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De 10 a 19 De novembro

9 dias de imersão no mais avançado ecossistema  
de criação de startups globais

Israel 
experience 
2021



Por que Israel?  
 לארשיהמל

O que o Waze, o pen drive, o ICQ, os drones e as cápsulas 
para endoscopia têm em comum? São todas inovações 
criadas em Israel que ganharam o mundo. País que mais 
investe em pesquisa e desenvolvimento (4,5% do seu PIB) 
e responsável pela maior taxa per capta de startups no 
planeta (uma para cada 1,4 mil habitantes), Israel é um 
case estudado por universidades e escolas de negócio do 
mundo todo sobre como uma nação pode sustentar sua 
economia baseada em serviços digitais e desenvolvimento 
de tecnologias escaláveis mundialmente.

quando? 
יתמ

De 10 a 19 de novembro, vamos visitar as empresas, 
universidades, fundos de investimento e órgãos públicos 
responsáveis pelo profícuo ecossistema de inovação e 
negócios de Israel e nos reunirmos com os fundadores das 
empresas mais brilhantes do país.
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o que faremos?  
 תויוליעפ

l Reúna-se com os líderes das universidades e institutos  
 de pesquisa, cujos alunos já venceram 10 prêmios Nobel,  
 e entenda como estas instituições contribuem para  
 o desenvolvimento de soluções disruptivas com  
 aplicações de mercado.
l Conheça os centros de pesquisa e desenvolvimento  
 de grandes transnacionais estrangeiras que se instalam  
 em Israel para beneficiarem-se da excelência científica  
 do ecossistema israelita.
l Tenha reuniões com órgãos públicos como a Innovation  
 Authority e a Startup Nation Central para compreender  
 como o poder público pode fomentar a inovação  
 e disseminar o empreendedorismo.
l Assista a palestras com acadêmicos, empresários  
 e autores de livros sobre como a história e a geopolítica  
 do Oriente Médio contribuíram para a geração de um  
 ambiente favorável à criação de empresas  
 de alta tecnologia.
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10/11 – Quarta-feira
22h45 Saída do Brasil em voo direto de Guarulhos  
 para Tel Aviv (Voo e horário sugeridos – os viajantes  
 podem optar por outras rotas) 

11/11 – QuiNta-feira
17h15  Chegada ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv 
 Transfer para o hotel e noite para descanso.  
 Não é aconselhável realizar atividades nesse dia

12/11 – Sexta-feira
Em Israel, o final de semana é na sexta e sábado. 
Nestes dias, uma agenda de turismo e lazer opcional 
é oferecida. Ver descrição detalhada no final deste 
prospecto.

13/11 – Sábado
20h00 Jantar de boas-vindas no restaurante L28, aceleradora 
 de chefs. Mais do que isso, a L28 é uma plataforma  
 culinária que abre espaço para cozinheiros talentosos  
 criarem seus próprios menus e negócios, recebendo  
 mentoria de chefs israelenses consagrados.

 Depois, briefing sobre a agenda da semana 

 

agenda 
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14/11 - domiNgo
7h30 Café da manhã

9h00 – 11h30 
aula magna com Samuel Feldberg (USP):  
história e geopolítica de Israel. 
Conheceremos as raízes da inovação israelense em uma 
aula magna com o prof. Dr. Samuel Feldberg, coordenador 
do Laboratório de Estudos sobre o Oriente Médio da USP e 
professor de política internacional da Universidade de Tel Aviv

11h45 – 13h15 Almoço

13h45 – 15h30 
Startup nation Central
Saiba como encontrar aquele 
parceiro ou solução altamente 
inovadora com a ajuda da 
Startup Nation Central. Ela é 
uma entidade independente de 
apoio ao empreendedorismo e 
também atua como plataforma 
que aproxima empresários, 
investidores, governos e ONGs ao 
ecossistema de inovação de Israel. 

16h15 – 18h00  
Fintechs e as soluções financeiras do futuro
Vamos nos reunir com os estrategistas da Equitech, uma 
das principais assessorias de desenvolvimento e gestão de 
fintechs. A Equitech também ajuda na conexão com potenciais 
investidores e funciona como atual sede da Associação 
Israelense de Fintechs

18h30  Retorno ao hotel
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15/11 - SeguNda
7h15 Café da manhã

8h10 - 9h30 Viagem a Haifa, norte de Israel

9h50 – 12h00  
Instituto de Tecnologia de Israel 
(Technion)
Visitaremos e nos reuniremos com 
pesquisadores do Technion, o mais 
renomado centro acadêmico de 
pesquisas em ciências exatas de Israel e 
formador de 10 pesquisadores laureados 
com o prêmio Nobel. IBM, Microsoft, 
Google e Facebook escolheram Haifa 
para sediar seus laboratórios de P&D em 
segurança de dados. 

12h00 – 13h40 Almoço

14h15 – 15h45 
Healthtechs e as novas tecnologias para viver melhor
Vamos conhecer os executivos da Resmetrix Medical, uma 
health tech que desenvolveu uma cinta com sensor (wearable) 
que capta padrões de deterioração respiratória característicos 
de Covid-19, asma ou pneumonia. Os sinais são enviados ao 
paciente, em forma de alerta a seu celular e a centros de 
monitoramento médico. A solução foi essencial para reduzir o 
crescimento das contaminações por Covid no país.

16h30 – 17h45 
melhorando a logística dos e-commerces
Em sequência, visitaremos a Caja Systems, startup de logística 
de delivery que usa sofisticados softwares e robôs para 
aplicar tecnologia de automação em armazéns. O sistema 
é desenvolvido para melhorar a eficiência dos varejistas de 
e-commerce, reduzir custos operacionais e baixar a ocorrência 
de erros.

18h30 - 19h30  Retorno a Tel Aviv e descanso no hotel
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16/11 - terça
7h15 Café da manhã

9h30 – 11h45  
automação de entregas com Flytrex aviation
Teremos um encontro com os líderes da Flytrex, startup que 
oferece soluções customizadas de entrega por drones e 
baseada em tecnologia de nuvem. O drone é feito de fibra de 
carbono e pode transportar uma carga de até 3 kg e viajar  
13 quilômetros a uma velocidade de 55 km/h. Atualmente, 
opera comercialmente na Carolina do Norte (EUA) e Islândia.

12h – 13h00   Almoço
 

13h30 – 15h  
o milagre econômico israelense no Peres museum  
of Innovation 
Faremos uma visita guiada pelo instituto criado com o nome  
do ex-primeiro ministro Shimon Peres e que reconstitui a história 
do milagre econômico de Israel, um país desértico que se 
desenvolveu graças à inovação.

15h30 – 17h30 
as próximas descobertas científicas:  
Weizmann Science Institute
Conheça o instituto referência 
mundial em pesquisas 
médicas. Algumas das técnicas 
revolucionárias descobertas pelo 
Weizman são a amniocentese 
(prática obstetrícia que retira 
líquido amniótico do abdome 
materno para análise) e a criação 
de drogas eficazes para o 
combate à esclerose múltipla.  
O Weizmann recebe royalties de 25 dos 100 medicamentos 
mais vendidos no mundo e é líder na pesquisa de metodologias  
baseadas em “células-alvo” para o tratamento de tumores.

18h00 Retorno ao hotel
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17/11 - Quarta
7h00 Café da manhã

8h00 – 9h20  
Viagem a Beer’ Sheeva, cidade-sede da unidade de combate 
ao ciberterrorismo do Exército israelense e capital mundial da 
cibersegurança. 

9h45 – 12h00  
CyberSpark: por dentro das 
soluções mais avançadas de 
cibersegurança 
No deserto de Negev, visitaremos 
o CyberSpark, parque tecnológico 
que concentra as soluções mais 
avançadas de cibersegurança de 
Israel, tais como a proteção de 
redes elétricas, hospitais e redes 
de dados.

12h15 – 15h00 
almoço e visita ao kibutz de Hatzerim
Aqui conheceremos a icônica comunidade coletiva onde foi 
inventada a irrigação por gotejamento e a dessalinização 
de água marinha. Visite as fábricas de componentes 
para filtragem, fertilização e irrigação de terras áridas e 
vivencie o estilo de vida dos kibutz, forma de organização 
social crítica para a formação do Estado de Israel.

15h40 – 17h00  
robôs que vigiam e cuidam 
Conversaremos com os executivos da RoboTiCan, que projeta 
robôs para patrulha e segurança, mas adaptaram suas 
unidades para atendimento em hospitais de Beer Sheva com 
pacientes de Covid-19. O robô possibilita comunicação sem 
contato entre médicos e pacientes 

17h10 – 18h20
Viagem de retorno a nossos hotéis em Tel Aviv
18/11 - QuiNta
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7h00 Café da manhã

8h00 – 9h30  Viagem a Jerusalém

10h00 – 11h30
ajudando e apoiando os empreendedores
Visitaremos a agência de desenvolvimento responsável por 
formular políticas públicas de apoio ao empreendedorismo 
e inovação. A Innovation Authority oferece redes de apoio às 
startups locais e ajuda a conectá-las a parceiros dentro e fora 
do país. Para muitos especialistas, é um pilar fundamental para 
o sucesso econômico de Israel.

12h00 – 14h00 
Almoço e visita ao mercado de 
Jerusalém Oriental
Excelente oportunidade de 
almoçar e apreciar a cultura 
judaica em um dos mercados 
livres mais tradicionais do país.

14h30 – 15h45 
Como a Intel se beneficia da 
inovação israelense
Faremos reunião com os técnicos 
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Intel e 
conheça algumas das tecnologias da próxima geração, como 
as novas arquiteturas de semicondutor e criação de camadas 
de segurança embutidas no firmware de equipamentos para 
setores sensíveis. Entenda o porquê de transnacionais do 
mundo todo criarem centros de desenvolvimento para explorar 
o  
talento de Israel.

16h30 – 18h00 Retorno a Tel Aviv

19h30 
Jantar especial de encerramento no Whisky Club, um dos mais 
famosos restaurantes de negócios da cidade de Tel-Aviv.
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19/11 – Sexta
11h00 Checkout do hotel e dropoff no Aeroporto de Tel Aviv

adicional turismo
Depois da agenda de negócios, oferecemos dois dias 
de turismo. Ambos com guias que falam português, 
almoços e todos os ingressos incluídos. 

No primeiro dia, vamos nos dedicar à cidade sagrada 
de Jerusalém, com visitas ao Monte das Oliveiras, 
tumba do Rei Davi e o local onde Jesus realizou a 
Última Ceia. Vamos caminhar pelos locais sagrados 
para o judaísmo, cristianismo e islamismo. 

Também visitaremos a igreja da Sepultura Sagrada, 
Muro das Lamentações e o Museu do Holocausto. 

No segundo dia, visitaremos a montanha de Masada 
e as ruínas históricas do que foi uma fortaleza 
construída por Herodes. À tarde, visita ao Mar Morto.
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HotéIs recomendados

l Hotel rothschild 22 
Este hotel na avenida Rotschild está a 10 minutos a 
pé do bairro de Neve Tzedek, famoso pelos pontos 
turísticos e gastronômicos, e a 200 metros da Bolsa 
de Valores de Tel Aviv. Também está a 25 minutos de 
carro do Aeroporto Internacional Ben Gurion.
l Diária a partir de US$ 176,00
l Nota no Booking: 8,9

l 65 Hotel rothschild  
tel aviv atlas boutique Hotel

Com excelente localização, fica no centro de famosos 
pontos turísticos e de lazer, como o  
Museu do Salão da Independência e o shopping 
Dizengoff Center. 
l Diária a partir de US$ 263,00
l Nota no Booking: 9,1
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importante: Este é apenas um folder promocional. As condições de pagamento, itens incluídos e cláusulas 
de reembolso estão discriminadas em contrato a ser assinado separadamente entre as partes. As reuniões 
e horários acima listados são referências e podem sofrer alterações ao longo da preparação da viagem.

reservas
feche a  

sua viagem 
em 2020 e  

assegure um  
desconto de  
uS$ 1100

em CaSo de CriSe SaNitária, deVoLVemoS 
iNtegraLmeNte o diNHeiro

l inscrições em 2021: uS$ 3690

l inscrições em 2020: uS$ 2590

l bôNuS: inscrições feitas até  
 novembro de 2020 ganham ainda  
 adicional turismo grátis
l a partir de  

 10x uS$ 259”

Itens incluídos
l Chegada no aeroporto de Tel Aviv: pickup do grupo  
 no início do tour
l Guias que falam português, inglês e hebraico
l Jantar de recepção e de encerramento inclusos
l  Evento de preparação, em São Paulo, pré-viagem
l Livro “Startup Nation (Nação Empreendedora)”  
 para leitura pré-viagem
l Newsletters de preparação a respeito do país,  
 cuidados pessoais, segurança
l Toda agenda de negócios, reuniões e conexões em Israel
l Todos os traslados dentro de Israel
l Entrega de report pós viagem
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+55 11 99485-7505

CoNtato
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Veja como foi a experience 2019



Scale Up 
Nation
Israel, o país das startups, desafia 
o mundo a escalar negócios

Tel Aviv | Jerusalém | Be’er Sheva
Novembro de 2019
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Um 
mergulho 
no milagre 
econômico 
chamado 
Israel
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Quatro homens, um russo, um chinês, um 
americano e um israelense estão parados em uma 
esquina quando são abordados por um repórter. 
“Desculpem-me, senhores, qual a opinião de 
vocês sobre o racionamento de carne na cidade?”, 
questiona o jornalista. “O que é racionamento?”, diz 
o americano. “O que é carne?”, diz o russo. “O que é 
opinião?”, diz o chinês. “O que é desculpem-me?”, 
afirma o israelense.

A anedota é contada pelo escritor Dan Senor, 
autor do best-seller “Start-up Nation – A história 
do milagre econômico de Israel”, para quem o 
sucesso econômico da próspera (e pequena) 
nação encravada no Oriente Médio deve-se ao 
fato de os locais desconhecerem desculpas ou 
justificativas para não executar seus projetos. 
Não à toa, o país produz frutas e verduras em 
pleno deserto e cria soluções globais mesmo 
partindo de um mercado interno de 8,8 milhões 
de pessoas, menos que o município de São Paulo.

Além do inegável espírito destemido de quem 
deixa sua terra natal para emigrar para um país 
novo com poucos recursos naturais e cercado 
por vizinhos hostis, contribui para o sucesso de 
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Israel a engenhosa integração entre pesquisa 
acadêmica, governo e investimento privado.

Os números da jovem nação, territorialmente 
equivalente ao Estado de Sergipe, no Nordeste 
Brasileiro, dão conta de dimensionar o que 
Senor chama de “milagre econômico”.  Lá fica 
a maior média de empresas de tecnologia por 
habitante: uma para cada 1.400 pessoas, o que 
valeu ao país a alcunha de “startup nation”. 
Israel ainda exibe, sozinho, mais empresas 
listadas na Nasdaq (a bolsa eletrônica 
americana) do que toda Europa, Japão, Índia, 
China, Coréia do Sul e Cingapura somados.

Escritório da Startup Nation 
Central, em Tel-Aviv: 
filantropia empreendedora
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“Queremos ser a 
scale-up nation, 
fazer nossos 
empreendedores 
construírem 
empresas 
globais e não só 
venderem suas 
startups” 

Alan Hoffman, diretor da Innovation 
Authoriry, órgão com status de 
ministério em Israel

inovasia.com.br
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Para explorar este ambiente inovador os 
membros da Brazil Investors Delegation 
passaram sete dias visitando empresas-chave 
do ecossistema local e construindo contatos 
estratégicos com fundos de investimento, 
aceleradoras e agências de fomento.  Entre 
as lições colhidas está o fato de o país querer 
livrar-se do apelido famoso. “Queremos ser a 
scale-up nation, fazer nossos empreendedores 
construírem empresas globais”, contou Alan 
Hoffman, diretor do órgão público Innovation 
Authority ao grupo brasileiro. Uma nova Israel 
empreendedora está a caminho. 

Delegação brasileira em Tel-Aviv:  empresas locais 
nascem voltadas para a internacionalização 
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As melhores 
universidades, 
as melhores 
soluções
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Espalham-se no exíguo território de Israel 9 
universidades públicas, onde estudaram e se 
formaram mais de 10 laureados com prêmios 
Nobel. Como ocorre em qualquer parte do 
mundo, estas instituições geram receitas a 
partir de mensalidades cobradas em alguns 
cursos ou verbas governamentais. A diferença, 
no caso de Israel, é que tais fontes de receita 
são minoritárias, já que a maior parte de seus 
recursos provém da venda e uso da propriedade 
intelectual que são capazes de criar. 

A Mobileye, um unicórnio de carros autônomos 
visitado por nosso grupo e adquirido pela Intel 
por US$ 15 bilhões, é um bom exemplo para 
ilustrar como as coisas funcionam. A empresa, 
líder mundial no desenvolvimento de sensores 
para veículos autônomos, usa tecnologias 
criadas pela Universidade Hebraica. A instituição 
recebe royalties proporcionais por meio da sua 
empresa Yissum. 
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Isso também acontece com o Instituto 
Weizmann, referência mundial em pesquisas 
médicas, instituição também visitada por 
nossa delegação. Entre as descobertas feitas 
pelos cientistas do Weizmann estão a técnica 
obstetrícia que retira líquido amniótico do 
abdome materno para análise, a amniocentese, 
e a criação de drogas eficazes para o combate 
à esclerose múltipla.

Os seus cientistas também criaram 
nanomateriais e compostos de uso industrial 
e médico, além de tecnologias avançadas de 
computação e armazenamento de dados. 
Por meio da sua empresa Yeda, o Weizmann 

Reunião na Mobileye, em Jerusalém:  
tecnologia que permitiu a criação de 
carros autônomos 
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recebe royalties sobre o uso de todas estas 
tecnologias e detém direitos sobre 25 dos 
100 remédios mais vendidos no mundo em 
volume de negócios, como o Copaxone e o 
Interferon, largamente usados no tratamento 
de esclerose. 

Segundo Dani Schmidt, CEO do Weizmann 
para América Latina, que recebeu a delegação 
na sede do instituto, em Tel-Aviv, a totalidade 
dos recursos obtidos é reinvestida em novas 
pesquisas.

O fim da quimioterapia 
e os tratamentos por 
terapia-alvo surgiram 
de pesquisas no 
Instituto Weizmann 
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“Trabalhamos 
para o benefício 
da ciência e da 
humanidade, de 
forma de que 
toda receita 
obtida financie 
mais pesquisa e 
conhecimento” 

Segundo Dani Schmidt, CEO do 
Weizmann para América Latina

inovasia.com.br
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Governo, 
capital 
de risco 
e terceiro 
setor miram 
inovação
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Em um país de escassos recursos, o 
caminho da inovação é uma prioridade bem 
compreendida por atores de todos os cenários, 
a começar pelo poder público.  Trabalhistas, 
Likud e ortodoxos discordam em muitas coisas, 
mas não da necessidade de o país investir em 
pesquisa e desenvolvimento.

Exemplo deste consenso é a existência da 
Israel Innovation Authority (IIA), agência de 
fomento à inovação que possui status de 
ministério e independência para decidir quais 
projetos apoiará, sem se preocupar com 
ingerências partidárias. 

O orçamento anual do órgão é de 
aproximadamente US$ 600 milhões, o que 
representa, em média, 5% do total investido 
no país em empresas iniciantes. De acordo 
com o diretor do órgão público que recebeu 
a delegação em Jerusalém, Allan Hoffman, 
os gastos da IIA já chegaram a representar 
mais de 15% do apoio financeiro às startups. 
“O fato de nós sermos menos importantes 
para o ecossistema hoje é ótimo sinal, 
significa que o mercado se tornou mais 
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maduro”, diz. Pelas regras da IIA, para cada 
centavo público, o investido deve ser capaz de 
conquistar contrapartida privada em recursos, 
aumentando o bolo total investido.
 
A agência também determina que os aportes 
feitos por parceiros privados não podem ser 
convertidos em ações, mas apenas devolvidos 
em dinheiro, com a esperada (e devida) 
valorização. Essa foi a forma encontrada pela 
IAA para desestimular a venda de propriedade 
intelectual e a transferência de pesquisa 
para outros países. O dinheiro ganho com as 
empresas que se valorizam compensa as 
perdas com as startups que naufragam, o que 
permite novos investimentos ano após ano. 

Professor Idan Segev, 
referência mundial em 
pesquisas cerebrais 
recebeu delegação na 
Hebrew University
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“Compartilhamos 
o conhecimento 
mais avançado 
e as melhores 
técnicas em 
gestão, vendas e 
marketing, para 
elevar a taxa 
de sucesso dos 
empreendedores” 

Yoav Barlev, diretor da Startup 
Nation Central
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Método similar é aplicado pela Startup Nation 
Central (SNC), uma ONG de fomento ao 
empreendedorismo e inovação, fundada pelos 
autores do famoso livro homônimo, Saul Singer 
e Dan Senor, porém financiada com doações. 
O diferencial do SNC é identificar setores 
tecnológicos com alto potencial de crescimento 
e oferecer a melhor mentoria a quem se 
arriscar, compartilhando as vencedoras práticas 
israelenses em setores como Saúde Digital, 
Agritech, Foodtech e Indústria 4.0.

Michel Abadi, sócio do fundo 
Maverick Ventures, recebe a 
delegação brasileira: capital 
para inovar 
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Agricultura 
e segurança, 
especialidades 
locais



inovasia.com.br

O anúncio da criação do Estado de Israel pelo 
político David Ben Gurion, em 1948, é sucedido 
pela primeira das guerras árabes-israelenses. 
Ao final do confronto, a jovem nação organiza-
se em fazendas coletivas, os kibutz, para cuidar 
de sua prioridade nacional pós-guerra: ter 
segurança alimentar.

Não à toa, segurança e agricultura 
tornaram-se temas de excelência no 
país alvo de investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento. A delegação brasileira 
foi ao sul do país, em Be’er Sheeva, visitar o 
Cyber Spark, espaço usado pelas Forças de 
Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) para 
sediar seu centro de tecnologia e inteligência 
de telecomunicações. Na mesma cidade, 
fica a prestigiosa Universidade Ben Gurion, 
responsável pela formação de um terço dos 
engenheiros israelenses.

A mão de obra qualificada e os investimentos 
do IDF em segurança cibernética tornaram a 
cidade uma referência no controle do cyber 
terrorismo, tipo de ataque que visa tirar do 
ar serviços digitais, bancos, fornecimento de 
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energia e redes de telefonia. “Entendemos 
que o terror do futuro atuará de em redes 
digitais, pois as sociedades modernas são 
muito dependentes da tecnologia, de forma 
que prevenir estes ataques, hoje, é tão ou 
mais importante que controlar o acesso de 
inimigos a explosivos ou armas de fogo”, afirma 
Yotan Tzuker, coordenador de pesquisa  em 
segurança digital do Cyber Spark. 

Além do IDF, transnacionais como Oracle, 
Deutsche Telekom, Cisco, IBM e Lockheed 
Martin mantém centros de R&D (pesquisa e 
desenvolvimento) na cidade, com o objetivo de 
beneficiar-se da justificada obsessão nacional 
com segurança. 

A 30 minutos de Be’er Sheeva, a delegação 
brasileira visitou o icônico kibutz sede da fábrica 
Netafim, experiência que permitiu compreender 
o segundo fundamento para a existência 
de Israel, a agricultura em pleno deserto. 
Na sede da Netafim é que foi originalmente 
desenvolvida a tecnologia de “nutrirrigação” 
da lavoura por gotejamento. Nas terras áridas 
do Oriente, o uso de aspersores com água e 
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“Ao automatizar 
colheitas, liberamos 
a mão de obra 
humana para 
tarefas criativas 
e ampliamos a 
produtividade no 
campo, reduzindo 
o risco de fome e 
desabastecimento” 

Yaniv Maor, CEO da Tevel
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nutrientes, que gotejam diretamente na raiz das 
plantas, evitando-se a perda por evaporação, 
permitiu o desenvolvimento de uma improvável 
e profícua agricultura.

As inovações no campo, porém, se estendem 
para técnicas de aragem, semeadura, 
aproveitamento do solo e até colheita 
automatizada, como demonstrada pela Tevel 
Tech, startup que usa drones para colher frutos.  
“Desenvolvemos braços mecânicos, presos a 
drones, capazes de cortar e colher frutas como 
maçãs e laranjas, depositando-as em sacas”, 
conta Yaniv Maor, CEO da Tevel. 

Drones da Tevel fazem 
colheita de maçãs em área 
controlada: automação 
reduz desperdícios 
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