
ISRAEL
UM DOS MAIORES CENTROS 
DE INOVAÇÃO DO MUNDO

Conhecido como STARTUP NATION ou a Nação das 
Startups, Israel está entre os melhores ecossistemas 

de startups do mundo  



De acordo com o Startup Genome, Tel Aviv, principal cidade do 
ecossistema empreendedor de Israel, é  a sexta colocada na 
classificação global do ecossistema de startups.

Israel reúne cerca de 6 mil startups de tecnologia em estágio 
inicial. Sozinho, o número pode ser considerado pequeno, mas 
se torna impressionante quando comparado à população is-
raelense, de cerca de 8 milhões de habitantes.

Tem mais companhias listadas na NASDAQ com foco em tec-
nologia do que qualquer país que não seja Estados Unidos e 
China.

Israel: Startup Nation

8,547 milhões de habitantes

Extensão territorial: 20.770 km²
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De acordo com a OCDE, Israel é o país que mais gasta dinheiro 
em pesquisas e desenvolviment.o per capita – cerca de 4,25% 
do PIB.

Em 2016, as startups israelenses arrecadaram US$ 4,8 bilhões 
em capital de risco e 85% deles provêm de investidores estran-
geiros.

Segundo o MD Global Competitiveness Report, Israel tem o 
maior potencial para iniciar e comercializar empresas de tec-
nologia porque possui mais cientistas e profissionais da área do 
que qualquer outro país.

Entre as milhares de empresas de alta tecnologia operando 
em Israel, cerca de 79% delas são startups. O relatório diz que 
cerca de 78% das startups aumentaram o capital pelo menos 
uma vez com uma fonte externa.

As startups de Israel são principalmente empresas de tecno-
logia em áreas como healthtech, aplicativos, robótica, seguran-
ça cibernética e inteligência artificial.
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Nível de Inovação



Hoje, Israel ocupa uma posição de destaque no setor de inovação – no ano passado, 350 em-
presas exportaram US$ 4 bilhões com produtos e serviços de cibersegurança.

Para essa alta na inovação, há um esforço conjunto entre governo, academia, investidores, 
startups e multinacionais.

Israel está entre os países mais competitivos do mundo. Segundo o ranking do Fórum Econô-
mico Mundial, ele ocupa a 16ª posição. No ano anterior, o país ocupava a 24ª posição. Enquanto 
isso, o Brasil está na 80ª posição. 

Já em relação ao PIB, o país apresentou um crescimento anual de 4% no primeiro trimestre 
de 2017 e alcançou a 9ª posição do ranking, deixando para trás países como Estados Unidos e 
Japão em termos de crescimento anual.



Investimentos 

Corporate Venture Capital está envolvido em 37% de todos os 
negócios israelenses.

Os investimentos em startups em Israel atingiram uma média 
de US$ 15,4 milhões no terceiro trimestre de 2017, representan-
do uma alta de 93% em relação ao mesmo período do ano pas-
sado.

Entre 2005 e 2012, todas as empresas ao lado compraram ao 
menos uma startup israelense.

Há uma nova tendência em Israel: nos últimos cinco anos, 145 
empresas israelenses de alta tecnologia arrecadaram dinheiro 
através das nove plataformas de crowdfunding de capital ativos 
em Israel.

de Venture Capital



Conectividade em Israel 

De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center Global 
Attitudes Project, Israel lidera o ranking de utilização de internet 
móvel junto com o Japão.





























Silicon Wadi (Wadi significa “Vale” em árabe) é uma área em tor-
no de Tel Aviv, na planície costeira do país, que conta com um 
conjunto de startups de tecnologia construídas em torno de co-
munidades militares.

Empresas como IBM, Google, Facebook, HP e Oracle estão pre-
sentes na região e estão usando essas startups para aprimorar 
sua inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Silicon Wadi não é um sucesso repentino: os cortes de impostos 
na década de 1980 derrubaram uma economia estagnada e o 
boom do software fomentou o surgimento de Israel como polo 
de inovação.

Outro motivo por trás do sucesso da alta tecnologia no país, se-
gundo muitos israelenses, é o serviço militar obrigatório.

O Exército retém as mentes mais brilhantes para as unidades 
estratégicas, a principal delas é a 8200. Após o período obriga-
tório no Exército, entre 3 mil e 5 mil técnicos são despejados no 
mercado todo o ano.

A estimativa é de que mais de mil empresas tenham sido cria-
das só por ex-integrantes dessa unidade.

HP, IBM e Microsoft têm centros de pesquisa e desenvolvimen-
to no país e são responsáveis por grande parte dos investimen-
tos em P&D feitos em Israel.

Silicon Wadi

O surgimento do Silicon Wadi é impressio-
nante, mas ainda existem barreiras: a falta 
de escala. Para ter uma influência mundial, 
muitas empresas israelenses contam com a 
ajuda de investidores internacionais.



O setor de agronegócio em Israel é antigo: cerca de doze das 
maiores empresas do setor foram criadas antes de 1948, criação 
do país.

No entanto, o setor está passando por uma onda de novas em-
presas tecnologicamente inovadoras. Entre as 460 empresas 
ativas no Startup Nation Finder, mais de 25% foram fundadas 
nos últimos cinco anos e 50% nos últimos dez.

Em 2016, o setor arrecadou US$ 97 milhões – cerca de 3% do 
investimento global em agrotech. No final do terceiro trimestre 
de 2017, as empresas arrecadaram US$ 131 milhões, superando 
o total investido no ano anterior inteiro.

Os motivos da força do setor agrotech em Israel são diversos: 
apoio governamental e programas de educação de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática.

Israel, cujo espaço e população são inferiores quando compa-
rados a EUA, China e Índia, produziu um setor Agrotech que está 
entre os cinco principais em número de negócio.

O setor Agrotech de Israel, embora pequeno em números ab-
solutos, é extremamente relevante no cenário internacional e 
atrai constantemente investidores do mundo inteiro. Receben-
do mais investimento per capita do que os EUA.

AgroTech: tradição e inovação

Israel USA Global

Figure 2: Investimento em Agrotech
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O setor israelense é uma ótima oportunidade para investidores e 
agricultores porque desenvolve rapidamente novas soluções para 
os maiores problemas agrícolas do mundo e com uma força de tra-
balho altamente qualificada.



China 9/9/6

Smart Farming é a maior categoria de startups israelitas. Em 
2016, empresas desta categoria arrecadaram US$ 27 milhões 
– 7,4% dos US$ 363 milhões investidos em tecnologias relacio-
nadas.

Agricultura inteligente se desenvolveu três vezes mais do que 
outros setores e formou 29 novas empresas nos últimos cinco 
anos. Além disso, esse subsetor arrecadou US$ 12,5 milhões no 
primeiro semestre de 2017.

Israel também está se superando em biotecnologia agrícola: 
em 2016, as empresas desse setor no mundo arrecadaram US$ 
719 milhões, dos quais US$ 16,7 milhões foram destinados a 
empresas israelenses.

Outras categorias promissoras no setor agrotech israelense in-
cluem máquinas, robótica e drones, que arrecadaram US$ 2,2 
milhões no ano passado; e segurança alimentar e rastreabilida-
de, que levou US$ 8,3 milhões.

AgroTech: tradição e inovação



Skyx – A empresa fornece 
uma abordagem avançada 

para transformar a pulveriza-
ção de culturas. Em vez de 

usar um drone individual para 
pulverizar toda uma área, a 
Skyx permite a utilização de 

uma frota autônoma, otimiza-
da de acordo com o terreno.

AclarTech – O AclaroMeter é 
um aplicativo que monitora e 
analisa, com precisão e qua-
lidade, o amadurecimento e 
frescura da fruta. O app de-
mora menos de um minuto 

para gerar o resultado de cer-
ca de 30 produtos individuais.

CropX – A CropX desenvolveu 
um dispositivo de sensor no 
solo, que fornece aos agri-
cultores a oportunidade de 

abordar as principais decisões 
agronômicas, utilizando gran-

des análises de dados com 
base em dados reais prove-
nientes diretamente do solo.

Agrotech: Conheça algumas 
empresas israelitas inovadoras



Entre as 6 mil startups israelitas, mais de 450 são classificadas 
como fintech.

O mercado de fintechs representa cerca de US$ 3,2 bilhões e pos-
sui aproximadamente 15 centros de pesquisa e desenvolvimento.

Além do ecossistema favorável, o governo israelita percebeu a 
força tecnológica do país e o potencial dele no setor financeiro. 
A partir disso, o governo convidou institutos financeiros, bancos 
e centros de pesquisa e desenvolvimento para se instalarem no 
país.

O interesse e o investimento estrangeiro em fintechs israelenses 
aumentou consideravelmente entre 2014 e 2016:

2014 - 42 Fintechs receberam US$ 296 milhões
2015 - 53 Fintechs receberam US$ 485 milhões
2016 - 38 Fintechs receberam US$ 523 milhões

Em Israel, há uma forte presença de instituições financeiras glo-
bais que criam centros de P&D e aceleradoras.

Israel & Fintechs



TOP 4 Fintechs israelenses
segundo SNC

PayKey

Supersmart

Vala

Neema

O Paykey trabalha em conjunto com os bancos para 
permitir que seus clientes enviem dinheiro por meio 
de qualquer rede social ou aplicativo de mensagens, 
como Facebook Messenger, WhatsApp e Twitter.

 Fundada em 2014, a Supersmart desenvolveu um apli-
cativo que permite que usuários digitalizem o código 
de barras de um produto e façam compras utilizando 
apenas o celular.

A Neema fornece uma plataforma de banco digital es-
pecialmente adaptada a trabalhadores estrangeiros, 
que conseguem fazer depósitos, usar cartão de débi-
to para compras online e off-line, pagar contas e retirar 
dinheiro.

 Fundada por ex-funcionários do PayPal, a Vala criou 
uma rede de afiliados e “caixas eletrônicos humanos” 
que permitem enviar e receber dinheiro 



China 9/9/6

O número de empresas do setor healthtech israelense aumen-
tou substancialmente nos últimos anos, atingindo 384 empre-
sas em 2016.

Empresas desse setor receberam investimentos totais de US$ 
182,8 milhões em 2016 – superando os US$ 143,9 milhões atraí-
dos em 2015.

As startups israelenses tornaram-se altamente focadas no 
usuário final, com 65% das empresas seguindo um modelo de 
negócio B2C ou B2B2C.

O subsetor de Ferramentas Pessoais de Saúde é o mais proe-
minente da indústria de healthtech, com 174 empresas. Health 
Analytics é o segundo maior e conta com 85 empresas.

O Startup Nation Central identificou cinco subsetores que estão 
dentro do setor healthtech israelense:

Health Analytics: empresas que coletam e analisam dados para 
resolver problemas médicos;

Telemedicina: empresas cuja principal atividade é conectar 
médicos com pacientes remotamente, simulando consultas 
médicas;

Clinical Workflow: empresas que permitem que hospitais, clíni-
cas, laboratórios trabalhem de forma mais eficiente;

Wearables & Sensors: empresas cujos principais produtos são 
wearables ou sensores para fornecer monitoramento, rastrea-
mento e até mesmo insights;

Ferramentas Pessoais de Saúde: empresas que fornecem aos 
usuários finais ferramentas baseadas em software para rastrear, 
gerenciar e até mesmo tratar suas próprias condições de saúde.

O setor de HealthTech também 
é promissor 





Israel: Startups Healthtech

 A ReWalk Robotics é uma empresa 
inovadora de dispositivos médicos 
que está projetando, desenvolven-
do e comercializando exoesquele-
tos. Essa solução permitirá que in-
divíduos que utilizem cadeiras de 
rodas caminhem novamente.

ReWalk Regenecure RealView Imaging

 A ReWalk Robotics é uma em-
presa inovadora de dispositivos 
médicos que está projetando, 
desenvolvendo e comercializan-
do exoesqueletos. Essa solução 
permitirá que indivíduos que uti-
lizem cadeiras de rodas cami-
nhem novamente.

O RealView Imaging apresenta o 
primeiro sistema de exibição e inter-
face holográfica do mundo e projeta 
imagens 3D hiper-realistas que flu-
tuam no ar sem a necessidade de 
qualquer tipo de óculos ou uma tela.



Devido aos altos fundos de investimento em pesquisa, Israel 
se destaca no mundo por suas invenções e, atualmente, é um 
grande centro de desenvolvimento tecnológico.

O país é palco de criações interessantes, como:

Waze: Para quem não conhece, o Waze é um aplicativo de 
trânsito orientado por GPS que sinaliza as melhores rotas, bem 
como eventuais problemas nas vias. 

ICQ: O ICQ é um comunicador de mensagens instantâneas lan-
çado em 1996. 

Viber: O Viber é um aplicativo que permite que os seus usuários 
realizem tanto chamadas de voz como troquem mensagens de 
texto sem qualquer custo.

Firewall: O firewall é uma aplicação de segurança contra inva-
sões em redes de computadores que, em 1996, tinha a Check 
Point como principal fornecedora. 

Pendrive: O Pendrive foi lançado em 2000 após Dov Moran, ter 
um problema com a memória do computador durante uma 
apresentação. O documento não tinha cópia e estava preso na 
máquina quebrada, a solução: pendrive. 

Drones: As primeiras aeronaves não tripuladas foram construí-
das em Israel, durante o ano de 1973.

Processador Intel: O centro de pesquisas da empresa em Israel 
foi responsável pelo desenvolvimento de processadores como 
o 8088 e o Centrino, para dispositivos móveis.

O país da inovação: 
Conheça 7 invenções de Israel



Tecnologia: Israel traz uma contribuição única aos campos de AI, 
machine learning, análise preditiva e blockchain. Essas tecnolo-
gias facilitam a criação de soluções industriais que melhoram a 
utilização de ativos, a segurança cibernética e a otimização das 
operações de cadeias de suprimentos. 

Reconhecimento da indústria: As principais corporações indus-
triais do mundo já aproveitaram capacidades inovadoras de Is-
rael em todas as verticais industriais e agora são parte do ecos-
sistema da Indústria 4.0 israelense.

Amplo intervalo de soluções: As soluções oferecidas pelo ecos-
sistema israelense permitem uma ampla gama de casos de uso 
para cada indústria vertical.

1. Centros de pesquisa

Governamental: Ministro da Economia, Fabricação avançada, 
Iniciativas e Israeli Innovation Institute Innovation Labs.
Acadêmico: Technion, IBM Haifa e Laboratório de pesquisa.

2. Empresas de Venture Capital

Grove Ventures, OurCrowd, Maverick Ventures, i3 Equity,
Carmel Ventures.

3. Multinacionais estrangeiras (Empresas israelenses adquiridas e
P&D estabelecidas em Israel)

GE Digital, Siemens, 3D Sistemas, Autodesk, Nestlé, Intel.

4. Multinacionais israelenses

Strauss, Tnuva, Iscar, Teva, ICL, Adama

Indústria 4.0
Pontos fortes da Indústria 4.0 de Israel

Fatores que apoiam esse crescimento:



Otimização de operações

Cibersegurança

Cadeia de suprimentos

Manutenção

Plataforma IoT e conectividade

Sensor e imagem

Fabricação aditiva

Robótica

Segurança

Inspeção e teste

Tecnologias na Indústria 4.0 



Cases de sucesso: 

VAYYAR: A empresa desenvolveu um sensor de imagem 3D que penetra em diferentes materiais, garantindo a qualidade, 
segurança e identificação de vazamento de água ou outras aplicações. A empresa arrecadou US$ 34 milhões desde a sua 
criação em 2011.

PLATAINE: A Plataine fornece softwares de otimização para fabricantes, por meio de IoT e inteligência artificial. Em 2016, a 
empresa ganhou o prêmio UK Innovation in Composite Manufacture Award.

NUREGO: A empresa monetiza tecnologias industriais de empresas que estão em transição para a cloud-native. A Nurego foi 
adquirida pela GE Digital em 2017.

CONSUMER PHYSICS: A Consumer Physics desenvolveu um sensor molecular de bolso que lê composição química de ma-
teriais a fim de controlar a qualidade do produto em todo a linha de produção. A empresa arrecadou mais de US$ 21 milhões 
desde que foi criada em 2011.

CLAROTY: A empresa extrai informações críticas em tempo real para monitorar e garantir o controle industrial de ambientes. 
A Claroty arrecadou mais de US$ 32 milhões desde sua criação em 2014.



QUER MERGULHAR NO ECOSSISTEMA 
EMPREENDEDOR DE ISRAEL?

Quem vai te acompanhar

Ricardo Geromel, sócio da StartSe e autor do 
BestSeller “Bilionários”, vai ser o líder da Missão 
na STARTUP NATION
in/ricardostanfordgeromel

Israel tem menos de 9 milhões de habitantes - 0.1% da população mundial - mas apre-
senta mais empresas listadas na Nasdaq do que qualquer outro país, salvo Estados Uni-
dos e China. Além disso, tem mais startups, cientistas, capital de VCs, engenheiros, pa-
tentes médicas, taxa de gasto em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e profissionais em 
tecnologia do que qualquer país do mundo em termos per capita.

“ Eu acredito que apenas o empreendedorismo é o único camin-
ho para garantir paz no longo prazo no Oriente Médio. Se um país 
não promover empreendedorismo, dependerá de seus recursos 
naturais, que um dia irão se extinguir. Isso explica, em partes 
porque Israel, apesar de não ter recursos naturais, tornou-se a 
Startup Nation. “

Dr. Dan Schechtman, vencedor do Prêmio Nobel em entrevista a Ricardo Geromel.

https://eventos.startse.com.br/missaoisrael/
https://www.linkedin.com/in/ricardostanfordgeromel/
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Sua comunidade para aprender, empreender 
e investir na nova economia de startup

Transforme-se. Reinvente-se.

https://startse.com
https://startse.com/corporate



