
Fórum destaca visionários em tecnologia   
 
O Fórum Econômico Mundial apresenta nesta segunda-feira (05/12) as 36 empresas visionárias 
selecionadas como os Pioneiros Tecnológicos 2006, nas áreas de biotecnologia, energia e 
tecnologia da informação. 
 
A lista anual, preparada desde 2000, aponta as empresas que mais contribuirão para o 
desenvolvimento de tecnologias que transformarão a vida das pessoas e têm potencial de impacto 
em longo prazo nos negócios e na sociedade. 
 
Entre os eleitos deste ano, a maior parte - 19 empresas - é da área de tecnologia da informação, 
sendo sete deles baseados na Califórnia, Estados Unidos, onde fica a área conhecida como Vale do 
Silício. 
 
A área de atuação destes pioneiros tecnológicos dá pistas das principais tendências no universo de 
TI. 
 
Na área de mobilidade, a lista de tecnologias inovadoras inclui plataformas para celulares de 
próxima geração (Icera), soluções de mobile banking, ou seja, acesso a serviços bancários pelo 
celular (mobileATM) e infra-estrutura para redes sem fio (The Clouds Network). 
 
Em segurança, os destaques ficam com as tecnologias de proteção em tempo real da rede 
(Fortinet), biometria (UPEK), autenticação via voz (Voice.Trust) e gerenciamento de privacidade 
(Voltage Security). 
 
A área de multimídia também traz inovações, com especial atenção para o desenvolvimento de 
plataformas que levarão a experiência 3D ao usuário (Holografika e Matrix Semiconductor), chips 
de processamento de imagem digital que corrigem a distorção em telas (Silicon Optix) e soluções 
para distribuição de conteúdo via IP (BitBand Technologies), redes ópticas (Transmode Systems) 
e celulares e dispositivos móveis (Tao Group). 
 
Também foram eleitas como pioneiras empresas das áreas de gerenciamento do ciclo de vida de 
TI (Altiris), comércio eletrônico (Navio), localização e mapas (Rosum Corporation e Telmap), 
servidor de aplicações de voz (VoiceObjects) e tecnologia para o desenvolvimento de lentes 
(Varioptic). 
 
Confira a lista completa das 17 empresas mais inovadoras em tecnologia da informação (para 
conhecer os eleitos em biotecnologia e energia clique aqui ): 
 
Altiris 
País: Estados Unidos 
Inovação: software para o gerenciamento do ciclo de vida de TI, que ajuda a reduzir custo total 
de propriedade. 
 
BitBand Technologies 
País: Israel 
Inovação: distribuição de conteúdo em vídeo e entrega de soluções baseadas em redes IP de 
banda larga para empresas de telecom. 
 
Fortinet 
País: Estados Unidos 
Inovação: soluções de segurança integradas para proteção das redes em tempo real. 
 
 
 



Holografika 
País: Hungria   
Inovação: desenvolvimento de telas 3D. 
 
Icera 
País: Reino Unido 
Inovação: plataformas para celulares de próxima geração, incluindo 3G. 
 
Matrix Semiconductor 
País: Estados Unidos 
Inovação: produção de circuitos integrados 3D. 
 
mobileATM 
País: Reino Unido 
Inovação: soluções financeiras e bancárias para celular. 
 
Navio Systems 
País: Estados Unidos 
Inovação: tecnologia para comércio eletrônico sem intermediários. 
 
Rosum Corporation 
País: Estados Unidos  
Inovação: tecnologia de localização via sinal de TV. 
 
 
Silicon Optix 
País: Estados Unidos 
Inovação: chips de processamento de imagem digital que corrigem a distorção em telas. 
 
Tao Group 
País: Reino Unido  
Inovação: plataforma que permite levar conteúdo a dispositivos móveis. 
 
Telemap 
País: Israel 
Inovação: tecnologia de navegação e mapas. 
 
The Cloud Networks 
País: Reino Unido 
Inovação: redes sem fio. 
 
Transmode Systems 
País: Suécia 
Inovação: redes ópticas para tráfego de voz, dados e imagem. 
 
UPEK 
País: Estados Unidos 
Inovação: soluções biométricas. 
 
Varioptic 
País: França 
Inovação: lentes para a próxima geração de dispositivos móveis. 
 
 
 



Voice.Trust 
País: Alemanha 
Inovação: autenticação por voz. 
 
VoiceObjects 
País: Alemanha 
Inovação: sistemas de gerenciamento de aplicações de voz. 
 
Voltage Security 
País: Estados Unidos 
Inovação: sistema de segurança baseado em identidade, plataforma de gerenciamento de 
privacidade. 
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