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O que todos estes têm em comum?



Negócios como sempre

Re-direcionar foco

Re-inventar

• Tecnologias revolucionárias estão mudando dramaticamente o 
perfil da indústria.

• Competição global disparada.
• Recursos estratégicos estão cada vez mais escassos.    

Dilema atual



Nossos Maiores Desafios

1. Alimento e Agricultura

2. Energia

3. Meio-ambiente

4. Saúde

5. Segurança

6. Produção



Desafio da Água Potável
Conforme a população mundial cresce, alguns recursos básicos estão 
ficando cada vez mais escassos.

Até 2050

66% 
Da população 
mundial irá sofrer 
de falta de água 
potável.

Em áreas urbanas

25% 
Da água está se 
perdendo devido a 
vazamentos e 
problemas com a 
rede de distribuição.



O Setor da Saúde está Doente
Conforme a população envelhece, os custos médicos aumentam 
exponencialmente ao ponto que os países não podem arcar. 

População com 65+ (bilhões) Doenças 
Crônicas

66%
Custos 
médicos

80%
Aumentos 
dos custos 
médicos

Gastos com Saúde
(1960-2006)

0,4

1,4

2000 2050

Fonte: mHealth: a new vision for healthcare 2012 by McKInsey&Company
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Princípios do futuro
Grandes empresas, indústrias, e toda a nação devem reinventar-se para 
competir
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Israel in brief

Jovem
Pequeno
Crescendo

Agitado

Escasso em recursos naturais, exceto por dois…

Bonito

66 anos

8 milhões de habitantes

PIB USD 291,5 Milhões
PIB PPP USD 36,2 Mil

1% das notícias mundiais

Praias, Deserto, Cidades, Pessoas



Recursos vitais do país

• 7 universidades de nível mundial

• 1º em qualidade em instituições 

científicas

• 3º em infraestrutura científica

• 4º em infraestrutura de tecnologia

• Rápida adaptação à inovação

Fonte: WEF year book 2013-2014 ; IMD 2013

1º no mundo em capacidade de 
inovação
IMD Global competitive year book 2013

3º País em inovação
WEF Global competitive yearbook 2013-2014

1º em densidade de Capital de risco 
em startups
(outside USA ; 2nd to Silicon valley)

Tel-Aviv, é classificado como o segundo 
melhor ecossistema de inovação
The startup Ecosystem Report 2012

• 1º em investimento com P&D (em % do 

PIB)

• Orientado a resolver problemas

• Sociedade de imigrantes

• Alta tolerância a falhas

• “Israeli HOTZPA”

Cultura curiosa DNA empreendedor



1.000  
Novas startups inovadoras por ano

(novas descobertas a cada 8 horas)

>



O que todos estes têm em comum?
Inovações de Israel



Mas não conseguimos fazer isto sozinhos.

Precisamos da sua parceria
para ter sucesso!



O maior centro de desenvolvimento
300 das empresas mais importantes do mundo têm centro de 
desenvolvimento em Israel, empregando cerca de 50.000 pessoas.
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Ferramentas: Cooperação Brasil-Israel

• Acordo de Livre Comércio Mercosul – Israel

• Acorodos do P&D

• Programas locais em Israel



Pesquisa&Desenvolvimento

• Parceria Brasil-Israel

• Memorando de Entendimento Brasil-Israel

• Promove inovação com incentivos de ambos os 
Governos

• Permite cooperação tecnológica entre ambos os 
países



Escritório do Cientista 
Chefe (OCS)

MATIMOP – Centro da 
Indústria Israelense para P&D

Ministério da 

Economia

Suporte Governamental

•Promove crescimento 
econômico em Israel

•Apoia exportações & 
comércio

•Estabelece Acordos de 
Cooperação mútua 
com outros países

•Implementa políticas de 
apoio à P&D industrial

•Provê financiamento 
para apoiar as start-ups 
israelenses 

•Alavanca a 
capacidade de Israel 
em Ciência e 
Tecnologia

•Transfere know-how da 
Academia ao mercado

•Promove cooperação 
internacional em P&D

•Assistência para acesso 
a financiamento com o 
OCS para projetos 
internacionais

•Assistêcia em econtrar 
parceiros para 
empresas israelenses e 
estrangeiras

Suporte Governamental de Israel à P&D



Como o MATIMOP auxilia a indústria?

 Busca por parceiros: Auxilia empresas israelenses e 

estrangeiras a localizar parceiros para projetos de P&D

 Serve como porta de entrada para empresas de alta 

tecnologia internacionais

 Cria e estende plataforma de cooperação

 Implementa programas nacionais de suporte à P&D

 Provê acesso à programas de financiamento nacionais

Banco de dados da MATIMOP –
Site com 5000 empresas israelenses e capacidade de P&D

www.matimop.org.il 



BIRD(Foundation)

CIIRDF(Foundation)

California
New York 

Massachusetts
Maryland
Virginia

Wisconsin
Colorado
Michigan            
Oregon
Florida

South Carolina

Canada +  Ontario

América do Norte

China(Most)
Jiangsu, Guandong, Shandong 
Shanghai, Shenzen

Hong Kong

India (Most)

Karnataka

SIIRD-Singapore (Foundation)

KORIL-RDF-Korea (Foundation)

Ásia  

Brazil  + Sao Paulo
Argentina
Uruguay

In process:
Mexico , Colombia, Chile  

América Latina

France
Russia (Rusano, Skolkovo)
Italy
Germany
Greece
Denmark
Hungary
Turkey
Portugal
Finland
Sweden
Czech Republic
Bulgaria
Lithuania
Slovenia
Ireland
Belgium (Flandria)
Netherlands
Cyprus

Slovakia
* Through EUREKA (40 country Multilateral Initiative)

Europa 

Austrália (Victoria)

Colaboração Internacional de P&D Industrial
Suporte com Financiamento de P&D



Estamos aqui para ajudá-lo

• Aproximar a indústria israelense do 

mercado brasileiro por meio parcerias 

estratégicas, acordos comerciais e 

tecnológicos

• Impulsionar o comércio bilateral.

• Identificar oportunidades de cooperação

• Informar oportunidades no mercado 

brasileiro e israelense

• Expandir negócios e cooperação em P&D 

entre o Brasil e Israel

Missão Econômica de Israel 
em São Paulo

Tel.: +55-11-3095-3111 
saopaulo@israeltrade.gov.il

www.facebook.com/IsraelTradeB
razil

https://twitter.com/iltradebrazil

br.linkedin.com/in/economicmiss
ion/pt

http://itrade.gov.il/brazil/
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Obrigado

Boaz Albaranes

Missão Econômica de Israel em São Paulo
Seu contato no Brasil com a indústria israelense!

Boaz.Albaranes@israeltrade.gov.il

mailto:Boaz.Albaranes@moital.gov.il

