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36 Empresas Inovadoras Reconhecidas como Pioneiros Tecnológicos do Fórum 
Económico Mundial 

 
Nova Iorque, EUA, 27 de Agosto de 2013 – O Fórum Económico Mundial anunciou hoje a sua mais recente 
seleção de Pioneiros Tecnológicos, consistindo de 36 das technologia start-ups mais inovadoras do mundo. Estas 
empresas foram reconhecidas por seu potencial para transformar o futuro dos negócios e da sociedade. As suas 
realizações serão homenageadas na Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum 2013 em Dalian, República 
Popular da China, de 11 a 13 de setembro. 
 
Alguns dos Pioneiros Tecnológicos deste ano estão sendo reconhecidos por seus esforços nas áreas da cura de 
doenças genéticas, do fornecimento de água potável a preços acessíveis e do acesso ao ensino superior, bem 
como da criação de abordagens inovadoras para a distribuição de luz natural em imóveis e do fornecimento de 
carregamento sem fios de dispositivos eletrônicos.  
 
Os Pioneiros Tecnológicos fazem parte da comunidade do Fórum Económico Mundial de pioneiros,                e 
inovadores. Estes Novos Campeões ajudam outros membros do Fórum a compreender melhor o futuro contexto de 
uma economia e sociedade em transformação. 
 
Os Pioneiros Tecnológicos 2014 são (por ordem alfabética): Adtelligence, Advantix Systems, Agios 
Pharmaceuticals, Airbnb, Alphabet Energy, AppNexus, BIND Therapeutics, bluebird bio, Bug Agentes Biologicos, 
Codecademy, Coursera, Cyberdyne, Data4, Dnevnik.ru, D-Rev: Design Revolution , EcoNation, Foundation 
Medicine, GitHub, Jana, Kaggle, Kebony, Koemei, Lenddo, LiveU, Natera, Nest Labs, Oasys Water, OMC Power, 
Rethink Robotics, Second Sight Medical Products, Selecta Biosciences, SunPartner, SynTouch, TruTag 
Technologies, Viki and Witricity Corporation. 
 
“O im  c        cn l gi  c n in   c   c n    m                       ci     ,”  fi m   D vi  Aikm n, 
Administrador Executivo, Responsável dos Novos Campeões do Fórum Económico Mundial. "A diversidade do 
pensamento inovador e das soluções possíveis que oferecem são a razão porque líderes provenientes de todos os 
setores da sociedade estão interessados em interagir com os Pioneiros Tecnológicos". 

 
Entre os Pioneiros Tecnológicos anteriores encontram-se: Google (2001), Mozilla Corporation (2007), Wikimedia 
(2008), Twitter (2010),Dropbox (2012), SoundCloud (2013), Kickstarter (2012), Qifang (2009), MC10 (2013), 
TaKaDu (2011), NetQin (2011), BloomEnergy (2010), Recyclebank (2009), 23&Me (2008), MBA polymers (2007) e 
Monitise (2006)  
 
A cada ano, o Fórum Económico Mundial escolhe um número seleto dos Pioneiros Tecnológicos de centenas de 
candidatos. As empresas candidatas são nomeadas por Membros, constituintes e colaboradores do Fórum 
Económico Mundial e pelo público. Um comitê de seleção, constituído por peritos em tecnologia e inovação e por 
académicos e investidores de capital de risco, analisam todas as candidaturas antes de fazerem a sua 
recomendação ao Fórum Económico Mundial.  
 
Os Pioneiros Tecnológicos 2014 serão premiados pelas suas realizações em uma cerimónia em 12 de setembro na 
Reunião Anual dos Novos Campeões 2013. A Reunião é o mais importante encontro de negócios global na Ásia e 
reunirá líderes de grandes multinacionais e diretores presidentes de empresas dinâmicas e de rápido crescimento. 
 
Para mais informação sobre o programa dos Pioneiros Tecnológicos do Fórum Económico Mundial veja 
http://www.weforum.org/techpioneers. 
 

Notas aos Editores 

 Siga os Pioneiros Tecnológicos no Twitter em http://twitter.com/techpioneers 

 36 empresas celebradas por suas tecnologias pioneiras, que poderiam prometem transformar a atividade 
económica e a sociedade 

 Os Pioneiros Tecnológicos são selecionados anualmente por um comitê de seleção de alto nível.  

 Desde 2000, foram mais de 550 as empresas selecionadas como Pioneiros Tecnológicos  

 Leia os perfis destes Pioneiros e descarregue o relatório em http://www.weforum.org/techpioneers 
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 Leia o blog Pioneiro Tecnológico em http://www.forumblog.org  

 Veja as melhores fotos do Fórum no Flickr em  http://flickr.com/worldeconomicforum  

 Torne-se fã do Fórum no Facebook em http://wef.ch/facebook 

 Siga o Fórum no Twitter em http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 

 Siga o Fórum no Google+ em http://wef.ch/gplus  

 Siga a Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Económico Mundial em  http://wef.ch/amnc13  

 Próximos eventos do Fórum em http://www.weforum.org/events 

 Press Releases em http://www.weforum.org/pressreleases  

 
O  Fórum Económico Mundial é uma organização internacional independente empenhada na melhoria da situação mundial através do 

envolvimento de agentes económicos, políticos, académicos e líderes da sociedade na formação das agendas global, regional e da indústria. 

 

Constituído como fundação sem fins lucrativos em 1971, com sede em Genebra, na Suíça, o Fórum não está associado a qualquer interesse 

político, partidário ou nacional (www.weforum.org). 

 

 

Se não desejar receber mais comunicações do World Economic Forum, clique  aqui. 
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