações, que está se 
consolidando em grandes grupos de presença internacional. A indústria de tecnologia da 
informação (incluindo telecomunicações) ainda se recupera do tombo que levou no início dos anos 
2000 e tem buscado se fortalecer para enfrentar os novos tempos. Algumas das companhias mais 
inovadoras no levantamento deste ano, porém, têm planos de alçar vôo solo e não descartam a 
possibilidade de abrir o capital - casos da Nanofilm e da Wave7 Optics, que atua no segmento de 
fibra óptica. 
 
O ambiente é favorável para a incursão dessas companhias no mercado de capitais, afirma Peter 
Englander, sócio da Apax. "O mercado voltou a colocar dinheiro em ações de tecnologia. Temos 
visto casos bem-sucedidos de listagens dessas empresas em bolsa, como Google", observa. 
Englander diz que, no terceiro trimestre deste ano, o volume de investimentos em ações de 
tecnologia foi o maior desde 2001. 
 
Companhias da área de biotecnologia estão otimistas com o cenário para 2005, quando esperam 
aumento dos investimentos no setor. É o caso da Raven Biotechnologies, que desenvolve 
medicamentos com base em anticorpos. "O ambiente é muito promissor, melhor que 2004", diz 
Jennie Mather, fundadora e presidente da empresa. De acordo com a empresária, neste ano foram 
investidos no mundo US$ 9 bilhões em tratamentos com anticorpos. 

 
 
Leia Mais 
 
Pioneirismo tecnológico conta, mas nem sempre é sinônimo de sucesso 
  
O Google, dono do mais bem-sucedido mecanismo de buscas na internet, figurou na lista das 
empresas mais inovadoras do mundo elaborada pelo Fórum Econômico Mundial em 2002. A 
trajetória da companhia é o melhor exemplo de um negócio pequeno que, a partir de uma idéia 
genial, mudou a forma como as pessoas se comportam.  A ferramenta desenvolvida pelo Google 
tornou-se tão comum para quem navega na internet que, hoje, é difícil lembrar que esta era uma 
inovação apenas três anos atrás (a pesquisa de 2002 refere-se a 2001). 
 
Nos EUA, o nome da empresa já está se transformando em verbo. Não é raro ouvir alguém 
conjugar o "to google" para se referir a uma pesquisa feita por meio do site. A expansão do 
Google culminou na oferta pública de ações de US$ 1,9 bilhão feita neste ano. O valor ficou 
abaixo do projetado pela companhia, mas sem dúvida foi a listagem em bolsa mais esperada 
desde o estouro da bolha da internet, no ano 2000. 
 
Nem sempre, entretanto, uma grande inovação é sinônimo de sucesso no longo prazo. 
 
Outra empresa que já freqüentou a lista elaborada pelo Fórum Econômico Mundial foi o Napster, 
site de download de música gratuito - e, na época, ilegal. O Napster foi um fenômeno em seus 
primeiros anos, mas desafiou a estrutura da bilionária indústria fonográfica e, ao final, saiu 
perdedor. A empresa foi bombardeada por ações judiciais e obrigada a se enquadrar. Comprada 
pela Roxio, fabricante de software multimídia, adotou o modelo de downloads pagos, mas não 
conseguiu obter o mesmo destaque do passado. O papel de principal loja de download de música 
foi ocupado por um concorrente mais recente, a iTunes, da Apple. 
 



Em muitos casos, a inovação do passado continua longe da realidade da maioria das pessoas. A 
Opera Software, integrante da primeira versão do estudo, em 2000, apostava em um navegador 
para telefones móveis que ajustava o formato dos sites da telona dos computadores para a 
telinha dos celulares. Só agora, porém, a internet móvel começa a ganhar força. Os investimentos 
em redes de telefonia de terceira geração ainda engatinham - ou inexistem - na maioria dos 
países. O Fórum Econômico Mundial não mede a taxa de sucesso das empresas que aponta como 
inovadoras. Mas Sohini Chowdury, gerente responsável pelo levantamento anual, afirma que a 
maioria delas continua "viva".  

 
 
Leia Mais 
 
Na biotecnologia, chances para o Brasil 
João Luiz Rosa   
 
Diante da lista do World Economic Forum, na qual 21 das 29 empresas mais inovadoras do mundo 
têm origem nos Estados Unidos, fica a pergunta: países com recursos financeiros limitados, como 
o Brasil, tem chance na cada vez mais acirrada corrida tecnológica? 
 
Uma visita aos laboratórios da Alellyx, em Campinas (SP), pode ajudar a responder a questão em 
pelo menos um dos quatro setores considerados prioritários pela organização - a biotecnologia. 
Criada em março de 2002, com investimento de R$ 30 milhões do grupo Votorantim, a Alellyx já 
conseguiu identificar o vírus responsável pela morte súbita, uma doença que destrói plantações, e 
agora testa soluções para o problema em culturas como eucalipto, laranja e cana-de-açúcar. 
 
Fundada por cientistas e apoiada pelo fundo de investimento do grupo de Antonio Ermírio de 
Moraes, a Alellyx é o exemplo do que Fernando Reinach, presidente da empresa e diretor da 
Votorantim Novos Negócios, considera o modelo básico para obter sucesso em inovação: 
combinar capital de risco e pesquisa universitária. "Foi isso o que permitiu o surgimento das 
gigantes americanas de tecnologia da informação e é isso, agora, o que buscamos para a 
biotecnologia no Brasil", diz Reinach. 
 
Tome-se o exemplo da Cisco, de equipamentos para redes de comunicação. Criada em 1984, por 
um grupo de cientistas da computação da Universidade de Stanford, a Cisco tornou-se uma 
gigante global com vendas de US$ 22 bilhões. A explosão que se viu na área de TI, estaria agora 
tomando forma para se repetir, no futuro, na área de biotecnologia. "Nos ciclos anteriores, o 
homem sempre dominou a matéria inanimada, como a química. Com o avanço da biologia, 
porém, chegamos ao ponto de controlar as células vivas, o que inclui os transgênicos e as 
pesquisas com células-tronco", exemplifica Reinach. 
 
Ingressar na biotecnologia, portanto, parece um caminho irreversível, mas é preciso concentrar-
se nos segmentos em que há condições de competir. Existem três grandes ramos da 
biotecnologia: a vermelha, voltada para a produção de medicamentos; a branca, que cria 
produtos para a química e petroquímica a partir, por exemplo, da cana-de-açúcar; e a verde, 
voltada para a agroindústria. 
 
A vermelha é a mais lucrativa, mas exige investimentos de bilhões de dólares. "É uma pesquisa 
totalmente americana. É difícil competir em volume de capital", diz Reinach. Na verde, porém, há 
grandes chances para o país. Prova disso é que, no ano passado, a Alellyx foi escolhida a melhor 
empresa de biotecnologia pela revista "Scientific American", conta o pesquisador. A boa notícia é 
que vários gestores de fundos de investimento têm repetido que o Brasil reúne universidades e 
empreendedores competentes. O problema é a falta de um mercado de capitais forte. Sem 
condições de sair do negócio mais tarde, os fundos se inibem e acabam nem entrando. 
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