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Um 
mergulho 
no milagre 
econômico 
chamado 
Israel



inovasia.com.br

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
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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
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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 



inovasia.com.br

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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Participe de programas de educação 
executiva, consultoria e busca por 
investimentos da Inovasia
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