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O que todos estes têm em comum? 
  



Israel in brief 

Jovem 
Pequeno 

Crescendo 

Agitado 

Escasso em recursos naturais, exceto por dois… 

Bonito 

67 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 para cooperação Brasil-Israel 

 



Acordo de Livre Comércio 
Mercosul - Israel 

Implementação 

• Assinado em 2007, entrou em vigor 

em 28/04/2010 

• 90% dos produtos que o Mercosul 

exporta para Israel tiveram 

eliminação imediata de imposto de 

importação 

• 50% dos produtos que Israel 

exporta para o Mercosul tiveram 

eliminação imediata de imposto de 

importação 

• Demais produtos: redução gradual 

• Eliminação total de I.I. em 2020 

Benefícios 

Aumento do volume de comércio 

Diversificação de comércio 

Primeiro Acordo de Livre 
Comércio Israelense no continente 

Aumento de investimentos 
bilaterais 

Aprofundamento de cooperação 
tecnológica e de P&D 

Parcerias para empreendimentos 
conjuntos como ponte para o livre 
comércio com União Européia, 
Estado Unidos 

Maior de laços econômicos, 
culturais, sociais e políticos 



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 



Brasil: alvo do Governo Israelense 

• Duas decisões do Governo Israelense para 
encorajar o comércio entre os países 

• Suporte para adaptação de produtos  
– Expansão de outros programas do escritório do 

Cientista Chefe 

– Financiamento para adaptação de produtos 
• Adaptação cultural, local, infraestrutura, regulatória, 

segurança, redução de preço, etc 

 



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

