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Colhendo dividendos

B
rasil e Israel atuam cada vez mais juntos em diferen-
tes campos. Além dos fortes e inegáveis laços histó-
ricos e culturais, que sempre aproximaram os países
desde a histórica sessão das Nações Unidas, coman-
dada por Oswaldo Aranha em 1947, determinando a
Partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel,

os últimos anos têm registrado a sedimentação das relações
comerciais, científicas e tecnológicas entre as duas nações.

Desde 2005, quando o ministro das Relações Exteriores Celso
Amorim visitou o Estado de Israel, o fluxo de autoridades e
empresários do Brasil a Israel e vice-versa tornou-se contínuo. A
presença de empresas israelenses em grandes feiras brasileiras,
como Telexpo e Hospitalar, também se intensificou. Além do
aumento na balança comercial e da pauta de produtos exporta-
dos e importados, com a criação de novas oportunidades, os con-
tatos oficiais rendem dividendos, com impactos profundos na
dinâmica do relacionamento entre brasileiros e israelenses.

Nos últimos dois anos, vários acordos entre os dois países
foram assinados e ratificados. Ao longo de 2006, Israel condu-
ziu uma intensa negociação para a assinatura de um acordo de
livre comércio com o Mercosul, que gerou expectativas de con-
clusão ainda para o ano em curso. 

O início de 2007 também se mostrou bastante auspicioso,
com a assinatura do Acordo de Cooperação Bilateral em
Pesquisa e Desenvolvimento Industrial no Setor Privado. O
documento foi assinado em Brasília, no mês de fevereiro, pelo
então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furlan, e pela embaixadora do Estado
de Israel no Brasil, Tzipora Rimon, como mais um avanço nas
relações econômicas.

O Brasil é, hoje, o segundo maior parceiro comercial de
Israel nas Américas, tendo aumentado o comércio bilateral de
US$ 449 milhões, em 2002, para US$ 746 milhões, em 2006.
Não temos dúvidas que todas as iniciativas recentemente
implantadas trarão dividendos em um futuro muito próximo,
beneficiando cada vez mais os dois países.

Picking dividends

Brazil and Israel are working more and more together on
different fields. Besides the strong and undeniable histo-
rical and cultural connections that always approached

both countries since the historical session of United Nations,
headed by Oswaldo Aranha in 1947, determining the
Palestinian Repartition and the creation of the State of Israel,
last years have been registered a sedimentation of commer-
cial, scientific and technological relation between the two
nations. 

Since 2005 when the Minister of Foreign Affairs Celso
Amorin visited The State of Israel, the flow of authorities and
entrepreneurs from Brazil to Israel and vice-versa became
constant. The presence of Israeli companies in big Brazilian
shows as Telexpo and Hospitalar has also increased. Besides
the expansion of trade balance and the subject of imported
and exported products, creating new opportunities, official
contacts produce dividends bringing deep impacts on the
dynamic of the relationship between Brazilians and Israelis.  

During the last two years, many agreements were signed
and validated between the two countries. Throughout 2006,
Israel conducted an intense negotiation for the signature for
a free trade agreement with Mercosul, which generated
expectations to be concluded until the end of current year.

The beginning of 2007 also showed to be fortunate with
the signature of an Agreement of Bilateral Cooperation in
Industrial Research and Development of Private Sector. The
document was signed in Brasília in February by the at that
time Minister of Development, Industry and Foreign Affairs
Luiz Fernando Furlan, and by the ambassadress of the State of
Israel in Brazil Tzipora Rimon, as another advancement in
economic relationship. 

Brazil is today, the second bigger commercial partner of
Israel in America, increasing bilateral trade from US$ 449 mil-
lion in 2002 to US$ 746 million in 2006. We have no doubts
that all initiatives, recently implanted, will bring dividends in
a very near future, benefiting more and more both countries.
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Conjuntura internacional
beneficia resultados da
economia em 2006

Expectativa 
de crescimento

R
isco Brasil cai ao menor
nível dos últimos 30 anos”;
“Governo anuncia Plano de
Aceleração do Crescimento
(PAC)”. Esse foi o tom das
manchetes de todos os jor-

nais de grande circulação, no início de
2007, que certamente refletia, em boa
parte, a percepção das agências inter-
nacionais sobre o País. E qual era essa
percepção? Numa leitura simplificada,
que os “fundamentos” da economia
nacional estavam em ordem e que,
teoricamente, o Brasil está pronto
para crescer. Mas alguns especialistas
alertam que, como em toda simplifica-
ção, essa leitura requer cuidado.
Afinal, nada é tão simples quando o
assunto é economia brasileira.

Alguns exemplos bastam para
entender a complexidade da realidade
econômica do País. É bem verdade que
a inflação alcançou o menor nível das
últimas décadas; mesmo assim, a eco-
nomia nacional convive com taxas de
juros reais elevadíssimas. Também está
comprovado que o País jamais expor-
tou valores tão altos. O crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB), contudo,
foi minguado por si. Se comparado aos
outros emergentes do mundo, chegou
a ser pífio. O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva anunciou, no ano de
2006, o pagamento de toda a dívida
contraída junto ao Fundo Monetário
Internacional (FMI). Mais: a dívida
externa pública brasileira já pratica-
mente não existe. Contudo, por conta
das taxas de juros, a dívida interna
continua substanciosa.

É quase generalizada entre os eco-
nomistas e empresários brasileiros a
opinião de que o Brasil avançou nos
últimos anos. Muitos afirmam que a
economia foi alavancada pela conjun-
tura internacional. Apoiado pelo
governo, o setor produtivo procurou
novos parceiros comerciais e reforçou
suas vendas aos países vizinhos e às
nações que integram o BRIC – bloco
de cooperação também formado pela
Rússia, Índia e China. Como reflexo, a

soma de todos os produtos que o
Brasil vendeu em 2006, para os cha-
mados países em desenvolvimento,
superou, pela primeira vez na história,
a das compras de clientes tradicionais
como os Estados Unidos e a União
Européia. Isso, diga-se de passagem,
sem que as vendas aos países desen-
volvidos tenham caído na média.

Edgard Pereira, economista-chefe
do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi), uma
espécie de think tank nacional, diz que
inflação em baixa, juros altos, cresci-
mento minguado, reservas altas e real
sobrevalorizado são fatores intercone-
xos. Especificamente na relação juros-
câmbio, ele enxerga um nó a ser desa-
tado, principalmente no que diz respei-
to ao emprego industrial. “Mantendo-
se a atual taxa de câmbio, parte do
crescimento de 2007 será nas importa-
ções.” Segundo Pereira, setores já pres-
sionados pelas compras externas fica-
rão expostos e serão mais atingidos
pelo desemprego. Vestuário, têxtil, cal-
çadista e químico são segmentos apon-
tados pelo economista como extrema-
mente sensíveis ao câmbio.

Por outro lado, Pereira afirma que
o PAC terá um impacto positivo sobre
o Setor Terciário em geral. Serão
beneficiadas diretamente pelo plano
as empresas de infra-estrutura, ener-
gia elétrica e logística. “Os investi-
mentos governamentais podem ocor-
rer efetivamente, já que serão feitos
pelas estatais, que estão líqüidas e
com recursos suficientes”, afirma.

O verdadeiro dilema brasileiro é,
sem dúvida, crescer sem inflação e
com distribuição de riquezas. Até
agora, a lógica fiscalista permeou
todas as políticas e atitudes do gover-
no. No primeiro mandato de Lula
foram gerados superávits fiscais
gigantescos (mais de 4% do PIB). O
contingenciamento foi tão grande
que, agora, existem gargalos de cres-
cimento econômico. É voz corrente,
aliás, que para além do universo eco-
nômico, há outros empecilhos à acele-

ração da economia nacional: necessi-
dade de reformas tributária, trabalhis-
ta, previdenciária e política, além de
reforço institucional e amadurecimen-
to regulatório.

Mesmo assim, o professor doutor
do Departamento de Economia da
Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), Antônio Correa
de Lacerda, diz que, mantendo um
ritmo de queda dos juros básicos da
economia, de meio ponto percentual
ao mês, o País possivelmente entrará
num círculo virtuoso de lenta desvalo-
rização do real em relação ao dólar, de
continuidade do fluxo comercial no
mínimo em níveis atuais, diminuição
gradual da relação dívida-PIB e manu-
tenção da inflação abaixo das metas
estabelecidas pelo Banco Central.

Lacerda acredita em um cresci-
mento de 4% no PIB brasileiro, em
2007, acompanhado da melhora das
condições econômicas do País. “Se os
juros nominais caírem 6%, com infla-
ção baixa, a tendência é de diminui-
ção sensível da relação dívida interna-
PIB”. Esta relação, que há alguns anos
chegou a 55%, hoje está em 50%.
“Pelo andar da carruagem, chegará a
40%, até 2010”, diz Lacerda.

Tanto Pereira quanto Lacerda afir-
mam que um dos fatores de maior
influência na atual sobrevalorização
do real, diante do dólar, é o intenso
ingresso de capital estrangeiro no
Brasil. Para amenizar os efeitos dessa
enxurrada sobre o valor da moeda bra-
sileira, o Banco Central comprou quase
US$ 10 bilhões, apenas nos primeiros
meses de 2007. As reservas cambiais
do País chegaram, então, a cerca de
US$ 100 bilhões, montante bem acima
do considerado recomendável. 

“Parte desse dinheiro servirá para
pagar o serviço da dívida interna,
uma vez que os investidores estran-
geiros colocam dinheiro aqui em fun-
ção das taxas de juros elevadas e da
segurança oferecida pelo governo”,
explica Pereira. “Em algum momento,
e principalmente se os juros caírem,

“
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Investimentos
1) ampliação estimada em R$ 6 bilhões, nos próximos dois
anos, do limite específico para operações de crédito do setor
público e para novas ações de saneamento ambiental, sendo
R$ 1,5 bilhão para drenagem urbana;
2) ampliação em R$ 1 bilhão, em 2007, do limite de crédito
para habitação popular; 
3) criação de Fundo de Investimento em Infra-estrutura com
recursos do patrimônio líquido do FGTS com valor inicial de
R$ 5 bilhões. O valor pode ser elevado a até 80% do patrimô-
nio líquido do FGTS, atualmente de R$ 20 bilhões; 
4) trabalhadores poderão adquirir cotas do fundo com recur-
sos do FGTS até o limite de 10% da conta individual; 
5) elevação da liquidez do Fundo de Arrendamento
Residencial; 
6) redução consistente da alíquota da TJLP, atualmente em
6,5% ao ano; 
7) redução dos spreads do BNDES para financiamento de
projetos em infra-estrurutra (medida já implementada); 
8) realização de operações de project finance para energia,
logística e desenvolvimento urbano (medida já implementada).

Desoneração
1) redução de até 25 anos para 24 meses no prazo para apro-
priação dos créditos de PIS e Cofins sobre edificações incor-
poradas ao ativo imobilizado, igualando ao tratamento dado
para máquinas e equipamentos; 
2) suspensão da cobrança de PIS e Cofins na compra de
insumos e serviços utilizados pela construção civil em novos
projetos de infra-estrutura de longo prazo (transportes, por-
tos, energia e saneamento básico); 
3) isenção do Imposto de Renda às aplicações feitas no novo
fundo de investimento em infra-estrutura após cinco anos
da aquisição da cota; 

4) redução para zero das alíquotas do IPI, PIS, Cofins e Cide
nas vendas de equipamentos de transmissão de sinais de TV
digital, na aquisição de bens de capital e na transferência
para aquisição de tecnologia e software; a medida se aplica
às empresas que aderirem ao Programa de Incentivos ao
Setor da TV Digital (PATVD), mas não se aplica aos conver-
sores (Set Top Box), que terão incentivos da zona franca de
Manaus; 
5) isenção de IRPJ e redução a zero do IPI, PIS, Cofins e Cide
sobre vendas de semicondutores e displays bem como sobre
a aquisição de bens de capital e transferências para aquisi-
ção de tecnologia e software; aplica-se às empresas que ade-
rirem ao Programa de Incentivos ao Setor de Semicon-
dutores (PADIS); 
6) ampliação para até R$ 4.000 para o valor de venda no
varejo de microcomputadores e notebooks, que terão isenção
de PIS e Cofins; os limites atuais são de R$ 2,5 mil e R$ 3
mil, respectivamente. A medida representa renúncia fiscal de
R$ 200 milhões;
7) redução a zero da alíquota de IPI sobre perfis de aço
(insumo da construção civil) que atualmente é de 5%.
Medida representa renúncia de R$ 60 milhões; 
8) Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (já implementada);
9) reajuste da tabela do Imposto de Renda (já implementado); 
10) prorrogação até 2008 da regra que permite contabilizar
a depreciação de novos investimentos na metade do prazo
normal, para cálculo da base de cobrança da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Medida representa
renúncia de R$ 900 milhões; 
11) prorrogação até 2008 do prazo de permanência da cons-
trução civil no regime de cumulatividade do PIS e da Cofins.
Renúncia de R$ 600 milhões; 
12) corte nos impostos, previsto no PAC, soma R$ 6,6
bilhões em 2007

Principais medidas do PAC

Investments
1) Estimated amplification of R$ 6 Bi, for the next 2 years, from the speci-
fic limit for credit operations of public sector and new actions regarding
environmental sanitation actions where, R$ 1,5 Bi will be used for urban
drainage; 
2) Amplification of R$ 1 Bi in 2007 in limit of credit for popular housing;
3) Creation of an Investment Fund for Infrastructure with resources of net
worth from Guaranty Fund with initial value of R$ 5 Bi. This amount can
be raised in 80% of the net worth of FGTS, currently valuing R$ 20 Bi; 
4) Workers could acquire quotas of the fund with FGTS resources until the
limit of 10% from individual account; 
5)  Liquidity raise of Residential Lease Fund;  
6) Consistent reduction of TJLP aliquot, currently in 6,5% per year; 
7) Reduction of spreads from BNDS to finance infrastructure projects (mea-
sure already implemented) 
8) Accomplishment of project finance operations for power, logistics and
urban development (measure already implemented). 

Exoneration
1) Reduction from 25 years to 24 months of the term for credit appropria-
tion of PIS and Cofins over incorporated improvement to fixed assets, equa-
lizing the treatment given to machines and equipments; 
2) Suspension of the exaction of PIS and Cofins on the purchase of inputs
and services used by civil construction in new infrastructure projects of
long term (transports, harbors, power and basic sanitation); 
3) Income Tax exemption to investments made on the new infrastructure
investment fund after five years of acquisition of the quota; 

4) Reduction to zero of IPI, PIS, Cofins and Cide aliquots to sell equipments
to transmit Digital TV signals; acquisitions of capital assets and transferen-
ce of technology and software. The measure fits to those companies that
stick to the Incentive Program to Digital TV Sector (PATVD) but doesn’t fit
to converters (Set Top Box) which will have incentive from duty-free zone
of Manaus; 
5) ITPJ exemption and reduction to zero of IPI, PIS, Cofins and Cide on semi-
conductors Sales and displays, as well as acquisition of capital assets and
technology and software transference; applies to those companies which
will adhere the Program of Incentives to Semiconductors Sector (PADIS); 
6) Amplification until R$ 4.000,00 of the value of retail sale for microcom-
puters and notebooks that will have PIS and Cofins exemption. The current
limits are respectively, R$ 2.500,00 and R$ 3.000,00. The measure repre-
sents fiscal renouncement of R$ 200 Mi;
7) Reduction to zero the IPI aliquot on steel profile (civil construction input)
that is currently of 5%. The measure represents the exemption of R$ 60 Mi;  
8) General Law for Micro and Small businesses (already implemented); 
9) The readjustment of Income Tax table (already implemented);
10) Adjournment until 2008 of the policy that allows to register new inves-
tments depreciation in half of the normal term to calculate the exaction
base of Social Dues on Net Profit (CSLL). The measure represents a renoun-
cement of R$ 900 Mi; 
11) Adjournment until 2008 of the term for civil construction remain
in an accumulative basis of PIS and Cofins. The renouncement will be
of R$ 600 Mi; 
12) Foreseen tax cutoff on PAC, adds up to R$ 6,6 Bi in 2007

Main measures of PAC

esses capitais irão embora e deverão
ser devidamente remunerados”, com-
pleta.

Para Lacerda, a questão cambial
também está relacionada com a capa-
cidade exportadora brasileira. Segundo
ele, o real valorizado tira competitivi-
dade dos produtos “Made in Brazil”
por torná-los caros, em comparação à
concorrência. Talvez por esse motivo,
diz o professor, o crescimento do
quantum das exportações brasileiras
esteja em declínio nos últimos dois
anos. As vendas do Brasil para o exte-
rior cresceram 9,6% em 2005, quando
comparadas com 2004, e 3,3% em

2006, na comparação com 2005. “Em
valor, as vendas alcançaram recordes
pela alta de preços das principais com-
modities exportadas pelo País”.

O economista do Iedi completa:
“Para recuperar parte das perdas cam-
biais, os exportadores também empre-
gam no mercado brasileiro os dólares
que recebem, pois os juros são muito
compensadores, onerando assim o
Tesouro Nacional”.

Sem expectativas de grandes tur-
bulências internacionais, os economis-
tas também não vêem abalos conside-
ráveis no cenário interno. Se o arca-
bouço regulatório brasileiro é suficien-

te para dar suporte ao PAC, e se as
reformas trabalhista, previdenciária,
tributária e política efetivamente ocor-
rerão, são algumas das variáveis que
ainda precisam ser levadas em conta
na hora de tentar entender o panorama
econômico brasileiro, nos próximos
anos. E em relação a isso, o professor
Lacerda evoca um dos grandes mestres
da economia mundial, John Keynnes,
que dizia: “O que motiva o crescimen-
to é a expectativa de crescimento”.
Nesse sentido, por mais patrióticas que
sejam, talvez as manchetes dos jornais
brasileiros tenham contribuído com
algo no início de 2007.

10 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

Pa
no

ra
m

a 
B

ra
si

l 
  

  
 

B
ra

zi
l O

ve
rv

ie
w

Su
m

m
ar

y
Expectation of growth

The Risk Brazil drops to the smallest level of the last 30
years”; The Government announces the Growth Increase
in Speed Plan (PAC)”. This was the headline tone of all

well-known Brazilian newspapers at the beginning of 2007
and that certainly reflected, in a good deal, the perceptivity
of International Agencies about the country. And what was
this perception? In a simple reading where the “fundamen-
tals” of Brazilian Economy were in order and theoretically,
Brazil is ready to grow. But some specialists alert that as in
all simplification, this reading requires attention. Finally,
nothing is so simple when Brazilian Economy is the subject. 

Some examples are enough to understand the complexity
of Brazilian economic reality. It is true that inflation reached
the lowest level of the last decades and, even though,
Brazilian economy lives together with very high interest
rates. It is also proved that the country has never exported
such high values. The growth of Gross National Product (GNP)
however, was diminished by itself. Comparing with others
emerging countries, it became poor. The President Luiz Inácio
Lula da Silva announced in 2006 the payment of the total
debt owed to IMF (International Monetary Fund). And more:
the Brazilian public foreign debt practically doesn’t exist.
However, because of the account of interest rates, the
domestic debt continues invigorating. 

The generalized opinion among Brazilian economists and
entrepreneurs is that Brazil advanced in the last years. Many
affirm that the economy improved by international conjectu-
re. Supported by the government, productive sector looked
for new commercial partners and reinforced its sales to
neighbor countries and the nations that made part of BRIC –
a cooperative block also compounded by Russia, India and
China. As a consequence, the total of Brazilian products sold
in 2006 to those countries called under development, surpas-
sed for the first time I history the purchases of traditional

clients as United States and European Union. And this happe-
ned, to remark parenthetically, without dropping its average
sales to developed countries. 

Edgard Pereira, Chief Economist of the Institute of
Studies to Industrial Development (IEDI), a kind of national
think tank, says that low inflation, high interests, limited
growth, high provision and currency overvalued,  are interlin-
ked factors. Specifically in the relation between interest-
exchange, he sees a knot to be unfastened mostly concerned
to industrial employment. 

On the other hand, Pereira affirms that PAC will have a
positive impact on Third Parties Sector in general. The com-
panies of infrastructure, electric power and logistics will be
directly benefited by the plan. “The governmental inves-
tments might occur effectively since they will be done by
government companies that have liquidity and have enough
resources”, asseverates.  

Even though, PHD Professor Antônio Correa de Lacerda
from the Department of Economy at Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) says that, keeping a rhythm
of drop on the basic interests of the economy in half percent
point monthly, the country will probably enter in a virtuous
circle of slow devaluation to the dollar, continuity of com-
mercial flow at least keeping the current level, gradual
decrease between debt-GNP and maintenance of inflation
bellow the goals established by Central Bank. 

Pereira and Lacerda affirm that one of the factors of big-
gest influence on the current overvaluation of Brazilian cur-
rency to the dollar is due to the intense entrance of foreign
capital in Brazil. To diminish the effects of this abundance on
Brazilian currency, the Central Bank bought almost US$ 10 Bi,
only at the firsts months of 2007. The exchange reserve of the
country reached the amount of US$ 100 Bi, amount conside-
red above the recommended. 

“
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reduções em subsídios, principalmente
no setor agrícola de países ricos como
Estados Unidos e os da União Européia.
Alguns observadores dizem que supera-
va inclusive a cobertura de temas da
Rodada Uruguai, que era considerada
até então como a mais complexa nego-
ciação da história. 

Vários temas deveriam ter sido dis-
cutidos, com o propósito de criar novas
regras e disciplinas para diversas ques-
tões envolvendo vários temas, desde
agricultura, serviços, acesso a mercados
de produtos não-agrícolas, propriedade
intelectual, subsídios, acordos regio-
nais, passando por relações entre
comércio e investimentos, políticas de
concorrência, transparência, até meio
ambiente e comércio eletrônico, entre
outras questões.

“Talvez uma das maiores dificulda-
des de se levar adiante a Rodada Doha
na velocidade que se esperava tenha
sido mesmo o seu grau de ambição”,
afirma a especialista em comércio exte-
rior do escritório paulista de direito
empresarial Levy & Salomão, a advoga-
da sênior Maria Eugênia Novis. Todas
as outras rodadas alcançaram os seus
objetivos dentro do prazo estipulado de
melhorar o livre comércio entre as
nações, mas a de Doha ainda tem de
administrar interesses diversos, dentro e
fora dos países participantes.

Para o professor Paulo Ferracioli, o
discurso de todos os países é sempre o
de livre comércio, mas na hora de abrir
os seus mercados para ter acesso ao de
outros países, a situação muda. Cada
um tem o seu interesse comercial espe-
cífico e capacidade diferente de absor-
ver a abertura de seus mercados. “Toda
vez que as negociações avançam, os
negociadores geralmente começam a
ser pressionados em seus países por
setores que não são beneficiados direta-
mente”, afirma Maria Eugênia. “Quem
perde sempre esperneia”, frisa
Ferracioli. “Se os países em desenvolvi-
mento, como o Brasil, têm a pretensão
de ter acesso a mercados desenvolvidos,
vão ter de reduzir as tarifas para os
industrializados”, ressalta o professor
da FGV.

“Para o Brasil, há um grande inte-
resse de a Rodada Doha dar certo, por-
que o País tem capacidade competitiva
muito maior do que a maioria dos
demais em desenvolvimento”, afirma
Ferracioli. Segundo ele, países como
Egito, Argentina, Indonésia e
Venezuela, por exemplo, têm receio de
abrir seus mercados para os produtos
industrializados de países ricos e não
ter como competir, e correr o risco de
sucatear as suas indústrias locais e
aumentar o desemprego.

Já o interesse da Índia é bem dife-
rente. Ela quer exportar serviços e não
necessariamente produtos agrícolas.
Como o Brasil é competitivo na indús-
tria e muito mais no setor agrícola, é
claro que tem todo o interesse para que
essa negociação prossiga. “Dos US$
46,1 bilhões de superávit agrícola total
do Brasil em 2006, US$ 24,4 bilhões
foram de produtos agrícolas processa-
dos”, explica. “O difícil é conciliar todas
as demandas”, ressalta.

Os Estados Unidos enfrentam muita
resistência interna com relação à redu-
ção de subsídios aos seus produtores
agrícolas, sobretudo aos de algodão. “A
Rodada travou no ano passado por
culpa das eleições parlamentares nos
Estados Unidos”, lembra o professor da
FGV. “O governo norte-americano não
estava disposto a sofrer um desgaste a
mais com o seu eleitorado”, explica.

A França terá eleições presidenciais
neste ano e dificilmente vai querer aba-
lar o conforto e o bem-estar material
dos seus produtores e atrair a sua ira
com redução de tarifas. Haverá eleições
no Japão, país que também resiste a
reformas agrícolas. Mesmo assim, o
presidente da OMC, Pascal Lamy, disse

recentemente que seria importante que
as negociações fossem concluídas até
julho, antes de expirar o poder que o
presidente George W. Bush tem de
aprovar os acordos comerciais interna-
cionais pelo mecanismo especial de fast
track, sem necessidade de aprovação
pelo Congresso, no qual perdeu a maio-
ria depois das eleições legislativas.

O Farm Bill, projeto norte-america-
no de lei agrícola para o período de
2007 a 2012, apresentado recentemente,
foi considerado insuficiente pelo gover-
no brasileiro para proporcionar um
resultado equilibrado para a Rodada
Doha. “O projeto ainda mantém muitos
subsídios agrícolas para os produtores e
é mais um indicativo de que os Estados
Unidos não estão dispostos a mudar
muita coisa nessa área”, analisa Maria
Eugenia, do Levy & Salomão. Para
Ferracioli, as rodadas são longas – a
Uruguai, com 123 países, começou em
1986 e terminou em 1994; a Doha é
mais complexa e, além disso, inclui 150
países.

Quais seriam as alternativas aos
acordos multilaterais, difíceis de serem
costurados ou amarrados com tantos
conflitos de interesse, em que as conces-
sões têm de valer para muitos países ao
mesmo tempo? “Há países, como o Chile,
por exemplo, que, mesmo fazendo parte
da OMC, optaram por acordos bilate-
rais”, enfatiza a advogada especializada
em comércio exterior. Segundo ela, o
Chile é ativo participante das negocia-
ções da OMC, mas, ao mesmo tempo,
corre por fora com acordos em separado
com outros países, reduzindo entraves
ao comércio exterior.

Mas é preciso levar em considera-
ção que cada país é diferente do outro.

“Será também uma perda de
prestígio para a OMC se a

Rodada Doha não avançar.”
Paulo FerracioliA

Rodada Doha, também cha-
mada de “Agenda do
Desenvolvimento”, nem fra-
cassou nem será concluída
em meados deste ano. Mas
uma coisa é certa: ela não

atingirá os mesmos objetivos ambicio-
sos propostos quando foi lançada,
durante a IV Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Comércio
(OMC), ocorrida na cidade de Doha, em
Catar, em novembro de 2001.

Também um eventual fracasso, na
prática, não irá mudar muito o volume
atual de comércio entre as nações do
mundo. Mas, se a Agenda realmente
não for adiante, será um enorme retro-
cesso nos esforços da OMC para melho-
rar as economias de países em desen-
volvimento, que passariam a vender
com mais facilidade seus produtos agrí-
colas a mercados de países mais avan-
çados e, conseqüentemente, elevariam o
nível de renda e a qualidade de vida de
suas populações.

“Será também uma perda de prestí-
gio para a OMC se a Rodada Doha não
avançar”, ressalta o professor de
Regulação do Comércio Internacional
do Curso de MBA em Comércio Exterior
da Fundação Getulio Vargas, Paulo
Ferracioli.

Prevista para ser concluída inicial-
mente em 2005, a nova rodada tinha
uma agenda negociadora ambiciosa,
com vistas à eliminação de centenas de
barreiras tarifárias e não-tarifárias entre
mais de 150 países, com propostas de

Negociar é a 
única alternativa

Ainda assim, a Rodada de
Doha promete estender-se
por mais alguns meses
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The Doha Round, also called “The Development Agenda”,
didn’t fail nor will it be concluded by the middle of this
year. But one thing is sure: it will not meet the same pro-

posed ambitious goals as  when it was launched during the IV
Ministerial Conference of Worldwide Organization of Commerce
(OMC), that took place at Doha , a city in Catar, November 2001. 

Also an occasional failure will not very much change the
volume of current commerce among worldwide nations. But, if
the Agenda  doesn't really go ahead,  there will be a huge with-
drawal in OMC efforts to improve the economy of developing
countries who will start to sell their easily produced agricultural
products to the market of the most developing countries and,
with the hope it will improve the income level and quality of life
of their populations. 

“There will also be a loss of prestige to OMC if the Doha
Round doesn'tt succeed”, emphasizes the Professor of
International Commerce Regulation of MBA Course in Foreign
Affairs from Fundação Getúlio Vargas, Paulo Ferracioli. 

Expected to be concluded initially in 2005, the new Round
had an ambitious negotiator agenda seeking to eliminate hun-
dreds of scheduled duties and non-duty barriers among over
150 countries with proposals of subsidy reductions, mostly the
agricultural ones of the Rich countries like United States and
European Union. Some observers say that it overcame the the-
mes of Uruguay Round that was considered, until then, the most
complex negotiation of  history.  

“Maybe one of the biggest difficulties in keeping the Doha
Round from moving forward at the expected speed, had been its
ambitious degree”, asserts the specialist in foreign affairs from
the Office of Business Law Levy & Salomão's senior lawyer
Maria Eugênia Novis. The rest of the rounds reached their goals
within the declared deadlines for improving free trade among
nations but the round of Doha still has to manage different inte-
rests inside and outside of partaker countries.

“For Brazil, there is a greater interest in Doha Round suc-
ceeding because this country has a larger competitive capacity
than the majority of the other developing countries, ”, says
Ferracioli. According to him, countries like Egypt, Argentina,

Indonesia and Venezuela have fear of  opening their markets to
manufactured products from rich countries and have no way to
compete without risking the possibility of having to scrap their
local industries and increase unemployment.

But the interest of India is very different. India wants to
export services, not necessarily agricultural products. Since Brazil
is competitive in the industrial area and more in the agricultural
sector, the country has interest that this negotiation continues.
“From US$ 46,1 Bi of its agricultural surplus in 2006, US$ 24,4
Bi were from agricultural manufactured products”, he explains. “
The difficulty is to reconcile all demands”, he points out.

The United States faces a great domestic resistance relating
to the reduction of farm subsidies of their products, above all
cotton. “The Round stopped last year because of the Legislative
elections in United States”, remembers the Professor of FGV.
“The American government was not prepared to suffer one more
wastage regarding its electorate”, he explains. 

France will have elections for president this year and hardly
will want to affect the material comfort and welfare of its pro-
ducers and attract their anger by  reducing duties. They will also
have elections in Japan, a country that resists in agricultural
reform. Even though, the president of OMC, Pascal Lamy said
recently that, it would be important if the negotiations were pos-
tponed  until July, before the power that President George W.
Bush has to approve international commercial agreements by the
special mechanism of fast track ,without the approval of the
Congress expires, since he lost majority after legislative elections. 

The Farm Bill, American project of agricultural law for the
period of 2007 to 2012 presented recently, was considered
insufficient by the Brazilian government to afford a balanced
result at Doha Round. “The project still maintains many farm
subsidies for the producers and this is one more sign that United
States is not prepared to change many things in this area”,
analyses Maria Eugenia from Levy&Salomão. To Ferracioli, the
Rounds are long – the Uruguay Round with 123 countries, star-
ted in 1986 and ended in 1994; Doha is more complex and,
includes 150 countries.

The only alternative is negotiate
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O Chile adotou essa estratégia e tem
alguns indicadores econômicos melho-
res do que os do Brasil. Porém, é uma
economia menos complexa do que a
brasileira, lembra Maria Eugênia.
Também é uma questão política o Brasil
ter abandonado as negociações bilate-
rais em favor das multilaterais. Os acor-
dos multilaterais, apesar de todas as
dificuldades, garantem maior transpa-
rência, explica a advogada. “A ausência

de regras gerais tende a gerar mal-estar
e conflitos”, defende Maria Eugênia.

O mais importante, dizem os espe-
cialistas, é que está claro que todos os
envolvidos na negociação sabem exata-
mente o que se espera de cada partici-
pante para se chegar a um acordo na
Rodada Doha. Os Estados Unidos
sabem, por exemplo, que têm de dimi-
nuir os subsídios para os seus produto-
res agrícolas, assim como a União

Européia tem de reduzir as tarifas que
protegem os seus fazendeiros. O Brasil e
os demais países em desenvolvimento
têm consciência de que terão de abrir
ainda mais os seus respectivos merca-
dos na área de serviços e produtos aca-
bados, se quiserem vender aos países
ricos. “Enquanto existir disposição para
negociar para se chegar a um consenso,
a Rodada continua”, frisa Maria
Eugênia.
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ras críticas à estratégia que o governo
Lula utiliza para construir, em longo
prazo, uma integração em todo o conti-
nente. O Itamaraty trabalha em duas
frentes. Na primeira, investe no aprimo-
ramento da Comunidade Sul-Americana
de Nações (Casa), que une os associados
do Mercosul e do Pacto Andino. Desde
que foi criada no Peru, em dezembro de
2004, a Casa trabalha principalmente
em projetos de integração energética. A
outra frente é o próprio Mercosul.
Apesar da fragilidade aduaneira, o bloco
é visto pelo governo brasileiro como
uma ferramenta essencial para a
ampliação de vínculos comerciais e
políticos na região. 

Mas a estratégia brasileira precisa
superar enormes obstáculos, entre eles
os paradoxos resultantes de sua própria
postura. O maior exemplo se dá aos
constantes pedidos de Uruguai e
Paraguai, os países com economias mais
pobres do bloco, para que se estude uma
flexibilização dos compromissos de
união aduaneira que os impedem, entre
outras coisas, de celebrar acordos
comerciais em separado. Ao lado do
governo de Buenos Aires, Brasília tem
demonstrado entender o problema, mas
na prática adotou uma postura pouco
flexível. Brasileiros e argentinos querem
evitar a todo custo a possível assinatura
de acordos bilaterais entre Uruguai e
Paraguai com os norte-americanos.

Há dúvidas, porém, se o governo
Lula será tão duro em relação a outros
princípios que regem o Mercosul. O caso
emblemático é a postulação da Bolívia
de Evo Morales a um assento como inte-
grante pleno do bloco. Mas os bolivia-
nos exigem duas condições: a de não
aderir à Tarifa Externa Comum (TEC),
peça vital do Mercosul como união
aduaneira, e a de manter a Bolívia na
Comunidade Andina de Nações, que
conta com uma agenda própria de
negociações comerciais. O Brasil já dei-
xou claro que deseja apadrinhar a ade-
são plena do vizinho andino ao
Mercosul, por entendê-la como um
objetivo geopolítico que forçaria a esta-
bilização política do país  comandado
por Morales. Neste caso, o Itamaraty
precisaria se desdobrar na mesa de
negociações com uruguaios e para-
guaios para explicar os motivos de fle-
xibilizar alguns princípios e manter
outros como “cláusulas pétreas”.

Enquanto os governos dos países do
Mercosul falam em fortalecimento políti-
co e na expansão na forma de atuação do

bloco, há quem, no meio acadêmico e
comercial, questione a viabilidade do
Mercosul com tamanhas concessões nos
princípios básicos e constantes adiamen-
tos das discussões sobre temas essenciais
ao funcionamento da união aduaneira.
“Não pode haver dois pesos e duas medi-
das. Em nome de uma concessão política
à Bolívia, será preciso uma concessão
comercial ao Uruguai e ao Paraguai. O
Mercosul, assim, vai perdendo sua essên-
cia”, resume o consultor Dimas Gonzáles
de Pádua. “Falta uma definição clara do
que os governos realmente priorizam. É
preciso separar interesses econômicos e
políticos. A União Européia devia ser o
nosso modelo. Lá, trabalhou-se anos a fio
a questão econômica para então se reali-
zar um trabalho de integração política”,
diz Regina Escorreteguy, professora de
Comércio Exterior da Universidade de
Buenos Aires. “No Mercosul as duas coi-
sas são feitas ao mesmo tempo e de uma
maneira pouco eficaz.” 

Para Pádua, o bloco sul-americano
tem sido usado por cada um dos gover-
nos para marcar posições em política
exterior de acordo com suas próprias
agendas. “O Mercosul precisa adquirir
um perfil supranacional que seja capaz
de se sobrepor aos interesses de cada
Estado.” Esta é a mesma linha de raciocí-
nio de Daisy Ventura, doutora em Direito
Internacional e Europeu pela
Universidade de Paris: "A história do
Mercosul é marcada pela incapacidade de
diferenciar a integração regional das
demais expressões da política externa
dos Estados. Os governos não souberam
transformar seus discursos em ações,
estratégias e políticas regionais efetivas.” 

A integração plena da Venezuela ao
bloco foi vista por observadores regio-
nais, no início, como uma grande opor-
tunidade de trazer um pouco mais de
equilíbrio à tradicional hegemonia de

Brasil e Argentina, cujos conflitos e inte-
resses econômicos divergentes emperra-
vam o avanço da integração regional.
Mas, menos de nove meses depois da
associação venezuelana ao bloco, está
claro que o governo Chávez segue a
mesma receita preconizada por brasilei-
ros e argentinos: a de uma agenda polí-
tica própria, sem maiores preocupações
com os efeitos que a entrada do seu país
no Mercosul pode provocar internamen-
te. “A Venezuela pôs-se a negociar sem
sequer ter uma idéia precisa sobre o
impacto de sua adesão à união aduanei-
ra”, afirma Daisy Ventura.

Para Miriam Gomes Saraiva, profes-
sora do Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), existe o interesse
comercial venezuelano em conseguir
maiores mercados para os seus produ-
tos, sobretudo o petróleo que, atualmen-
te, é vendido em maior volume para os
Estados Unidos. Ainda assim, o interes-
se político venezuelano no Mercosul
seria maior. "Chávez tem um projeto de
integração sul-americana que vem com-
binado com sua postura anti-EUA." 

Mesmo com tantas assimetrias políti-
cas e econômicas, a diplomacia de Brasil,
Argentina e Venezuela insiste em afirmar
que o Mercosul já é uma nova realidade
no cenário mundial. Nas palavras do
chanceler venezuelano Nicolas Maduro:
“O Mercosul passou de uma visão comer-
cial para uma social e política, capaz de
fortalecer a democracia e o bloco diante
do mundo”. O ministro Celso Amorim
também deu uma declaração de efeito:
“O Mercosul é o grande bloco da América
do Sul e quer convergir com os outros”. 

Apesar destas demonstrações de
força nos discursos, a oratória não resis-
te aos fatos. Não é normal, por exemplo,
que entre quatro países que se associa-
ram para criar um acordo de união

“É natural que os
‘Mercocríticos’ se

enfureçam cada vez que
acontece algo como 

a adesão da Venezuela. 
Eles percebem que o bloco

está se fortalecendo.”
Celso Amorim

Mercosul: 
remodelado e indefinido

Politização do Bloco nem sempre é positiva para os interesses econômicos

O
Mercosul vive um período de trans-
formação dramática desde a posse de
Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, e
Néstor Kirchner, na Argentina, a par-
tir de 2003. São poucas as semelhan-
ças estratégicas que hoje norteiam o

bloco, se comparadas àquelas que marcaram o
nascimento da integração regional na América
do Sul, no início dos anos 1990. O bloco abra-
çou a chamada vertente “social e política”, sem
o cuidado de tratar da sua essência: a econo-
mia e o comércio. Tanto é assim que os temas
vinculados à consolidação do Mercosul como
área de união aduaneira foram apontados ape-
nas nos últimos tópicos da declaração final da
32ª Reunião de Cúpula do bloco, realizada em
janeiro de 2007, no Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo, os países-membro deci-
diram criar algumas instituições de cunho cla-
ramente político, entre elas o Instituto Social,
cujo objetivo é desenvolver projetos que pro-
movam o desenvolvimento social em áreas
mais pobres. É neste contexto de politização
do bloco que se explica a associação da
Venezuela de Hugo Chávez ao Mercosul e o
início do processo de adesão da Bolívia de Evo
Morales. “Há uma visão corrente nos princi-
pais governos da América do Sul de que é pre-
ciso construir um Mercosul politicamente
forte, capaz de se contrapor aos interesses dos
Estados Unidos na região”, diz o consultor de
comércio exterior Dimas Gonzáles de Pádua,
que trabalha para três multinacionais norte-
americanas no Brasil. 

Essa postura foi fortalecida pelo ministro
das Relações Exteriores do Brasil, Celso
Amorim, na abertura da reunião do Conselho
do Mercosul Comum (CMC), instância decisiva
do bloco, nas vésperas da reunião de cúpula no
Rio. Na ocasião, Amorim defendeu com afinco
a adesão plena da Venezuela e o processo simi-
lar iniciado com a Bolívia. “É natural que os ‘-
mercocríticos’ se enfureçam cada vez que acon-
tece algo como a adesão da Venezuela. Porque
eles percebem que o bloco está se fortalecen-
do”, disse durante a abertura da reunião.

O chanceler brasileiro referia-se às inúme-
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aduaneira – entendido como um regime
tarifário comum aplicado ao comércio
fora do bloco – numa discordância, um
deles recorra à Organização Mundial do
Comércio (OMC), e não aos próprios
mecanismos previstos pelo tratado para
resolver conflitos internos. Foi o que fez
o governo de Néstor Kirchner contra o
Brasil numa disputa sobre resinas PET.

Pior fez o presidente argentino ao
levar à Corte de Haia sua discordância
com a construção de uma fábrica de

celulose e papel no Uruguai, à margem
do rio que separa os dois países. O presi-
dente do Uruguai, Tabaré Vasquez, eleito
por uma frente de esquerda apoiada pelo
PT, pediu a mediação de Lula. Mas a tão
propalada integração política parece não
ter dado certo, tendo em vista que o pre-
sidente do Brasil preferiu não interferir,
talvez para não contrariar o colega da
Argentina.

A “sólida integração” também não
impediu o presidente Vasquez de iniciar

negociações com os EUA sobre um trata-
do de proteção aos investimentos, o que
é considerado embrião para um acordo
bilateral de livre comércio. O presidente
norte-americano George W. Bush visitou
o Uruguai em março. E Lula, que também
o recebeu, foi a Montevidéu tentar con-
vencer Vasquez a não negociar em sepa-
rado com os EUA. O presidente brasileiro
talvez tenha de viajar também a
Assunção, pois o Paraguai já é outro que
flerta com os EUA.
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Mercosul is living a period of dramatic transformation since the
entrance of Luiz Inácio Lula da Silva in Brazil and Nestor
Kirchner in Argentina in 2003. There are few strategic resem-

blances that lead the block if we compare them with those that mar-
ked the birth of regional integrity in South America at the beginning
of the 90s.  The block embraced the call of “social and political” scope
without the care to treat its essence: economy and commerce. This is
clear when we notice that the themes attributed to Mercosul's  con-
solidation as an area of customs association, were only pointed out
in the last subjects of the final declaration during the 32nd Ruling
Staff Meeting of the block, held in January 2007 in Rio de Janeiro. 

At the same time, country-members decided to create some ins-
titutions with  clear political shape, among them the "Social
Institute", whose target is to develop projects that promote the social
development in poor areas. It is inside this political context of the
block that  the association of Venezuela, whose president is  Hugo
Chaves, occurred in Mercosul; and the beginning of the process of
adhesion of Bolivia, whose president is Evo Morales.  “There is a cur-
rent vision in the main governments of South America that is neces-
sary to build up a politically strong Mercosul, able to oppose United
States interests in the region”, says Dimas Gonzáles de Pádua, a con-
sultant of foreign commerce that works for three American compa-
nies in Brazil. 

This posture was fortified by the Minister of Foreign Affairs of
Brazil Celso Amorim, at the opening of the meeting of the  Common
Mercosul Council (CMC), the decisive period of the block, on the eve
of the Ruling Staff Meeting in Rio. In that occasion, Amorim defen-
ded obstinately the full adhesion of Venezuela and a similar process
started with Bolivia.

The Itamaraty works with two fronts. At the first one, it invests
in the refinement of South-American Community of Nations (CASA)
that adjoins the Mercosul associates and the Andean Pact. Since it
was created in Peru, December 2004, CASA works mostly on projects
of energetic integration. The other front is the own Mercosul. In spite
of its customs frailty, the block is looking toward the Brazilian
government as an essential tool to enlarge commercial and political
happenings in the region. 

But Brazilian strategy needs to overcome huge obstacles inclu-
ding the paradox that results from its own posture. The persistent
petitions from Paraguay and Uruguay give a bigger example, becau-
se these countries have poorest economies of the block. They want to
study a way to have more flexible engagements of customs duties
that prevent them, among other things, from engaging in commer-
cial agreements separately. At the side of the government of Buenos

Aires, Brasilia has been showing an understanding of the problem
but, has practically, adopted a little more flexible posture. Brazilians
and Argentineans want to avoid, at all costs, the possible signature
of bilateral agreements of Uruguay and Paraguay with Americans. 

While the governments of Mercosul countries speak of political
strengthening and expansion in the way the block performances,
there are people inside commercial and academic environment dis-
cussing the viability of Mercosul with  the basic principles and fre-
quent postponement of discussions about essential subjects like the
performance of customs pact. “We can’t have two weights and two
measures. In the name of a political concession to Bolivia, will be
necessary to give a commercial concession to Uruguay and Paraguay.
If this doesn’t happen, Mercosul will be losing its substance”, states
the consultant of Foreign Commerce Dimas Gonzáles de Pádua. “A
clear definition about what the governments really priorize, is mis-
sing. It is important to set apart economical and political interests.
The European Union should be our model. There, they worked for
many years on the economic matter to, finally, have a work of poli-
tical integration” says Regina Escorreteguy, professor of Foreign
Commerce at Buenos Aires University. “In Mercosul both things are
done at the same time and with far less efficiency”.

The South-American block has being used by each government
to determine their position in foreign policy, according to their own
schedules, says Pádua.  “Mercosul needs to get a supranational pro-
file that could be able to juxtapose the interests of each State”. This
is the same reasoning line of Daisy Ventura, PHD in International and
European Law from University of Paris: “Mercosul history is marked
by the inability to separate regional integration from the other
expressions of the States foreign policy. Governments haven't known
how to transform their speeches into strategic actions and effective
regional policy”. 

The full integration of Venezuela to the block was seen by regio-
nal observers at the beginning, as a great opportunity to bring a lit-
tle more balance to the traditional hegemony of Brazil and Argentina
to which divergent conflicts and economic interests stiffled the pro-
gress of regional integration. But, with less than 9 months from
Venezuela’s association with the block, it is clear that the Chavez
government follows the same recipe proclaimed by the Brazilian and
Argentinean Govts. own political agenda, without further worries
about the effect caused by its entrance in Mercosul and what this
entrance could provoke internally. “Venezuela started to negotiate
without a clear idea regarding the impact of its adhesion to the cus-
toms of the alliance”, says Daisy Ventura.
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Mercosul: remodeled and uncertain
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demanda norte-americana”, diz
Cassiano Bragagnolo, analista técnico-
econômico da Organização das
Cooperativas do Paraná (Ocepar). Os
preços da soja também devem se man-
ter aquecidos diante da possibilidade de
redução da área plantada nos Estados
Unidos, com os produtores norte-ameri-
canos preferindo aumentar o plantio do
milho. As primeiras estimativas do
Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (Usda) indicavam redu-
ção de 7% na área plantada de soja,
com 29 milhões de hectares. 

Diante desse quadro, as perspectivas
das exportações brasileiras do comple-
xo soja em 2007 são muito favoráveis.
As previsões da Associação Brasileira
das Indústrias de Óleos Vegetais
(Abiove) apontam exportações de 25,5
milhões de toneladas do grão, 12,3
milhões de toneladas de farelo e 1,9
milhão de toneladas de óleo, com recei-

tas de US$ 10,9 bilhões contra US$ 9,31
bilhões no ano passado, um aumento de
17%. Para o milho, produto que o Brasil
não tem tradição em exportar, há
expectativa de vendas no exterior de
até cinco milhões de toneladas. 

A onda de bioenergia que se espa-
lha pelo mundo também dá sustenta-
ção ao setor sucroalcooleiro no Brasil.
Com uma produção estimada de 30
milhões de toneladas de açúcar e 17,6
bilhões de litros de álcool, a União da
Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica)
prevê exportações de 19,6 milhões de
toneladas de açúcar e de 3,1 bilhões
de litros de álcool em 2007. No ano
passado, as vendas externas de açúcar
e de álcool ultrapassaram US$ 7,6
bilhões. Com o aquecimento do setor,
estão previstos investimentos de US$
14,6 bilhões até 2012, dos quais US$
12,2 bilhões em 77 novas usinas e US$
2,4 bilhões na ampliação e moderniza-

ção das unidades já existentes, que
são 248 em todo o País. 

Também há boas perspectivas para
as exportações de carnes, café e suco de
laranja, itens importantes na pauta do
comércio externo do agronegócio brasi-
leiro. Com exportações de US$ 8,5
bilhões de carnes bovina, de frango e
suína em 2006, a expectativa é que em
2007 o mercado externo seja mais pro-
missor, de acordo com a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), porque devem arrefecer os efei-
tos negativos que afetaram as exporta-
ções em 2006, como a gripe aviária e a
febre aftosa.

Apesar dos problemas de focos de
febre aftosa no final de 2005, as expor-
tações de carne bovina in natura chega-
ram a US$ 3,13 bilhões em 2006, com
vendas de 2,05 milhões de toneladas,
23% da produção nacional de 8,9
milhões de toneladas. As vendas de

O ano do 
milho e da soja

S
e o clima não atrapalhar, o
Brasil deverá colher uma
safra recorde de grãos e
oleaginosas no ano agrícola
de 2006/2007. A expectativa
é de uma produção de

126,48 milhões de toneladas, de acordo
com o levantamento realizado em feve-
reiro pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), empresa públi-
ca ligada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Caso o
número se confirme, o crescimento da
produção agrícola brasileira será da
ordem de 5% em relação ao período
anterior. 

As colheitas de milho e soja, com
forte peso na safra, devem chegar a
56,3 milhões e a 47,9 milhões de tone-
ladas, respectivamente. O aumento de
cerca de 5,4 milhões de toneladas na
produção de milho e de 2,9 milhões na

de soja, em relação ao período anterior,
é puxado pelas cotações firmes das
duas commodities no mercado interna-
cional. 

A valorização do milho e da soja no
mercado exterior é resultado da adesão
acelerada dos Estados Unidos à produ-
ção de etanol a partir do milho. Em
2006, os norte-americanos consumiram
20 bilhões de litros desse combustível
renovável e os preços do milho subiram
cerca de 80%. A tendência é que a
“febre” pelo milho continue, porque
além das 90 usinas em produção nos
Estados Unidos, mais 53 estão sendo
construídas. Como os americanos são o
maior produtor mundial – cerca de 290
milhões de toneladas – e maior expor-
tador, há preocupação com uma possí-
vel escassez da commodity. 

“A tendência é que as cotações do
milho continuem firmes diante da

Solidez das duas 
commodities no mercado

internacional garante safra
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cipais fatores para esse crescimento,
segundo ele, são o aumento das expor-
tações de carnes e do setor sucroalcoo-
leiro, a recuperação dos preços do café,
bem como um aumento expressivo das
vendas externas de frutas.

Apesar das boas perspectivas de
safra, de preços firmes no exterior e de
aumento das exportações, estudo da
CNA alerta que existem questões
importantes relacionadas ao financia-
mento e às dívidas do setor. Isto porque
2006 foi “um ano extremamente con-
turbado, atingido pelo ápice de uma

crise de rentabilidade, que afetou o pro-
dutor tanto pelos preços como pelos
custos, fazendo com que a maior parte
dos produtos tenha sido comercializada
com prejuízos”. Com essa situação, o
Produto Interno Bruto (PIB) agropecuá-
rio brasileiro foi de R$ 148,31 bilhões
em 2006, inferior em 3,2% em relação
aos R$ 153,05 bilhões do ano anterior.

Pelo levantamento da CNA, as dívi-
das do setor agropecuário chegam a R$
20 bilhões, dos quais R$ 7,2 bilhões são
com o setor privado (fertilizantes,
defensivos, sementes e tradings), R$ 6,8

bilhões de dívidas antigas e R$ 6
bilhões de custeio e investimento das
safras 2004/05 e 2005/06. Há pressões
das lideranças rurais para que o gover-
no prorrogue o pagamento de parte das
dívidas e o movimento deverá aumen-
tar nos próximos meses. No governo, já
se discute a possibilidade de uma rola-
gem das dívidas de R$ 6 bilhões. Em
2006, depois de muitas idas e vindas,
três pacotes de prorrogação de dívidas
totalizaram custos de U$ 10 bilhões
para o Tesouro Nacional no período de
dez anos.

Exportações / Export Importações / Import Saldo / Balance

2000 20,59 5,75 14,83

2001 23,84 4,80 19,04

2002 24,82 4,44 20,37

2003 30,62 4,74 25,88

2004 39,00 4,83 34,17

2005 43,58 5,11 38,47

2006 49,42 6,69 42,73
Fonte: Secex/Ministério da Agricultura
Source: Secex/Ministry of Agriculture

Presença firme lá fora  / Solid Presence Overseas
(Líderes de exportações agropecuárias - 2006)
(Leaders in Cattle Raising exports - 2006)

Crescimento contínuo / Continuous Growth
(Balança comercial do agronegócio brasileiro – em US$ bilhões)
(Balance of Trade from Brazilian agro-business  – in US$ bi)

Fonte: Secex/Ministério da Agricultura
Source: Secex/Ministry of Agriculture

Produto / Product US$ bilhões
Complexo soja / Soya Complex 9,31

Carnes(bovina, frango e suína) 8,51
Meat (bovine, chicken and pork) 

Açúcar (refinado e bruto) 6,16
Sugar (refined and gross)

Café (grão e solúvel) 3,31
Coffee (grain and dissolvable)

Suco de laranja 1,04
Orange Juice

Safra maior / Bigger Harvest
(Produção brasileira de grãos e oleaginosas)
(Brazilian Production of grains and oleaginous)

Área plantada Produção
(em mil ha) (em mil t)
Planted Area             Production
(In mil ha.) (In mil t.)

2000/01 37.847 100.267

2001/02 40.219 96.761

2002/03 43.947 123.168

2003/04 47.423 119.114

2004/05 49.068 113.898

2005/06 47.257 119.949

2006/07* 45.680 126.477
Estimativa / Estimation
Fonte: Conab/Ministério da Agricultura
Source: Conab/Ministry of Agriculture

Mais soja, mais milho / More Soya, more corn
(Previsão de safra – fevereiro 2007)
(Harvest Forecast – February 2007)

Cultura/Cultivation 2006/2007 2005/06
(em milhões t) (em milhões t)

(In million t.)     (In million t.)

Soja / Soya 56,316 53,414

Milho / Corn 47,924 42,515

Feijão / Bean 3,621 3,471

Arroz / Rice 11,315 11.579

Trigo / Wheat 2,234 4,873

Algodão (caroço) 2,176 1,686
Cotton (seed)

Outros/ Others 2,892 3,237       

Fonte: Conab/Ministério da Agricultura
Source: Conab/Ministry of Agriculture

carne de frango devem avançar este
ano em relação a 2006, quando o Brasil
exportou 2,47 milhões de toneladas do
produto in natura, 5% a menos do que
no ano anterior, no valor de US$ 2,9
bilhões. A retração foi conseqüência da
queda de consumo provocada pela
gripe aviária. Já a carne suína tem um
cenário mais complicado, diante da
dependência das importações da Rússia.
Alegando problemas sanitários, esse
país não retomou totalmente as com-
pras depois do surgimento dos focos de
aftosa no Brasil. Em 2006, as exporta-
ções de carne suína totalizaram US$
953 milhões, queda de 13,3% frente aos
US$ 1,1 bilhão do ano anterior.

Para o café, as estimativas do

Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (Cecafé) são de que as exporta-
ções poderão atingir até US$ 3,6 bilhões
em 2007, o que vai representar aumen-
to de 8,7% sobre os US$ 3,31 bilhões
vendidos de café em grão e solúvel no
ano passado. Essa perspectiva deve-se a
preços mais firmes, porque o volume
exportado cairá de 26,9 milhões para 26
milhões de sacas este ano.

O suco de laranja também apresen-
ta um quadro favorável. Praticamente
sem estoques, a demanda mundial pelo
produto vai continuar firme em 2007.
Segundo Ademerval Garcia, presidente
da Associação Brasileira dos
Exportadores de Cítricos (Abecitrus),
deverão ser exportadas 1,2 milhão de

toneladas, com receitas da ordem de
US$ 1,4 bilhão frente aos US$ 1,04
bilhão de 2006. 

Com esse panorama, espera-se no
mínimo que as exportações do agrone-
gócio ultrapassem os US$ 50 bilhões.
Em 2006, as exportações agropecuárias
somaram US$ 49,42 bilhões e as impor-
tações ficaram em US$ 6,69 bilhões, o
que resultou em um saldo comercial
recorde de US$ 42,73 bilhões. O secretá-
rio de Relações Internacionais do
Agronegócio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Célio Porto, lembra que de 2002 a 2006
as exportações agropecuárias brasileiras
cresceram 99%, passando de US$ 24,8
bilhões para US$ 49,4 bilhões. Os prin-

If the weather doesn’t interfere, Brazil should  achieve a record
crop of seeds and oily grains  in the agricultural year of
2006/07. What is expected is a production of 126.48 Mi. tons

according to the survey made in February by the National Supply
Company (Conab), a public company connected to the Ministry of
Agriculture, Cattle Raising and Supply. If this number is confir-
med, the growth of the Brazilian agricultural production will be
of 5% comparing to the same previous period. 

The crops of corn and soya bean with a strong importance in
the harvest, must reach 56,3 Mi and 47,9 Mi tons respectively. The
increase of about 5,4 Mi tons in the production of corn and 2,9
Mi in soya bean compared to the previous period, is geared to the
rate of both commodities in the international market.  

The valorization of corn and soya bean in the foreign market
is a result of the United States increasing and adhesion to etha-
nol production from the corn.  In 2006, the Americans consumed
20 Bi of liters of the renewal fuel and the prices of corn rose
about 80%. The trend is that the “fever” for the corn continues
because, besides the 90 mills in production in USA, 53 more are
being built. (It  should be noted that The United  States is cur-
rently seeking purchase of Brasilian ethanol from sugar cane). 

Soya prices also must be kept up facing the possibility of
having a reduction in planted area of the USA with American pro-
ducers preferring to increase the planting of corn. The first valua-
tion of Agricultural Department of United States (USDA) indica-
ted a reduction of 7% in soya planting with 29 Mi of hectares.  

Brazilian export perspectives of the soya complex in 2007
appear to be very favorable. The Brazilian Association of
Industries of Vegetable Oils (Above) predict exports of 25,5 Mi of
tons of the grain; 12,3 Mi of tons of bran and 1,9 Mi of tons of
oil, with an income of US$ 10,9 Bi against US$ 9,31 Bi last year,

an increase of 17%. For the corn, there is a sale expectation to
the foreign market  of 5 Mi of tons. 

The bio-energy wave spreading around the world also gives
support to the sugar and alcohol sector in Brazil. With a produc-
tion estimated in 30 Mi tons of sugar and 17,6 Bi liters of alco-
hol, the Union of Sugar Cane Industry (Unica) foresees exports of
19,6 Mi tons of sugar and 3,1 Bi liters of alcohol in 2007.  Last
year, external sales of sugar and alcohol surpassed US$ 7,6 Bi.
Within that sector, investments of US$ 14,6 Bi are foreseen until
2012 which US$ 12,2 Bi in 77 new mills and US$ 2,4 Bi in the
enlargement and modernization of the already existing units that
now number 248 around  the country. 

There are also good perspectives for exportation of meat,
coffee and orange juice, important items in the foreign com-
merce guidelines of Brazilian agribusiness. With exports of US$
8,5 Bi in cattle, chicken and pork meat in 2006, the expectation
for 2007 is that this foreign market would be more promising
according to Confederation of Agriculture and Cattle Raising of
Brazil (CAN), because the negative effectsof the Avian Influenza
and Hoof and Mouth Disease that affected exports in 2006 will
become less intense. 

For coffee, the estimation of the Council of Exporting Coffee
of Brazil (Cecafé) is that, exports could reach  US$ 3,31 Bi in 2007,
that will represent an increase of 8,7% over US$ 3,31 Bi of grain
and dissolvable coffee sold last year. The orange juice also repre-
sents a favorable picture. Practically without inventory, the global
demand for the product will continue steadily in 2007. With this
view, it is anticipated that agribusiness exports at least, surpass
US$ 50 Bi. In 2006, the agricultural and cattle raising exports
added up US$ 49,42 Bi and imports US$ 6,59 Bi which resulted
in a record commercial balance of US$ 42,73 Bi.

The year of corn and soya bean
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crédito subsidiado inclui milhares de
novos agricultores”, escreveu Chaddad
num ensaio recente publicado na revis-
ta Digesto Econômico. “Na verdade, o
agronegócio inclui o pequeno produtor.
É preciso reduzir o peso do falso deba-
te ideológico que cerca essa questão.”

A mudança de direcionamento das
políticas públicas no setor fica clara ao
se examinar os números, diz Chaddad.
“Entre 1985 e 2005, os gastos médios
anuais com políticas agrícolas tradicio-
nais foram reduzidos de R$ 19,5 bilhões
para R$ 5,8 bilhões, enquanto os gastos
com Reforma Agrária e agricultura
familiar cresceram de R$ 1,3 bilhão
para R$ 4,9 bilhões ao ano.”
Novos prazos para os produtores

Falando-se apenas em área cultivá-
vel, o potencial do agronegócio brasi-
leiro impressiona. São mais de 210
milhões de hectares disponíveis para o
plantio ou o pasto e, deste montante,
pelo menos 90 milhões de hectares
ainda estão completamente inexplora-
dos. Contudo, esse potencial ainda não
poderá ser desenvolvido plenamente.
Enquanto os países considerados desen-
volvidos concedem em média 30% de
subsídios aos agricultores, o Brasil dá
apenas 3% de apoio oficial ao setor.

Para que os produtores brasileiros se
sustentem na disputa com os agriculto-
res de outros países, as dívidas de cus-
teio, contraídas durante a época de

plantio, deveriam ser prorrogadas. Pelo
menos é isso que pensa André Pessoa,
diretor da Agriconsult, uma das princi-
pais consultorias do Brasil no setor de
agronegócios. Ele explica que os débi-
tos dos produtores deverão ser sanados
logo, já que a atual safra promete ser
boa por conta do clima favorável na
época de plantio. Com um preço com-
petitivo e mesmo com o câmbio em
queda, o volume de mercadoria maior
do que nos últimos anos pode diminuir
o valor dos débitos.

O governo já prorrogou as dívidas
adquiridas antes do plantio, mas, para
Pessoa, outro problema ainda precisa ser
solucionado pelo Estado: as dívidas de
investimento dos trabalhadores. Para ele,
as autoridades brasileiras ainda não defi-
niram claramente o que será feito. De
acordo com o consultor, uma das opções
seria a criação de um novo fundo de
aval, onde o produtor que tivesse recur-
sos para sanar as dívidas poderia fazê-lo
e receber algum desconto e aquele que
ainda precisasse de mais tempo para qui-
tar seus débitos teria um prazo maior.

Segundo Pessoa, esse estímulo para
os produtores que podem zerar os débi-
tos e o prazo maior para o produtor que
não conseguir pagar as dívidas até a
data do vencimento equilibraria um
pouco mais a situação dos agricultores
em diferentes regiões do País. Isso por-
que os produtores do Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Goiás e Bahia sofreram
um pouco mais na última safra e preci-
sam de mais tempo para ajustar o caixa.

Esse “bônus de adimplência” que o
diretor da Agriconsult propõe seria cria-
do por meio de uma conta feita com as
taxas de juros aplicadas pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) nas contas
de empréstimos feitos pelos próprios
agricultores e ainda com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O consultor, que já apresentou a propos-
ta ao governo, ainda explica que, nesse
método, o produtor que conseguisse
sanar o débito até o vencimento recebe-
ria 10% de desconto. Os outros que pre-
cisassem de prorrogação, pagariam 25%
da dívida até a data do contrato e o res-
tante dividido em até três anos.

Pessoa, assim como Chaddad,
defende iniciativas do governo para os
médios produtores. O consultor avalia
que esse médio agricultor, responsável
por boa parte da produção do País, “é
colocado dentro da mesma panela dos
grandes produtores” e, segundo ele,
nem todos têm a mesma capacidade de
acesso aos créditos existentes no mer-
cado. O especialista acredita que o
governo ainda tem muita coisa a fazer
para essa fatia do agronegócio, como
aumentar a possibilidade de seguros
agrícolas e instaurar um serviço de pro-
teção ao preço para esse trabalhador.

Action in a good time

If in 2006 the Brazilian agro-business suffered because of the debts
made by producers, accentuated by the drop of external prices and
also by the dollar fluctuation, future tendencies in the sector will be

positive. The tight knot around agriculturists’ neck was loosened after
specific actions adopted by the government that renegotiate the
debts of small, medium and big producers with the State and, inter-
vened transactions between producers and companies. 

The most important sector of Brazilian economy, the agro-busi-
ness lived an instable moment in the last two years. The gradual fall
of American currency was one of the detonated fuses of this volatili-
ty. The producer that made plantation debts with a rated dollar of R$
2,99 (February exchange 2004), exported the production with the cur-
rency with a rate a little above R$ 2,60 (February 2005) and after R$
2,13 (February 2206). According to National Provision Company
(Conab), one of the immediate consequences of the lack of capital
was the reduction of the planted area all over the country. 

The overturn on the scenery was drawn by government actions.
The most important, the initiative to help national producers came in
good time. This is what thinks Ivan Wedekin, director of agro-business
from Commodities and Future Exchange (BM&F) and former secretary
of agriculture policy from the Ministry of Agriculture, Cattle Breeding
and Supplying in Lula’s government. To Wedekin, the postponement of
investment and costing, plus the support to agricultural commercial-
ization far from consumption centers – that have their own flowage
– and from the harbors – that take national production overseas –
were essential to make possible the return of the balance to the coun-
try activity from 2007 on. 

Another important point for the agriculturists was the raise of con-

tacts from Pronaf – National Program of Familiar Agriculture. According
to Ivan, this program brings for the formal market of credit small agri-
culturists that depended, before, of contracts with business and banks
of private sector to plant and flow off the production, always with loans
made with high interest taxes. In 2003, the program had the adhesion
of 900.000 workers. Now, Pronaf counts on almost 2Mi of contracts for
the crop of 2006/2007, which will be concluded in June. 

However, the investment in programs for the small producers as
Pronaf, is the center of a debate among politics and academics since
the beginning of Lula’s government in 2003. The implemented agri-
cultural policy foresees the strength of the so-called familiar agricul-
ture. The big producers complain that they were left to a second plan
by the government. According to the agronomist engineer and pro-
fessor of IBMEC Fabio Chaddad, there is a fake dichotomy between
agro-business and familiar agriculture. 

The change of route of public policies is clear when we examine
the numbers, says Chaddad. “Between 1985 and 2005, the average
expenditure per year with traditional agricultural policies were
reduced from R$ 19,5 Bi to R$ 5,8 Bi while, the expenditures with
Agrarian Reform and familiar agriculture grew from R$ 1,3 Bi to R$
4,9 Bi per year”

Talking about cultivable areas, the potential of Brazilian agro-
business impresses. More than 210 Mi of hectares available for plant-
ing or grass and herbage for cattle and, from this amount less than 90
Mi of hectares are still completely unexplored. However, this poten-
tial could not be fully developed yet. While countries considered
developed concede, as an average, 30% of subsidies to agriculturists,
Brazil concedes just 3% of official support to the sector.
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e em 2006 o mercado do agro-
negócio brasileiro sofreu por
conta das dívidas contraídas
pelos produtores, da acentua-
da queda dos preços externos
e também pela oscilação do

dólar, as tendências futuras do setor são
positivas. O nó apertado na gravata dos
agricultores foi afrouxado após as ações
específicas do governo, que renegociou
as dívidas de pequenos, médios e gran-
des produtores com a União e ainda
intermediou transações entre produto-
res e empresas.

Setor mais importante da economia
do Brasil, o agronegócio viveu um
momento instável nos últimos dois anos.
A queda gradual do valor da moeda
norte-americana foi um dos estopins
dessa volatilidade. O produtor que fez
dívidas de plantio com um dólar cotado
a quase R$ 2,99 (taxa de fevereiro de
2004), exportou a produção com a
moeda valendo pouco mais de R$ 2,60
(em fevereiro de 2005) e depois a R$ 2,13
(fevereiro de 2006). De acordo com a
Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), uma das conseqüências imedia-
tas dessa falta de capital foi a redução da
área plantada em todo o País.

A reviravolta no panorama foi dese-
nhada pelas ações do governo. A prin-
cipal delas, a iniciativa de socorrer os
produtores nacionais, veio em boa hora.
Isso é o que pensa Ivan Wedekin, dire-
tor de agronegócio da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F) e ex-
secretário de política agrícola do

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no governo Lula. Para
Wedekin, a prorrogação das dívidas de
investimentos e custeio, e o apoio à
comercialização agrícola longe dos cen-
tros de consumo – que possuem escoa-
mento próprio – e dos portos – que
levam a produção nacional para o exte-
rior – foram fundamentais para possibi-
litar a volta do equilíbrio da atividade
no campo a partir de 2007.

“Os mercados agrícolas são dinâmi-
cos e voláteis, com uma forte oscilação
entre a situação da renda e as contas do
produtor”, comenta Wedekin. Para o
diretor da BM&F, a renegociação das
dívidas dará um forte impulso à produ-
ção. Ele acredita que até o final de
2008, a maior parte das contas dos pro-
dutores nacionais já estará acertada.
“Acredito que eles sairão do sufoco em
um prazo relativamente curto e que
essa crise que passamos já estará muito
mais amenizada”, diz.

Outro ponto importante para os
agricultores foi o aumento dos números
de contratos do Pronaf – o Programa
Nacional de Agricultura Familiar.
Segundo Wedekin, esse programa traz,
para o mercado formal de crédito,
pequenos produtores que antes depen-
diam de contratos com empresas e ban-
cos do setor privado para conseguir
plantar e escoar a produção, sempre
com empréstimos feitos a altas taxas de
juros. Em 2003, o programa tinha a
adesão de 900 mil trabalhadores.
Agora, o Pronaf já conta com quase

dois milhões de contratos e o volume de
dinheiro injetado no programa poderá
chegar próximo aos R$ 10 bilhões na
safra 2006/2007, que será encerrada no
final do mês de junho.

“O Pronaf traz mais recursos para o
pequeno agricultor, que fica incorpora-
do ao mercado. A agricultura é um setor
de alto risco. É necessário um amparo
maior a quem necessita”, explica
Wedekin, que acredita que o seguro
agrícola é fundamental para o bom
andamento do agronegócio. “Nesse ano,
o clima foi normal, tivemos boa colhei-
ta. Só que em anos anteriores, mais de
38 milhões de toneladas foram perdidas
por conta das más condições climáticas.
É preciso trabalhar no plantio com a
segurança de uma renda, nem que ela
seja mínima, independentemente da
colheita ser próspera ou não.”

No entanto, o investimento em pro-
gramas para o pequeno produtor, como
o Pronaf, é o centro de um debate entre
acadêmicos e políticos desde o início do
governo Lula, em 2003. A política agrí-
cola implementada prevê o fortaleci-
mento da chamada agricultura familiar.
Os grandes produtores reclamam que
foram deixados em segundo plano pelo
governo. De acordo com o engenheiro
agrônomo e professor do Ibmec, Fábio
Chaddad, há uma falsa dicotomia entre
agronegócio e agricultura familiar.

“É falsa a idéia do governo de que o
agronegócio exclui milhões de agricul-
tores, enquanto a distribuição de
pequenos lotes de terra e a oferta de

Ação em boa hora
Governo renegocia dívida de agricultores e dá novos prazos



C
ontrariando todas as previ-
sões pessimistas, a economia
de Israel cresceu em 2006,
apesar do conflito que o país
enfrentou durante seis sema-
nas (de julho a agosto) con-

tra o Hezbolá, sediado no Líbano. A
guerra teve um impacto imediato no
crescimento econômico do país no ter-
ceiro trimestre do ano, com uma redu-
ção de 0,7% em relação ao período
anterior, mas se recuperou até o final
do ano, quando o Produto Interno
Bruto (PIB) subiu 5,1% – a expectativa
era que se mantivesse em torno de 3 a
4%. Em 2005, o aumento do PIB foi de
5,2% e, em 2004, de 4,8%. A previsão
para 2007 é que este índice seja de
aproximadamente 4%, estimulado
pelas exportações e pelo aquecimento
da demanda interna. Em termos abso-
lutos, o PIB somou aproximadamente
US$ 156 bilhões e o PIB per capita ter-
minou o ano em pouco mais de US$
18,700. 

O início do ano trouxe também
mais uma agradável surpresa para o
país: a dívida interna representou 86%
do PIB, ficando abaixo da marca de
90% pela primeira vez na história de
Israel. Os dados foram divulgados pelo
Escritório Central de Estatística de
Israel (Ecei). Segundo Stanley Fischer,
governador do Banco de Israel (insti-
tuição equivalente ao Banco Central
do Brasil), os indicadores divulgados
revelam a solidez dos fundamentos da
economia israelense que, mesmo
enfrentando conflitos internamente,
com os palestinos, e externamente,
com o Hezbolá, conseguiu apresentar
resultados positivos.

O volume de investimentos estran-
geiros em Israel também bateu recordes
em 2006, totalizando cerca de US$ 21
bilhões, pouco mais do que o dobro do
valor registrado em 2005, quando che-
gou a US$ 9,6 bilhões. No tocante aos
Investimentos Estrangeiros Diretos
(IED), o país recebeu em 2006 pouco
mais de US$ 13 bi, dos quais a maior
parte foi decorrente de fusões e aquisi-
ções de empresas israelenses por grupos
e investidores internacionais. 

Em 2005, o IED foi de US$ 5,6
bilhões. Para Fischer, tal entrada de
capitais é o reflexo direto da confiança
que os investidores estrangeiros têm
em Israel, apesar da instabilidade polí-

tica da região. O fluxo de capitais para
o país levou também a um fortaleci-
mento inédito da moeda local, o shekel,
com um índice de 8% em relação ao
dólar desde o início de 2006. O fortale-
cimento do shekel e a inflação negati-
va nos últimos meses do ano levaram o
Banco de Israel também a baixar a taxa
de juros em 25%, mantendo-a em
torno de 5,25%.

Ainda segundo o Ecei, apesar da
guerra, o padrão de vida da população
subiu 3% no segundo semestre de
2006. Com exceção de uma queda de
9% no setor de carros novos, os israe-
lenses continuam comprando muito. A
compra de bens duráveis per capita
subiu 7,7% nos últimos seis meses do
ano, incluindo um aumento de 14,2%
na venda de móveis e 23% em utensí-
lios. Os investimentos em ativos fixos
subiram 9%. Seguindo a mesma ten-
dência, os investimentos em constru-
ção de residências aumentaram 5,7%,
10% em construção pública e 11% nas
indústrias. O índice de desemprego foi

de 8%, o menor já registrado nos últi-
mos anos. 

O bom desempenho da economia
israelense e sua capacidade de recupe-
ração já haviam sido anunciados pela
revista britânica Business Week, em
sua edição de 7 de novembro de 2006.
Sob o título “A economia de Israel de
volta aos trilhos”, a publicação afir-
mava que, graças aos investimentos
estrangeiros, à estabilidade fiscal e ao
aumento das exportações da indústria
de alta tecnologia, o país estava usu-
fruindo de um sólido crescimento após
a guerra de julho e agosto. Segundo
Gil Bufman, economista-chefe do
Banco Leumi, “não se está assistindo
apenas à recuperação, mas também ao
fortalecimento de quase todos os seto-
res da economia”. A única exceção
neste quadro de otimismo é o setor de
turismo, o qual ainda está sofrendo o
impacto do período dos combates. 

“O desempenho dos mercados
durante a guerra revela a força da eco-
nomia israelense e mostra que há um
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Economia 
cresce em 2006

A guerra enfrentada 
por Israel desacelera, 

mas não impede 
o crescimento do 

PIB do país

O PIB somou aproximadamente 
US$ 156 bilhões e o PIB per capita
terminou o ano em pouco 
mais de US$ 18,700

O PIB somou aproximadamente 
US$ 156 bilhões e o PIB per capita
terminou o ano em pouco 
mais de US$ 18,700

The GDP added approximately US$ 156 Billion
and the GDP per capita ended the year in 
a little more that US$ 18.700
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O
ano de 2006 será lembrado, em
Israel, não apenas como aque-
le em que o então primeiro-
ministro Ariel Sharon foi obri-
gado a deixar o cargo por pro-
blemas de saúde, às vésperas

de uma eleição na qual ele era o mais
provável vencedor; nem apenas como o
ano em que Ehud Olmert tornou-se pri-
meiro-ministro; ou por mais um conflito
que o país enfrentou com seus vizinhos.
Para os analistas e empresários israelen-
ses, 2006 será, também, o ano no qual a
indústria de alta tecnologia do país viu o
seu valor bater recordes no mercado
internacional, com corporações multina-
cionais pagando cerca de US$ 10,6
bilhões por mais de 76 companhias
israelenses high tech, a maioria start-ups
(novas companhias). Além disso, 20
companhias de alta tecnologia do país
conseguiram levantar US$ 693 milhões
através de bolsas de valores. Israel é o
país estrangeiro com maior número de
empresas cujas ações são negociadas na
Nasdaq (Nova York-EUA), a bolsa de tec-
nologia do mercado norte-americano.
São 75 no total.

A venda de uma ou duas dezenas de
empresas poderia ser considerada uma
simples coincidência ou até o resultado
de um período de sorte para o setor. No
entanto, a venda de 76 companhias,
incluindo duas gigantes como a msys-
tems e a Mercure Interactive Corp., mos-
tra uma tendência do país na qual o
sucesso de sua indústria faz dela um
produto de alto valor agregado na bolsa
de negócios mundial. Nada mal para um
segmento que há pouco mais de cinco
anos enfrentava uma profunda crise
decorrente da quebra da chamada
“bolha”, que afetou o mercado interna-
cional de tecnologia de ponta, após um
período de ouro na década de 1990. 

Três grandes aquisições foram man-
chetes nas editorias de economia dos jor-

Quando vender é
um bom negócio

No passado, o país 
vendia laranjas, depois
tecnologia e, atualmente,
vende empresas
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Contesting all pessimistic forecasts, the economy in Israel
grew in 2006, in spite of the conflict the country faced
during 6 weeks (from July to August) against Hezbollah,

placed in Lebanon. The war had an immediate impact on country
economic growth during the third quarter of the year with a
reduction of 0.7% compared to the previous period but, it reco-
vered until the end of the year when the Gross National Product
(GNP) rose 5,1% - the expectation was around 3 to 4 %. In 2005,
GNP increase was 5,2% and in 2004 – 4,8%. The forecast to 2007
is that this index will be approximately 4% stimulating by export
and by the heating of domestic demand. In absolute terms, GNP
added up approximately US$ 156 Bi and the GNP per capita
ended the year in a little more than US$ 18,700. 

The beginning of the year also brought a pleasant surprise to
the country: national debt represented 86% of GNP staying
under 90% for the first time in the history of the country. The
Central Office of Statistics of Israel (Ecei) published the figures.
According to Stanley Fischer, the governor of Bank of Israel (an
equivalent institution to Central Bank of Brazil), the indicators
divulged reveal the solidity of Israeli economy basements that,
even facing internal conflicts with Palestinians and, externally,
with Hezbola, could present positive results. 

The volume of foreign investments in Israel also beat records
in 2006, adding up around US$ 21 Bi, a little more than the dou-
ble of the value registered in 2005 when reached the total of US$
9,6 Bi. Concerning to Direct Foreign Investments (IED), the
country received in 2006 a little more than US$ 13 Bi which,
most part of it, was because of merges and acquisitions of Israeli
companies by international groups and investors. 

In 2005, the IED was of US$ 5,6 BI. To Fischer, this capital

inflow is a direct reflex of the confidence that foreign investors
have in Israel, in spite of the political instability of the region. The
capital flow in the country also led to an uncommon strength of
the local currency (shekel), with an index of 8% relating to the
dollar since the beginning of 2006. 

The good performance of Israeli economy and its capacity in
recovering has already being announced by the British magazine
Business Week, in the edition of November 7th, 2006. Under the
headline of “Israeli economy back to the track”, the publishing
stated that, thanks to foreign investments, fiscal stability and
increase in exporting high technology, the country was usufruc-
ting a solid growth after the war in July and August. 

“The performance of the market during the war reveals the
strength of Israeli economy and shows that there is a certain
degree of distance between economic performance and secu-
rity situation. But when we make a long-term analysis about
the future of Israel, is necessary to think about how we could
guarantee the peace in the region. Inside a peace context, is
almost sure that Israel could have an annual growth between
7 and 8 %”. This affirmation was done by Augusto Lopez-
Claros, chief-economist of Global Competitiveness Network of
Worldwide Economy Forum during his visit to Israel in
December 2006. Lopez-Claros was in the country attending
the Conference of Israel Business, organized by the Israeli eco-
nomic newspaper Globes. 

Israel jumped from the 23a position in the ranking of glo-
bal competitiveness to the 14th and that put it amongst the
most competitive economies in the world, according to 2006-
2007 edition of the Report of Global Competitiveness, overco-
ming countries like Canada, France, Spain, Italy and Australia.

Economy grows in 2006
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certo grau de distanciamento entre o
desempenho econômico e a situação
de segurança. Mas ao se fazer uma
análise de longo prazo sobre o futuro
de Israel, é preciso pensar também
sobre garantir a paz na região. Dentro
de um contexto de paz, é quase certo
que Israel poderá ter um crescimento
anual entre 7 e 8%.” Esta afirmação
foi feita por Augusto Lopez-Claros,
economista-chefe da Rede de
Competitividade Global do Fórum
Econômico Mundial, durante sua visi-
ta a Israel em dezembro de 2006.
Lopez-Claros esteve no país partici-
pando da Conferência de Negócios de
Israel, organizada pelo jornal econô-
mico israelense Globes.

Israel passou da 23ª posição no
ranking de competitividade global para
a 14ª, o que colocou o país entre as

economias mais competitivas do
mundo, segundo a edição 2006-2007
do Relatório de Competitividade
Global, superando países como Canadá,
França, Espanha, Itália e Austrália.

As conquistas mais significativas
de Israel concentram-se nas áreas de
prontidão tecnológica – technological
readiness, categoria na qual subiu da
20ª para a 3ª posição –, aperfeiçoa-
mento da administração macroeconô-
mica, eficiência de mercado e diversas
áreas de infra-estrutura. Alavancada
por fatores externos, incluindo o
aumento da atividade econômica glo-
bal e do comércio mundial, e pela
recuperação do setor high tech, a
competitividade de Israel também
cresceu devido a reformas significati-
vas de regras da sua economia aliadas
à disciplina fiscal.

A área que apresentou avanços mais
impressionantes foi o mercado financei-
ro, altamente desenvolvido para os
padrões regionais e internacionais. Isso
se explica pelos efeitos da revolucionária
reforma do mercado de capitais, entre
outras coisas. Segundo Lopez-Claro,
Israel beneficiou-se do desenvolvimento
de uma cultura de inovação, apoiada por
instituições de educação de primeira
classe e pela pesquisa científica. Israel
tornou-se um gerador mundial de tecno-
logia e está começando a colher efeitos
favoráveis na economia, uma excelente
promessa para o futuro. O economista-
chefe da Rede de Competitividade
Global, no entanto, reafirmou a sua
crença de que o crescimento e a estabili-
dade econômica futuros de Israel tam-
bém dependem de uma solução pacífica
duradoura para o Oriente Médio.



nais israelenses e internacionais em
2006. A primeira notícia que ocupou
espaço nos veículos de comunicação,
em maio, teve como protagonistas o
norte-americano Warren Buffett e a
Iscar Metalworking Companies-IMC.
Considerado um dos maiores investido-
res norte-americanos, ele comprou 80%
das ações da empresa israelense Iscar
por US$ 4 bilhões. Segundo Buffett,
rotulado como o maior guru de investi-
mentos de todos os tempos, "a Iscar é
uma empresa surpreendente, dirigida
por pessoas surpreendentes. Não tenho

muitas oportunidades de investir em
empresas como essa. Estamos investin-
do em um grupo incrível de pessoas de
Israel – e estamos realizando esse inves-
timento em uma velocidade espantosa". 

O negócio foi fechado entre a Iscar e
a Berkshire Hathaway Inc., que pertence
ao  empreendedor norte-americano.  A
companhia, fundada pela família
Wertheimer, é líder na área de ferramen-
tas para corte de metais e opera em
quase todos os países através de suas
subsidiárias Iscar, TaeguTec, Ingersoll e
outras, pertencentes ao grupo IMC. A

empresa continua a ser dirigida pelo
grupo de administradores, liderados pelo
presidente Eitan Wertheimer e seu prin-
cipal executivo Jacob Harpaz. A matriz
da Iscar permanece no Parque Tefen, na
região de Nahariya, norte de Israel. 

A tendência iniciada por Buffett
continuou durante o mês de julho,
quando foram anunciadas mais três
grandes aquisições. A Hewlett-Packard
anunciou o acordo para comprar a
Mercury Interactive Corp., especializa-
da em soluções de otimização de TI,
por aproximadamente US$ 4,5 bilhões.

BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   31

Pa
no

ra
m

a 
Is

ra
el

Is
ra

el
 O

ve
rv

ie
w

30 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

Pa
no

ra
m

a 
Is

ra
el

Is
ra

el
 O

ve
rv

ie
w

Segundo Mark Hurd, CEO e presidente
da HP, “com este acordo, estamos com-
binando as operações de dois líderes de
mercado para criar o mais completo
portfólio de software de gerenciamento
de TI da indústria. Juntas, elas ajudarão
clientes a cortar custos de TI”. Para
Tony Zingale, presidente e CEO da
Mercury Interactive, a fusão significa
que as duas companhias imediatamen-
te representarão o principal fornecedor
de software de otimização de negócios
do mercado. A empresa é criadora do
conceito de BTO (Business Technology
Optimization).

No mesmo mês, a SanDisk, multina-
cional fabricante de memórias do tipo
flash usadas em celulares e câmeras
digitais, comprou a israelense msystems
por US$ 1,55 bilhão em ações. Ambas as
companhias foram fundadas no final
dos anos 1980 e o acordo marca mais
um sinal de consolidação do setor.
Segundo o co-fundador, presidente e
vice-presidente de operações da
SanDisk, Sanjay Mehrotra, a compra é
estrategicamente um grande negócio, e
explicou: "Nós temos forças comple-
mentares em nossos produtos, clientes,
canais e tecnologia”. Mehrotra informou
que a Msystems continuará baseada em
Israel e que não há planos de transferi-
la para os Estados Unidos.

Ainda em julho, o Grupo  Ex-Libris,
um pioneiro mundial na área de soluções
de software para bibliotecas e centros de
informação, foi comprado pelo fundo de
investimentos Francisco Partners.
Considerado um dos maiores fundos pri-
vados voltados à área de tecnologia, o
grupo investidor pagou US$ 62 milhões
pela empresa israelense. A aquisição per-
mitiu à Ex-Libris a continuidade do
desenvolvimento de ferramentas cada
vez mais avançadas e a sua expansão no
mercado internacional. 

A excelência das empresas israelen-
ses do segmento de tecnologia de ponta
vem sendo reconhecida sistematica-
mente pelos especialistas do mercado
internacional. Ainda em 2006, 44
empresas do país foram incluídas na
“Deloitte Technology”, lista das 500
companhias com crescimento mais
rápido elaborada pela consultoria,
sendo que duas estão colocadas entre
as dez primeiras deste índice: a
Wintegra, que atua na área de semi-

condutores, aparece em quinto lugar; e
a Syneron, desenvolvedora de tecnolo-
gias para a área médica, em sétimo.
Ainda considerando-se rankings inter-
nacionais, cinco empresas israelenses
foram incluídas na pesquisa elaborada
pela Frost & Sullivan para tecnologias
emergentes: Or Sense, Trig Medical,
Glycominds, Convergin e Nice Systems.

Crise? Hoje é história
A crise em Israel parece ser coisa

do passado. Pelo menos é o que dizem
alguns dos principais players do setor
de tecnologia do país. Segundo Yossi
Vardi, um dos pais da indústria da
internet de Israel, o segmento high
tech local vive um momento extrema-
mente positivo, pois conseguiu apren-
der com os erros do passado e ressur-
gir mais forte e criativo, colocando no
mercado inovações de alto valor agre-
gado. Vardi foi o principal investidor
da Mirabilis, empresa que desenvolveu
o serviço de mensagem instantânea
pela rede conhecido como ICQ, poste-
riormente vendida para a American
Online por US$ 400 milhões. 

Eli Reifman, fundador e CEO da
Emblaze, outro sucesso israelense no
mercado internacional, também aposta
que a recuperação que começou há
pouco mais de três anos tende a se
manter no futuro. “Quando a bolha
quebrou, as pessoas perderam seus
empregos e acabaram atuando em
outras áreas. Agora as contratações
recomeçaram e os profissionais retor-
naram às indústrias dispostos a explo-
rar novas fronteiras, com uma vanta-
gem: aprenderam com a experiência
passada. A criatividade que marcou a
indústria de alta tecnologia nos anos
1990 está de volta.”

Segundo Ranan Grobman, um dos
diretores do fundo de capital de riscos
Jerusalem Global Ventures, “as empre-
sas israelenses são criativas, geniais,
oferecem tecnologias de ponta e pos-
suem uma característica que lhes per-
mite ser mais ágeis na sua atuação: elas
geralmente são de pequeno ou médio
porte. Com raras exceções, como a
Checkpoint e a Amdocs, preferem per-
manecer pequenas e vender suas tecno-
logias para grandes multinacionais. A
força da indústria israelense é a sua
capacidade de inovação, mas quando se
trata de venda e distribuição, ela preci-
sa das ferramentas das companhias
internacionais”.

O que chama a atenção sobre o
desempenho da indústria de alta tec-
nologia israelense é o fato de a reto-
mada do crescimento do setor ter
começado em um cenário político
interno bastante complicado – os con-
flitos com os palestinos, o afastamento
de Ariel Sharon e, mais recentemente,
a guerra com o Hezbolá, no Líbano.
Segundo Reifman, “a alta tecnologia
gira em um universo próprio. Não pos-
sui fronteiras geográficas. Os proble-
mas internos não são um fator inibi-
dor. Nós temos que viver com isso,
estamos acostumados e é assim que
somos. Uma de nossas vantagens, e
também uma de nossas desvantagens,
é que não temos mercado interno sig-
nificativo em Israel. O que vendemos
internamente são apenas amostras,
quando comparado com o mercado
global. O nosso verdadeiro mercado
está fora do país e nós pretendemos
oferecer-lhe inúmeras inovações nos
próximos anos, em vários campos –
internet, meio ambiente, água, teleco-
municações, entre outros”. 

The year of 2006 would be remembered in Israel not only
by the disease that made the Prime-Minister Ariel
Sharon leave the his position at the eve of an election

where he would be the probable winner; nor as the year that
Ehud Olmert became Prime-Minister or by another conflict
Israel had with it neighbors. For the analysts and Israeli
entrepreneurs, 2006 will also be the year when high technol-
ogy industry of the country saw its value achieve records in
the international market, with corporations paying around
US$ 10,6 billion for over 76 Israeli high tech companies, most
of them start-up. Besides, 20 high tech companies of the
country managed to raise US$693 million through stock mar-
kets. Israel is the foreign country with the biggest number of
companies which shares are negotiated in NASDAQ (New
York), the American technological stock market. They are 75
in total. 

The sale of one or two dozen of companies could be con-
sidered a simple coincidence or even a result for a lucky peri-
od in the sector. However, the sale of 76 companies, including
the giants Msystems and Mercure Interactive Corp., shows a
tendency of the country where the success of its industry
makes it a product of high aggregate value in worldwide
business stock. Not bad at all for a segment that 5 years ago
faced a deep crisis due to the break that was called “bubble”,
which affected the international market of high technology,
after a golden period in 90´s. 

On the headlines of Israeli and international economic
journals in 2006, there were three big acquisitions. The first
news that was on communication papers in May had as a pro-
tagonist the American Warren Buffet and Iscar Metalworking
Companies-IMC. Considered one of the biggest American
investors, he bought 80% of the Israeli company shares (Iscar)
for US$ 4 billion.

The tendency started by Buffet continued until July when
were announced three more acquisitions. Hewlett-Packard
announced an agreement to by Mercury Interactive Corp. spe-
cialized in IT optimize solutions, for an amount of approxi-

mately US$ 4, 5 billion. According to Mark Hurd, CEO and
President of HP, “with this agreement we are matching the
two market leaders´ operations to create the most complete
portfolio of IT software management in the industry. Together
they will help the clients to cut IT costs”. For Tony Zingale,
president and CEO of Mercury Interactive, the merge means
that both companies will immediately represent the main
software supplier for business optimization in the market. 

At the same month, SanDisk – a multinational manufac-
turer of memories of flash kind used in mobile phones and
digital cameras, bought the Israeli msystems by US$ 1, 55 bil-
lion in shares. Both companies were founded at the end of
80´s and the agreement marks one more signal of the consol-
idation of the sector. According to the co-founder, president
and vice-president of Operation from SanDisk Sanjay
Mehrothra, the purchase is strategically a great business, and
explained: “We have complementary forces in our products,
clients, channels and technology”. Nehrotra informed that
Msystems will continue in Israel and there is no plan to trans-
fer it to United States.

Still on July, Grupo Ex-Libris, a worldwide pioneer in the
area of software solutions for libraries and information cen-
ters, was bought by the investment fund Francisco Partners.
Considered one of the most important private funds in tech-
nology area, the investment group paid US$ 62 million for the
Israeli company. The acquisition allowed Ex-Libris to continue
developing tools each time more advanced and its expansion
in international market. 

The excellence of Israeli companies in high tech segment
has been recognized systematically by the specialist of inter-
national market. Still in 2006, 44 companies of the country
were included in “Deloitte Technology”, a list of the 500 com-
panies with the fastest growth elaborated by the consulting
company, where two of them are among the ten first of this
index: Integra, performing at semiconductors area appears in
5th place, and Syndrome, developing technologies for medical
area, in the 7th place. 

When selling is a good business
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“Estamos investindo em um
grupo incrível de pessoas de
Israel – e estamos realizando

esse investimento em uma
velocidade espantosa."

Warren Buffett
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Presença no Fórum
Econômico Mundial

Entidade analisa 
o desempenho da
indústria de alta

Tecnologia de
Informação 

e de Comunicação

O
êxito da Tecnologia de
Informação e Comunicação
(em inglês, Information and
Communication Technology-
ICT) de Israel nas últimas
décadas foi tema de um estu-

do do Fórum Econômico Mundial apre-
sentado em sua edição de 2006.
Elaborado por Soumitra Dutta, Augusto
Lopez-Claros e Irene Mia, o trabalho
“Israel: Factors in the Emergence of an
ICT Powerhouse” faz uma análise pro-
funda do importante papel desempe-
nhado pelo governo e do seu apoio ao
setor privado para o desenvolvimento
de Israel como player importante no
cada vez mais competitivo mercado
internacional da Tecnologia da
Informação e Comunicação.

O trabalho avaliou, também, a
influência da cultura, da educação, da
imigração e das questões de segurança
nas realizações do país, além da relação

entre o setor de ICT e a economia
israelense como um todo. Outros fato-
res positivos em relação ao país, ainda
mencionados no estudo, são referentes
à estabilidade da economia nos últi-
mos anos. Não apenas foi destacada a
queda significativa da inflação, como
também as inúmeras reformas que
permitiram a redução tanto do tama-
nho do setor público como da partici-
pação dos recursos e da presença
governamental, levando à moderniza-
ção da economia. 

Segundo os coordenadores do tra-
balho, o êxito da indústria israelense
está diretamente ligado à decisão
estratégica do governo de transformar
o país em um participante fundamen-
tal no contexto tecnológico da econo-
mia mundial. Com base neste princí-
pio, o governo traçou uma linha de
ação que incluiu: a) investimentos
maciços e contínuos em educação; b)

incentivos aos investidores estrangei-
ros para implantação de um parque
industrial moderno; c) investimento
em P&D proporcional a 4,6% do
Produto Interno Bruto (PIB), maior
que o de qualquer outro país indus-
trializado; d) programas de incubado-
ras de empresas e de fundos de capi-
tais voltados à transformação de pes-
quisas em negócios.

Ao longo do trabalho, Dutta,
Lopez-Claros e Mia mencionam inú-
meras vezes a expressão “intervenção
do governo”, ressaltando que esta
intervenção ocorreu e ainda ocorre de
maneira positiva, flexível e dinâmica,
o que permitiu a adoção de uma polí-
tica que evoluiu de acordo com temas
considerados essenciais para os inte-
resses nacionais. Diz o estudo: “O
governo percebeu rapidamente que a
vantagem competitiva de Israel residia
na excelência de seus recursos huma-

nos e não nos seus escassos recursos
naturais. O mercado interno era muito
pequeno para sustentar a indústria
nacional e o contexto político elimi-
nava a possibilidade de vender para os
países vizinhos. Portanto, seria inevi-
tável buscar o mercado externo e,
para isso, era preciso possuir um dife-
rencial inovador. Estas condições des-
favoráveis – ou seja, tamanho do mer-
cado e geografia política adversa –
serviram como catalisadores para o
desenvolvimento de uma indústria
que não dependesse desses dois fato-
res para o seu sucesso”. 
Ênfase em educação

Os autores enfatizam o importante
papel que a educação exerceu no pro-
cesso evolutivo da indústria israelense,
quando afirmam: “Sendo um país com
recursos naturais limitados, o governo
imediatamente percebeu a importância
de investir no capital humano para o
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empreendedorismo, entre os quais a
Rede de Incubadoras de Base
Tecnológica, que se tornou um exem-
plo para outros países. Essa massa de
mão-de-obra qualificada, além de
expandir a indústria israelense, acabou
também por atrair para o país multina-
cionais que detectaram a oportunidade
de implantar em Israel laboratórios e

centros de pesquisas, aproveitando
justamente a excelência dos profissio-
nais israelenses. 

Outra característica interessante do
setor high tech de Israel, segundo o tra-
balho do Fórum Econômico Mundial, é
a maneira como o país lida com os ris-
cos. “Em Israel, falhar em um empreen-
dimento não é uma tragédia, desde que

seja honestamente. Recomeçar faz
parte do padrão cultural da população.” 

Atraindo investimentos
A Lei de Incentivos ao Capital para

Investimentos foi elaborada em 1959 e
tinha como objetivo atrair investimen-
tos privados, principalmente nas áreas
menos desenvolvidas e mais distantes

didn’t depend on these two factors to reach the success”. 
The authors emphasize the important role play that educa-

tion had on the evolutive process of Israeli industry when they
affirm: “Being a country with limited natural resources, the gov-
ernment immediately realized the importance to invest in
human capital for its growth. For that, it made every effort to
build up a solid teaching network which formation started in
the middle of 20’s with the implantation of the first Universities,
before the State of Israel was founded in 1948. The government
concentrated its efforts and its resources in an educational and
scientific system recognized all over the world”. 

Simultaneously to the strengthen of traditional Universities
and research institutions that are warranting the innovative of
Israeli ICT, the government also invested in basic and profes-
sional education and created a private network of entities with
University level that warranted the formation of a qualified
labor force, apt to attend different necessities of the national
industrial park. Between 1980 and 2000, the percentage of pop-
ulation with less than 13 years of formal education grew from
21% to 41% and in 2000; 32% of the industrial professional
demand of the country was supplied by the net of basic and
University education. 

The study sticks out the role-play performed by migratory
waves to the State development, detaching the importance of

Russian immigrants flow from 1980 on, which had an ICT inno-
vation outbreak. The arrival of about 1 million people, many of
them with advanced upbringing and technical training, had a
positive impact, since this migratory wave included 100.000 sci-
entists and engineers, that gave to Israel one of the highest
index of engineers per capita in the world – 140 to each 10.000
employees, the double of USA and Japan, second and third of
this list.

The Law of Incentives to Capital for Investments was elab-
orated in 1959 and, had as a goal, to attract private invest-
ments, mostly in distant and less developed areas of the coun-
try because it stimulates businesses, creates jobs and export.
Reviewed and modified since then, the Law mainly seeks the
products with high aggregated value and great potential in the
international market. 

Along the years, moves were introduced referring directly to
foreign capital in order to make the country more attractive to
multinational companies and not just in generating employ-
ment, but also that they could transfer technology and know-
how management, invested in researches and exported their
operational models. The strategy of the government reached its
goal between 1950 and 1970. Investors threw out resources in
the country including giants as Motorola, IBM and Intel that
installed there their labs and productive plants.

seu crescimento. Para isso, empenhou-
se na construção de uma rede de ensino
sólida, cuja formação começou em
meados de 1920, com a implantação
das primeiras universidades, antes
mesmo que o Estado de Israel fosse fun-
dado, em 1948. O governo concentrou
seus esforços e seus recursos no desen-
volvimento de um sistema educacional
e científico internacionalmente reco-
nhecido. Instituições como o Instituto
Tecnológico-Technion, em Haifa, a
Universidade Hebraica de Jerusalém, a
Universidade Ben-Gurion (na região do
Neguev) e a Universidade de Tel Aviv,
além do Instituto de Ciências Weizmann
(em Rehovot), são nomes consagrados
no mundo acadêmico mundial”.

Simultaneamente ao fortalecimento
das universidades tradicionais e das
instituições de pesquisa que vêm
garantindo o caráter inovador da ICT
israelense, o governo investiu também

na educação básica, profissionalizante
e na criação de uma rede privada de
entidades de nível universitário que
garantisse a formação de uma força de
trabalho qualificada, apta a atender às
diferentes necessidades do parque
industrial nacional. Entre 1980 e 2000,
a porcentagem da população com pelo
menos 13 anos de educação formal
cresceu de 21% para 41%; em 2000,
32% da demanda profissional indus-
trial do país era fornecida pela rede de
educação básica e universitária. A
exemplo do que ocorre em outros paí-
ses com vocações tecnológicas, tam-
bém em Israel há uma estreita parceria
entre as principais instituições acadê-
micas e a indústria. Esta relação é tão
forte que, apesar de ser pequeno, o
Estado israelense foi classificado pelo
Índice Global de Competitividade como
o 14º país mais criativo do mundo.

O estudo ressalta também o papel

desempenhado pelas ondas migratórias
para o desenvolvimento do Estado,
destacando a importância que o fluxo
de imigrantes oriundos da ex-União
Soviética, a partir dos anos 1980, teve
no surto de inovação da ICT. A chega-
da de aproximadamente um milhão de
pessoas, muitas com formação e trei-
namento técnicos avançados, teve um
impacto positivo, pois esta onda
migratória incluiu 100 mil cientistas e
engenheiros, o que deu a Israel um dos
maiores índices de engenheiros per
capita do mundo – 140 para cada 10
mil empregados, o dobro do índice nos
Estados Unidos e no Japão, segundo e
terceiro classificados nesta lista. 

No entanto, ao mesmo tempo em
que teve impactos positivos, o fluxo
dos recém-chegados criou um grande
desafio para o governo: como absorver
tantas pessoas? Para isso, foram cria-
dos programas de treinamento e de

The success of Information and Communication
Technology of Israel during last decades, was the subject
of a study in the World Economic Forum presented in its

last edition in 2006. Elaborated by Soumitra Dutta, Augusto
Lopez-Claros and Irene Mia, the work: “Israel: Factors in the
Emergence of an ITC (Information and Communication
Technology) Powerhouse” makes a deep analysis of the
important role performed by the government and its support
to the private sector to Israel development as an important
player in the ITC international market, each time more and
more competitive.  

The work also evaluated the influence of culture, education,
immigration and matters related to security in the country
accomplishments, beside the relation between the ITC sector
and Israeli economy as a whole. Other positive factors related
to the country still mentioned in the study are referring to the
economic stability during the last years. It was detached not
only a significant inflation fall as also the countless renovations
that allowed a reduction, in size, of the public sector, as well as
the participation of the resources and governmental presence,
leading to the modernization of economy. 

According to the work coordinators, the success of Israeli
industry is directly linked to the government strategic decision
to transform the country in a fundamental partaker in the

technological context of worldwide economy. Based in this
principle, the government drew a line of action that included:
a) massive and continuous investments in education; b)
encouragement to foreign investors to implant a modern
industrial park; c) investment in P & D, proportional to 4,6% of
Gross National Product (GNP), bigger than any other industri-
alized country; d) brooder programs for companies and capital
funds, turned to transform researches in businesses. 

During the work, Dutta, Lopez-Claros and Mia mentioned
many times the expression: “government intervention”,
pointing out that this intervention occurred and still occurs
in a positive, flexible and dynamic manner that allowed the
adoption of a policy developed according to subjects consid-
ered essential to national interests. The study says: “The gov-
ernment realized very quickly that the competitive advantage
of Israel was in the excellence of its human resources and not
in its scarce natural resources. The domestic market was too
small to sustain national industry and the political context
eliminated the possibility to sell to neighbor countries.
Therefore, it would be inevitable to look for an international
market and for that, the government needed an innovative
differential.  These unfavorable conditions – in other words,
the size of the market and an adverse political geography –
served as promoters to the development of an industry that

Presence in the World Economic Forum
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“Sendo um país com recursos naturais 

limitados, o governo imediatamente 

percebeu a importância de investir no 

capital humano para o seu crescimento.”

Soumitra Dutta
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do país, além de estimular os negócios,
a geração de empregos e as exporta-
ções. Revista e modificada desde então,
a Lei visa principalmente aos produtos
com alto valor agregado e grande
potencial no mercado internacional. 

Ao longo dos anos foram introdu-
zidas também medidas diretamente
referentes ao capital estrangeiro, no
sentido de tornar o país atraente para
as multinacionais, não apenas para
que fossem geradoras de emprego, mas
também para que transferissem tecno-
logia e know-how em gerenciamento,
investissem em pesquisa e exportassem
seus modelos operacionais. A estraté-
gia do governo atingiu seus objetivos:
entre 1960 e 1970, os investidores des-
pejaram recursos no país, incluindo
gigantes como Motorola, IBM e Intel,
que ali instalaram laboratórios e plan-
tas produtivas. Esse processo foi facili-
tado por uma série de reformas no
mercado de capitais e nas regras do
sistema financeiro israelense, com a
desregulamentação e eliminação de
barreiras ao capital externo. 

De modo geral, duas alternativas
foram usadas pelos investidores
estrangeiros: instalação de filiais no
país e fusões ou aquisições de empre-

sas locais. A instalação de laboratórios
e centros de P&D tem sido a opção
preferida pelos investidores, aprovei-
tando-se principalmente da qualifica-
ção da mão-de-obra israelense.

No sentido de incentivar o P&D na
iniciativa privada, o governo criou, no
final de 1960, o Escritório do
Cientista-Chefe (ECC), ligado ao
Ministério de Indústria, Comércio e
Trabalho. Este órgão administra e dis-
tribui os fundos para P&D e atua
seguindo o princípio de que a iniciati-
va privada por si só é incapaz de
desenvolver as pesquisas necessárias a
um mercado em crescimento e que, por
isso, o envolvimento governamental é
fundamental. 

Outra ferramenta importante para a
indústria foi a Lei para Incentivos ao
P&D Industrial, de 1984, instrumento
legal para a destinação dos recursos
governamentais. Esta legislação incenti-
va o desenvolvimento das pesquisas
intensivas da indústria voltadas à expor-
tação e também para integrar a força de
trabalho do país e equilibrar o balanço
de pagamentos, entre outras metas.

Atualmente, Israel é um país não
apenas com a maior concentração de
empresas high tech do mundo, depois

da região do Vale do Silício, nos
Estados Unidos, mas é também líder
em start-ups. Estas necessitam de fun-
dos de capitais para chegar à fase de
desenvolvimento de produtos. Segun-
do os economistas do Fórum Econô-
mico Mundial, Israel conseguiu criar
um ambiente atraente para os investi-
dores dos fundos de capitais de risco a
tal ponto que, em 1992, o país possuía
apenas dois empreendimentos deste
tipo que gerenciavam US$ 59 milhões.
Em 2000, os fundos de capital de risco
gerenciaram recursos em torno de US$
9,4 bilhões. 

As áreas que mais têm recebido
recursos são telecomunicações, redes e
software. Os setores de Ciências da
Vida e Nanotecnologia vêm também
despertando o interesse dos investido-
res israelenses e internacionais. Outro
dado que ilustra o sucesso da indústria
israelense de alta tecnologia é que, de
1995 a 2004, 359 empresas, no valor
total de US$ 29 bilhões, foram adqui-
ridas ou passaram por processo de
fusão com companhias estrangeiras.
No mesmo período, os fundos de capi-
tais de risco contribuíram em 40% para
o aumento do PIB e 15% do crescimen-
to de empregos.

“Em Israel, falhar em um 
empreendimento não é uma tragédia, 

desde que seja honestamente. 
Recomeçar faz parte do padrão 

cultural da população.”

Irene Mia
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quanto profissional. É uma das formas de
atuação do governo para abrir oportunida-
des para a população”. Por trás desse movi-
mento, continua existindo uma complexa
rede de investimento. O governo entra
com uma parte da verba para estimular a
inovação, mas os fundos de investimento
privados também são abundantes. 

Israel é o segundo país do mundo em
capital de risco. O investimento público
às vezes funciona como um amortecedor.
No início do ano 2000, quando os capita-
listas de risco desapareceram depois do
estouro da bolha da internet, o governo
israelense continuou a investir em empre-
sas iniciantes. Em todo o mundo, apenas
quatro países investem mais de 3% do
PIB em pesquisa e desenvolvimento.
Israel vem em primeiro lugar, com 4,2%,
excluído o setor militar.

Israel é um país carente de recursos
naturais – os recursos humanos são sua
matéria-prima. Assim, da equação: escas-
sez de recursos naturais, situação geopolí-
tica delicada e capital humano, resultou

um forte direcionamento da economia
para a tecnologia. O papel do diretor do
Programa de Incubadoras e sua equipe é
identificar os projetos que poderão se con-
verter em sucesso de mercado.

How ideas turn into new enterprises”. With these few words, Rina
Pridor director of the Incubator Program of Israel abbreviates the
aim of the program that was born initially in 1991, as an option

to absorb a big number of immigrants from ex Soviet Union, highly
competent and, at the same time, encourage technological innovation
in the country. Coordinated by Chief-Scientist Office (ECC), linked to
Ministry of Industry, Trade and Labor, after 15 years and the implan-
tation of 24 incubators from North to South of the country, the pro-
gram is considered by authorities as a “national history of success”. 

With a budget of approximately US$ 350 Mi, ECC is one of the
main governmental financiers of the innovation in the country. From
24 incubator integrating the net, all of them were privatized and are
sustained by reduced governmental budget, direct private investments
or with reserve for contingencies. From 1991 until the end of 2005,
more than one thousand companies came out from the net. From this
total around 58% could attract private investors and, approximately
45% are still active in the market. Until two years ago, the accumula-
ted total of private investments on graduated companies, that means,
those that left the program, added up to US$ 1 Bi. Currently there are
around 200 projects in different levels and segments being born in
brooder companies. 

When the program started as well as nowadays, the candidates to
a vacancy in the incubator go through a selective process and must
attend certain criterion to be accepted and receive a budget to start
working. When they are integrated to the system, they stay inside this
protected environment for a period of two or three years. After this,
when they can walk by themselves, they give their place to other being
born companies. Each year, one hundred companies leave and give
their place to the entrance of another hundred. 

In many countries, mortality index of beginning companies, that
is, companies that left the program, is huge. In Israel, many companies
are established definitely as well as become a success in the interna-
tional market having their shares negotiated in Wall Street and
Nasdaq (Stock Market for Technology from New York). There, they
compete with North American and International market resources
under the same circumstances, with rivals of bigger and richer coun-
tries. But what is it necessary to do to consider a company a success?
According to Pridor, it is necessary to attract investments to continue
running for at least two years after the graduation. 

From the idealization of the Program of Technological Incubators
until the implantation, a little time went by. “We were inspired by a
model of businesses that had already been worked in Israel and we
adapted to the population of immigrants necessities that were arriving
quickly and in a big number. The primordial aim was to create condi-

tions for the newly arrived being absorbed and not waste the poten-
tial knowledge they were bringing. The government had the capacity
to notice that the skills and know-how of the immigrants arriving
from Soviet Union, could contribute to the technological development
of the country. Nowadays, looking backwards, there is no way to deny
that this project pushed Israeli innovation. The government created
conditions to bloom this process; many ideas could disappear without
the governmental support”, explains Rina Pridor. 

According to the director of the Program, everything in this pro-
ject was carefully analyzed and planned in a way to be, in fact, an ini-
tiative that comprehends all national territory, creating the same
opportunities for all population in developed regions as well as peri-
pheral regions. The installed infra-structure is the same in the area
next to Tel Aviv as in Beersheva, in the south of the country. “The incu-
bators were an important aspect to decentralized technological deve-
lopment in Israel. They were important because they contributed for
the appearing of enterprising culture, they gave to researchers the
possibility to work on creative ideas without being worried, at least
immediately, with collection of resources. Another important detail:
the brooders have been always – and continue – opened to people of
all ages. Available resources allied to dedication and a good idea
usually bring good surprises. The experience shows us in an undenia-
ble manner in the last 15 years”, emphasizes Pridor. 

But, if the Program of Technological Incubators was born to
accommodate the soviet immigrants in Israel, what is its current aim?
“Continues to be technological innovation but also the undertaking. It
is the door for those who want to make creativity the instrument to
grow as an individual as well as a professional. It is one of the ways
the government acts to open opportunities for population”. Behind this
movement continues to exist a complex net of investment. The
government gives part of the money to stimulate innovation but pri-
vate investment funds are also plentiful. 

“Israel is the second country in the world of risk capital.
Sometimes, public investment works as a bolster. At the beginning of
2000 when the risk capitalists disappeared after a burst in Internet
bubble, Israeli government continued to invest on newcomer compa-
nies. All over the world just four countries invest more than 3% of GDP
in research and development. Israel comes in the first place with 4,2%,
excluded military sector. In Brazil, recent numbers show something
around 1% of GDP or a little more. 

Israel is a country deprived of natural resources. Its raw material
is human resources. In this way, from the equation scarcity of natural
resources, delicate geopolitical situation and human capital resulted a
strong direction from economy to technology.

Incubator Program: 15 years of success
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“E, olhando para
trás, não há como

negar que este 
projeto conseguiu

seu intento.”
Rina Pridor

D
e idéias a novas empresas.” Com
estas poucas palavras, Rina
Pridor, diretora do Programa de
Incubadoras de Israel, resume o
objetivo do projeto que nasceu
em 1991, inicialmente como

uma opção para absorver o grande núme-
ro de imigrantes altamente qualificados
da ex-União Soviética e, ao mesmo
tempo, incentivar a inovação tecnológica
no país. Coordenado pelo Escritório do
Cientista-Chefe (ECC), órgão ligado ao
Ministério de Indústria, Comércio e
Trabalho, após 15 anos e a implantação de
24 incubadoras de norte a sul do país, o
programa é considerado pelas autoridades
como uma “história de sucesso nacional”.

Com um orçamento de aproximada-
mente US$ 350 milhões, o ECC é um dos
principais financiadores governamentais
da inovação israelense. Todas as incuba-
doras implantadas foram privatizadas e se
mantêm através de uma reduzida verba
governamental, investimentos privados
diretos ou através de fundos de capitais de
risco. De 1991 até o final de 2005, mais de
mil companhias saíram da rede. Deste
total, cerca de 58% conseguiram atrair
investidores privados e aproximadamente
45% ainda estão ativas no mercado. Até o
início de 2005, o total acumulado de
investimentos privados nas empresas gra-
duadas, ou seja, que deixaram o progra-
ma, somava cerca de US$ 1 bilhão.
Atualmente, há cerca de 200 projetos em
diferentes estágios e segmentos sendo
gerados nas companhias incubadas.

As candidatas a uma vaga nas incuba-
doras passam por um processo seletivo e
devem atender determinados critérios para
serem aceitas e receberem as verbas para
começarem a atuar. Ao se integrarem ao
sistema, permanecem nesse ambiente pro-
tegido por um período de dois a três anos.
Depois, quando já podem andar por si mes-
mas, dão lugar a outras empresas nascen-
tes. A cada ano saem cerca de cem compa-
nhias e entram outras tantas. Para ser con-
siderada uma empresa que deu certo,
segundo Pridor, é preciso atrair investi-
mentos para continuar funcionando por
pelo menos dois anos após a graduação.

Em muitos países, o índice de morta-
lidade das companhias iniciantes, ou seja,
que deixam as incubadoras, é enorme. Em
Israel, muitas empresas não só conseguem
se firmar, como também se tornam suces-
so no mercado internacional, tendo inclu-
sive suas ações negociadas em Wall Street
e na Nasdaq. Ali, disputam os recursos do
mercado de capitais norte-americano e
internacional em condições de igualdade
com rivais de países maiores e mais ricos. 

Da idealização do Programa de
Incubadoras Tecnológicas até sua implan-
tação, passou-se pouco tempo. “Nós nos
inspiramos em um modelo de incubação
de negócios que já vinha funcionando em
Israel e o adaptamos às necessidades da
população de imigrantes que estava che-
gando em grande número e rapidamente.
E, olhando para trás, não há como negar
que este projeto conseguiu seu intento. O
governo criou as condições para que o

processo florescesse; muitas idéias pode-
riam ter desaparecido sem o apoio gover-
namental”, explica Rina Pridor.

Tudo foi cuidadosamente analisado e
planejado de forma a ser realmente uma
iniciativa que abrangesse todo o território
nacional, criando as mesmas oportunida-
des para as populações, tanto nas regiões
desenvolvidas quanto nas mais periféri-
cas. A infra-estrutura instalada é a
mesma, tanto na área próxima a Tel Aviv
quanto em Beersheva, no sul do país. “As
incubadoras foram um aspecto importan-
te para o desenvolvimento tecnológico
descentralizado em Israel. Foram impor-
tantes porque contribuíram para o surgi-
mento da cultura do empreendedorismo, e
deram aos pesquisadores a possibilidade
de trabalharem em idéias criativas sem se
preocuparem, de imediato, com a arreca-
dação dos recursos. Outro detalhe impor-
tante: as incubadoras sempre estiveram –
e assim continuam – abertas a pessoas de
todas as idades. Recursos disponíveis alia-
dos à dedicação e a uma boa idéia geral-
mente trazem surpresas favoráveis. A
experiência vem nos mostrando isso de
maneira inegável nos últimos 15 anos”,
enfatiza Pridor.

Mas, se o Programa de Incubadoras de
Tecnologia nasceu para acomodar os imi-
grantes soviéticos em Israel, qual o seu
objetivo atual? “Continua sendo a inova-
ção tecnológica, mas também o empreen-
dedorismo. A porta para que indivíduos
façam da criatividade o seu instrumento
para o crescimento, tanto a nível pessoal

Programa de
Incubadoras:
15 anos de sucesso

Projeto é responsável por grande

parte do salto de crescimento do

segmento de alta tecnologia 

“
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maior empresa de telecomunicação dos
EUA. Segundo Zvi Maron, da filial
israelense, cerca de 75% dos funcioná-
rios da empresa em Jerusalém possuem
curso superior e dominam mais de um
idioma. “O alto nível educacional com-
binado à familiaridade com a cultura
ocidental fazem uma grande diferença
na relação com os clientes. Os benefí-
cios são enormes e os custos menores
do que na América do Norte ou
Europa”. A empresa possui mais de mil
funcionários que oferecem serviços em
vários idiomas aos seus clientes ao
redor do mundo, em áreas que vão
desde design gráfico até contabilidade
e assessoria jurídica. Sua carteira de
clientes inclui a AOL, Wertern Union,

Sears, One Tel e Barnes & Nobles, entre
outros.

Segundo especialistas, ainda que
Israel esteja enfrentando uma competi-
ção acirrada com a Índia no referente
aos serviços básicos de call center, leva
vantagens quando as empresas preci-
sam de serviços mais sofisticados.

A israelense Matrix Talpiot, sedia-
da em Herzliya, instalou um centro de
serviços de outsourcing em Modiin Illit
há dois anos e meio, voltado a atender
seus clientes em vários países do oci-
dente. A empresa de computação e
informática atua na área de programa-
ção, análise de sistemas, desenvolvi-
mento e gerenciamento de projetos,
com 2.000 funcionários e um capital

de giro anual de cerca de US$ 100
milhões. 

O governo, por sua vez, da mesma
maneira que criou fundos para incenti-
var o P&D no país, está empenhado em
estimular a geração de novos empregos
também no sul de Israel, criando pro-
gramas de incentivos para as regiões do
deserto do Neguev e nos arredores de
Sderot, no Sul. Uma pesquisa realizada
pela consultoria AT Kearney, em 2006,
revelou que Israel está entre os países
mais atrativos para outsourcing. No
mesmo ano, a revista britânica
Economist colocou Israel em 20º lugar
neste ranking, e a Red Herring definiu
Jerusalém como um “novo hot spot
para outsourcing”.

A new option for outsourcing

Israel is becoming a competitive alternative in outsourcing
area. Even if for many multinationals, the first option is in
cities as Bangalore (India) and Pekin (China) due to labor

force low salaries, American companies are turning their
eyes to the Middle East, because of the high standard of
Israeli professionals, fluent in many languages specially
English, and their multi culture, even if their costs are hig-
her. Add to this the subsidy that Israel government is giving
to foreign companies to implant their call centers in the
needed regions of the country: US$ 200 per month, during
five years, to each hired employee. Even not being a cheap
labor comparing to the rivals, it has a lower cost than USA
or Europe.

As a result of all this factors, in the last 18 months 700
new jobs were created in the outsourcing segment only in
Jerusalem. It is an industry that registers a fast growth –
three years ago there were only 100 people working in this
sector in the city. Currently they are over 1.500, according to
data given by StarUp Jerusalem, an organization created by
a group of entrepreneurs, with government support, to sti-
mulate employment. In Israel, there are about 500 call cen-

ters spread around the country, most of them concentrated
in the central region. 

One of the first American companies to implant a call
center in the country in 2002 and, until today, the most
important, was IDT Global Services, a subsidiary of IDT
Corporation, the 4th biggest company of telecommunication
in USA. According to Zvi Maron of the Israeli branch, around
75% of the company’s employees working in Jerusalem,
have college degree and speak more than one language. The
company has more than 1.000 employees in Israel that offer
services in many languages to their clients around the world,
in areas since graphic drawing until accountancy and juridi-
cal consultant. 

The Israeli Matrix Talpiot, in Herzliya, installed an out-
sourcing center of services in Modiin Illit two years and six
months ago, to attend its clients in many western countries. 

A research made by AT Learney consultancy in 2006,
revealed that Israel is among the most attractive countries
for outsourcing. At the same year, the British magazine The
Economist, put Israel in 20th place in this ranking and, Red
Herring defined Israel as a “new hot spot for outsourcing”.
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I
srael está se tornando uma alter-
nativa competitiva na área de out-
sourcing. Ainda que para muitas
multinacionais a primeira opção
esteja em cidades como Bangalore
(Índia) e Pequim (China), devido os

baixos salários da mão-obra, as com-
panhias norte-americanas, principal-
mente, estão voltando seus olhos para
o Oriente Médio, dada a qualificação
superior dos profissionais israelenses,
fluentes em vários idiomas, especial-
mente o inglês, e por sua multicultura-
lidade, mesmo que seus custos sejam
maiores. Some-se a isso o subsídio que
o governo de Israel está dando às
empresas estrangeiras que implanta-
rem call centers nas regiões mais
necessitadas do país: US$ 200 por mês,

durante cinco anos, para cada funcio-
nário contratado. Ainda que a mão-de-
obra israelense não seja tão barata
quanto a de seus rivais (US$ 19 por
hora contra US$ 12 na Índia), possui
um custo menor do que nos Estados
Unidos ou na Europa (US$ 40, em
média, a hora).

Como resultado de todos esses fato-
res, nos últimos 18 meses, 700 novos
empregos foram criados no segmento
de outsourcing apenas em Jerusalém. É
uma indústria que registra um rápido
crescimento – há três anos, havia ape-
nas cem pessoas trabalhando nesta
área, atualmente, são mais de 1500,
segundo dados fornecidos pela StartUp
Jerusalém, uma organização criada por
um grupo de empresários, com o apoio

do governo, para estimular a geração
de empregos. São cerca de 500 call
centers espalhados pelo país, a maioria
concentrada na região central. 

Na somatória, os call centers, tam-
bém chamados de contact centers, res-
pondem centenas de chamadas diaria-
mente, nos mais diversos segmentos –
bancário, alimentação, transporte,
comunicação, seguro, saúde, emergên-
cia e turismo, entre outros, oferecendo
serviços de telemarketing, assistência
técnica, tradução, gráficos, jurídicos e
outros. 

Uma das primeiras empresas norte-
americanas a implantar um call center
no país, em 2002, e ainda hoje a mais
importante, foi a IDT Global Services,
subsidiária da IDT Corporation, quarta

Uma nova opção 
para outsourcing

Dispondo de 
profissionais altamente

qualificados, 
o país está atraindo

multinacionais
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Q
uando o ministro Celso Amorim me ofereceu a
posição em Tel Aviv, aceitei antes mesmo de ele
terminar a frase.” Esta afirmação foi feita pelo
diplomata Pedro Motta Pinto Coelho, que assu-
miu a Embaixada do Brasil em Israel em feve-
reiro de 2007. Sua indicação obteve aprovação

unânime da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional em meados de 2006, em substituição a Sérgio
Eduardo Moreira Lima, que ocupou o cargo nos últimos
quatro anos. Mineiro de 60 anos e funcionário de carrei-
ra do Itamaraty, o novo embaixador foi chefe do
Departamento de Oriente Médio do Ministério das
Relações Exteriores e cônsul-geral em Lisboa, entre
outras funções que já desempenhou. 

Motta Pinto chegou a Israel e assumiu a missão bra-
sileira disposto a intensificar os contatos de alto nível e a
cooperação entre os dois países. Além de pretender
aumentar a participação do Brasil no processo de paz na
região, o embaixador visa também trabalhar para que os
acordos que vêm sendo discutidos pelo Brasil e por Israel
nos últimos anos sejam assinados, entre os quais, um de
cooperação na área espacial que, segundo suas palavras,
já está pronto e inclui tópicos como o uso da Base de
Alcântara (Maranhão) para lançamento de satélites israe-
lenses, além da venda de uma série de serviços. “A exce-
lência da indústria de Israel na área aeronáutica e espa-
cial é internacionalmente conhecida e a cooperação será
importante.”

Além desse setor, o chanceler anunciou que pretende
estimular o intercâmbio bilateral em áreas como agricul-
tura e saúde. “A pauta do relacionamento com Israel cres-
ceu e mostra o potencial da relação com o país”, afirma
o diplomata, ressaltando que, para ele, a aproximação
com o país aumentou depois da posse do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. “Esse bom relacionamento interessa
a todos os envolvidos na região”, ressaltou. 

Motta Pinto esteve anteriormente em Israel, em 2003,
cuidando dos preparativos para a visita do chanceler
Celso Amorim, que acabou acontecendo em 2005. Desde
aquela viagem diz ter percebido que, diferentemente do
que se possa imaginar, Israel é um país seguro, apesar do
conflito regional, e destaca também o dinamismo que faz
parte da sociedade israelense. “Pude ver rapidamente que
Israel é um estado moderno, no qual a educação é uma
prioridade e a tecnologia desempenha um papel funda-
mental para o desenvolvimento econômico. Depois de
três anos, não há como negar o processo de crescimento
que o país vem atravessando e os benefícios para a popu-
lação. Israel é, hoje, um país de projeção na Europa, na
Ásia e nos Estados Unidos, ou seja, está totalmente inse-
rido no contexto internacional. Nós estamos, sim, muito
interessados no relacionamento bilateral e em estabelecer
canais que permitam um real incremento tanto comercial,
como também nas áreas cultural, social e de educação”,
afirma.

Segundo o embaixador, o relacionamento Brasil-Israel
passa por uma fase muito positiva, com as negociações
para a assinatura de um acordo de livre comércio entre o
país e o Mercosul evoluindo muito bem, apesar de alguns
problemas. “Acordos como esses são demorados, pois cada

Motta Pinto
assume Embaixada 
do Brasil em Israel

Diplomata 
ressalta importância

da educação

“
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detalhe deve ser analisado cuidadosa-
mente. O mais importante, no entanto,
é que Brasil (e o Mercosul em geral) e
Israel não são economias competitivas
entre si, pelo contrário, são comple-
mentares e, por isso, os resultados
finais serão benéficos para todos. A
nossa expectativa é assinarmos este
acordo até o final de 2007.”

Para confirmar os bons ventos que
cercam a relação bilateral, Motta Pinto
cita a presença de cerca de 200 empre-

sas israelenses atualmente no Brasil,
além dos mais de 10 mil brasileiros que
residem em Israel. “Precisamos estimu-
lar cada vez mais esta integração. E
quando falo em integração, é no senti-
do mais amplo, não apenas comercial.
A nossa cultura está muito presente na
sociedade israelense. As pessoas
conhecem a nossa música, assistem às
nossas novelas na televisão, em portu-
guês, legendadas em hebraico, assis-
tem aos nossos filmes nos cinemas e

jogam capoeira em academias especia-
lizadas em Tel Aviv, Haifa e outras
cidades. No Brasil, a presença cultural
israelense também é cada vez maior e
o krav magá – luta de defesa criada em
Israel – também está presente nas aca-
demias, e artistas vêm de Israel para se
apresentar nos nossos teatros. Com um
intercâmbio cultural desse nível, gran-
de parte da integração já está aconte-
cendo de maneira informal.”

When the Minister Celso Amorim offered me a posi-
tion in Tel Aviv, I accepted before he could finish the
sentence”. The diplomat Pedro Motta Pinto Coelho

that assumed the Embassy of Brazil in Israel, February 2007,
did this statement. His nomination got unanimous approval
of the Commission of Foreign Affairs and National Defense
in the middle of 2006, substituting Sérgio Eduardo Moreira
Lima that held the position during the last four years. Born
in Minas Gerais, 60, and a career diplomat from Itamaraty,
the new Ambassador was responsible for the Middle East
Department of the Ministry of Foreign Affairs and general-
consul in Lisbon, among other performed duties. 

Motta Pinto Coelho arrived in Israel and assumed the
Brazilian mission eager to intensify high level contacts and
cooperation between the two countries. In addition to
increase Brazilian participation on the peace process in the
region, the Ambassador will work in order to make the
agreements debated between the two countries, be signed.
Among them, there’s one in the area of space cooperation
that, according to him, is already ready and includes topics
as the use of Base de Alcântara  (Maranhão) to launch Israeli
satellites, besides the sale of other services. “The excellence
of Israeli aeronautics and space industry is worldwide well
known and the cooperation will be important”. 

Besides this sector, the chancellor announced that
intends to stimulate bilateral interchange in areas like agri-
culture and health. “The relationship guideline with Israel
grew and shows the potential of the country relationship”,
affirms the diplomat, emphasizing that, for him, the
approach with Israel intensified after the entrance of presi-
dent Luiz Inácio Lula da Silva, and was deepened in the last
three years”.  

Motta Pinto Coelho was in the country in 2003, taking
care of details for the visit of chancellor Celso Amorim that
happened in 2005. Since that time he said that realized, dif-
ferently of what we could imagine, that Israel is a safe
country in spite of regional conflict and also detaches the
dynamism as part of Israeli society. According to the
Ambassador the relationship Brazil-Israel is in a very positi-
ve phase, with negotiations to be signed for a free commer-
ce agreement between the country and Mercosul evolving
very well in spite of some problems. “Agreements like these
are slow because each detail must be carefully analyzed. The
most important however, is that Brazil (Mercosul in general)
and Israel are not competitive countries among themselves,
by the contrary, they are complementary and because of
that, benefic final results will be for all. Our expectation is
to sign this agreement until the end of 2007”.

Motta Pinto assumed the Embassy of Brazil in Israel
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“Quando o ministro Celso Amorim me
ofereceu a posição em Tel Aviv, aceitei
antes mesmo de ele terminar a frase.”

Pedro Motta Pinto Coelho
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O
s últimos dois anos no relacio-
namento bilateral Brasil-Israel
foram marcados por uma série
de visitas de ministros e dele-
gações nas várias áreas de
ambos os países. Mais do que

visitas protocolares, tais iniciativas trou-
xeram resultados concretos, entre os
quais, a assinatura de vários acordos: o
Memorando de Entendimento sobre
Cooperação Bilateral em Pesquisa e
Desenvolvimento Industrial no Setor
Privado, o da Saúde, e aquele sobre
Assistência Administrativa Mútua para a
Aplicação Adequada das Leis
Alfandegárias e para a Prevenção,
Investigação e Combate aos Delitos
Alfandegários. Estão em andamento
acordos nas áreas de cooperação no
campo da Agropecuária e para o uso
pacífico do espaço. Todos prestes a
serem assinados.

Essas são algumas das razões que
fazem Tzipora Rimon, à frente da missão
diplomática israelense desde o segundo
semestre de 2004, afirmar que as rela-
ções entre os dois países estão cada vez
mais sólidas e as perspectivas muito ani-

madoras. Israel conduziu, ao longo do
ano 2006, uma intensa negociação com
o Mercosul para a assinatura de um
acordo de livre comércio com esse bloco
econômico. A expectativa é concluir
essa negociação ainda no ano em curso.

“Estamos também dando início ao
processo de assinatura do acordo na
área da Educação e de um programa de
cooperação cultural. Essas atividades
têm por objetivo reforçar os laços entre
instituições e sociedades de Israel e do
Brasil. Às vezes, esses processos levam
alguns anos, mas tentamos, a partir de
contatos contínuos, envidar esforços
com o objetivo de minimizar o prazo
para a obtenção de resultados concretos
e imediatos”, explica a diplomata. 

Um dos meios utilizados pelos dois
países para a promoção desses processos
são as consultas políticas entre as duas
chancelarias. Tal mecanismo promove a
troca de idéias e informações sobre
assuntos políticos regionais, mas serve
também para discutir assuntos bilaterais,
como visitas mútuas e acordos entre os
dois países. Já se realizaram algumas
rodadas de consultas. A primeira foi em

dezembro de 2005, em Brasília, e a
segunda em Jerusalém, em novembro de
2006. O próximo encontro, planejado
para o final de 2007, será em Brasília. 

Ainda em 2006, Israel deu mais um
passo que revela a importância que o
Brasil tem na agenda do país: a abertu-
ra de um Escritório de Turismo em São
Paulo, com o objetivo de aproveitar o
potencial turístico israelense, que 
oferece um leque de opções: história,
cultura, religião, culinária, entreteni-
mento e belezas naturais que atraem
visitantes do mundo inteiro. “Espe-
ramos que em 2007 haja um aumento
no fluxo de turistas brasileiros para
Israel”, disse Rimon.

Entre as ferramentas para coopera-
ção internacional está o Mashav, sigla
em hebraico de Machlaká leShituf
Benleumi – um programa do Ministério
das Relações Exteriores de Israel. O pro-
grama já recebeu mais de 50 mil bolsis-
tas de todo o mundo e, desse total,
pouco mais de 500 eram brasileiros. Os
participantes são contemplados com
bolsas para estudar em diversos centros
especializados em assuntos como educa-

Cooperação na
pauta bilateral

Embaixadora afirma que Brasil e Israel vêm 
intensificando contatos governamentais e empresariais

ção, mulher, família, agricultura, desen-
volvimento comunitário, econômico e
social, administração, desenvolvimento
rural e urbano, e medicina e saúde públi-
ca, entre outros. 

A Embaixada de Israel também dá
grande destaque à cultura e investe na
vinda de artistas israelenses ao Brasil,
assim como na ida de autoridades cul-
turais brasileiras, como, por exemplo,
os responsáveis pelos festivais nacio-
nais de música, para se apresentarem na
I Edição do “Israel in Music”, em março
deste ano. 

Ainda no campo cultural, em parce-
ria com a Confederação Israelita do
Brasil (Conib), a Embaixada organizou,

por meio de departamentos do
Ministério das Relações Exteriores de
Israel, uma visita de 17 escritores brasi-
leiros, em fevereiro de 2007. O grupo
participou também da 23ª Feira
Internacional do Livro, em Jerusalém, e
do projeto “Povos do Mundo Escrevem
a Bíblia”.

Ao falar sobre seu trabalho à frente
da missão israelense, Rimon enfatiza que
os resultados são fruto de um esforço da
Embaixada em conjunto com os escritó-
rios Econômico e de Turismo, com a
Câmara Brasil-Israel de Comércio e
Indústria, órgãos governamentais fede-
rais e estaduais brasileiros, além da
comunidade judaica.

In the last two years the bilateral relationship between Brazil-Israel was
marked by many visits of ministers and delegations in various areas of both
countries. More then protocol visits, such initiatives brought concrete

results and also the signature of many agreements: the Memorandum of
Agreement about Bilateral Cooperation in Industrial Research and
Development of Private Sector; Health; and the one about Mutual
Administrative Assistance to Apply Adequate Customs Laws and for
Preventing, Investigation and Fighting against Customs Delict.  Agreements
of cooperation in areas as Farming and Cattle Raising and also cooperation
of pacific utilization of space are underway. All of them ready to be signed. 

These are some of the reasons that make Tzipora Rimon, heading the
Israeli diplomatic mission since the second semester of 2004, affirm that the
relationship between the two countries are, each time, more consistent and
perspectives are very stimulant. Israel led along the year 2006, an intense
negotiation with Mercosul to sign a contract of free commerce with this eco-
nomic block. The expectation is to conclude the negotiation still in this year. 

Yet in 2006, Israel gave a step that reveals the importance of Brazil in its
agenda: the opening of a Travel Office in São Paulo with the goal to take a
profit of the exiting touristic potential in the country. Among the tools to the
international cooperation is Mashav, initials in Hebrew for Machlaká leShituf
Benleumi – a program of the Ministry of Foreign Affairs from Israel. The pro-
gram has already received over 50.000 grant holders from all over the world
and, from this total just a little over 500 were Brazilians. 

The Embassy of Israel also gives a great importance to culture and invest
in the comings of Israeli artists to Brazil, as well as the goings to cultural
Brazilian authorities.

Still in the cultural field, with the partnership with Confederação
Israelita do Brasil (Conib), the Embassy organized, through departments of
Ministry of Foreign Affairs from Israel, a visit of 17 Brazilian writers to Israel,
in February 2007. 

Cooperation in mutual roll
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M
erav Gonen, diretora da
Divisão de Acordos
Bilaterais de Comércio
do Ministério de
Indústria, Comércio e
Trabalho de Israel, tem

acompanhado de perto as negociações
para a assinatura de um acordo de
livre comércio entre o Mercosul e o
país. Como representante do governo
israelense, ela tem participado há mais
de um ano de cinco rodadas já realiza-
das desde a abertura oficial das nego-
ciações. Com base em sua experiência,
Gonen acredita que o acordo deverá
ser assinado até o final de 2007.
Atualmente, a presidência do bloco
está com o Paraguai e as próximas
reuniões deverão ser realizadas em

Assunção e em Jerusalém.
“Durante a última rodada de nego-

ciações, realizada em novembro, em
Israel, já conseguimos chegar a um
consenso sobre 90% do texto final,
restando apenas os acertos sobre as
tecnicalidades que um documento
como este possui. O mais importante
neste processo de discussão é que
todos os países envolvidos (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) estão
dispostos a chegar a um resultado final
positivo. Para ser considerado um bom
acordo, ele deve beneficiar a todos da
mesma maneira. Nós estamos cientes
das características singulares de cada
um dos membros do bloco”, explica.

A agenda dos grupos de trabalho
está atualmente centrada na lista de

Livre comércio
cada vez 
mais próximo
A eliminação das 
barreiras comerciais 
está prevista para quatro,
oito e dez anos
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Acordos 
na agenda

Ano de 2006 foi marcado 
por iniciativas que trouxeram

resultados concretos

O
ano 2007 começou de maneira
bastante auspiciosa para o
relacionamento entre o Brasil e
Israel, com a assinatura do
Acordo de Cooperação
Bilateral em Pesquisa e

Desenvolvimento Industrial no Setor
Privado. O documento foi assinado em
Brasília, em fevereiro, pelo então minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan,
e pela embaixadora do Estado de Israel
no Brasil, Tzipora Rimon. Esta iniciativa
representa mais um avanço nas relações
econômicas entre os dois países. O Brasil
é hoje o segundo maior parceiro comer-
cial de Israel nas Américas, atrás apenas
dos Estados Unidos, tendo aumentado o
comércio bilateral de US$ 449 milhões,
em 2002, para US$ 746 milhões, em
2006.

Os países signatários do acordo
organizarão encontros que permitirão às
entidades avaliarem, conjuntamente,
oportunidades para parcerias. A idéia é
colocar no mercado global, por meio de
projetos de cooperação, produtos e pro-
cessos baseados em tecnologias inova-
doras, tendo em vista a comercialização.

As negociações começaram com a
vinda ao Brasil do atual primeiro-minis-
tro israelense – na época ministro de
Indústria, Comércio e Trabalho, Ehud
Olmert, em março de 2005 – e elaboradas
durante as visitas a Israel do ministro
Luiz Fernando Furlan e de Celso Amorim,
ministro de Relações Exteriores do Brasil,
no mesmo ano. Também participou da
confecção do acordo, em sua visita ao
Brasil, o cientista-chefe do Ministério da
Indústria e Comércio de Israel, professor
Eli Opper, em maio de 2006.

Ainda em junho desse mesmo ano,
Brasil e Israel assinaram dois acordos de
cooperação: um no setor aduaneiro e
outro no de saúde e medicamentos. Os
documentos foram assinados pela
ministra das Relações Exteriores israe-
lense, Tzipi Livni – que deverá visitar o
País em breve – e pelo então embaixa-

dor brasileiro em Israel, Sérgio Eduardo
Moreira Lima. 

O acordo aduaneiro tem por objetivo
promover a cooperação entre as partes e
assegurar a correta aplicação da legisla-
ção de ambos os países, além da preven-
ção, investigação e do combate de infra-
ções e ilícitos. O acordo na área da saúde
e de medicamentos vem reforçar, por sua
vez, a cooperação em importantes setores
do relacionamento bilateral que apresen-
tam grande potencial de crescimento. 

Desde 2002, vigora o Acordo de
Isenção de Vistos; em 2005, houve o
acordo para evitar a bitributação e pro-
mover investimentos, além do memo-
rando para o estabelecimento de con-
sultas diplomáticas firmado pelo minis-
tro Celso Amorim; e o Memorando de
Cooperação na área de Educação, fir-
mado no início de 2006.

Agreements in the agenda

The year 2007 started in a very favorable manner for the relationship bet-
ween Brazil and Israel with the signature of the Agreement of Bilateral
Cooperation in Industrial Research and Development for the Private Sector.

The document was signed in Brasilia, February, by the Minister of development,
Industry and Foreign Commerce Luiz Fernando Furlan and by the ambassadress
of the State of Israel in Brazil, Tzipora Rimon. This initiative represents another
progress on the economic relationship between the two countries. Brazil is
today, the biggest commercial partner of Israel in America, improving the bila-
teral commerce from US$ 449 Mi in 2002 to US$ 746 MI in 2006. 

Still in July of 2006, Brazil and Israel signed two cooperation agreements:
one on customs sector ands another on health and medicines. The documents
were signed by the Minister of Foreign Affairs from Israel – Tzipi Livni – that
should visit the country soon, and by the Brazilian Ambassador at that time in
Israel, Sérgio Eduardo Moreira Lima. 

Since 2002, the Agreement of Visa Exemption is in effect; in 2005, there
was an agreement to avoid double-assessment and promote investments, besi-
des the memorandum to establish diplomatic consultation signed by the
Minister Celso Amori; and the Memorandum of Cooperation of Educational area
that was signed at the beginning of 2006.
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produtos que deverão ser beneficiados
pela redução escalonada e pela elimi-
nação das barreiras comerciais em qua-
tro, oito e dez anos. As negociações
com Israel prevêem taxa zero para
todos os produtos exportados ou

importados do Brasil, o maior parceiro
comercial de Israel na América Latina.
Atualmente, 90% das exportações
israelenses para o continente destinam-
se ao Brasil, e 50% das importações da
região para Israel são brasileiras. 

Segundo Merav Gonen, o comér-
cio bilateral de Israel com o Brasil
está 50% aquém do seu potencial, e
um acordo com certeza ampliará a
pauta comercial. Atualmente, as
exportações israelenses concentram-

Free commerce closer 

Merav Gonen, director of the Division for Bilateral
Commercial Agreements of the Ministry of Industry,
Commerce and Labor from Israel, has been closely

followed negotiations for the signature of a free commerce
agreement between Mercosul and the country. As a repre-
sentative of Israeli government, she has been participating
for over a year in five rounds already accomplished, since
the official opening of these negotiations. Based in her
experience, Gonen believes that the agreement should be
signed until the end of 2007, when Brazilian presidency of
the block will finish. 

“During the last round of negotiations, happened in
November, in Israel, we have already arrived to a consensus
about 90% of final text, remaining just final adjustments
about the technicality that a document like this has. The
most important in this argument process is that all involved
countries (Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay) are
inclined to arrive to a positive final result. To be considered
a good agreement, it must benefit all at the same way. We
are aware of the peculiar characteristics of each member of
the block”, explains.

The agenda of working groups is currently centered on
the roll of products that should be improved by staggered
reduction and by the elimination of commercial barriers
within four, eight and ten years. The negotiations with Israel
foresee zero tax to all exported or imported products of
Brazil in Latin America. Currently, 90% of Israeli exports to
the continent, have as a destiny Brazil and, 50% of regional
imports to Israel, are Brazilian. For her, the free commerce

agreement should open opportunities not only in commercial
area but also in the field of scientific and technological coo-
peration, stimulating inclusively, cultural interchange. 

Leora Hadar, director of Latin America and Africa
Department of the Ministry of Industry, Commerce and Labor
from Israel, shares Gonen’s ideas. Working in the position
since 2004, she affirms that Israeli entrepreneurs are closely
following the evolution of negotiations between Israel and
Mercosul because; the economy of the country is mainly
based on export performance. 

“Brazil was defined as strategic target by Israeli
government for a couple of years and counts with total sup-
port of national productive sector in this task work. The
business sector is interested in increasing export as well as
import of raw material for the industry. There is also a great
engagement to identify areas where may occur a major coo-
peration among Brazilian and Israeli companies to have an
ensemble development of production and research”,
explains Hadar.

She was in Brazil in March 2005, following the nominal
of her ministry and currently prime minister Ehud Olmert.
Since then, she has been receiving authorities from the dif-
ferent governmental scopes and Brazilian entrepreneurs
interested in a closer approach between the countries. For
her, it is fundamental to identify the areas that offer bigger
perspectives. As an example of what have been occurring,
she mentions the strong connection of Embraer and the
aeronautic industry of Israel, with the presence in Brazil of
companies as Elbit Systems.
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se nos setores de química, minerais e
produtos de alta tecnologia. As
importações, por sua vez, são basica-
mente agrícolas, com destaque para a
soja e as carnes. “Com o acordo, pro-
dutos que atualmente Israel importa
de outros países poderão ser compra-
dos do Brasil”, enfatiza.

Para ela, o acordo de livre comér-
cio deverá abrir oportunidades não
apenas na área de comércio, mas tam-
bém no campo da cooperação científi-
ca e tecnológica, estimulando inclusi-
ve o intercâmbio cultural. “A redução
das barreiras comerciais tem também
impacto no fluxo de indivíduos. Cada
vez mais, empresários e autoridades
sentem-se estimulados a visitar os
países integrados pelo acordo, fami-
liarizando-se com as características da
sociedade, descobrindo as suas especi-
ficidades e o seu mercado. A coopera-
ção passa a ser algo natural”, ressalta
a diretora da Divisão de Acordos
Bilaterais de Comércio.

Leora Hadar, diretora do
Departamento de América Latina e
África do Ministério de Indústria,
Comércio e Trabalho de Israel, com-
partilha as idéias de Gonen. No cargo

desde 2004, ela afirma que os empre-
sários israelenses estão acompanhando
de perto a evolução das negociações
entre Israel e o Mercosul, pois a eco-
nomia do país baseia-se principalmen-
te no desempenho das exportações. 

“O Brasil foi definido como alvo
estratégico pelo governo israelense já
há alguns anos e conta com o total
apoio do setor produtivo nacional
nesta empreitada. O setor empresarial
está interessado tanto no incremento
das exportações quanto na importação
de matérias-primas para a indústria.
Há também um grande empenho para
identificar as áreas nas quais pode
ocorrer uma maior cooperação entre
companhias brasileiras e israelenses
para desenvolvimento conjunto de
produção e também de pesquisas”,
explica Hadar.

Ela esteve no Brasil em março de
2005, acompanhando o então titular
do seu ministério e atual primeiro-
ministro israelense, Ehud Olmert.
Desde então, tem recebido autoridades
das mais diversas esferas governa-
mentais e empresários brasileiros inte-
ressados na maior aproximação entre
os países. Para ela, é fundamental a

identificação das áreas que oferecem
maiores perspectivas. Como exemplo
do que já vem ocorrendo, ela mencio-
na a forte ligação que há entre a
Embraer e a indústria aeronáutica de
Israel, com a presença no Brasil de
empresas como a Elbit Systems.

Um dos resultados da parceria
Embraer-Elbit, por exemplo, foi a
assinatura do contrato, em julho de
2006, segundo o qual a empresa israe-
lense fornecerá à Embraer aviônicos
para equipar os aviões Super Tucano,
adquiridos pela Força Aérea da
Colômbia. A parte da Elbit Systems no
projeto é de aproximadamente US$ 17
milhões e inclui um pacote de apoio
logístico. “O acordo entre a Elbit
Systems e a Embraer para equipar os
aviões da Colômbia é mais um estágio
na colaboração entre as duas empre-
sas. A Elbit Systems já é fornecedora
de pacotes de aviônicos, equipamen-
tos e apoio logístico aos Super
Tucanos da Força Aérea Brasileira,
produzidos pela Embraer, um progra-
ma de sucesso que pavimenta o cami-
nho para outras joint ventures e é um
exemplo para outros setores dos dois
países”, ressalta Hadar.

“Com o acordo, produtos 
que Israel importa de

outros países poderão ser
comprados do Brasil”

Merav Gonen
“O Brasil foi definido como
alvo estratégico pelo governo
israelense há alguns anos.”
Leora Hadar
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criar oportunidades para a formação de
joint-ventures entre as companhias dos
dois países. Neste sentido, ela pretende
concentrar a ação do Escritório nos
setores da indústria brasileira identifi-
cados como de grande potencial para
cooperação com Israel. Entre estes, des-
tacam-se os segmentos de telecomuni-
cação e de ciências da vida, para os
quais já estão sendo organizadas mis-
sões de empresários israelenses para o
Brasil ainda este ano. 

A exemplo do que aconteceu em
2006, está prevista a vinda de uma mis-
são para a Hospitalar 2007, que será
realizada em São Paulo, em junho. Já
foi confirmado, também, o Pavilhão de
Israel na Frutal, uma das principais fei-
ras agrícolas nacionais, que acontece
tradicionalmente em Fortaleza (CE), em
setembro. Um dos grandes destaques do
evento realizado no Ceará, o estande de
Israel reúne companhias da área de irri-
gação, produtos químicos, tecnologias
para água, entre outras.

Como parte de sua agenda em 2007,
o Eeei pretende divulgar amplamente no
País o maior evento já realizado em
Israel no segmento de água e meio
ambiente, a Watec 2007, quando serão
expostos os principais avanços e as ino-
vações tecnológicas da indústria israe-
lense. A questão da preservação e do
reuso dos recursos hídricos e da preser-
vação ambiental foi considerada uma
prioridade pelo governo israelense, que
criou um programa especial para incen-
tivar e impulsionar a indústria local do
setor. Uma das metas do Escritório é
organizar, em parceria com a Câmara
Brasil-Israel de Comércio do Ceará, uma
missão de empresários e autoridades do
nordeste para visitar a Watec.

Segundo Ben Aroya, a organização
de missões governamentais de alto

nível e empresariais, com a participa-
ção de lideranças de associações seto-
riais brasileiras, é muito importante
para o desenvolvimento e fortaleci-
mento dos vínculos comerciais. Estas
visitas têm inúmeras implicações posi-
tivas, pois permitem aos participantes
conhecerem o que as indústrias de
ambos os países têm a oferecer uma à
outra, além de seu potencial científico-
tecnológico acoplado às oportunidades
para joint-ventures. “O nosso Escritório
está encarregado justamente de efetuar
os convites de alto nível, como também
da organização da agenda e do recep-
tivo em Israel. Continuamos empenha-
dos nessa tarefa e também na criação
de bases sólidas para o intercâmbio
comercial entre os dois países. Isto sig-
nifica que nossos esforços estão volta-
dos para a implantação de acordos
comercias e de cooperação em vários
setores”, diz Ben Aroya.

Atraindo investimentos
Como atrair investidores brasilei-

ros para Israel? A esta pergunta, que
pode ser considerada mais um desafio,
a titular do Eeei explica que tudo
depende do que o país tem a oferecer
ao mercado internacional. Segundo

ela, Israel é hoje um estado que vem
atraindo negócios de todo o mundo em
função de sua moderna infra-estrutu-
ra, seus acordos internacionais sobre
impostos (no caso do Brasil já está em
vigor o Tratado para Evitar a Bi-
Tributação), excelentes instituições de
pesquisa e um setor financeiro e jurí-
dico dinâmico. Israel é, atualmente,
um dos países líderes em termos de
inovação tecnológica. Este fato, soma-
do à alta concentração de profissionais
criativos e talentosos, faz do país um
lugar ideal para quem quer investir. A
expertise israelense em áreas como
software, telecom, agrotecnologia,
biotecnologia e equipamentos médicos
é internacionalmente reconhecida”.

A política do governo para atrair
investimentos se baseia na expansão
da rede de acordos internacionais para
promover o comércio, facilitar o aces-
so aos mercados e neutralizar as bar-
reiras não-tarifárias, além de aprofun-
dar as atividades econômicas em
velhos e novos mercados, melhorando
as exportações israelenses e os investi-
mentos em infra-estrutura. Visa tam-
bém aumentar a competitividade da
indústria israelense no mercado inter-
no e externo, criando um ambiente

1985 1990 2000 2003 2004 2005 2006

Exportações de Israel para o Brasil 31 79 320 364 488 469 474
Export from Israel to Brazil

Exportações do Brasil para Israel 38 19 79 128 213 262 272
Export from Brasil to Israel

Total Trade/Total 69 98 399 492 701 731 746

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Escritório Central de Estatísticas de Israel
Sources: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade. Israel Central Bureau of Statistics

“Israel encoraja os
investimentos

estrangeiros através 
de uma gama 
de incentivos.”
Rona Kotler-Ben Aroya

Pauta comercial
tende a se ampliar

Para chefe do Escritório Econômico do Estado de Israel, as perspectivas são otimistas

I
srael é um país pequeno com pou-
cos recursos naturais. Sua econo-
mia baseia-se no comércio interna-
cional, além de ser um grande
importador de bens. Atualmente as
companhias israelenses importam

dos Estados Unidos e da União Européia
a maior parte da matéria-prima utiliza-
da por suas indústrias. A assinatura do
Acordo de Livre Comércio (Free Trade
Agreement-FTA, em inglês) com o
Mercosul levará Israel a ampliar suas
possibilidades de importação. A econo-
mia brasileira e a israelense, especifica-
mente, são complementares. Com a
assinatura do acordo, Israel poderá
comprar do mercado nacional, de
maneira competitiva, outros produtos
além dos que já adquire tradicional-
mente; o mesmo poderá ser feito pelo
Brasil. Mais do que isso, acordos nos
moldes do FTA abrem perspectivas
enormes de cooperação, que acabam se
traduzindo em benefícios econômicos e
em prosperidade para ambos os lados. 

Essas são algumas das razões pelas
quais Rona Kotler-Ben Aroya, chefe do
Escritório Econômico do Estado de

Israel (Eeei) no Brasil, acredita que tal
acordo poderá abrir um novo capítulo
nas relações bilaterais entre Israel e o
bloco sul-americano e, em especial, com
o País. Para reforçar sua teoria, a repre-
sentante israelense sempre menciona o
que vem ocorrendo no comércio entre
Israel e o México, que assinaram um
FTA em 2000. Além da balança comer-
cial entre os dois países ter dobrado,
foram feitas as mais diversas parcerias
entre empresas israelenses de alta tec-
nologia e fornecedores mexicanos de
matéria-prima, além de terem se inicia-
do projetos de produção conjunta no
México. Os investimentos israelenses no
país aumentaram e a transferência de
tecnologia passou a ser elemento essen-
cial no relacionamento bilateral. 

“Eu não tenho a menor dúvida de
que processo semelhante se repetirá
entre Brasil e Israel. Mesmo sem um
FTA, a corrente comercial entre os dois
países vem aumentando de maneira
substancial. As perspectivas para a
ampliação da cooperação, da presença e
dos investimentos israelenses no Brasil
são muito boas”, afirma Ben Aroya. 

Em 2006, a balança comercial entre
os dois países somou US$ 746 milhões,
registrando um aumento em relação a
2005, quando este valor chegou a US$
731 milhões. De janeiro a dezembro de
2006, as exportações israelenses para o
mercado brasileiro totalizaram US$ 476
milhões. Já as importações de Israel no
mesmo período foram de US$ 272
milhões, subindo 3.8% em relação a
2005 (US$ 262 milhões). Esta tendência
de alta vem se mantendo desde 2004. 

As principais exportações israelen-
ses para o Brasil são produtos químicos
como fertilizantes, pesticidas, herbici-
das (60%); equipamentos elétricos como
máquinas, produtos óticos e outros. Já
os principais produtos comprados pelo
mercado de Israel são carnes (26%),
produtos químicos orgânicos (13%),
cobre, plásticos, polpas de frutas e soja
em grãos. 

Como titular do Eeei no Brasil, Ben
Aroya tem um objetivo muito definido:
continuar o seu empenho no sentido de
encorajar, facilitar e ampliar o comércio
bilateral; além de atrair investimentos
brasileiros para a indústria israelense e
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atrativo para investidores potenciais.
“Dito de outra maneira, seria afirmar
que o Estado de Israel encoraja os
investimentos estrangeiros através de
uma ampla gama de incentivos e
benefícios que estão muito bem defi-
nidos na Lei para Incentivo ao Capital
Estrangeiro. A ênfase maior é dada às
empresas de high-tech e às atividades
de P&D”, explica Ben Aroya. Como
resultado dessa política, Israel hoje é

sede de centros de pesquisa e labora-
tórios avançados de corporações inter-
nacionais como HP, Microsoft, Intel,
Motorola, IBM e muitas outras. 

Ben Aroya acredita que os mesmos
atrativos que levaram tais multinacio-
nais a se estabelecer em Israel também
poderão cooptar os investidores brasi-
leiros. “Dentro desta perspectiva, o
Eeei é a porta de entrada para quem
deseja se familiarizar com as possibili-

dades que o país tem a oferecer atual-
mente ao capital estrangeiro.” Sua
expectativa é que as sementes planta-
das a partir das missões empresariais e
de autoridades a Israel desde 2005
continuem se reproduzindo, sempre
através do trabalho conjunto do seu
Escritório, da Embaixada de Israel no
Brasil e das Câmaras Binacionais de
Comércio e Indústria dos dois países.

Commercial agenda tends to increase

Israel is a small country with a few natural resources. Its
economy is based on international trade besides being a
great importer of goods. Currently, Israeli companies

import from USA and European Union most part of raw mate-
rial used by it industries. The signature of Free Trade
Agreement – FTA with Mercosul, will lead Israel to increase
the possibilities to import. Brazilian and Israeli economies
specifically, are complementary and not competitive. Signing
this agreement, Israel could buy from Brazilian market, in a
more competitive manner, other products besides what it tra-
ditionally acquires and the same could be done by Brazil.
More than that, agreements like FTA, open huge cooperative
perspectives that are turned into economic benefits and
prosperity for both countries. 

These are some of the reasons that Rona Kotler-Bem
Aroya, responsible for the Economic Office for the State of
Israel (Eeei) in Brazil, believes that such agreement could open
a new chapter in bilateral relationship among Israel and South
American block especially with the country. To reinforce the
theory, an Israeli representative always mentions what has
been occurring between Israeli and Mexican Trade, since they
signed a FTA in 2000. In addition to double the Commercial
Balance between the two countries, many different partner-
ships were made among Israeli high tech companies and
Mexican suppliers of raw material, besides starting together
projects of production in Mexico. Israeli investments in the
country increased and the transference of technology became
an essential element in bilateral relationship. 

In 2006, Trade Balance between the two countries added
up to US$ 746 Mi, registering an increase of 2% comparing
with 2005 when this value reached the amount of US$ 731
Mi. From January to December 2006, Israeli exportations to
Brazilian market were of US$ 476 Mi (that meant a growth of
1% comparing 12 previous months). The importations of Israel
at the same period were US$ 272 Mi, raising 3.8% comparing
to 2005 (US$ 262 Mi). This up trend has been kept since 2004. 

As Eeei titleholder in Brazil, Ben Aroya has a very sharp
cut goal: to make his best in order to encourage, facilitate and
enlarge bilateral trade; besides attract Brazilian investments
to Israeli industry and create opportunities for joint-ventures

among the companies from both countries. In this way, Eeei
intends to concentrate its action on the sectors of Brazilian
industry identified with a great potential to cooperate with
Israel. Due to what happened in 2006, there is an arrange-
ment of a commission to visit Hospitalar 2007 that will take
place in June 2007 in Sao Paulo. It was also confirmed a
Pavilion from Israel at Frutal, one of the most important
national agriculture fairs that happens traditionally in
Fortaleza (CE) in September. One of the prominences of this
event accomplished in Ceara, is the stand of Israel that
assembles watering, chemical products and water technology
companies among others.

As part of its agenda in 2007, Eeei intends to publish
widely the event in the country, considered the biggest event
accomplished in Israel of water and environment segment, the
Watec 2007, when they will show the main advances and
technological innovations of the Israeli industry. The matter of
preservation and re-use of hydric resources and environmen-
tal preservation was considered a priority by Israeli govern-
ment that creates a special program to encourage and stimu-
late the local industry. One of the goals of the Office is orga-
nize, with the partnership of Chamber of Commerce Brazil-
Israel from Ceara, a commission of entrepreneurs and
Northeast authorities to visit Watec. 

According to Bem Qroya, “the organization of high level
commissions composed by government and entrepreneurs
with the leadership involvement of Brazilian associations per-
taining to the sector, is very important to development and
strengthening of commercial entails. These visits have count-
less positive implication because allow the participants to
know what the industries from both countries have to offer to
each other, besides their scientific and technological potential
linked to joint-ventures opportunities”. “Our Office is in charge
to make these high level invitations as well as organize the
agenda and the receptive in Israel. In 2007, we will continue
to be engaged with this task and also to create solid bases for
the commercial interchange between the two countries. This
means that our efforts will continue to be turned to implant
commercial agreements and cooperation in many sectors”,
says Ben Aroya.
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O
ministro da Educação do Brasil,
Fernando Haddad, esteve em visita ofi-
cial a Israel pela primeira vez, no início
de março de 2006, para intensificar o
conhecimento recíproco, o intercâmbio
acadêmico e a troca de experiências

educacionais entre os dois países, em especial nos
segmentos Ensino Superior e Pós-graduação,
Educação Infantil e Tecnológico. Como um dos
resultados da viagem, Haddad assinou com o
ministro da Educação de Israel, Meir Sheetrit,
uma carta de intenções, ou seja, um instrumento
que visa, no futuro, a dar maior grau de institu-
cionalidade e apoio governamental às tradicio-
nais relações acadêmicas e intelectuais entre
Brasil e Israel. 

O ministro Haddad foi acompanhado pelo
presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior–Capes, Jorge Gui-
marães; pelo chefe da Assessoria Internacional do
Ministério da Educação, conselheiro Alessandro
Candeas; e pelo chefe do Departamento de
Desenvolvimento da Educação Superior do
Ministério da Educação, Manuel Palácios. 

Como parte de sua agenda, Haddad participou
de encontros com altos funcionários do
Ministério das Relações Exteriores israelense e
reuniu-se com os reitores das universidades
Hebraica de Jerusalém, Haim Rabinowich, e de
Tel Aviv, Itamar Rabinovich, além de ter visitado
a Escola de Educação Constantiner, encontrando-
se com o diretor David Nevo e pesquisadores das
áreas de Educação Superior, Política e Orga-
nização Educacional, e Ciência e Tecnologia.
Também fizeram parte da agenda a visita ao
Instituto para a Diplomacia e Cooperação
Regional da Universidade Hebraica de Jerusalém,
uma reunião com o presidente do Instituto
Weizmann de Ciências, Ilan Chet, e uma visita ao
Memorial às Vítimas do Holocausto (Yad
Vashem), em Jerusalém.

Segundo informações da Capes, já durante a
visita iniciaram-se os acertos para um programa
de intercâmbio de pesquisadores, professores e
estudantes de pós-graduação entre este órgão e o
Instituto Weizmann. Jorge Guimarães reuniu-se
com Ilan Chet para identificar as áreas comuns de

Contatos de alto nível na agenda 
Brasil-Israel em 2006

Ministro da Educação reúne-se com representantes do governo e reitores de universidades

interesse, entre as quais estão as ciên-
cias da saúde. "Pretendemos lançar
editais conjuntos nos mesmos moldes
que já fizemos com outros países e
ainda auxiliar no intercâmbio entre
universidades brasileiras e de Israel",
disse Guimarães.

Na Universidade Hebraica de
Jerusalém, o presidente da Capes con-
versou com o reitor Haim Rabinowich
e com o diretor para a América Latina,
Joseph Benarroch. Educação e agricul-
tura foram os temas abordados para a
formulação de editais conjuntos de
intercâmbio entre professores e estu-
dantes. "Irrigação e cultura do semi-
árido são duas linhas de pesquisa bem
desenvolvidas pelos israelenses e que-
remos realizar trocas de informação
científica", afirmou Guimarães. 

Poucos meses após a visita de
Haddad a Israel, Eli Opper, cientista-
chefe do Ministério de Indústria,
Comércio e Trabalho de lsrael, veio ao
Brasil. Durante sua permanência no
Estado de São Paulo, Opper esteve na
Federação das Indústrias de São Paulo
– Fiesp, visitou a Embraer, em São
José dos Campos, e participou de um
jantar promovido pela Câmara Brasil-
Israel de Comércio e Indústria, além de
conceder entrevistas à mídia de
Economia. Em Brasília, reuniu-se com

o ministro de Ciência e Tecnologia,
Sérgio Resende, com o secretário de
Tecnologia Industrial do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Jairo Klepacz, e com o
diretor do Departamento de Coope-
ração Científica e Tecnológica do
Itamaraty, embaixador Antonino
Marques Porto e Santos. Ainda em
Brasília, Opper participou de um
almoço oferecido pela embaixadora de
Israel no Brasil, Tzipora Rimon, para
autoridades e para a imprensa.

A intensa agenda continuou no
Rio de Janeiro, onde o cientista-chefe
proferiu palestra em um seminário
promovido em parceira pelo Inmetro,
a Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro (Firjan), a Associação Brasi-
leira de Desenvolvimento Industrial

(Abdi), os ministérios de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior e de Ciência e Tecnologia,
além da Embaixada de Israel no Brasil.
O tema do evento foi “Políticas
Públicas para Acelerar o P&D
Industrial: A Experiência Israelense”.
Opper participou também de um jantar
em sua homenagem promovido pelo
Inmetro e pela Academia Brasileira de
Ciências. Ainda no Rio, visitou o
Instituto Bio-Manguinhos, maior for-
necedor de vacinas do Ministério da
Saúde e único produtor nacional dos
imunobiológicos que compõem sua
linha de produtos – vacinas pediátri-
cas tradicionais e vacinas para aplica-
ção em áreas geográficas endêmicas –,
além de produzir reagentes e insumos
para diagnóstico laboratorial.

The Brazilian Minister of Education Fernando Haddad, was
visiting Israel officially for the first time at the beginning
of March, to intensify mutual knowledge, academic inter-

change and educational experiences exchange between the two
countries, specially in College Graduation and Post- Graduation,
Juvenile and Technological Education. As a result of this visit,
Haddad signed with the Israeli Minister of Education Meir
Sheetrit, an intention paper, that means, an instrument that
seeks, in the future, to give a higher degree of institutionalism
and governmental support to the traditional academic and
intellectual relationship between Brazil and Israel.

The Minister Haddad was accompanied by the president of
Personnel Improvement Coordination for Superior Level – Capes,
Jorge Guimarães; by the chief of International Advisement for
the Ministry of Education, advisor Alessandro Candeas and by
the chief of Development Department for Superior Education
from the Ministry of Education, Manuel Palácios. 

As part of his agenda, Minister Haddad participated in
meetings with high public servants from Israeli Ministry of
Foreign Affairs and got together with rectors from Hebrew
University of Jerusalem, Haim Rabinowich; and University of
Tel Aviv, Itamar Rabinovich; besides visiting Constantiner

School of Education, he also had a meeting with director David
Nevo and researchers from Superior Education, Politics and
Educational Organization areas, Science and Technology. The
Minister agenda also included a visit to the Institute for
Diplomacy and Regional Cooperation of the Hebrew University
of Jerusalem, a meeting with the president of Weizmann
Institute of Sciences, Ilan Chet; and a visit to the Memorial of
Holocaust Victims (Yad Vashem) in Jerusalem.

A few months after the Minister Haddad´s visit to Israel,
Eli Opper (chief-scientist of the Ministry of Industry and
Trade from Israel) came to Brazil. During his stay in the State
of São Paulo, Opper went to Fiesp (Federação das Indústrias
de São Paulo), visited Embraer, in São José dos Campos and
attended a dinner promoted by the Chamber of Commerce
and Industry Brazil-Israel besides granting an interview to
the media specialized in Economy. In Brasília, he met the
Ministry of Science and Technology, Sérgio Resende; the
secretary of Industrial Technology of the Ministry of
Development, Industry and Foreign Affairs, Jairo Klepacz; the
director of Scientific and Technological Cooperation
Department from Itamaraty, the ambassador Antonino
Marques Porto e Santos.

High contacts in 2006 Brazil-Israel agenda
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Meir Sheetrit (E) e Fernando Haddad



BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   59

M
is

sõ
es

M
is

si
on

s

58 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

M
is

sõ
es

M
is

si
on

s

E
stá cada vez mais estreito o rela-
cionamento entre o Brasil e Israel
no campo da saúde. Desde 2005,
três missões do Ministério da
Saúde nacional foram a Israel
com o objetivo de identificar pos-

síveis parcerias e acordos de cooperação
entre os setores acadêmico e empresarial.
A programação foi minuciosamente ela-
borada para, a cada oportunidade, mos-
trar aos visitantes aspectos diferentes da
indústria israelense, e incluiu uma passa-
gem pela Biomed 2006, a maior feira de
biotecnologia e a mais importante vitri-
ne das inovações da indústria israelense
nos segmentos médico e farmacêutico.
Todas as missões contaram com a pre-
sença da dra. Julia Hélida Costa, chefe da
Divisão de Projetos da Assessoria
Internacional do Ministério da Saúde.
Durante a última, em maio de 2006,
Israel e Brasil assinaram um acordo
alfandegário para a colaboração nessa
área. Durante a permanência no país, os
brasileiros foram acompanhados pelo
presidente e o vice-presidente da Câmara
Israel-Brasil de Comércio e Indústria, res-
pectivamente, Túlio Epel e Henrique
Kuchnir, além de membros da
Embaixada brasileira.

Visando dar ao empresariado israe-
lense a oportunidade de se familiarizar
com a realidade do setor de saúde nacio-
nal, foi organizado o seminário
"Regulamentação Sanitária e Processo

Licitatório do Ministério da Saúde do
Brasil”, em parceria com o Instituto de
Exportação e Cooperação Internacional de
Israel. O evento contou com a presença de
quinze empresas israelenses. Além das
legislações sanitárias e de licitação, temas
como oportunidades de negócios na
indústria de ciência da vida e avaliação e
incorporação de tecnologias médicas no
Brasil também foram abordados. Segundo
a dra. Hélida Costa, esse evento permitiu
aos empresários israelenses conhecerem o
funcionamento das compras governa-
mentais do Brasil. “Foi bastante interes-
sante saber o que as empresas buscam no
Brasil e a visão que têm do país, com refe-
rência ao mercado nacional”.

Em sua avaliação, um dos pontos
mais importantes das missões foi a opor-
tunidade de conhecer o funcionamento
do Instituto de Exportação e Cooperação
Internacional e as empresas que saíram
de incubadoras, além de ter participado
de reuniões com a israelense Teva
Pharmaceuticals, maior companhia de
genéricos do mundo. Para ela, as missões
ampliaram as possibilidades de coopera-
ção, incluindo os ministérios da Saúde de
ambos os países. Com base em sua expe-
riência nas três missões, a dra. Hélida
Costa acredita que transferência de tec-
nologia, cooperação bilateral entre os
dois ministérios da Saúde e instituições
vinculadas aos mesmos são os setores
nos quais é possível concretizar parce-

rias: “Mais especificamente, há interesse,
por parte do Brasil, de cooperação rela-
cionada ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – Samu com o
Maguen David Adom, serviço de emer-
gência israelense”. Sobre o país, enfati-
zou: “Israel mescla o passado e o futuro,
além de dar valor à educação e ao respei-
to dos cidadãos”.

Dr. Moisés Goldbaum, secretário de
Ciência e Tecnologia do Ministério da
Saúde do Brasil, participou de duas mis-
sões a Israel – a primeira, em 2005, e a
segunda, de fevereiro a março de 2006.
Segundo ele, as viagens são extrema-
mente importantes para conhecer a rea-
lidade técnico-científica dos países visi-
tados, bem como encontrar formas de
estabelecer ou aprofundar intercâmbios
bi ou multilaterais. “Os encontros refor-
çaram este meu entendimento e mostra-
ram-se produtivos, revelando possibili-
dades de prosperar. É preciso, também,
destacar os avanços conquistados pelas
empresas israelenses nas áreas de fárma-
cos e medicamentos, especialmente dos
genéricos, e da biotecnologia.”

Na sua opinião, embora tímidas
ainda, abriram-se perspectivas para que,
no campo da produção de insumos estra-
tégicos, se estabeleçam e/ou se aprofun-
dem trabalhos conjuntos que beneficiem
as populações dos dois países. As parce-
rias podem ser desenvolvidas em diversos
campos, mas, frente aos objetivos deter-
minados, a área de fármacos e medica-
mentos (farmoquímicos) é a mais promis-
sora em um primeiro momento, não se
descartando o desenvolvimento biotec-
nológico. Está sendo estudada também
uma parceria FioCruz/Teva para a produ-
ção de genéricos na área farmacêutica. 

Suzanne Jacob Serruya, diretora da
Secretaria de Ciência e Tecnologia, já
conhecia Israel, onde morou em 1980.
Comparando sua experiência anterior e
esta mais recente, afirmou: 

“Foi impressionante ver como o país
cresceu nos últimos 25 anos. Considero
de muitas formas Israel um país peculiar
e que tem muito a oferecer em vários
campos para o Brasil. A visita foi bastan-

Juntos em 
prol da saúde

Intercâmbio entre
autoridades 

e pesquisadores
movimenta o setor

te proveitosa e agradável. Do ponto de
vista da pesquisa médica e científica,
conhecer um local que tem a tradição de
Israel é muito importante. Na área de
saúde, só recentemente o Brasil começou
a coordenar setorialmente o desenvolvi-
mento científico e tecnológico. Visitar
institutos como o Weizmann ou universi-
dades como a de Haifa permitiu a todo o
grupo o conhecimento de ações consis-
tentes e de longo prazo muito bem-suce-
didas. Além de impressões pessoais, mar-
cadas pela identidade religiosa e cultural,
percebeu-se em todo o grupo a admira-
ção de estar em um país que conquistou
tudo o que conquistou durante pouco
mais de 50 anos, em um contexto abso-
lutamente desfavorável, em alguns
momentos, com a vivência de guerras. É

marcante o compromisso político e social
do país com seus cidadãos, nacionais ou
não, e isto é um grande exemplo para os
brasileiros”, finalizou a dra. Serruya.

Desde a primeira missão, o Ministé-
rio da Saúde vem trabalhando com
outros ministérios para facilitar a trans-
ferência de tecnologia entre os países. A
partir desses contatos ocorreu a assina-
tura do Acordo de Cooperação Bilateral
em Pesquisa e Desenvolvimento Indus-
trial no Setor Privado, e há outras mis-
sões previstas. Para 2007, está sendo pla-
nejada a vinda ao Brasil de uma missão
israelense. 

Delegações
Além das Dras. Júlia Hélida Costa,

Suzane Jacob Serruya e do dr. Moisés

Goldbaum, participaram das diferentes
missões: Mário Santos Moreira, pesqui-
sador do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da
Fundação Oswaldo Cruz; Ricardo Galler,
vice-diretor de Desenvolvimento
Tecnológico, e Denise Maria Lobo
Crivelli, gerente comercial, ambos do
Bio-Manguinhos;  Luiz Roberto da Silva
Klassmann, coordenador-geral de
Logística do Ministério; Norberto Rech,
diretor-adjunto da Anvisa; Jamaira
Moreira Giora, coordenadora do
Instituto de Produtos Farmacêuticos e
Tecnológicos (Fiocruz); Ana Paula Teles
Ferreira Barreto, coordenadora de
Suplementos Médicos; Akira Homma,
diretor do Instituto Tecnológico de Bio-
imunologia de Manguinhos (Fiocruz).

“Israel mescla o passado e o futuro,
além de dar valor à educação 
e ao respeito dos cidadãos.”

Dra. Júlia Hélida Costa

The relationship between Brazil and Israel is narrowing in
health field. Since 2005, three missions from the national
Ministry of Health went to Israel with the aim to identify

possible partnership and cooperation agreements among acade-
mic and business sector. The working plan was minutely elabo-
rated in order to show the visitors, at each opportunity, different
aspects of Israeli industry. All missions counted with the presen-
ce of Dr. Julia Hélida Costa, in charge of the Division of Projects
from International Advisement of the Ministry of Health. During
the last one, May 2006, Israel and Brazil signed a custom agree-
ment for a common work on health matter. During Brazilians’
stay in the country, the president and vice-president of the
Chamber of Commerce and Industry Brazil-Israel, respectively
Tulio Epel and Henrique Kuchnir, accompanied them; besides
members of Brazilian Embassy.

Aiming to give Israeli entrepreneurs the opportunity to get
familiar with the reality of national health sector, it was orga-
nized a seminary: “Sanitary Statutes and Bidding Process of the
Ministry of Health from Brazil”, in partnership with the Export
and International Cooperation Institute of Israel. According to
Dr. Julia Hélida, this event allowed Israeli entrepreneurs to get
acquainted with the working method of the governmental pur-
chases in Brazil. “It was really interested to know what compa-
nies seek in Brazil and the vision they have from the country,
referring to domestic market”. 

In her evaluation, one of the most important points of the
missions, was the opportunity to know deeply the working
method of the Export and International Cooperation Institute
and the companies that came out from the brooder, besides par-
ticipating in meetings with Israeli Teva Pharmaceuticals, the

biggest producer of generic medicine in the world. Based on her
experience from the three missions, Dr. Hélida Costa believes
that the transfer of technology, bilateral cooperation between
both Ministries of Health and the linked institutions to them,
will be the sectors where it is possible to accomplish partners-
hip. 

Dr. Moises Goldbaum, secretary of Science and Technology
of the Brazilian Ministry of Health, took part in two missions to
Israel – the first one in 2005 and, the second one, February and
March 2006. According to him, travels are extremely important
to know the technical-scientific reality of the visited countries,
as well as find ways to establish or deepen bi or multilateral
interchanges. 

In his opinion, however shy yet, perspectives were opened
in order that, in the production field of strategic input, being
established and/or deepen conjoint works to benefit both coun-
tries population. Partnership can be developed in many fields
but, before determined goals, pharmacy and medicine areas are
the most promising area at a first sight, not discharging bio-
technological development. It has been also studied a partners-
hip with FioCruz/Teva to produce generic medicines.

Suzanne Serruya, director of Science and Technology
Secretary, has already been to Israel where she lived in 1980.
“The visit was very pleasant and profitable. From the medical
and scientific research point of view, to be in a place with the
tradition of Israel is very important. In health area, Brazil has
recently started to coordinate, by sectors, scientific and techno-
logical development. To visit institutes like Weizmann or univer-
sities as Haifa, allowed all group to get the knowledge of con-
sistent and long term well succeeded actions”. 

Together in favor of health
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tal de risco, afirmando sua intenção de
implantar sistemas semelhantes em
São Paulo, sugerindo ainda que essa
atividade seja coordenada por
Yerushalmi. 

Cumprindo uma extensa progra-
mação entre São Paulo, São José dos
Campos e Campinas, Yerushalmi pro-
curou compartilhar sua experiência
com as entidades locais. Sua agenda
foi coordenada pela Inova e pela
Cambici, com uma programação de
palestras, workshops, encontros e visi-
tas a parques e incubadoras de empre-
sas de base tecnológica, além da
Universidade de São Paulo e de insti-
tuições como: o Instituto de Pesquisas
de Energia Nuclear e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo;
o Instituto Nacional de Luz Sincrotron
e o CPqD, em Campinas; a incubadora
IncubAero, o Laboratório de Proto-
tipagem e o Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, em São José dos Campos.

Durante os inúmeros encontros,
foram sugeridas várias modalidades de
cooperação no nível de pequenas e
médias empresas, como parcerias entre
empresas brasileiras e israelenses para
o desenvolvimento de produtos tecno-
lógicos destinados à exportação pelos
dois países, aproveitando os canais de
Acordos de Livre Comércio internacio-
nais já existentes em Israel ou a serem
futuramente assinados.
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Empreendedorismo na
visita de Yerushalmi

Diretor da Câmara Israel-
Brasil ministra palestras e
se familiariza com modelo

nacional de pesquisa

Enterprising during Yerushalmi’s visit

Technological innovation and enterprising were the central
subjects of the two weeks visit that Shmuel Yerushalmi
made to Brazil, in March 2006. His coming to the country,

invited by the Secretary of Science, Technology and Economic
Development, was one of the first activities accomplished in
the scope of Protocol of Intentions signed at the end of 2005
among the State of São Paulo, through the Secretary; and the
Chambers of Industry and Commerce Brazil-Israel and Israel-
Brazil. The Protocol, idealized during the visit of the former
governor Geraldo Alckmin and secretary João Carlos de Souza
Meirelles to Israel in November 2005, seeks to increase and
promote commercial, scientific, technological and cultural
relationship between the two countries. Currently Yerushalmi
is responsible for the area of Technological Cooperation from

the Chamber Israel-Brazil and Editorial Counsel of the same
entity. 

The participation of Roberto Lotufo, director of Inova –
Agency for Innovation of State University of Campinas to
implement this activity, was important. He was the coordina-
tor of the aid project for the Foundation to Support Research
of the State of São Paulo (Fapesp) and because of him the visit
was feasible.

Fulfilling an extensive programming among São Paulo, São
José dos Campos and Campinas, Yerushalmi shared his expe-
riences with local entities. Inova and Cambici coordinated his
agenda that included lectures, workshops, meetings and visits
to parks and technological incubators besides the University of
São Paulo and research institutions.
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I
novação e empreendedorismo tecno-
lógicos foram os temas centrais da
visita de duas semanas do israelense
Shmuel Yerushalmi ao Brasil, em
março de 2006. Sua vinda ao País, a
convite da Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Desenvolvimento Econô-
mico, foi uma das primeiras atividades
realizadas no âmbito do Protocolo de
Intenções assinado no final de 2005 entre
o Estado de São Paulo, através da
Secretaria, e as câmaras Brasil-Israel
(Cambici) e Israel-Brasil de Indústria e
Comércio. O Protocolo, idealizado durante
a visita do então governador Geraldo
Alckmin e do secretário João Carlos de
Souza Meirelles a Israel, em novembro de
2005, visa incrementar e fomentar as par-
cerias comerciais, científicas, tecnológicas
e culturais entre os dois países.
Atualmente, Yerushalmi é responsável
pela área de Cooperação Tecnológica da
Câmara Israel-Brasil e do Conselho
Editorial da mesma entidade.

Importante na implementação dessa
atividade foi também a participação de
Roberto Lotufo, diretor da Inova – Agência
de Inovação da Universidade Estadual de
Campinas e coordenador do projeto-auxí-
lio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo – Fapesp, que viabili-
zou a visita.

Durante o encontro com Meirelles, o
então secretário reiterou seu entusiasmo
pelos modelos novos das incubadoras tec-
nológicas israelenses e a iniciativa gover-
namental de estimular a indústria de capi-
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srael se fez presente mais uma vez, em São Paulo, na mais
importante feira do setor de saúde da América Latina e segunda
maior do mundo, a Hospitalar 2006 – 13ª Feira Internacional de
Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais,
Laboratórios, Clínicas e Consultórios. Representado através do
Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel

(Iecii), o estande israelense trouxe ao Brasil cinco empresas que mos-
traram suas tecnologias e seus produtos. A missão foi encabeçada
por David Furst, executivo responsável pela Divisão de Ciências da
Vida do Instituto. 

Internacionalmente consagrado como pólo inovador no seg-
mento de alta tecnologia, Israel vem consolidando sua presença
também nos setores médico-hospitalar, odontológico e farmacêu-
tico. Estiveram representadas no estande: a eWave, empresa pro-
vedora de sistemas de informação baseados na internet, com foco
principalmente na área médico-hospitalar; a Aerotel, voltada para
o segmento de telemedicina; a Mega CareLine, atuante no seg-
mento de fraldas descartáveis geriátricas; a Saliwell, que atua no
setor odontológico; e a Do-Coop Technologies, com tecnologia
inovadora em nano-biotecnologia para aplicações diversas. 

Segundo David Furst, a participação das empresas israelenses em
eventos e feiras no Brasil é fundamental para as companhias inte-
ressadas em entrar no mercado nacional. “Por mais eficientes que
sejam os canais de comunicação atuais e por mais informações que
se possa obter por meio da internet e outros veículos, chega o
momento em que o contato direto é essencial para dar continuidade
ao processo de aproximação entre a indústria e o público. Neste sen-
tido, é essencial vir ao Brasil, manter contato direto com o empresa-
riado local para identificar possíveis parceiros e, principalmente,
para se familiarizar com o País. É consenso no contexto internacio-
nal, e também em Israel, que o potencial do mercado brasileiro é
amplo e que as possibilidades de negócios são muito grandes. Para
isso, no entanto, é preciso estar presente, estar perto.”

Foi pensando nisso que o Instituto ofereceu ao setor industrial
israelense a possibilidade de estar presente na Hospitalar e já está
se preparando para repetir a experiência na edição de 2007 dessa
importante exposição. “Dentro do continente sul-americano, o
Brasil é o nosso alvo, pois o Chile e a Argentina são mercados con-
solidados, sem perspectivas significativas de crescimento”, ressalta

Prospectando o 
mercado potencial

Para David Furst, do Instituto de Exportação e Cooperação
Internacional, empresas devem conhecer o Brasil de perto

Furst. Atualmente, 63% das exporta-
ções israelenses da área de ciências da
vida destinam-se à América do Norte;
28% à União Européia; e o restante aos
demais países.

Os números explicam porque o
Brasil é atraente para o empresariado
israelense: US$ 6,7 bilhões é o valor do
orçamento brasileiro de saúde, dos
quais US$ 2,6 bilhões são referentes ao
segmento de equipamentos. Deste total,
20% referem-se a produtos importados.
“O Brasil é um país que compra muito
no mercado internacional, mas não de
nós, ainda. Para mudar esta equação, é
necessário conhecer a estrutura do
mercado e suas regras de funciona-
mento. O mercado brasileiro da área de
saúde tem passado por transformações,
principalmente na questão de regula-

ção. Tradicionalmente fechado, está
começando a se abrir. É fundamental
entender tais mecanismos”, destaca
Furst. Neste sentido, além da presença
nas feiras e o conhecimento do empre-
sariado, é importante também o conta-
to direto com as autoridades do setor,
sedimentado ao longo das várias mis-
sões que o Ministério da Saúde realizou
em Israel nos dois últimos anos.

Durante sua visita ao Brasil, Furst
participou de encontros com represen-
tantes de empresas e do Instituto
FioCruz-BioManguinhos, que enviou
vários de seus diretores a Israel em
2006, para detectar quem são os prin-
cipais players do setor, os canais de
distribuição e também as oportunida-
des de negócios e de parcerias para o
empresariado nacional.

A indústria de ciências da vida
israelense conta atualmente com 700
empresas, que vêm oferecendo solu-
ções inovadoras ao mercado interna-
cional em diferentes segmentos. As
suas principais áreas de atuação são:
equipamentos médicos (54%), biotec-
nologia (20%), farmacêutica (12%),
Tecnologia da Informação aplicada à
área de saúde (6%), agrobiotecnologia
(4%) e outras (4%). A lista de inova-
ções do setor inclui: a pillcam – cáp-
sula com microcâmera para exames
endoscópicos, da Given Imaging; o
genérico Copaxone, para esclerose
múltipla, da Teva Pharmaceuticals,
maior fabricante de genéricos do
mundo; equipamentos de medicina
nuclear para diagnósticos de imagens,
da Elscint, entre outros.

Israel is present, once more, in São Paulo, at the most impor-
tant fair of the health sector in Latin America and second in
the world, Hospitalar 2006 – 13a International Fair of

Equipments, Services and Technology for Hospitals,
Laboratories, Clinics and Consulting Rooms. Represented by
the Institute of International Export and Cooperation from
Israel (Iecii), the Israeli stand brought to Brazil five companies
that showed their technologies and their products. David Furst,
the executive responsible for the Division of Life Sciences of
the Institute, headed the mission.

Internationally well known as an innovative pole in the
segment of high technology, Israel is consolidating its presence
in medical-hospital, odontological and pharmaceutical sectors.
The companies represented in the stand were: eWave, Aerotel,
MegaCareline, Saliwell Ltd and Do-Coop technologies.
According to David Furst, the participation of Israeli companies
in events and fairs in Brazil is fundamental for the interested
companies to make an entrance in the national market.
Thinking on this, the Institute offered to the Israeli industrial
sector the possibility to be present in Hospitalar and is already

prepared to repeat the experience in 2007. Currently, 63% of
Israeli exports in the area of Life Sciences are dedicated to
North America, 28% to European Union and the rest to other
countries. 

The numbers explain why Brazil is attractive to Israeli
entrepreneurs: US$ 6.7 Bi is the value of Brazilian budget for
health, where US$ 2.6 Bi refer to the segment of equipments
and, from this total, 20% refer to imported products. “Brazil is
a country that buys a lot in the international market but not
yet from us. To change this equation is necessary to know the
structure of the market and its functioning rules. The Brazilian
market in health area has been passed by changes, mostly
referring to policy regulation. Traditionally closed, is starting to
open. It is fundamental to understand such mechanisms”. 

The Israeli industry of Life Sciences counts currently with
700 companies that are offering innovative solutions to inter-
national market in different segments. Their main performance
areas are: medical equipments (54%), biotechnology (20%),
pharmaceutics (12%), Information Technology (IT) applied to
health area (6%), agro biotechnology (4%) and others (4%).

Life Sciences prospect the Country
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“Dentro do continente sul-americano, 
o Brasil é o nosso alvo, pois o Chile e 
a Argentina são mercados consolidados, 
sem perspectivas significativas 
de crescimento.”

David Furst
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conhecimento da empresa e dos inves-
timentos em Tecnologia da Informação;
soluções baseadas em seus negócios e
ambientes tecnológicos; planejamento
de implementação flexível, modular e
sistemas escaláveis; e maximização da
eficiência das atividades dos clientes e
do valor dos seus negócios. “Nossa
equipe trabalha lado a lado com os
profissionais de cada cliente, auxilian-
do-os a definir seus processos de negó-
cios, fontes de informação e infra-
estrutura necessários. Para isso, conta-
mos com a ampla experiência dos espe-
cialistas na matriz em Israel, que atuam
em sintonia com a subsidiária em
Curitiba”, explica Riftin.

Como instrumento de divulgação,
profissionais da empresa participam de

feiras e seminários. No segundo semes-
tre de 2006, Sonia Crisostomo, diretora
de marketing da filial brasileira, parti-
cipou de um evento sobre SOA, um ser-
viço que está sendo utilizado por gran-
des empresas, em diversos países, que
buscam se adaptar às rápidas mudan-
ças da Tecnologia da Informação e
também manter o nível máximo de efi-
ciência. O SOA oferece redução de cus-
tos, facilita a construção de novas apli-
cações a partir de serviços já existentes
e propicia a interoperabilidade entre
todos os padrões de tecnologia. Foi
exatamente nesse setor que a GVT
encomendou seu projeto.

A eWave apresenta também solu-
ções inovadoras na área de telemedici-
na, como o TeleMaster, uma plataforma

segura de telediagnóstico que possibili-
ta a análise e o tratamento em situa-
ções nas quais médicos e pacientes não
estão no mesmo lugar. Construída em
três módulos principais – coletor de
dados médicos; transmissão, gerencia-
mento e workflow do processo de diag-
nóstico; e armazenamento e distribui-
ção segura do diagnóstico –, essa tec-
nologia suporta tanto a centralização
física do diagnóstico, quanto a distri-
buição virtual para vários profissionais,
em qualquer lugar. Uma das principais
vantagens deste sistema é que permite
o acesso a grande número de especia-
listas e usuários, simultaneamente ou
não, de acordo com as necessidades de
cada caso.

The eWave Software & Integration Solutions is one of
Israeli companies following the theory that the best way
to conquer a market in a country is through the implanta-

tion of a subsidiary. Thus, in the first semester of 2006, appea-
red eWave do Brazil in Curitiba, Paraná, to be closer to their
potential consumers. The results of this strategy have already
appeared with the closing of an important contract with GVT, a
telecommunication operator performing as a rendering of com-
plete solutions in communication – through conventional wired
telephony, long distance, broadband, through Internet and as a
free provider and broadband with POP. 

According to Nimrod Riftin, general manager of eWave do
Brazil, the company characterizes as an integrator of solutions
in the area of services for medical- hospital sector and high
technology for big corporations but also to medium, besides
governmental institutions. The company offers projects from
planning to maintenance in three big areas: development and
implementation of web information systems; Service Oriented
Architecture (SOA) of web applications; consulting and design

including planning and requirement definitions for a system of
interface draft for users, charts, analysis and management. 

Leader in software solutions that bring aggregated value
and benefits to all users, the eWave brought nine specialists
from Israel to perform in the Brazilian subsidiary. As a publici-
zing instrument, professionals from the company take part in
fairs and seminaries. In the second semester of 2006, Sonia
Crisostomo, marketing director of Brazilian branch, took part
in an event about SOA, a service being used by big companies
in many countries that seek to adapt themselves to fast chan-
ges of Information Technology, and also keep the maximum
efficiency level. SOA offers cost reductions, facilitates the
construction of new applications from the existing services
and propitiates the inter- operability among all technological
patterns. GVT ordered its project exactly in this sector.

The eWave also presents innovative solutions in telemedi-
cine area as the TeleMaster, a safe platform of tele-diagnosis
that allows the analysis and treatment in situations where
doctors and patients aren’t at the same place.

eWave opens subsidiary in Curitiba

Su
m

m
ar

y

“A nossa proposta é oferecer aos 
consumidores brasileiros o que há de

mais inovador do ponto de vista 
tecnológico em Israel.”

Nimrod Riftin

A
eWave Software &
Integration Solutions é uma
das empresas israelenses
adeptas da teoria de que a
melhor maneira de conquis-
tar o mercado de um país é

através da implantação de uma subsi-
diária. Assim, no primeiro semestre de
2006, surgiu a eWave do Brasil, em
Curitiba (PR), para estar mais próxima
de seus potenciais consumidores. Os
resultados desta estratégia já começa-
ram a aparecer, com o fechamento de
um importante contrato com a GVT,
operadora brasileira de telecomunica-
ções, que atua como prestadora de
soluções completas em comunicação –
via telefonia fixa convencional, longa
distância, banda larga, via internet e
como provedor gratuito. 

Segundo Nimrod Riftin, gerente
geral da eWave do Brasil, a empresa
caracteriza-se como uma integradora

de soluções na área de serviços nos
setores médico-hospitalar e de alta
tecnologia, para grandes corporações,
mas também para médias, além de
atender a instituições governamentais.
A empresa oferece projetos que vão
desde o planejamento até a manuten-
ção em três grandes áreas: desenvolvi-
mento e implementação de sistemas de
informação em web; Service Oriented
Architecture – SOA (em português, Ar-
quitetura Orientada a Serviços) e apli-
cações web; e consultoria e design,
que incluem planejamento e defini-
ções de requerimentos de sistema de
desenho de interface para o usuário,
gráficos, análise e gerenciamento.
“Todos os nossos serviços são basea-
dos em softwares da Microsoft, IBM,
Oracle e BEA, além de sermos especia-
lizados nas tecnologias Java e
Microsoft.net. No Brasil, além de
clientes, estamos também em busca de

parceiros”, ressalta Riftin.
Líder em soluções de software que

trazem valor agregado e benefícios
aos usuários, a eWave trouxe nove
especialistas de Israel para atuar na
subsidiária nacional, tanto para
desenvolvimento de projetos, como
também para treinamento dos funcio-
nários locais. “A nossa proposta é ofe-
recer aos consumidores brasileiros o
que há de mais inovador do ponto de
vista tecnológico em Israel. Neste sen-
tido, nós procuramos integrar as solu-
ções mais avançadas de cada segmen-
to, para que o resultado final seja real-
mente de ponta e atenda totalmente às
expectativas dos usuários, aproveitan-
do, inclusive, as soluções que já este-
jam instaladas em sua empresa”, afir-
ma o gerente geral.

Assim, as soluções eWave são
estruturadas, considerando-se os se-
guintes princípios: preservação do

eWave abre 
subsidiária em Curitiba
Integradora de serviços nos setores médico-hospitalar 
e high tech conquista o mercado brasileiro
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Reducing epidemic risks

Areport published during the 1st Regional Conference about Aids
in Eastern Europe and Central Asia elaborated by United Nations
at the end of 2006, informed that the number of infected people

by the virus of the disease doubled in the last five years. That means,
there are currently over 40 Mi seropositive people. AIDS also became
the biggest motive of death between men and women from 15 to 59
years old. The number of deaths by the disease arrived to 25 million in
the last 25 years. 

According to specialists, if current number of infected people is
kept, in less than one decade there will be at least 14 million of
seropositive people, what will be the equivalent of 10% of the country
current population. According to UN report, the virus kills 200 people
per day in Latin America. The majority of Latin American seropositives
is in Brazil, Mexico, Colombia and Argentina – 1/3 living of them in
Brazil. The study sizes up that in 2006, Brazil had about 620 seroposi-
tives and 66% of them, didn’t know they were carrying the virus. This
is one of the biggest factors of the disease dissemination because most
of the people ignores to be contaminated and performs as a transmis-
sion vector. 

The researchers and international pharmaceutical industry big
challenge, besides to find a cure for AIDS and drugs that diminish its
symptoms, is to develop tests that can detect the disease in its initial
stage. The totality of diagnosis kits currently in the market, only
proves that the individual is a carrier of the virus when the antibod-
ies of the disease are revealed in the organism, that takes some weeks
and sometimes, months. Carried out tests immediately after a possi-
ble contamination present negative result, that gives people the illu-
sion to be out of danger. 

To detect the disease as soon as possible is exactly the perfor-

mance focus of a small Israeli company, located in Rehovot – the
SMARTube. Responsible by the development of a technology that
allows the discovering of AIDS virus in the organism within five days,
the company is one of the biggest promises of biotechnology indus-
try in Israel. But, what does SMARTube make? Diagnoses kits?
Medicines? 

“It is needed to leave opened that we don’t make kits for AIDS
tests or Hepatitis C, we don’t produce new drugs or a cure for AIDS.
The SMARTube is not a diagnosis test. It is a tube with a special sub-
stance where is incubated a drop of blood before making the tradi-
tional test to detect the presence of specific antibodies of HIV and
also HCV (the virus of Hepatitis C). What occurs inside the tube is the
acceleration of antibodies production due to the substance created
by the company”, explains Tamar Jehuda-Cohen. 

This is an important and innovative process because, after the
body being infected by HIV or HCV virus, the antibodies take months
to appear and be identified by traditional tests. This length of time
creates a vacuum where people that had contact with the virus feel
calm due to fake results obtained through exams made immediately
after the infection. These people are informed that need to make new
tests to confirm the result six months later. When they repeat them,
they are usually confirmed as seropositives. 

SMARTube technology is the result of over 12 years of Tamar
Jehuda-Cohen research, an immunologist with PHD at Technological
Institute – Technion, in Haifa, and post-doctorate at University
Emory, in Atlanta (USA). Clinical testes controlled with SMARTube
have already been done in Israel, China, Mexico and Africa. Yisrael
Serok, a retired military and the president of the company created
SMARTube two years ago.
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exatamente isso que o SMARTube faz em
poucos dias, evitando a espera de um
período maior de tempo.”

A tecnologia do SMARTube é o
resultado de mais de 12 anos de pesqui-
sas de Tamar Jehuda-Cohen, imunologis-
ta com doutorado no Instituto
Tecnológico – Technion, em Haifa, e pós-
doutorado na Universidade Emory, em
Atlanta (EUA). Ela começou suas pesqui-
sas sobre a Aids no Centro de Controle de
Doenças dessa cidade. Mulher simples,
judia ortodoxa e mãe de sete filhos, ela
não corresponde ao estereótipo de uma
cientista responsável por uma descoberta
que promete ser das mais importantes
nos últimos anos.

Testes clínicos controlados com o
SMARTube foram realizados em Israel, na
China, no México e na África. O produto
foi registrado em território israelense e na
União Européia e está em fase de registro
em vários outros países, inclusive nos
Estados Unidos. As vendas começaram no
final de 2006 e o produto encontra-se
disponível para hospitais, laboratórios,
bancos de sangue e convênios médicos.
Enquanto o tubo pode ser produzido em
qualquer lugar do mundo, a substância
líquida é fabricada nas instalações de

Rehovot. É um segredo guardado a sete
chaves. “Nós não pretendemos ser uma
grande companhia, pretendemos conti-
nuar pequenos”, enfatiza a pesquisadora.

A SMARTube foi criada há dois anos
por Yisrael Serok, militar aposentado e
presidente da companhia. Ele comparti-
lha com Tamar Jehuda-Cohen a visão de
que, mais do que um bom negócio, o
produto da empresa tem também um
objetivo humanitário. “Não se trata abso-
lutamente da cura da Aids. A questão é
que quanto mais cedo se descobre a
doença, melhor é o tratamento. Não se
pode curar a infecção do HIV, mas se

pode controlá-la. Há regiões do mundo
nas quais se pode fazer o diagnóstico,
mas não há condições para tratamento.
Então, por que diagnosticar? A resposta
é que, ao identificarmos grupos de risco
em estágio inicial, será possível fazer
campanhas educacionais para mudanças
de hábitos que diminuam os riscos. O
ponto principal para controlar epidemias
é atuar no campo da educação.
Diagnóstico precoce é a chave”, conclui
Serok. A chave que pode estar nas mãos
da SMARTube, nome que é acrônimo das
palavras em inglês Stimulanting,
Maximal, Antibody Response Tube.

Reduzindo os 
riscos de epidemias

U
m relatório divulgado durante
a I Conferência Regional sobre
Aids na Europa Oriental e 
Ásia Central, elaborado pela
Organização das Nações
Unidas no final de 2006,

informou que o número de infectados
pelo vírus da doença dobrou nos últi-
mos cinco anos. Há, atualmente, no
mundo mais de 40 milhões de soroposi-
tivos.  A Aids transformou-se, também,
na maior causa de morte para homens e
mulheres entre 15 e 59 anos, chegando
a 25 milhões nos últimos 25 anos. 

Na Europa Oriental, especialmente
na Rússia, Ucrânia e Estônia, um em
cada cem adultos é portador do Vírus de
Imunodeficiência Adquirida (HIV), ou
seja, nesta região e na Ásia Central, jun-
tas, o número de infectados chega a 1,6
milhão. Segundo os especialistas, caso
sejam mantidos os atuais níveis de pro-
pagação da Aids, em menos de uma
década haverá na Rússia pelo menos 14
milhões de soropositivos, o que equiva-
leria a 10% da população atual do país. 

De acordo com o relatório da ONU,
na América Latina, o vírus mata 200
pessoas por dia. As cifras mais recentes
indicam que, em 2006, 140 mil pessoas
foram infectadas pelo vírus HIV. A
situação mais difícil, em toda a região, é
a enfrentada pelos países do Caribe. A
maioria dos soropositivos latino-ameri-
canos está no Brasil, no México, na
Colômbia e na Argentina. Atualmente, o
número de pessoas portadoras do vírus
na região é de 1,7 milhão - e um terço
delas vive no Brasil. O estudo estima
que, em 2006, o Brasil possuía cerca de
620 mil soropositivos, dos quais 66%
não sabiam que eram portadores do
vírus. Este, aliás, é um dos grandes fato-
res de disseminação da doença, pois
grande parte das pessoas que desconhe-
ce estar contaminada atua como vetor
de transmissão.

O grande desafio dos pesquisadores e
da indústria farmacêutica internacional,
além de encontrar uma cura para a Aids

e drogas que reduzam os seus sintomas,
é desenvolver testes que possam detectar
a doença em seu estágio inicial. A tota-
lidade dos kits diagnósticos atualmente
no mercado só consegue provar que um
indivíduo é portador do vírus quando os
anticorpos da doença se manifestam no
organismo, o que leva algumas semanas
e, às vezes, até meses. Testes realizados
imediatamente após uma possível conta-
minação apresentam resultados negati-
vos, o que dá às pessoas a ilusão de que
estão fora de perigo.

Detectar a doença o mais cedo
possível é justamente o foco de
atuação de uma pequena empresa
israelense, localizada em Rehovot –
a SMARTube. Responsável pelo
desenvolvimento de uma tecnolo-
gia que permite a descoberta do
vírus da Aids no organismo em até
cinco dias, a companhia é uma das
grandes promessas da indústria de
biotecnologia de Israel. Mas o que
faz a SMARTube? Kits diagnósti-
cos? Medicamentos?

“É preciso deixar bem claro que nós
não fazemos kits para testes de Aids ou
Hepatite C (HCV), não produzimos
novas drogas para tratamento ou cura
da Aids. O SMARTube não é um teste
para diagnóstico. É um tubo com uma
substância especial na qual é incubada
uma gota de sangue, antes de ser feito
o exame tradicional para detectar a pre-
sença dos anticorpos específicos do HIV
e também do HCV. O que ocorre dentro
do tubo é a aceleração da produção de
anticorpos, em função da substância
criada pela empresa”, explica Tamar
Jehuda-Cohen. 

Estudos indicam que pessoas erro-
neamente diagnosticadas contaminam
50 outras em média por ano. Outro sério
risco é a contaminação através de ban-
cos de sangue, se tais indivíduos forem
eventualmente doadores. “O contágio é
uma progressão geométrica e a única
maneira de impedir uma epidemia é
através da detecção precoce do vírus. É

SMARTube cria substância para detecção precoce dos vírus HIV e HCV

“Nós não pretendemos
ser uma grande 

companhia, pretendemos 
continuar pequenos”.

Tamar Jehuda-Cohen
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Nanotecnologia 
contra a boca seca
Dispositivos da Saliwell ajudam a aliviar os sintomas por maior período de tempo

T
odo mundo pode sentir a
boca seca de vez em quando,
principalmente quando se
está sob estresse ou apreensi-
vo. Mas se o sintoma se man-
tém por um tempo indetermi-

nado, se um copo de água ou uma
goma de mascar não resolvem, além
de desconforto, este pode ser causa de
uma doença mais grave, como diabe-
tes, Parkinson, hiper-tireodismo,
depressão, infecções bacterianas e
viróticas das glândulas salivares, entre
outras. 

Embora não se tenha um número
exato de brasileiros que apenas apre-
sentam a boca seca, estima-se que qua-
tro milhões de norte-americanos sejam
portadores da Síndrome de Sjögren,
uma doença auto-imune e que tem
como uma de suas conseqüências a
secura bucal ou xerostomia. Estudos
científicos demonstram que a redução
do fluxo e as mudanças da composição
salivar atingem 25% da população
idosa e que são comuns as queixas de
desconforto bucal e sistêmico em
decorrência dessas mudanças. 

Porém, se as causas podem ser
muitas, as soluções ainda são poucas.
Nos casos de perda irreversível da pro-
dução de saliva existe a possibilidade
de minimizar o problema com uso de
saliva artificial manipulada ou comer-

cial, gomas de mascar sem açúcar e
medicamentos que estimulem a saliva-
ção, além da orientação quanto à dieta
com proteínas e vitaminas. O que
ocorre, então, é que as pessoas se
acostumam a viver com este sintoma
indefinidamente.

Essa realidade, no entanto, pode
mudar em breve. Uma nova linha de
produtos, desenvolvida pela empresa
israelense Saliwell Ltd. Medical Systems,
poderá ajudar os portadores da xerosto-
mia a recuperar a salivação. Voltada à
produção de dispositivos intrabucais
inteligentes, com o uso da nanotecnolo-
gia, a Saliwell está divulgando seus pro-
dutos no mercado internacional através
de estudos feitos com pesquisadores e
professores universitários de Israel e de
outros países. Segundo o dr. Andy Wolf,
vários produtos estão sendo testados
em parceria com clínicas e hospitais
para que os profissionais do setor pos-
sam acompanhar de perto a sua eficá-
cia. “Uma das principais vantagens da
nossa tecnologia é que ela é de fácil
manuseio e não depende de visitas fre-
qüentes ao médico para dar resultados,
o próprio paciente é que controla o
aparelho, de acordo com a sua necessi-
dade”, acrescenta.

A Saliwell desenvolveu três dispo-
sitivos para uso clínico: uma placa de
mordida, denominada GenNarino, na

qual a estimulação elétrica é propaga-
da pelo seu interior, atingindo os ner-
vos que atuam nas glândulas salivares.
A placa contém sensor e eletrodos ins-
talados e é adaptada na arcada inferior
do paciente; coroa dentária Saliwell
com sensor e eletrodos instalados no
seu interior. A mesma é adaptada a um
implante ósseo integrado, que é insta-
lado na região do terceiro molar, pró-
xima aos nervos que estimulam as
glândulas salivares; o controle remoto
que aciona o GenNarino ou a coroa
Saliwell. Este controle será acionado
pelo paciente, quando este achar
necessário.

No Brasil, os produtos da Saliwell
serão testados pela equipe da dra.
Denise Falcão, da Universidade de
Brasília (UnB). “Estamos aguardando o
parecer oficial do Comitê de Ética da
Universidade, ainda no primeiro semes-
tre deste ano. A partir de então, inicia-
remos as pesquisas. Entretanto, estou
muito confiante nos resultados, pois
estudos multicêntricos internacionais já
testaram a eficácia e segurança do
Saliwell GenNarino, cuja biocompatibi-
lidade já foi aprovada de acordo com as
normas ISO 10993”, afirmou.

Para a médica e pesquisadora, “a
Saliwell está trazendo uma solução ino-
vadora para os portadores de boca seca,
e promove um grande alívio no descon-
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Create water from water. This is, what Do-Coop Technologies do,
an Israeli company located in the surroundings of Tel Aviv.
Funded in 1997 by Eran Gabbai, it is a company that uses

nanotechnology to develop products with innovative applications in
pharmaceutical industry, biotechnology and scientific researches.
Their key to conquer the highly competitive market, answers by the
name of Neowater, a nano-substance created from water that could
serve as a basic platform to produce new medicines and kits for
diagnosis, among other options. According to Gabbai, “Neowater
looks like water but it is not water, at least, not the traditional
water we know”. He created the product after seven years of obser-
vation and study of humidity properties on many marine creatures. 

In its essence, Neowater is a stable system of inert nano-par-
ticles highly dehydrated that modifies the physical and chemical
properties of water molecules and, as a no-ionic detergent, reduce

the entropy of aqueous solutions. One of the main advantages of
the product is that it allows experiences in laboratories at the same
conditions as living beings, reducing the time among researches,
experimental phase and commercialization of new products.” It
performs as a catalyzing agent”, explains the creator of the pro-
duct, sticking out that “the new water” can also improve the effi-
ciency of antibiotics against resistant bacteria besides making pos-
sible the appearing of a new generation of medicines that could be
applied directly on the cells called “delivery drugs”. 

Neowater has already been approved by Food and Drug
Administration –FDA of USA. In 2004, the company received the
Award of Technological Innovation, annually given by Frost &
Sullivan consultancy, in nano-medicine area. In February 2005, the
company received an Excellence Award in Medicine from the same
consultancy. 
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C
riar água a partir da água. Isto é,
em resumo, o que faz a Do-Coop
Technologies, uma companhia
israelense situada nas proximi-
dades de Tel Aviv. Fundada em
1997 por Eran Gabbai, define-se

como uma empresa que se utiliza da
nanotecnologia para desenvolver produ-
tos com aplicações inovadoras na indús-
tria farmacêutica, na de biotecnologia e
para pesquisas científicas. Sua chave para
conquistar este mercado, altamente com-
petitivo, responde pelo nome de
Neowater, uma nanossubstância criada a
partir da água que poderá servir de plata-
forma básica para a produção de novos
medicamentos e kits para diagnósticos,
entre outras opções. Segundo Gabbai, “a
Neowater parece água, mas não é água,
pelo menos, não a que nós tradicional-
mente conhecemos”. O produto foi criado
por ele após sete anos de observação e
estudo das propriedades da umidade em
várias criaturas marinhas.

Em sua essência, a Neowater é um
sistema estável de nanopartículas inertes
altamente hidratadas, que modifica as

propriedades físicas e químicas das molé-
culas de água e reduz a entropia das
soluções aquosas. Contrastando com as
soluções baseadas em sais ou íons, nas
quais as moléculas que se constituíram
atraem apenas poucas camadas de água
ao seu redor, as nanopartículas cristali-
nas da Neowater atraem milhares de
camadas de água. Este potente “balão” de
camadas mantém a água em estado líqui-
do. “O que se vê é essencialmente água,
mas a Neowater age como um poderoso
detergente, estável em temperaturas
ambientes, podendo ser congelada, fervi-
da e manipulada”, explica.

Uma das principais vantagens do
produto é que permite a realização de
experiências em laboratório nas mes-
mas condições que nos seres vivos,
reduzindo o tempo entre as pesquisas, a
fase experimental e a comercialização
de novos produtos. Em função das
características da Neowater, despende-
se menos energia para ativar as reações
químicas, pois a nanossubstância elimi-
na a necessidade de solventes e catali-
sadores. “Ela mesma atua como um
agente catalisador”, explica o criador
do produto, ressaltando que a “nova
água” pode, também, melhorar a eficá-
cia de antibióticos contra bactérias
resistentes, além de possibilitar o surgi-
mento de uma nova geração de medica-
mentos, que poderão ser aplicados dire-

tamente nas células, as chamadas “deli-
very drugs”. 

A Neowater já foi aprovada pela
Administração de Alimentos e Drogas
(Food and Drug Administration – FDA)
dos Estados Unidos. Em 2004, a empresa
recebeu o Prêmio de Inovação
Tecnológica concedido anualmente pela
consultoria Frost & Sullivan na área de
nanomedicina. Este prêmio traduz o
reconhecimento aos esforços feitos pela
empresa para criar um novo e singular
tipo de reagente, e revela o seu potencial
para melhorar de maneira significativa a
eficiência e a precisão dos kits para tes-
tes de diagnósticos. Em fevereiro de
2005, recebeu o Prêmio Excelência em
Medicina, da mesma consultoria. No
final do ano, foi publicado um artigo na
revista Genetic Engineering News sobre a
empresa e  sua tecnologia.

Para divulgar seu produto junto ao
mercado potencial, a Do-Coop fez uma
campanha junto aos laboratórios de todo
o mundo para que realizassem testes
com a Neowater. “Dar aos profissionais a
oportunidade de conhecer o produto
através de sua aplicação é uma das
melhores maneiras para que se familiari-
zem com as suas propriedades e o seu
universo de utilização”, explica Gabbai.
Com distribuidores em vários países, a
empresa está, gradativamente, abrindo
as portas do mercado internacional.

E da água se fez água
Inovação desenvolvida pela Do-Coop Technology 

pode ajudar na fabricação de novos medicamentos

And from water, water was made
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O
avanço da biotecnologia tem
imprimido expressivo
impacto nos diversos seg-
mentos industriais, ofere-
cendo soluções para desafios
que até pouco tempo eram

inimagináveis, encontrando novas
formas de produção que aumentem a
eficiência, melhorem a produtividade
e não degradem o meio ambiente, um
dos maiores problemas das últimas
décadas. Com essa perspectiva, a
ProteRec Biocatalysis Solutions inte-
grou-se à Incubadora Rad Biomed, de
Israel. Criada em 2002, vem desenvol-
vendo uma tecnologia para recombi-
nação in vitro de proteína para produ-
ção de novas enzimas. Esta inovação,
patenteada pela empresa com o nome,
em inglês, In-Vitro Protein
Recombination (Ivpr), resultou no sur-
gimento de uma plataforma com um
amplo espectro de reações em cadeia
de biocatalisadores com aplicação na
indústria farmacêutica e em outros
processos de produção industrial.

Proteínas especializadas que pos-
suem o poder de acelerar as reações
químicas, sem interferir no resultado
final, as enzimas estão entre as biomo-
léculas mais notáveis devido a sua
especificidade e ao seu poder catalítico,
muito superiores aos dos catalisadores
produzidos pelo homem. Depois de
extraídas de organismos vivos, elas
podem ser utilizadas economicamente
para acelerar reações químicas nas

mais variadas áreas, desde a produção
de medicamentos até a fabricação de
detergentes. O que a ProteRec faz é jus-
tamente recombinar estas substâncias
em condições laboratoriais para os
mais diversos usos. No Brasil, por
exemplo, pesquisas da Universidade de
Brasília (UnB) sugerem a substituição
de alguns produtos utilizados pela
indústria de papel e celulose, em espe-
cial cloro e organoclorados, por deter-
minados tipos de enzimas, para reduzir
drasticamente os impactos ambientais.

Embora,nos últimos anos, a utiliza-
ção de enzimas na indústria esteja
aumentando rapidamente, ainda existe
um grande campo para a sua expansão.
Novas enzimas vão criando oportunida-
des e, em alguns ramos da indústria, a
sua utilização está apenas começando.
Entre os processos químicos de maior
interesse industrial estão as reações cata-
lisadas pelas enzimas lípases. O mercado
mundial de enzimas movimenta mais de
US$ 1 bilhão por ano e possui uma taxa
de crescimento entre 8% a 10%.

Segundo Idan Tamir, presidente da
Rad Biomed, o próximo passo da
ProteRec é atrair os grandes players da
indústria farmacêutica e química em
geral para o potencial de seu produto.
“Um dos grandes desafios da indústria
atualmente é encontrar soluções que
não degradem o meio ambiente. O Ivpr
da ProteRec possui está capacidade.  A
empresa está em busca de parceiros
para ampliar suas pesquisas e para

desenvolver novos biocatalisadores
baseados nas características das enzi-
mas lípases, que possuem um desempe-
nho comprovadamente superior às
atualmente utilizadas pela indústria.
São substâncias ambientalmente lim-
pas e, consequentemente, permitem
procedimentos sustentáveis. A recom-
binação in vitro das proteínas abre
novas perspectivas”, finaliza Tamir. A
ProteRec deverá sair da incubadora
ainda este ano. 

A Rad Biomed, criada na década
de 1990 dentro do Programa de
Incubadoras do governo israelense,
está funcionando nos últimos seis
anos dentro de um conceito de espe-
cialização. Esta é a tendência das
incubadoras de empresas em Israel.
Totalmente patrocinadas pelo governo
na sua primeira década de existência,
passaram por várias mudanças até
assumirem o perfil atual. Além de pri-
vatizadas – apesar de ainda contarem
com um porcentual de recursos gover-
namentais –, as incubadoras estão se
tornando cada vez mais focadas em
uma determinada área de atividade.
Ainda que cada uma das incubadas
tenha uma atuação completamente
independente, todas navegam no
mesmo universo. A Rad Biomed é vol-
tada à área de ciências da vida e equi-
pamentos médicos e, segundo Tamir,
este é um modelo cada vez mais
comum no país. 

Como aspectos positivos dessa

Enzimas, a alma 
de um negócio

Biotecnologia é o campo
de atuação da ProteRec, 
empresa hospedada na
Incubadora Rad Biomed

forto dos pacientes por restaurar a pro-
dução de saliva através da eletro-esti-
mulação. O dispositivo Saliwell aplica
baixo nível de estimulação elétrica na
mucosa oral, próxima aos nervos que
controlam a secreção salivar, aumen-
tando consideravelmente a salivação.
Pode-se afirmar com segurança que
este é o melhor método de alívio da
secura bucal, pois ao contrário de
outros recursos terapêuticos, o produto
estimula a produção da saliva. Esta
nova tecnologia oferece uma resposta
permanente, efetiva, confortável e sem
efeitos colaterais ao paciente. É impor-
tante lembrar que a saliva contém fato-
res essenciais para a integridade dos
dentes e das mucosas. Assim, não seria
exagero afirmar que o Saliwell poderá
também reduzir os gastos do paciente
com tratamentos para preservação de
seus dentes, da mucosa e dos problemas
sistêmicos decorrentes da falta de sali-
va, como faringites, esofagites e outras
moléstias”.

Além de participar do grupo de
pesquisa da UnB, a dra. Denise atende
na Clínica Humanus muitas pessoas
que se queixam de desconforto bucal
decorrente da baixa produção de sali-
va. Em sua constante busca por solu-
ções inovadoras, a médica deparou
com o site da Saliwell. “Visitei a pági-
na eletrônica da empresa e achei
muito interessante a pesquisa que, em
2004, estava em sua fase inicial”,
disse ela. Em 2006, a Dra. Soraya Leal,

que integra a equipe de pesquisadores
da UnB, conheceu  em um congresso,
na Irlanda, o dr. Wolf, o idealizador e
coordenador do chamado Projeto
Saliwell, desenvolvido no Assuta
Hospital em Tel Aviv. Na ocasião, ela
mencionou seu interesse científico
pelo tema. “Assim, tive a honra de ser
convidada para integrar a equipe de
pesquisadores internacionais que ava-
liam cientificamente esta nova tecno-
logia”.

Nanotechnology against dry mouth

Everybody can feel dry mouth once in a while, mainly when
is under stress or apprehensive. But if the symptom
remains for an indeterminate period, if a glass of water or

a chewing gum does not help, besides discomfort, these can
be the causes of serious illnesses as diabetics, Parkinson,
hyperthyroidism, depression, bacterial or virus infections of
salivary glands, among others.  

However we don’t have the exact number of Brazilians
that show dry mouth, we size up that four million of North
Americans are carriers of Sjorren’s Syndrome. It is a self-
immune illness that has as its consequence, mouth dryness or
xerostomia.  Scientific studies show the reduction of the flow
and salivary composition reach 25% of aged population and
the complaints of buccal and systemic discomfort are com-
mon, due to these changes. 

The causes can be many and solutions are few. In cases of
irreversible loss of salivation production, there is a possibility
to minimize the problem with the use of artificial salivary,
manipulated or commercial, sugarless chewing gums and
medicines that stimulate the salivation. What occurs is that
people get used to live with this symptom indefinitely. 

This reality, however, can change soon. A new line of
products developed by Saliwell LTD. Medical Systems, an
Israeli company, could help carriers of xerostomia to recover
salivation. Turned to produce intelligent intra-buccal gadgets
with the use of Nanotechnology, Saliwell is divulging its prod-

ucts in the international market through studies made with
researchers and University professors from Israel and other
countries. According to Dr. Andy Wolf, the products (among
them one called GenMarino) are being tested in partnership
with clinics and hospitals to allow professionals of the sector
to follow closely, its efficiency. 

Saliwell developed three gadgets for the clinical use: a
teeth mark plate, called GenMarino, where electrical stimula-
tion is propagated in its interior, reaching the nerves which
act on salivary glands. The plaque has a sensor and electrodes
installed and are adapted to the inferior dental arch of the
patient; a Saliwell artificial crown of a tooth with the sensors
and electrodes installed in its interior. The crown is adapted to
an integrated bone implant, which is installed on the third
molar, next to the nerves that stimulate salivary glands; a
remote control that starts GenNarino or Saliwell crown. The
patient, when needed, will operate this control. 

In Brazil, Dr. Denise Falcão’s team, from Universidade de
Brasília (UnB) will test Saliwell products. “We are waiting for
the official opinion from Ethical Board of the University in the
first semester of this year. Then, we will start the researches
in Brazil. However, I’m very confident on the results because
international multicentral studies have already tested the
efficiency and safety of Saliwell GenNarino, which biocom-
patibility was approved according to ISO 10993 policies”, she
affirmed.
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“Uma das principais
vantagens da nossa

tecnologia é que ela é
de fácil manuseio.”

Andy Wolf
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mudança, ele aponta a maior com-
preensão do setor, seu funcionamento
e suas características, além de suas
carências no que se refere à inovação
tecnológica, o que permite melhor
gerenciamento da incubadora. “Não se
trata de orientar ou forçar a compa-
nhia hospedada a caminhar em deter-
minado sentido. Mas a experiência
tem mostrado que o fato de todas as
incubadas estarem voltadas ao mesmo
segmento permite melhor aproveita-
mento dos recursos e da infra-estrutu-
ra comum, podendo-se contar com
uma equipe interdisciplinar no corpo
diretivo, porém com foco maior no
setor de ciências da vida e equipamen-
tos médicos”, enfatiza Tamir. Neste
sentido, há uma interação constante
entre os diretores da incubadora.

Privatizada há seis anos, a incuba-
dora pertence ao Grupo Rad Data
Communications e hospeda oito
empresas nos diferentes estágios de
incubação. Enquanto umas estão ini-
ciando seus projetos, outras estão em
fase de testes finais de seus produtos e

em busca de financiamento para
garantirem sua presença no mercado
após a graduação, isto é, quando dei-
xarem o programa. 

“Nós acompanhamos as empresas
procurando oferecer-lhes o que há de
melhor em termos de consultoria em
todas as áreas correlatas à sua ativida-
de central e, também, em relação à
estruturação de negócios, captação de
recursos no mercado financeiro e
acesso a investimentos privados, pros-
pecção de mercado e assessoria legal,
entre outros. Estar na incubadora ofe-
rece vantagens às companhias que,
dificilmente, obteriam se atuassem de
maneira independente, e com custos
bem menores”, explica Bimah Baum,
diretora da Divisão de Desenvol-
vimento de Negócios. 

As oito empresas atualmente hos-
pedadas na Rad Biomed têm acesso à
infra-estrutura tecnológica do Grupo
Rad, um dos maiores na área de comu-
nicação de dados de Israel e com pre-
sença marcante em vários países,
inclusive no Brasil. Há também convê-

nios com importantes institutos de
pesquisa biomédica dos Estados Unidos
e da Europa, além, é claro, de parcerias
com as principais universidades israe-
lenses.

A aproximação com instituições de
pesquisa é um dos pontos chaves da
estrutura do programa nacional de
incubadoras, principalmente no refe-
rente à transferência de tecnologia,
pois muitas vezes o corpo docente e os
pesquisadores já estão em estágio
muito avançado de um determinado
projeto, mas não possuem os recursos
para concluí-lo. É nesta etapa que a
incubadora passa a ser uma alternati-
va. “De modo geral, os acadêmicos
estão absorvidos pelos aspectos cientí-
ficos e educacionais de seu trabalho –
estes são a razão de ser das universi-
dades, mas não possuem os conheci-
mentos, os recursos e o capital para
transformar grandes idéias em produ-
tos de  sucesso no mercado. A incuba-
dora vem sendo este caminho nos últi-
mos dez anos”, afirma Tamir.

Enzymes, the business soul

Biotechnology advance has been implanted and expressi-
ve impact on many different industrial segments offe-
ring solutions for challenges that, a short time ago,

were unthinkable; finding new ways to produce increasing
efficiency, improving productivity and not degrade environ-
ment, one of the biggest problems of last decades. With this
perspective, Protec Biocatalysis Solutions joined Rad Biomed
of Israel. Created in 2002, it has been developing a techno-
logy for protein recombination in vitro, to produce new enzy-
mes. This innovation, patented by the company with the
name In-Vitro Protein recombination (IVPR), resulted in the
appearing of a platform with a wide specter in biocatalized
chain reaction with application in pharmaceutical industry
and other industrial production processes.

Although during last years, the use of enzymes in the
industry has been rapidly increased, there is a great field for
its expansion. New enzymes are creating new opportunities
and, in some branches of the industry, its usage is just begin-
ning. Among chemical processes of great industrial interest,
are reactions catalyzed by lipases enzymes and their cataly-
zing characters. Worldwide market of enzymes moves over
US$ 1 Bi per year and a growing tax among 8% to 10%. 

According to Idan Tamir, president of Rad Biomed,
ProteRec next step is to attract the big players from phar-
maceutical and chemical industry in general, to the poten-
tial of his product. “One of the great challenges of the
industry currently is, to find solutions that don’t degrade
the environment. The IVPR from ProteRec has this capacity.
The company is seeking partners to amplify its searches and
to develop new biocatalysts based on the characteristics of
lipase enzyme, which have a proved performance superior
from those currently used by industries. They are substan-

ces environmentally clean and consequently, allow sustai-
nable procedures. The recombination in vitro of proteins,
open new perspectives”, concludes Tamir. ProteRec should
leave the brooder this year. 

Rad Biomed was created in the 90’s inside Israeli govern-
ment of Technological Incubator Program and is working,
during the last six years, inside a concept of specialization.
This is the tendency of brooder companies in Israel. Totally
sponsored by the government during their first decade, they
went through many changes until they assumed their current
profile. Besides being privatized – in spite of counting with a
percentage from governmental resources – the incubators
are being each time more focalized in a certain area of acti-
vities. Although each incubator has a completely indepen-
dent performance, all of them navigate in the same universe.
Rad Biomed is turned to the science of life area and medical
equipments. According to Tamir, this is a model each time
more common in the country.

Privatized six years ago, the incubator belongs to Rad
Data Communications Group and lodges eight companies in
different stages of incubation. While some are starting their
projects, others are in final tests for their products and see-
king financing to guarantee their presence in the market
after the graduation, that is, when they leave the program. 

The eight companies currently lodged in Rad Biomed,
have access to the technological infrastructure of Rad
Group, one of the biggest in data communication from
Israel and with a remarkable presence in many countries,
including Brazil. There are also covenants with important
institutes of biomedical research in United States and
Europe besides, of course, partnerships with the most
important Israeli Universities.
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“Um dos grandes desafios da indústria 
atualmente é encontrar soluções que não
degradem o meio ambiente. O Ivpr da
ProteRec possui esta capacidade.”
Idan Tamir
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idando com a escassez de água” foi o tema
do Dia Mundial da Água, comemorado em
22 de março de 2007. A data entrou no
calendário de celebrações mundiais desde a
aprovação de uma resolução da Assembléia
Geral das Nações Unidas (ONU), em 1993. A

determinação da ONU é uma indicação clara da
importância que o tema tem na agenda internacio-
nal e da preocupação em relação à maneira como os
recursos hídricos mundiais vêm sendo gerenciados
nas últimas décadas.

Já se tornou lugar comum afirmar que, no futu-
ro, haverá uma guerra em busca de água potável.
Não faltam filmes e livros que narram e mostram
imagens de combates por um poço de água ou por
um rio quase seco, cercados por extensões de terras
desérticas. Mesmo que tais catástrofes sejam ainda
apenas tema de ficção científica, há um consenso
mundial de que políticas públicas e um melhor
gerenciamento dos recursos hídricos em todos os
países tornam-se hoje essenciais para a manuten-
ção da qualidade de vida dos povos. Se o problema
de escassez já existente em algumas regiões não for
resolvido, ele se tornará um entrave à continuidade
do desenvolvimento dos países, resultando em pro-
blemas sociais e de saúde, entre outros. 

De acordo com o “Segundo Informe das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos no Mundo”, divulgado pela ONU no final
de 2006, 50% da taxa de doenças e mortes nos paí-
ses em desenvolvimento ocorrem pela falta de água
ou por sua contaminação. Assim sendo, o rápido
crescimento da população mundial e a crescente
poluição, causada também pela industrialização,
tornam a água o recurso natural mais estratégico de
qualquer país.

Segundo a ONU, parece estar cada vez mais difí-
cil conseguir água para todos, principalmente nos
países em desenvolvimento. No século XX, o consu-
mo de água multiplicou-se por seis – duas vezes a
taxa do crescimento da população mundial. Um
total de 26 países sofre escassez crônica de água e a
previsão é que, em 2025, haverá 3,5 bilhões de pes-
soas em 52 nações nessa situação, segundo dados do
International Water Management Institute (Iwmi).

Menos de 3% das águas são doces e, destas,
mais de dois terços estão inacessíveis para consumo
humano. A água doce, potável e de qualidade, está
distribuída de forma desigual. O Brasil detém 53%
da água doce da América Latina e 12% do total
mundial, mas enfrenta problemas no que diz respei-
to à disponibilidade de tal recurso, como por exem-
plo, a concentração dos mananciais em determina-
das regiões e sua distribuição, entre outros.
Segundo o diretor geral da Unesco, Koichiro

Água, um 
problema mundial

A atual situação e o futuro dos
recursos hídricos exigem soluções

que não podem esperar 

“
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Recursos Hídricos
O governo estabeleceu a Década Brasileira da Água, de 2005 a 2015

D
urante a última década, temas como escassez de
água e poluição entraram com maior destaque
nas agendas do governo e da sociedade civil no
Brasil. Em janeiro de 2006, o governo aprovou
o Plano Nacional de Recursos Hídricos, docu-
mento que traz metas de curto, médio e longo

prazo, e propõe a implementação de programas nacionais
e regionais, bem como a harmonização e a adequação de
políticas públicas, visando estabelecer o equilíbrio entre a
oferta e a demanda de água. O objetivo é assegurar as dis-
ponibilidades hídricas em quantidade e qualidade para o
seu uso racional e sustentável. A aprovação do Plano
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Matsuura, “a escassez cada vez maior
e o aumento da competição em torno
da água, que ameaçam a paz e a erra-
dicação da pobreza, nos obrigam a
procurar uma destinação mais eficaz
e eqüitativa desse recurso essencial.
A escassez não é somente resultado
de uma carência física de recursos
hídricos, mas um fenômeno que se
agrava por causa de problemas relati-
vos à gestão desses recursos”. 

Torna-se cada vez mais evidente
que a maior integração e a coopera-
ção entre os países são pontos funda-
mentais para garantir uma gestão
sustentável, eficiente e eqüitativa dos
parcos recursos hídricos ainda dispo-
níveis, tanto nos contextos locais
quanto no internacional. Nesse pro-
cesso, a inovação tecnológica será
uma ferramenta essencial, garantindo
o surgimento de soluções que permi-
tam a continuidade do desenvolvi-
mento mundial dentro de uma pers-
pectiva mais realista do atual quadro
do meio ambiente.

Dealing with water scarcity” was the theme of
Worldwide Day of Water, celebrated in March, 22nd.
The date entered the calendar of worldwide celebra-

tions since the approval of a resolution in a General
Convention of United Nations (UM) in 1993. UM determina-
tion is a clear sign of the importance the theme has in the
international agenda and the worry related to the manner as
worldwide hydric resources have been managed in the last
decades. 

According to the “Second Report of United Nations
about the Development of Hydric Resources in the World”,
published by UN at the end of 2006, 50% of diseases and
deaths in developing countries, occur by lack of water or by
its contamination. For each 1.000 liters used, another
10.000 are polluted. About 26 countries suffer a chronical
lack of water and the forecast is that, in 2025 there will be
3,5 Bi people in 52 nations at this same situation, according

to the data of International Water Management Institute
(IWMI). 

Less than 3 % of water is sweet and from them, over 2/3
are inaccessible for human consume. The sweet water,
drinkable and with quality is distributed in an unequal way.
Brazil has 53% of the sweet water from Latin America and
12% of worldwide total, but faces problems concerning to
the availability of this resource.

It becomes more evident each time that a bigger inte-
gration and cooperation among the countries are funda-
mental points to guarantee a sustainable, efficient and rea-
sonable management of the poor hydric resource still avail-
able, in local and international context. In this process,
technological innovation will be an essential tool, assuring
the appearing of solutions that allow the continuity of
worldwide development inside a more realistic perspective
of the current environment picture.

A worldwide problem
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A
questão da inovação tecno-
lógica nas áreas de recursos
hídricos e ambientais está
ocupando um espaço maior
na consciência e na econo-
mia mundial nos últimos

anos. Israel enfrenta o desafio da
escassez de água e do ambiente hostil
desde sua independência, há 59 anos.
Localizado em uma das regiões mais
áridas do mundo, o país foi forçado a
encontrar respostas avançadas para
problemas que, se não fossem solucio-
nados, poderiam comprometer defini-
tivamente o seu desenvolvimento.
Assim, foi um dos pioneiros no con-
ceito de gerenciamento nacional de
recursos hídricos, projetos de dessali-
nização, irrigação por gotejamento,
tratamento e reaproveitamento de
águas salobras, entre outros. 

Atualmente, inúmeras companhias
israelenses são internacionalmente
conhecidas por sua expertise e o país
é considerado um grande fornecedor
de soluções de ponta para os segmen-
tos de água e meio ambiente. Israel já
começou a trilhar o caminho para se
tornar um dos principais players da
inovação tecnológica desses setores,
com a criação do Agamim 10, um pro-
grama governamental de âmbito
nacional, que visa à promoção do
setor industrial e ao aprofundamento
da cooperação com organizações
internacionais, no sentido de encon-
trar soluções efetivas para o grande
desafio imposto ao mundo pela pro-
blemática dos recursos hídricos.

Em Israel, um
setor estratégico
Autoridades e iniciativa privada unem-se para apoiar segmento

coloca o Brasil entre os primeiros do
mundo a ter uma iniciativa deste
porte planejada sob a ótica da gestão
integrada. 

O País concentra 12% das reservas
mundiais de água doce, porcentual
que aumenta para 18% quando consi-
derada a água que também cruza seus
limites em direção a outros países.
"Esses números aumentam ainda mais
a nossa responsabilidade na gestão do
recurso", afirma o secretário de
Recursos Hídricos do Ministério do
Meio Ambiente (MMA), João Bosco
Senra. O plano não foi construído
apenas sob a perspectiva da água, mas
leva em conta aspectos sociais, cultu-
rais, éticos, técnicos, econômicos,
entre outros. "Alguns países da
Europa já estão refazendo seus planos
para incorporar essa metodologia e
essa perspectiva de gestão", acrescen-
ta o secretário. 

O plano foi elaborado pela
Secretaria de Recursos Hídricos do
MMA, em parceria com a Agência

Nacional de Águas (ANA) e com o
Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, além de ter contado com a
participação de cerca de sete mil pes-
soas, por meio de oficinas e seminá-
rios realizados em todo o Brasil. O
programa tem como base a Divisão
Hidrográfica Nacional, que define 12
regiões para o território brasileiro,
compostas por bacias hidrográficas
próximas entre si, com semelhanças
ambientais, sociais e econômicas. E
está dividido em quatro partes:
Panorama e Estado dos Recursos
Hídricos no Brasil – quadro referen-
cial em termos de qualidade e quanti-
dade das águas superficiais e subter-
râneas no Brasil, usos e usuários,
numa visão macro das 12 regiões
hidrográficas; Águas para o futuro –
Cenário para 2020, definindo três
cenários para o futuro dos recursos
hídricos daqui a 14 anos (Água para
Todos, Água para Alguns e Água para
Poucos), baseado em taxas anuais de
crescimento econômico diversas

(4,5% ao ano, 3,5%, ou 1,5%) e em
diferentes âmbitos mundiais (paz,
guerra, tensões); Diretrizes – orienta-
ção geral para decisões no âmbito do
plano; Programas Nacionais e Metas –
relaciona 13 programas, 30 subpro-
gramas e as metas do plano, inclusive
no curto prazo, com seus marcos ope-
racionais e indicadores de monitora-
mento e avaliação de resultados.

Com essa iniciativa, o Brasil cum-
pre uma das oito metas dos Objetivos
do Desenvolvimento do Milênio,
definidas pela Organização das
Nações Unidas (ONU). A Organização
estabeleceu 2005 como o ano para
iniciar a Década Mundial da Água,
com o tema "Água, fonte de vida",
estimando que os países reduzam
pela metade, até 2015, a proporção de
pessoas sem acesso à água potável
segura e ao saneamento básico. O
governo brasileiro, por compreender
a relevância do tema, também estabe-
leceu a Década Brasileira da Água, de
2005 a 2015.

During the last decade, subjects as water scarcity and pol-
lution entered with a bigger detach in the government
and civil society agenda in Brazil. In January 2006, the

government approved the National Plan of Hydric Resources, a
document that brings targets of short, medium and long terms
and proposes the implementation of national and regional pro-
grams as well as the harmonization and adjustment of public
policies, seeking to establish the equilibrium between the offe-
ring and demand for water. The aim is to assure the hydric
availabilities in quantity and quality for its rational and sustai-
nable usage. The approval of this Plan puts Brazil in a rank
among the first in the world to have an initiative of this size,
planned under the view of an integrated management. 

The country concentrates 12% of the fresh water world-
wide reserves, a percentage that increases to 18% when the
water that cross their limits in the direction of other countries,

is considered. “These numbers increase more our responsibility
toward the resource management”, affirms the secretary of
Hydric Resources from the Ministry of Environment (MMA)
João Bosco Senra. 

The plan was elaborated by the Secretary of Hydric
Resources from MMA in partnership with ANA – Agência
Nacional de Águas (National Water Agency). The program has
as a base the National Hydrographic Division that defines 12
regions of the Brazilian territory, compounded by drainage
basin close among them, with similar social, economic and
environmental. With this initiative Brazil accomplishes one of
eight aims of the Development Targets of Millennium defined
by United Nations. The Brazilian government understanding
the importance of the subject also established the Brazilian
Decade of Water from 2005 to 2015.

National Plan of Hydric Resources
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Water, a strategic sector

The matter of technological innovation in hydric resources
and environmental areas is holding a bigger space in the
worldwide conscience and economy during the last years.

Israel faces the challenge of water privation and hostile envi-
ronment since its independence 59 years ago. Situated in one
of the most arid regions of the world, the country was forced
to find advanced answers for problems that if were not solved
could implicate definitely its development. Thus Israel was a
pioneer in the concept of national management of hydric
resources, project of desalination, irrigation by leaking, treat-
ment and utilization of salty water among others. 

Israel has already started to follow the path to become
one of the main players of technological innovation on these
sectors with the creation of “Agamin 10” , a governmental
program of national scope that seeks to promote the indus-
trial sector and deepening the cooperation with internatio-
nal organizations in order to find effective solutions for the
great challenge imposed to world by the hydric resources
problem. Supervised by the Ministry of Industry, Trade and
Labor began in 2005 and counts on a budget of US$ 40 Mi,
and will be extended until 2008. 

Before “Agamin 10”, “Waterfronts – Israel Water Alliance”
was created. This non-governmental organization puts side by
side industries, academic institutions, investors, star-ups and
company brooders with very defined aims: to present solutions
that put Israel in the vanguard of technological innovation and
to bring an increase of exportations to the country. 

According to Oded Distel, director of International
Investments of the Center of Investment Promotion, “Israel has
potential to become worldwide leader to supply distinguished
solutions to the challenge of hydric sector. For that, we count on
an academic excellence and entrepreneur spirit that allowed the
blossom of high-tech sector that made the country a worldwi-
de potency concerning to telecommunication and security”. 

The creation of “Agamin10” program was not an aleatory
decision. According to Distel, it was a strategic decision
taking of Israeli government considering the possibilities of
growth of the international market currently evaluated in
US$ 400 Bi, and an annual increase of 7%. Israeli exports of
the sector are of the amount of approximately US$ Mi and
the expectation is to arrive at US$ 2 Bi in 2010. 

This is the first time that Israeli government organizes a
sector with the pre-determined aim to strengthen economy,
turning water a strategic industrial segment. “Why this
“Agamin 10” program now?” The answer is simple, explains
the director of Center for Investment Promotion: “The world-
wide market is not dominated yet by big multinationals per-
forming on the environmental area and specially, water.
There is a space for Israel to increase its global participation
and have the benefits of the wide experience it has in the
sector. This picture will change soon because there is a gene-
ral perception that water is a great business. Certainly inter-
national companies will increase their investments to con-
quer the hearts of their consumers. The government noticed
that Israeli industry can only improve its performance and
increase the competitiveness with its support”.

Watec 2007 –A sea of innovations
From October 30th  to November 1st  of this year, Tel

Aviv will be the center of the most important show of hydric
resource sector of Israel – Watec 2007 – International Week
of Technologies for Water and Environment. In its 4th edi-
tion, the show is being considered as one of the biggest
international event of technological innovation in the world,
turned to industry as well as investors and researchers.
Besides the stands of the companies and research institu-
tions, meetings will happen and debates with professional
from different segments.
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Watec 2007 - Um mar de inovações
De 30 de outubro a 1º de novem-

bro deste ano Tel Aviv sediará a mais
importante feira do setor de recursos
hídricos de Israel – a Watec 2007 –
Semana Internacional de Tecnologias
para Água e Meio Ambiente. Em sua
quarta edição, a mostra está se consa-
grando como um dos grandes eventos
internacionais de inovação tecnológi-
ca, voltado tanto à indústria quanto a
investidores e pesquisadores. Além
dos estandes das empresas e das insti-

tuições de pesquisa, serão promovidos
encontros e debates com profissionais
de diferentes segmentos.

Os visitantes terão a oportunidade
de conhecer de perto as mais avança-
das soluções desenvolvidas pelas
empresas israelenses, entre as quais,
sistemas de irrigação, tecnologias para
dessalinização, gerenciamento e con-
trole do fluxo de água, tratamento de
águas salobras, equipamentos para
medição e monitoramento, controle de
vazamentos. Na área ambiental, esta-

rão expondo seus produtos companhias
que atuam no campo de energia alter-
nativa, biocombustíveis, agricultura
orgânica, materiais perigosos, controle
de ruídos, reciclagem e muito mais.

Maiores informações no Escritório
Econômico do Estado de Israel no
Brasil, telefone 11-30323511, fax 11-
30329233 ou pelo email bra-
zil@israeltrade.gov.il. O Escritório
está organizando uma missão de
empresários brasileiros para visitarem
a Watec 2007.

Supervisionado pelo Ministério de
Indústria, Comércio e Trabalho – do
qual faz parte o Centro para Promoção
de Investimentos –, o programa teve
início em 2005 e conta com um orça-
mento de US$ 40 milhões, devendo se
estender até 2008.

Anteriormente ao Agamim 10, foi
criada a Waterfront – Israel Water
Alliance, organização não-governa-
mental que coloca lado a lado indús-
trias, instituições acadêmicas, investi-
dores, starts-up e incubadoras de
empresas com objetivos bem defini-
dos: apresentar soluções que colo-
quem Israel na vanguarda da inovação
tecnológica e que resultem no aumen-
to das exportações do país. Pode-se
dizer que, juntos, Agamim 10 e
Waterfront são os principais suportes
do setor. Fazem parte da instituição a
Companhia Nacional de Água Meko-
rot, todos os centros de pesquisa uni-
versitários voltados ao segmento de
recursos hídricos, grandes companhias
privadas, fundos de capitais de risco,
incubadoras de tecnologia e investi-
dores privados, além da Associação de
Água de Israel, o Instituto de Padrões
de Israel, a Associação das Indústrias e
o Instituto de Exportação e Coope-
ração Internacional de Israel.

Segundo Oded Distel, diretor de
Investimentos Internacionais do
Centro de Promoção de Investimentos,
“Israel tem potencial para se tornar
líder mundial no fornecimento de
soluções diferenciadas para os desa-
fios do setor hídrico. Para tanto, con-
tamos com a excelência acadêmica e o
espírito empreendedor que permitiram
o florescimento do setor high tech e
que fizeram do país uma potência

mundial em termos de telecomunica-
ção e segurança. Então, por que não
usarmos essas competências também
em outras áreas?”.

A criação do programa Agamim 10
não foi uma decisão aleatória. De acor-
do com Distel, foi uma tomada de deci-
são estratégica do governo israelense,
considerando as possibilidades de cres-
cimento do mercado internacional,
avaliado atualmente em torno de US$
400 bilhões e com um aumento anual
de 7%. As exportações israelenses do
setor são de aproximadamente US$ 825
milhões e a expectativa é que cheguem
a US$ 2 bilhões em 2010. 

“O crescimento do mercado é uma
decorrência direta da conscientização
mundial em relação às questões
ambientais, resultantes da transforma-
ção das sociedades. No contexto do
Agamin 10, o papel do governo é dar
o suporte e os incentivos para o setor
produtivo. A infra-estrutura governa-
mental, aliada ao departamento de
marketing da Waterfront, permitirá à
indústria concentrar-se no desenvol-
vimento, na produção e na venda de
produtos, nos sistemas e nas soluções
que ajudarão a atender a demanda
mundial por respostas que ajudem a
reduzir os riscos de estiagem, conta-
minação de mananciais e lençóis freá-
ticos, entre outros, que tanto preocu-
pam a humanidade”, explica Distel. 

É a primeira vez que o governo
israelense organiza um setor com o
objetivo pré-determinado de fortalecer
a economia, fazendo da água um seg-
mento industrial estratégico. “Nós
estamos interessados em abrir novas
oportunidades de negócios para as
cerca de 100 starts-up que já atuam no

setor, ajudando-as a se tornarem mais
competitivas em termos globais.”

“Por que o Agamim 10 agora?”. A
resposta é simples, explica o diretor do
Centro para Promoção de Inves-
timentos: “O mercado mundial ainda
não está dominado pelas grandes mul-
tinacionais que atuam na área ambien-
tal e, em especial, de água. É um mer-
cado fragmentado, no qual há cerca de
30 mil companhias. Ainda há espaço
para Israel aumentar sua participação
global e se beneficiar de sua ampla
experiência no setor. Este quadro vai se
modificar em breve, pois há a percep-
ção geral de que a água é um grande
negócio. Certamente, as companhias
internacionais aumentarão seus inves-
timentos para conquistar o coração dos
consumidores. O governo percebeu que
a indústria israelense só poderá melho-
rar a performance e aumentar a compe-
titividade com o seu apoio”.

Como parte do programa, estão
sendo destinados recursos para: iden-
tificação sobre as reais necessidades
do mercado mundial; pesquisa aplica-
da em novas tecnologias tanto na
indústria quanto nas universidades,
além da concessão de bolsas para pro-
jetos; implantação de duas incubado-
ras voltadas especificamente ao seg-
mento de recursos hídricos – Kinarot e
Ashkelon – com cinco empresas incu-
badas em cada uma; verbas para
starts-up; projetos de treinamento
para profissionais do setor; promoção
das tecnologias para purificação de
águas salobras; realização de eventos
e conferências internacionais em
Israel, além da participação em feiras
no exterior.

“Israel tem potencial para se tornar líder 

mundial no fornecimento de soluções 

diferenciadas para os desafios do setor hídrico.”

Oded Distel
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(330.000 m3/dia), cerca de 5% a 6% do
total das necessidades de água do país
ou aproximadamente 15% do consumo
doméstico. A unidade de Ashkelon utili-
za uma tecnologia para economia de ele-
tricidade, conhecida como Sistema de
Recuperação de Energia (ERS). Ocupando
uma área de 70 mil m2, inclui uma usina
de energia independente para produção
de eletricidade por ciclo integrado, com
capacidade de 80 MW. 

Composta por unidades de dessalini-
zação por membrana, a usina possui
infra-estrutura auxiliar e periférica, um
setor de bombeamento de água salgada,
pré-tratamento de água bruta e tratamen-
to de água produzida e laboratórios para
vários fins. A água potável integra-se  ao
sistema nacional de água, a partir do qual
será distribuída por todo o país. 

A IDE Technologies, provedora da
tecnologia de Osmose de Reversão de
Água Salgada para a usina de Ashkelon,
é internacionalmente reconhecida como
pioneira e líder no fornecimento de solu-
ções sofisticadas para o segmento de
água. Fundada em 1965 pelo governo
israelense, a empresa especializou-se na
pesquisa e no desenvolvimento de pro-
cessos para dessalinização, concentração
e purificação de resíduos industriais, tra-
tamento de águas salobras, entre outros
segmentos. Desde sua criação, a compa-
nhia já instalou mais de 350 usinas de
vários modelos e portes em cerca de 40
países, com uma capacidade total de pro-
dução de 850 mil m3 por dia. Atualmente,
a IDE pertence aos grupos Israel
Chemicals Ltd. e Delek. 

Outra grande empresa de Israel que
atua na área de recursos hídricos é a
Mekorot, a companhia nacional de água
responsável por 31 plantas de dessalini-
zação no país, principalmente na região
sul, gerando 26 milhões de metros cúbi-
cos por ano. Construídas em sua maioria
pela também israelense Tambour Ecology,
destaca-se especialmente uma planta em
funcionamento na região do deserto do
Neguev, com uma produção de três
milhões de m3 de água anualmente. O
Grupo Tahal – outro conglomerado israe-
lense internacionalmente conhecido e
cuja presença no Brasil centralizou-se
principalmente na região do Vale do São
Francisco – está erguendo a usina
Palmahim, ao sul de Tel Aviv, com capa-
cidade produtiva de 30 milhões de m3

anuais.
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The biggest worldwide seawater 
desalination plant is in Ashkelon

The unit of desalination from Ashkelon, Israel, received the Prize “Plant of the
Year”, during the event organized by Global Water in Dubai, Arabian Emirates,
in March 2006. With a budget of approximately US$ 300 Mi and finished in

2005, is the biggest and more advanced mill in the world. According to specialists,
the construction of Ashkelon plant is one of the biggest contributions to the inter-
national industry of desalination, besides having the lowest production cost in the
world according to the new international standards for the sector: US$ 0,53m3. The
plant was built and is run by VID Desalination Company, a joint venture formed by
IDE Technologies (Israel), Veolia (Vivendi Water of France) and Dankner-Ellern
Infrastructure (Israel) and at the end of 25 years, will be transferred to Israeli gov-
ernment. 

The first unit of the national program to start working was the one at Ashkelon.
Among the transmitters suppliers for the project is the Brazilian company Smar, the
biggest manufacturer of instruments for the control of processes in the country.
Currently, more than 1/3 of the company’s production is sold in the international
market. VID Group, formed by Vivendi-IDE and by Tech-Dankner Ellern chose the
Brazilian company as the preferential supplier for the projects. The main represen-
tative of Smar in Israel, the Technomad Company, did the follow up of this project. 

The Ashkelon plant uses the technology of Salt Water Reversion Osmosis
(SWRO) and has the capacity to produce 100 million of m3 per year (330.000
m3/day), around 5 to 6% of the total need of water in the country or, approximately
15% of domestic consumption. The unit of Ashkelon uses a technology to save elec-
tricity known as Energy Recovering System (ERS). Occupying an area of 70.000 m2,
includes an independent power plant to produce electricity by integrated circuit
with a capacity of 80 MW.
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Em Ashkelon, a maior usina
de dessalinização do mundo

A
unidade de dessalinização de Ashkelon, Israel,
recebeu o prêmio “Usina do Ano”, durante even-
to organizado pela Global Water em Dubai,
Emirados Árabes, em março de 2006. Com um
orçamento de aproximadamente US$ 300
milhões e finalizada em 2005, é a maior e mais

avançada do mundo no setor. Segundo os especialistas, a
construção da planta de Ashkelon é uma das maiores con-
tribuições para a indústria internacional de dessalinização,
além de ter um dos menores custos de produção do mundo,
de acordo com os novos padrões internacionais: US$
0,53/m3. A usina, que ao final de 25 anos será transferida
para o governo israelense, foi construída e é operada pela
VID Desalination Company, uma joint-venture formada
pelas empresas IDE Technologies (Israel), Veolia (Vivendi
Water of France) e Dankner-Ellern Infrastructure (Israel),.

A dessalinização tem-se tornado, nos últimos anos, a
maior esperança de Israel para atender a demanda interna
de recursos hídricos. Durante a década de 1990, como
decorrência do bombeamento excessivo do aqüífero do
país, da sua degradação e do aumento populacional decor-
rente da chegada de um milhão de imigrantes da ex-União
Soviética, a Comissão Nacional de Água percebeu que as
tecnologias para reciclagem e purificação das águas salo-
bras não seriam suficientes para sustentar o rápido cresci-
mento da demanda da sociedade. Diante desta realidade, as
autoridades elaboraram, em 2004, um programa nacional
para implantação de usinas de dessalinização ao longo da
costa mediterrânea. O objetivo da iniciativa é atender
quase metade da demanda atual até o final desta década.

A primeira unidade do programa nacional a entrar em
funcionamento foi justamente a de Ashkelon. Entre os for-
necedores de transmissores para o projeto está a empresa
brasileira Smar, maior fabricante de instrumentos para
controle de processos no País. Atualmente, mais de um
terço da produção da companhia é vendido no mercado
internacional. A empresa brasileira foi selecionada como
fornecedora preferencial para os projetos do Grupo VID,
formado pela Vivendi-IDE e pela Tech-Dankner Ellern. O
acompanhamento do projeto foi feito pelo principal repre-
sentante da Smar em Israel, a Technomad Company, com a
participação especial do diretor Adi Yarkoni, e do gerente,
o engenheiro Adriel Weinberg.

A usina de Ashkelon utiliza a tecnologia de Osmose
de Reversão de Água Salgada (Swro, sigla em inglês) e
tem capacidade para produzir 100 milhões de m3 por ano

A unidade tem um dos menores custos de produção
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transformam o cianeto em dióxido de
carbono e nitrogênio, não deixando
armazenado nenhum sedimento.

Desde o início das pesquisas,
Zeevy e sua equipe concentraram-se
na remoção dos metais pesados e na
destruição total do cianeto presente
nas águas industriais. “Por que especi-
ficamente o cianeto?” Ele explica que
este é um elemento comum na grande
maioria dos processos industriais e
produtivos. É, também, considerado
um dos produtos mais poluentes pro-
duzidos pela indústria eletrônica, de
galvanoplastia, placas de circuitos
impressos, metalurgia e outros seg-
mentos que utilizam cromo, níquel,
zinco e outros metais. Além do mais,
lidar com o cianeto com os menores
riscos possíveis é também um dos pro-
blemas da indústria de mineração de
ouro e prata.

Tradicionalmente, a neutralização
do cianeto é feita através de substân-

cias que possuem também alto teor de
toxicidade. Neste processo, os reagen-
tes e os produtos utilizados são eles
próprios nocivos, fazendo com que os
volumes de água tratados continuem
apresentando certo risco e, portanto,
impedindo o seu reaproveitamento.
Isso sem mencionar os impactos
ambientais e os custos altos de qual-
quer tratamento que implique o uso de
produtos químicos.

“Estudos comprovam que a exposi-
ção ao cianeto pode causar danos irre-
versíveis à saúde, constituindo-se em
uma ameaça muito séria à vida. Por
isso, o mercado estava em busca de
uma solução alternativa, menos nociva
e com um custo menor há tempos.
Acredito que a P2W está colocando à
disposição dos empresários uma res-
posta econômica e ecologicamente viá-
vel, tanto do ponto de vista de impac-
tos no meio ambiente quanto no de
consumo de energia”, acredita Zeevy.

Totalmente automatizados, os
equipamentos com o selo P2W aten-
dem as regulamentações internacio-
nais e têm capacidade para tratamen-
to de fluxos de um e dois metros
cúbicos por hora, podendo ser fabri-
cados em versões maiores, sob enco-
menda. “A essência da nossa tecnolo-
gia está no significado intrínseco do
nome da companhia. P2W quer dizer
‘Pollution to Water’ – ‘Da Poluição à
Água’. É exatamente isso que nós
fazemos: transformamos resíduos
líquidos contaminados em uma subs-
tância que é totalmente reutilizada no
próprio sistema produtivo que a
gerou. De outra maneira, esta água
seria totalmente desperdiçada”, afir-
ma o fundador da empresa, que está
em busca de investidores e parceiros
para aprimorar os seus produtos. A
P2W possui representantes nos
Estados Unidos, na Europa, América
Central e do Sul, África e Ásia.

P2W, avoiding waste

Water is not a renewable asset. There are no expecta-
tions of new spring discoveries and the tendency is
the reduction of the existing hydric resources. The

best way thus, to guarantee the supply of future generations
besides the reduction of consumption, is the reutilization of
the wasted volumes in different employments. Based on this
the Israeli company P2W started to invest in technologies that
could contribute for the treatment and allowed the water reu-
tilization.

The result appeared after 5 years of research: a pioneer
system to treat liquid industrial polluted residues by heavy
metals, without using any chemical product. This is the main
difference between the current technology offered and paten-
ted by P2W and those already existing in the market.
According to Palmach Zeevy, founder and president of P2W,
“our equipment is based in the integrated employment of

electrochemical processes, mechanical and physical that
allows the treatment and reutilization at the same place. We
employ the principle of electrolysis for the treatment. There is
no other company able to obtain our same results”.

P2W systems work on line and offer two applications: for
heavy metals, inducing the sedimentation and the removal of
ions in the liquid residues; for cyanide, destroying the element
at any kind of liquid by its oxidation. Since the beginning of
researches Zeevy and his team concentrated to remove heavy
metals and total destruction of cyanide appearing in indus-
trial waters. The equipments completely automatized, with
the brand P2W attend international policies and have the
capacity to treat flows of 1 and 2 m3 per hour, being able to
be manufactured in bigger versions under order. P2W has
representatives in United States, Europe, Central and South
America, Africa and Asia.
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“A essência da nossa tecnologia está no 

significado intrínseco do nome da 

companhia. P2W quer dizer ‘Pollution 

to Water’ – ‘Da Poluição à Água’.”
Palmach Zeevy

P2W, evitando 
o desperdício

Sem nenhum produto 
tóxico, a companhia 
possibilita o reuso de
águas anteriormente

contaminadas

A
água não é um bem renová-
vel. Não há expectativas de
descobertas de novos
mananciais e a tendência é
a redução dos recursos
hídricos existentes. O

melhor caminho, portanto, para
garantir o suprimento das gerações
futuras, além da redução do consumo,
é o reaproveitamento dos volumes
desperdiçados nos mais diferentes
usos. Foi com base nessas premissas
que a empresa israelense P2W come-
çou a investir em tecnologias que
contribuíssem para o tratamento e

permitissem o reaproveitamento da
água. 

O resultado surgiu após cinco
anos de pesquisa: um sistema pionei-
ro no tratamento de resíduos indus-
triais líquidos contaminados por
metais pesados, sem utilização de
qualquer produto químico. Este é o
principal diferencial entre a tecnolo-
gia atualmente oferecida e patenteada
pela P2W e as já existentes no merca-
do. Segundo Palmach Zeevy, funda-
dor e presidente da P2W, “nosso equi-
pamento fundamenta-se no uso inte-
grado de processos eletroquímicos,

mecânicos e físicos que permitem o
tratamento e o reuso no próprio local.
Nós utilizamos o princípio da eletró-
lise para o tratamento. Não há nenhu-
ma outra empresa capaz de obter os
mesmos resultados que nós”. 

Os sistemas da P2W são operados
on-line e oferecem duas aplicações:
para metais pesados, induzindo a
sedimentação e a remoção dos íons
nos resíduos líquidos; e para cianetos,
destruindo o elemento em qualquer
tipo de líquido pela sua oxidação. O
sistema libera o ozônio e o cloro nas-
cente e seus respectivos radicais, que
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livre de materiais estranhos. Com a
utilização de recursos de biotecnolo-
gia produz-se, então, biogás (com teor
de 70% a 80% de metano), fertilizan-
tes e água, que é reutilizada no trata-
mento dos resíduos sólidos. A água,
aliás, é um componente fundamental
do ArrowBio”, explica Zadik.

Segundo o presidente da Arrow
Ecology, ainda que sejam feitos progra-
mas para incentivo da redução do lixo

e que os volumes atualmente gerados
não aumentem, será difícil haver um
retrocesso em relação ao que é atual-
mente produzido. O melhor caminho é
encontrar soluções que permitam o tra-
tamento e o aproveitamento de deriva-
dos do lixo. “Nós temos capacidade de
desenvolver sistemas para processar
maiores quantidades, pois as unidades
são modulares. Tudo depende do perfil
e das necessidades dos clientes.” A

empresa já instalou unidades nos
Estados Unidos e na Austrália – a pers-
pectiva, agora, é conquistar novos mer-
cados, entre os quais, a América Latina.

Brasil, Uruguai e Argentina vêm
investindo no tratamento do lixo urbano
para reduzir a emissão de metano e obter
receita por intermédio dos  Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo (MDL) cria-
dos pelo Protocolo de Kyoto. O pioneiro
foi o Brasil, onde se originou o primeiro
projeto do mundo aceito como MDL pelo
Conselho Executivo do Protocolo de
Kyoto: a usina de eletricidade gerada
pelo metano do lixo de Nova Gerar, em
Nova Iguaçu (RJ). O projeto visa a captu-
rar o equivalente a 2,5 milhões de tone-
ladas de gás carbônico (US$ 4,5 a tone-
lada) e tem no governo da Holanda seu
primeiro cliente. Outro projeto, o Vega
Bahia, em Salvador, já foi aprovado pela
Comissão Interministerial de Mudança
Global do Clima.
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Innovative technology allows the treatment and re-utilization of
urban solid residues. The treatment solid residue of municipal dis-
trict is one of the biggest humankind problems. The numbers are

scaring. Between residential and commercial trash are produced per
day, an amount of 2 million of tons that means 700 grams per inha-
bitant in urban areas. Only in New York, 3 Kgs of trash are generated
daily per person, while in São Paulo this number arrives to 1,5 Kg per
day. The traditional methods adopted in many countries – sanitary
landfill and trash landfill – are being left behind as possible alterna-
tives due to the necessity of physical space, environmental risks and
distances between the origin of the trash and place to be evicted. The
total of 5.507 municipal districts of Brazil, produce around 125 to
130.000 tons trash/per day, resulting in 45 million of tons per year.
From this total, 47,1% is sent to sanitary landfill, 22,3% to controlled
landfill and 30,5% go to trash landfill (IBGE 2000).

Some decades ago, the urban trash was basically formed by orga-
nic materials easily decomposed. However, with the changes of the
habits, increase of industrialized products and the arrival of disposa-
ble pack, trash got another dimension and its mixture also changed.
Currently, instead of food lefts, trash cans overflow with plastic pac-
kages (over 100 years to be decomposed), papers (3 to 6 Months) and
glass (over 4.000 years). 

Facing these challenges that appear bigger in a small country like
Israel, investments made by the government and private enterprise on
this area, are each time more and more important to find innovative
responses that resolve the problems and at the same time, preserve
the environment. The process called “ArrowBio” developed by Arrow
Ecology & Engineering Overseas Ltd, came up exactly inside these
principles. Considered one of the most advanced systems of Israel, it
aims the treatment of solid residue managed by municipal adminis-
trations with a recovering of 70 to 90% of the treated volume, besi-
des generate biogas in big quantities and fertilizers environmentally
friendly form this organic material. 

The system was implanted by Tel Aviv City Hall a year ago and
will be ready to  prepare soon almost 1 million of tons per year.

According to Yair Zadik, president of Arrow Ecology, the units of treat-
ment of the company are modular and have the capacity to prepare
until 200 tons per day, in a totally automatized way. The main advan-
tage of ArrowBio process is that, there is no necessity to make selec-
tive collect. The public trashes can be emptied directly at the station
furnished with the system when started the treatment. All the process
is made in closed units and tanks, avoiding smell and other environ-
mental impacts. 

“All is made at the station units: organic material separation,
recyclable  materials as plastics and glasses ( these are taken at the
initial stage), resulting the final product – the stabilized compound –
completely free from strange materials. With the use of biotechno-
logy resources we can produce biogas ( with 70 to 80% of methane
content), fertilizers and water that are reused in the treatment of
solid residues. Water is a fundamental component of ArrowBio”,
explains Zadik. 

According to the president of Arrow Ecology, even if the programs
made to motivate trash reduction and volumes currently produced
don’t increase, it will be difficult to have a retrocession in what is pro-
duced nowadays. The best way is to find solutions that allow the treat-
ment and utilization of derivative trash. “We have the capacity to
develop systems to treat bigger quantities because they are modular
units. All depends on the profile and clients´ necessities”. The company
has already installed unit all around United States and Australia and
the perspective is to conquer new markets, among them Latin America. 

Brazil, Uruguay and Argentina have been investing on urban
trash treatment to reduce methane emission and get revenue through
CDM (Clean Development Mechanisms) created by Kyoto Protocol.
The pioneer in this mechanism was Brazil where the first world pro-
ject was originated and accepted as CDM by Executive Counsel of
Kyoto Protocol : the power plant running with methane from trash in
Nova Gerar, Nova Iguaçu (RJ). The project aims to capture around 2,5
million of tons of carbonic gas (US$ 4,5 a ton) and has the Dutch
Government as its first client. Another project, Vega Bahia in Salvador,
has already been approved by Interministerial Commission of Climate.

“Nós temos capacidade 
de desenvolver sistemas 
para processar maiores
quantidades, pois as 
unidades são modulares.”
Yair Zadik

Trash: the big challenge

O grande 
desafio do lixo

Tecnologia inovadora 
permite o tratamento e o
reaproveitamento dos 
resíduos sólidos urbanos

O
que fazer com os resíduos
sólidos municipais é um dos
grandes problemas da huma-
nidade. Os números são
assustadores. Entre lixo domi-
ciliar e comercial são produ-

zidos, por dia, dois milhões de tonela-
das no planeta, o que equivale a 700
gramas por habitante de áreas urbanas.
Só em Nova York, são gerados 3 kg de
lixo/dia por pessoa, enquanto em São
Paulo esse número chega a 1,5 kg/dia
por pessoa. As maneiras adotadas em
vários países para lidar com o lixo –
aterros sanitários e depósitos – estão
deixando de ser alternativas viáveis em
diferentes regiões em função do espaço
físico necessário, dos riscos ambientais
e das distâncias entre a origem do lixo
e o local a ser despejado. Os 5.507
municípios do Brasil produzem de 125
a 130 mil toneladas/dia de lixo, resul-
tando em 45 milhões de toneladas por
ano. Destas, 47,1% são destinadas a
aterros sanitários, 22,4% a aterros con-
trolados e 30,5% vão para lixões (IBGE,
2000).

Há algumas décadas, o lixo urbano
era constituído basicamente por mate-

riais orgânicos – facilmente decompos-
tos. Mas com a mudança nos hábitos, o
aumento de produtos industrializados e
o advento das embalagens descartá-
veis, o lixo tomou outra dimensão e
sua composição também mudou.
Atualmente, em vez de restos de ali-
mentos, as lixeiras transbordam de
embalagens plásticas (mais de 100 anos
para decompor), papéis (de 3 a 6 meses)
e vidro (mais de 4.000 anos). 

Diante desses desafios, que assu-
mem proporções maiores em um país
pequeno como Israel, são cada vez mais
importantes os investimentos feitos,
pelo governo e pela iniciativa privada,
para encontrar respostas inovadoras
que solucionem os problemas e, ao
mesmo tempo, preservem o meio
ambiente. O processo denominado
“ArrowBio”, desenvolvido pela Arrow
Ecology & Engineering Overseas Ltd.,
surgiu exatamente dentro desses princí-
pios. Considerado um dos sistemas mais
avançados de Israel, visa ao tratamento
dos resíduos sólidos gerenciados pelas
administrações municipais, com recu-
peração de 70% a 90% do volume tra-
tado, além da geração de biogás em

grandes quantidades e de fertilizantes
ambientalmente amigáveis, produzidos
a partir de matéria orgânica.

O sistema foi implantado pela pre-
feitura de Tel Aviv há cerca de um ano
e deverá processar em breve cerca de
um milhão de toneladas anualmente.
Segundo Yair Zadik, presidente da
Arrow Ecology, as unidades de trata-
mento da companhia são modulares e
têm capacidade de processar até 200
toneladas por dia, de forma totalmen-
te automatizada. A principal vanta-
gem do processo ArrowBio é que não
há necessidade de se fazer a coleta
seletiva. As lixeiras públicas podem
ser despejadas diretamente na estação
equipada com o sistema, quando se
inicia, então, o tratamento. Todo o
processamento é realizado em unida-
des fechadas e em tanques, não pro-
vocando odores e outros impactos
ambientais. 

“Tudo é feito nas unidades da
estação: a separação dos materiais
orgânicos e dos materiais recicláveis,
como plásticos e vidros (estes são tira-
dos no estágio inicial) produzem um
composto estabilizado,  totalmente
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Organic agriculture in high
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y São Paulo received, for the 3rd consecutive time, the Bio
Brazil Fair – International Fair of Organic Products and
Agro-ecology, a sector that according to the Secretary

of Foreign Commerce (Secex) exported 9,5 thousand tons bet-
ween August 2006 and January 2007. From natural products
as fruits and vegetables, to industrialized products – sugar,
honey, sugar-cane rum, cosmetics and clothes – the Fair
gathered producers form different regions of the country. 

In worldwide terms, the sector moves US$ 27 billion. With
an estimated growth of 30% in a year, organic production in
Brazil currently occupies an area of 6,5 million of hectares of
land, putting the country in the 2nd position among the big-
gest world organic producers. Until 2004, its place was 34th.
The jump in the ranking was pushed by the decision to inclu-

de the sustainable extractive in the calculation on the area of
Brazilian organic agriculture. There are 5,7 million of hectares
of native vegetation that provide the sustainable extractive of
chestnut, açaí, pupunha, latex, fruits and other species of tro-
pical forest, mostly in Amazon. Brazil also has around 900
thousand planted hectares with other organic cultures. 

Data from Organics Brazil, project with a national
approach that aims to promote the exportation of organic
products, show that sugar without agro-toxics represented
66,68% that means, US$ 3,7 million of Brazilian exports bet-
ween July 2006 to January 2007. According to organics, in
just 7 months, exportations of Brazilian organic products
overcame US$ 5,5 million or 9,5 thousand tons.

S
ão Paulo sediou pela terceira
vez consecutiva a Bio Brazil
Fair – Feira Internacional de
Produtos Orgânicos e
Agroecologia, setor que,
segundo a Secretaria de

Comércio Exterior (Secex), exportou
9,5 mil toneladas entre agosto de 2006
e janeiro de 2007. De produtos in
natura, como frutas e legumes, a
industrializados – açúcar, mel, aguar-
dente, cosméticos e roupas – a feira
reuniu produtores das mais diversas
regiões do País. Segundo dados dos
organizadores do evento, 20 mil pes-
soas visitaram a exposição, superando
os 18.700 visitantes de 2006. 

O potencial de expansão do mer-
cado mundial e a possibilidade de
uma vida mais saudável e mais digna
são os principais motivos que levam
os produtores brasileiros a investir na
produção orgânica. Em termos mun-
diais, o setor já movimenta US$ 27
bilhões. Com um crescimento estima-
do em 30% ao ano, a produção orgâ-
nica no Brasil ocupa atualmente uma

área de 6,5 milhões de hectares de ter-
ras, colocando o país na segunda
posição entre os maiores produtores
mundiais de orgânicos. Até 2004,
ocupava o 34º lugar. O salto no ran-
king foi impulsionado pela decisão de
se incluir o extrativismo sustentável
no cálculo da área da agricultura
orgânica brasileira. São 5,7 milhões
de hectares de vegetação nativa, que
proporcionam o extrativismo susten-
tável de castanha, açaí, pupunha,
látex, frutas e outras espécies das
matas tropicais, principalmente da
Amazônia. O Brasil tem ainda cerca
de 900 mil hectares plantados com
outras culturas orgânicas.

Dados da Organics Brasil, projeto
com enfoque nacional que visa à pro-
moção da exportação de produtos
orgânicos, mostram que o açúcar sem
agrotóxico representou 66,68%, ou
seja, US$ 3,7 milhões das exportações
brasileiras entre julho de 2006 a janei-
ro de 2007. Ainda segundo a Organics,
em apenas sete meses, as exportações
de produtos orgânicos

brasileiros superaram US$ 5,5
milhões, ou 9,5 mil toneladas. Depois
do açúcar, os produtos mais exporta-
dos são: manteiga, gordura, óleos,
café e cacau. O Projeto Organics Brasil
é uma iniciativa conjunta da Agência
de Promoção de Exportações do Brasil
(APEX-Brasil) e a Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Outros dados confirmam o poten-
cial de expansão da agricultura orgâ-
nica no Brasil, entre os quais, a rica
biodiversidade, 16 milhões de hecta-
res para expansão sem precisar derru-
bar uma árvore, 12% de toda a água
doce do planeta, além de condições
climáticas favoráveis à agricultura,
com temperatura média de 21 a 27
graus/ano, 3.300 horas de sol/ano e
média de 40mm de chuva/ano na
região Nordeste, podendo acumular
até 3.500mm no Norte e Sudeste. É
este quadro que faz do Brasil um mer-
cado importante para as empresas que
desenvolvem produtos e tecnologias
voltados à agricultura orgânica.

Agricultura 
orgânica em alta

Expansão do mercado
mundial estimula 

agricultores e governo
brasileiros a 

investirem no setor
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vo de algodão, algo dificilmente ima-
ginado há alguns anos, considerando-
se a necessidade do uso intensivo de
pesticidas para a produtividade dos
campos. A adoção do modelo orgâni-
co, com a introdução de pesticidas
ecologicamente adequados, não redu-
ziu o volume de produção das plantas.
Cítricos e abacates são cultivados em
vários pontos do país, visando ao
mercado internacional. Atualmente,
para atender à demanda interna, estão
sendo plantados azeitonas, mangas,
maçãs, figos e uvas para vinhos e para
a mesa. 

Simultaneamente à agricultura
orgânica, vem-se desenvolvendo no
país uma agroindústria ligada ao seg-
mento, que já está colocando sucos
concentrados congelados e azeites nas
prateleiras de supermercados. Pesti-
cidas e fungicidas adequados às carac-
terísticas específicas do setor também
estão ampliando seu leque de produtos.

Segundo Ronit Golovaty, diretora
executiva do Departamento de
Agrotecnologia do Instituto de
Exportação e Cooperação Interna-
cional de Israel (Iecii), o setor de agri-

cultura orgânica é um dos inúmeros
nos quais é possível fazer parcerias
entre empresários e cientistas brasilei-
ros e israelenses. Nesse sentido, o Iecii
tem um papel fundamental, auxilian-
do na identificação de áreas e seg-
mentos interessados em uma aproxi-
mação mais efetiva. “Israel não tem
matérias-primas, nem a extensão ter-
ritorial que o Brasil possui, mas é um
grande desenvolvedor e fornecedor de
tecnologias para diversos países. A

tecnologia agrícola israelense já tem
uma forte presença no Brasil, princi-
palmente na área de irrigação por
gotejamento, inclusive com a instala-
ção de fábricas da Netafim, NaanDan
e Plastro, e de fertilizantes, como o
Grupo ICL e Makhteshim Agam. O que
precisamos fazer agora é encontrar
outros campos e devemos fazer isso
junto com todos os interessados tanto
nas esferas governamentais, quanto
na iniciativa privada.”

Keeping an eye on exterior market
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Organic agriculture has also been increasing in Israel and
even though represents just 1,5% of all agricultural pro-
duction of the country, it answers for about 10% of

natural products exports. This has been one of the sectors that
grow faster in the last years with an index of 25% per year.
Currently, 400 farmers are responsible by the cultivation of
7.000 hectares. Considered an option to the traditional agri-
culture since 1940, this kind of agriculture gained more space
from 1070s when Kibutz Sde Elyahu showed in practice, how
this could be a profitable business. 

Since then, also using biological tools for quality control
and fight the plagues, organic agriculture gain space in the
country and nowadays plantations are spread out according to
the seasons. Turned to external market, the sector is organized
at Bio Organic Agriculture Association, also entailed to Agro-
Bio Association of the Mediterranean. Courses, visits to the
fields and training the professional are part of the agenda of

the Israeli institution. Recent studies indicate that in 2005
there were 250 hectares designated to the protected culture
of grains and three thousand hectares for vegetables, 2.350
for grains and 1.500 for fruits and orchards in open fields. 

A agricultura orgânica vem obtendo também ótimos
resultados no cultivo de algodão, algo dificilmente imagina-
do há alguns anos, considerando-se a necessidade do uso
intensivo de pesticidas para a produtividade dos campos. A
adoção do modelo orgânico, com a introdução de pesticidas
ecologicamente adequados, não reduziu o volume de produ-
ção das plantas. 

Organic agriculture is also obtaining good results in cot-
ton culture, something hard to imagine some years ago, con-
sidering the necessity of the intensive use of pesticides for the
productivity of the field. The adoption of organic model, with
the introduction of proper ecological pesticides, didn’t reduce
the volume of the production of the plants.

“O que precisamos fazer é
encontrar outros campos

e devemos fazer isso junto
com os interessados 

tanto nas esferas 
governamentais, quanto
na iniciativa privada.”

Ronit Golovaty
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De olho no 
mercado externo

Em Israel, maior parte da produção destina-se aos Estados Unidos e à Europa

A
agricultura orgânica tam-
bém vem crescendo em
Israel e, embora represente
apenas 1,5% de toda a pro-
dução agrícola do país, res-
ponde por cerca de 10% das

exportações in natura. Este tem sido
um dos setores que cresce mais rapi-
damente nos últimos anos, com um
índice de 25% ao ano. Atualmente,
400 fazendeiros são responsáveis pelo
cultivo de sete mil hectares.
Considerada uma opção à agricultura
tradicional já desde 1940, ganhou
mais espaço a partir de 1970, quando
o Kibutz Sde Elyahu demonstrou na
prática como este poderia ser um
negócio lucrativo. 

Desde então, utilizando também
ferramentas biológicas de controle de
qualidade e de combate às pragas, a
agricultura orgânica ganhou espaço

no país e, atualmente, as plantações
estão espalhadas de acordo com as
características de cada região, estimu-
lando os cultivos mais adequados a
cada uma delas e também de acordo
com a sazonalidade. Ainda mais vol-
tado ao mercado externo, o setor está
organizado na Associação de
Agricultura Bio-Orgânica, vinculada
também à Associação Agro-Bio do
Mediterrâneo. Cursos, visitas aos cam-
pos e treinamento de profissionais
fazem parte da agenda da instituição
israelense. Estudos recentes indicam
que, em 2005, havia 250 hectares des-
tinados ao cultivo protegido de grãos,
três mil hectares para vegetais, 2.350
para grãos e 1.500 para frutas e poma-
res em campos abertos.

Atualmente, a área que engloba o
Vale de Arava, no sul do país, é a
principal fornecedora de vegetais fres-

cos no inverno. O alto índice de radia-
ção solar e o clima relativamente
quente ao longo do ano são ideais
para o cultivo de tomates, pimentões e
pepinos, exportados especialmente
para a Europa e para os Estados
Unidos. O principal cultivo no Vale do
Jordão e em Arava são as tâmaras. 

A região ocidental do deserto do
Neguev, também no sul de Israel, é
adequada para o cultivo de batata,
exportada principalmente para a
Inglaterra. Nesta área foi implantado
um sistema de plantio rotativo de
cenoura, cebola, páprica, amendoim e
aipo. Os campos voltados para a
agroindústria, principalmente de
tomates, milho doce, ervilha e semen-
tes de grãos variados, estão no norte
de Israel. 

A agricultura orgânica vem obten-
do também ótimos resultados no culti-
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zindo os resíduos nocivos dos agrotó-
xicos e contribuindo para a preserva-
ção do meio ambiente. Por serem não-
tóxicos e não-patogênicos, os produ-
tos de sua linha podem substituir ou
reduzir de maneira significativa o uso
de pesticidas químicos, sendo aplicá-
veis tanto para a agricultura conven-
cional quanto para a orgânica. 

As principais linhas de pesticidas
da Agrogreen são os bionematecidas e
os biofungicidas. “Os nematóides fito-
patogênicos (tipos de parasitas) cus-
tam bilhões de dólares em prejuízo aos
fazendeiros, que gastam também
milhões de dólares anualmente em
pesticidas químicos para reduzir esses
danos. A situação não é muito melhor
com os fungos que atacam os cultivos
durante e após o plantio, prejudicando
de tal maneira a produção, que é pre-
ciso também investir fortunas para
remediar a situação, nem sempre com
grande sucesso”, explica Pollack. 

Qual a solução para essa situação
tão complexa? A resposta passa pela
modificação desse círculo no trata-
mento das pragas e na recuperação
mais rápida do solo, ao mesmo tempo
em que se mantém o valor comercial

do produto final. A tecnologia presen-
te nos produtos com o selo Agrogreen
já foi testada em campos agrícolas em
Israel, na Itália, Turquia, Grécia e nos
Estados Unidos. A principal vantagem
da Agrogreen em relação aos concor-
rentes é que a empresa possui linhas
diferenciadas para a agricultura con-
vencional e para a orgânica. “Ainda
que os nossos produtos sejam ecologi-
camente corretos, as exigências do
setor orgânico são específicas. Foi
pensando nesse segmento que resolve-
mos investir em linhas especiais”, res-
salta a executiva-chefe.

“Inicialmente os agricultores tinham
receio de utilizar agentes de controle
biológico por causa do curto prazo de
validade e também por ter dúvidas em
relação à sua eficiência. No entanto,
com os investimentos contínuos em
pesquisa, foram desenvolvidos produ-
tos inovadores que superam tais desa-
fios. Atualmente, o prazo de validade
para determinadas linhas ultrapassa
um ano e os resultados nos campos
também se mantêm por longo tempo”,
ressalta Mordechai Keren-Zur, cientis-
ta-chefe da Agrogreen. Produtos como
os pesticidas biológicos BioNem,

BioSafe e Shemer, com o selo da
empresa, estão mostrando na prática
que podem ser mais efetivos do que os
químicos, ao mesmo tempo em que
possuem vantagens do ponto de vista
ambiental, entre as quais, a não-con-
taminação do solo.

Os nematecidas biológicos Bio-
Nem-WP e sua versão para a agricul-
tura orgânica - BioSafe - reduzem sig-
nificativamente as populações nema-
tóides e as pragas do solo, enquanto
estimulam o aumento da produção.
Podem ser usados contra diferentes
tipos de nematóides em uma ampla
gama de grãos. Em Israel, os bionema-
tecidas já foram registrados para uso
também em cultivos de pepinos,
beringelas, pimentões, tomates, amên-
doas, pêssegos, damascos, azeitonas,
ameixas, romãs, ervas e alho. 

O biofungicida Shemer previne o
surgimento de uma ampla gama de
parasitas, como Aspergillus, Botrytis,
Penicillium e Rhizopus. É adequado
para aplicação nas plantações e tam-
bém no período pós-colheita. Já rece-
beu autorização e registro para uso em
pêssegos, cítricos, uvas, damascos,
pimentões, morangos e batatas-doce,

“Inicialmente, os agricultores tinham
receio de utilizar agentes de controle.”

Mordechai Keren-Zur

O
s crescentes problemas com
os pesticidas químicos e as
demandas dos consumidores
têm obrigado, nos últimos
anos, as autoridades e os
agricultores a experimenta-

rem produtos novos e mais seguros,
no sentido de conseguir criar uma
agricultura sustentável. Em inúmeros
países, grupos de consumidores estão
pressionando para a eliminação total
de resíduos químicos na cadeia ali-
mentar. Esta tendência vem ao encon-
tro da nova geração de pesticidas bio-
lógicos, que está se mostrando não
apenas efetiva, mas está atendendo
também às exigências do mercado. 

Pesticidas biológicos são justamen-
te o foco de atuação da Agrogreen,
empresa israelense especializada no
desenvolvimento, produção e venda de
produtos ecologicamente corretos.
Segundo Orna Pollach, executiva-chefe
da Agrogreen, “esses pesticidas
baseiam-se na ocorrência natural de
microorganismos que atuam em har-
monia com a natureza para controlar
as pragas. Usados de maneira correta e
nas plantações de grãos adequadas,
eles conseguem a mesma eficiência dos
pesticidas químicos, sem os mesmos
danos. Eles são uma alternativa viável”.

Pertencente ao Grupo Minrav
desde 1997, quando foi comprada da
norte-americana Ecogen, a companhia
vem acumulando experiência nas
áreas agrícolas e de biotecnologia para
produção sustentável de grãos, redu-

Agrogreen traz
soluções ecológicas

Empresa desenvolve pesticidas biológicos a partir de
microorganismos, ajudando a preservação ambiental
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Novo celeiro 
mundial do etanol
Brasil se fortalece como player prioritário no debate sobre aquecimento global e fontes alternativas

O
Brasil está no centro de uma nova onda de mudanças da
economia mundial, que pode impulsionar o País a uma
posição central na produção de energia renovável. O recen-
te relatório da ONU sobre o aquecimento global foi o aler-
ta mais contundente já produzido sobre a emissão de
poluentes e escancarou a necessidade de novos investimen-

tos na produção de fontes de energia renováveis, para substituir a
matriz de combustíveis fósseis.

A importância estratégica do Brasil aumenta a ponto de o maior
mercado consumidor do planeta, os Estados Unidos, começarem uma
aproximação política para garantir o alinhamento do País à maior
demanda norte-americana por etanol, anunciada pelo presidente
George W. Bush no discurso do Estado da União de 2007, e ratifica-
da em sua recente visita à América do Sul, quando se reuniu com o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O alinhamento da política de produção de fontes renováveis de
combustível interessa a norte-americanos e brasileiros, mas será alvo
de uma intensa negociação que fatalmente terá de enveredar pela
espinhosa questão dos subsídios e barreiras comerciais. A União de
Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), que defende o inte-
resse dos usineiros paulistas, afirma que a abertura do mercado
norte-americano para o álcool brasileiro, com a derrubada da prote-
ção para os produtores locais, deve ser ponto fundamental nas nego-
ciações. “Não podemos aceitar que o comércio do etanol seja feito
nos moldes do século 19, com proteção de mercado, como acontece
hoje”, declarou Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da Unica.

Segundo levantamento da instituição, os investimentos na pro-
dução de etanol atingirão US$ 15 bilhões até a safra 2012/2013,
aumentando o volume produzido de 425 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar para 694 milhões de toneladas.

Mesmo com as oscilações constantes do preço da commodity, a
Unica aposta suas fichas na adoção do etanol como alternativa real
para a substituição da gasolina no mercado norte-americano.
Carvalho dá o exemplo da demanda dos consumidores brasileiros
pelos carros flex (equipados com motores que aceitam mais de um
tipo de combustível), que aumentou 70% para os veículos novos em
2006. Ele diz que também há estudos para o uso da tecnologia bra-
sileira em outros setores produtivos da economia norte-americana.

Com a importância do Brasil na geração de bioenergia reconhe-
cida pelos governos dos países desenvolvidos – os maiores emissores
de gases que causam o aquecimento global –,há uma intensa movi-
mentação de empresas e corporações mundiais no sentido de iniciar
investimentos pesados no País. Um exemplo foi o anúncio da estatal
brasileira Petrobras e do conglomerado japonês Mitsui para a cons-
trução de 40 usinas de produção de álcool destinado à exportação
para o Japão. Os investimentos serão de US$ 8 bilhões, que serão
complementados com capital de investidores privados brasileiros. 

Outra demonstração de mudança que o setor experimenta é o
ritmo de aquisições no setor sucroalcooleiro. Segundo a consultoria
KPMG, após uma queda nos três anos anteriores, o número de tran-
sações retomou o ritmo em 2005 e 2006 – foram 16 operações de

sendo grande parte da produção desta
última exportada para a Europa. “O
Shemer está sendo utilizado também
por indústrias que trabalham com
armazenamento de alimentos, pois
pode ser aplicado diretamente nos pro-
dutos estocados, evitando a contamina-
ção pós-colheita”, ressalta Keren-Zur. 

A Agrogreen mantém centros de
pesquisa, desenvolvimento e produção
no Parque Científico e Tecnológico

Minrav, em Ashdod. O Grupo Minrav
atua em diversas áreas, que incluem
construção, tratamento de água, enge-
nharia e produtos plásticos, além da
agrobiotecnologia. Para distribuir seus
produtos no mercado internacional, a
Agrogreen está trabalhando com mul-
tinacionais do setor, além de também
produzir pesticidas de acordo com for-
mulações específicas.

“Esses pesticidas baseiam-se na ocorrência
natural de microorganismos que atuam em
harmonia com a natureza para 
controlar as pragas.”
Orna Pollach
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The increasing problems with chemical pesticides and the
consumers’ demand, has forced the authorities and agricul-
turists during the last years to try new and safer products,

in order to create a sustainable agriculture. In countless coun-
tries, consumers’ groups are pushing to eliminate completely
chemical residues from nourishing chain. This tendency meets
the new generation of biological pesticides that has been sho-
wing to be not only effective but also is attending demands of
the market. 

Biological pesticides are exactly the performance focus of
Agrogreen, an Israeli company specialized in developing, pro-
duction and sale of products ecologically correct. According to
Orna Pollach, Agrogreen chief executive, “These pesticides are
based on natural occurrence of microorganisms that act in har-
mony with nature to control the plagues. Used in a correct way
and adequate grains, they get the same efficiency of chemical
pesticides without the same damages. They are a practicable
alternative”. 

Belonging to Minrav Group since 1997 when was bought
from the American Ecogen, the company has accumulating
experience in agriculturist areas and biotechnology for a sustai-
nable production of grains, reducing the harmful residues from

agro toxics and contributing to preserve the environment. As
they are non-toxics and non- pathogenically, the products from
this line can substitute or reduce, in a significant way, the use
of chemical pesticides, being applicable either to conventional
or organic agriculture. 

The main lines of pesticides from Agrogree are bionema-
tocyst and biofungicide. The nematodes phitopatogenic (like a
parasite) cost billion of dollars in loss to the farmers that also
spend million of dollars annually in chemical pesticides to redu-
ce this loss. The situation isn’t better with fungus which attack
the culture during and after the plantation, damaging very badly
the production that is necessary to invest fortunes to save the
situation and not always with success”, explains Pollack.

What is the solution for such a complex situation? The ans-
wer goes through the modification of this circle of plague treat-
ment and a faster recovering of the soil, at the same time that
is maintained the commercial value of final product. The tech-
nology showed on  products under  the brand of Agrogree, has
been tested in agriculturist fields of Israel, Italy, Turkey, Greece
and United States. The main advantage of Agrogreen, comparing
to competitors, is that the company has different lines for con-
ventional and organic agriculture.

Agrogreen brings ecological solutions
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substituição do petróleo. “O Brasil tem
tecnologia e pouco capital. Os Estados
Unidos e os europeus têm muito capital
e um enorme interesse estratégico na
questão do biocombustível”, afirma
Marco Aurélio Garcia, assessor do presi-
dente Lula para assuntos internacionais.
“Precisamos definir prioridades e realizar
investimentos em áreas estratégicas e de
infra-estrutura."

O ex-ministro da Agricultura e atual

integrante da Comissão Interamericana
de Etanol, Roberto Rodrigues, tem um
discurso afinado com a tese do governo.
Diz que o momento é de definir rumos.
"Nosso negócio não é só vender etanol,
mas usinas, carros, tecnologia, etc.”

Por definição de rumos, Rodrigues
diz que é preciso decidir questões básicas
como o zoneamento de plantações e a
infra-estrutura, o armazenamento da
produção e a melhoria da logística, que

envolve o investimento em rodovias,
ferrovias e um conjunto de leis que tor-
nem mais claro e menos burocrático o
sistema fiscal brasileiro. 

São temas importantes e complexos
para ampliar a área cultivável, em um
país sob vigilância internacional em
relação às queimadas na Amazônia e
com estradas em péssimo estado de con-
servação, o que atrasa a entrega da
cana-de-açúcar para processamento.

Setor atrairá investimentos
A forte colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos para a

produção de etanol, anunciada durante a visita ao Brasil do presi-
dente norte-americano George Bush, no início de março, já está
tendo um grande impacto nos investimentos anunciados para o
setor. O BNDES anuncia um orçamento de R$ 10 bilhões para finan-
ciar a instalação de novas usinas e elevar a produção a 30 bilhões de
litros. Os demais recursos deverão vir da iniciativa privada nacional
ou internacional, além de bancos de fomento, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o Japan Bank for
International Cooperation (Jbic). Informações vindas do setor
sucroalcooleiro prevêem a construção de uma usina de açúcar e
álcool por mês nos próximos seis anos, com investimentos que,
neste período, deverão chegar a US$ 14,6 bilhões. Atualmente, há
339 usinas em funcionamento no País. 

O Estado de São Paulo concentra a maior parte das usinas ati-
vas, mas o objetivo é expandir o parque produtor para outras
regiões, como as de Minas Gerais e dos Estados do Centro-Oeste e
do Nordeste. Se confirmada a previsão do setor sucroalcooleiro, as
novas usinas acrescentarão oito bilhões de litros por ano à produ-
ção de etanol. Em 2006, o Brasil exportou 3,4 bilhões de litros do
combustível. Atualmente, cerca de 40 países já adotaram ou estão

em fase de adoção da mistura de etanol à gasolina, em porcentuais
que variam de 2% a 10%. No total, a frota de veículos desses países
soma 35 bilhões.

O consumo mundial de etanol gira atualmente em torno de 49,6
bilhões de litros e o Brasil conseguiu, até o momento, substituir 45%
do mercado de gasolina pelo de biocombustível. Segundo a
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), no País, a frota de veículos movida a biocombustível é de
aproximadamente 4,2 milhões, de um total de 21 milhões em circu-
lação. A expectativa é que a chamada “frota verde” chegue a 15
milhões até 2013, da qual a maioria seja flex-fuel – roda com álcool
e gasolina. Da frota alternativa, hoje, 2,74 milhões são flex e, desse
total, entre 70 e 80% rodam com etanol. 

Ainda de acordo com a Anfavea, até 2012, o Brasil terá uma
frota total de 29 milhões de veículos, dos quais pouco mais de 50%
terão motores flex, superando os carros só a gasolina. O Brasil ainda
é o único no mundo em que há veículos que usam 100% de álcool
nos tanques. O País adotou, também, a mistura do produto à gaso-
lina, em uma porcentagem que varia entre 20 e 25%. Dados da
Anfavea indicam que, em janeiro de 2007, 82% dos carros novos
vendidos no País eram movidos a biocombustíveis.

The strong collaboration between Brazil and United States for
ethanol production announced during the North American president
George Bush at the beginning of March, is having a great impact on
investments announced for the sector. BNDS announces a budget of
R$ 10 Bi to finance the installation of new plants and raise produc-
tion up to 30 billion of liters. The other resources will come from natio-
nal or international private enterprise besides encouragement banks
as Bank InterAmerican of Development (BID) and, Japan Bank for
International Cooperation (JBIC). Information coming form sugar
alcohol forecast the construction of one sugar and alcohol plant per
month within the next six years with investments that, during this
period, could reach the amount of US$ 14,6 Bi. Currently there are
339 plants working all over the country.

If the forecast of sugar-alcohol sector is confirmed, 
the new plants will add up 8 billion of liters to the ethanol 
production per year. In 2006, Brazil exported 3, 4 billion 
of ethanol. Currently, around 40 countries adopted or are adop-
ting ethanol blend with gasoline in percentages varying from
2% to 10%. The total fleet of vehicles in these countries adds up
to 35 billion. Ethanol worldwide consumption is 
currently around 49, 6 billion of liters and Brazil got, until 
now, substitute 45% of gasoline market by biocombustible.
According to the National Association of Automotive Vehicles
Manufacturers (Anfavea), Brazilian fleet running with 
biocombustible is approximately 4, 2 million, of the total 
of 21 million in circulation. 

The sector will attract investments

A new worldwide ethanol barn

Brazil is in the center of a new wave of changes in the world-
wide economy that can impel the Country to a central posi-
tion in the production of renewal energy. An UN recent report

about global heating was the most bruising alert produced about
polluted emission and opened wildly the need of new investments
to produce sources of renewal energy to substitute the matrix of
fossil fuel.

The strategic importance of Brazil increases to the point that
the biggest consumer market of the world, United States, started a
political approach to guarantee the alignment of the country to a
bigger American demand for ethanol, announced by President
Bush in his speech to the State of Union in 2007 and confirmed in
his recent visit to South America, when he had a meeting with
President Luiz Inácio Lula da Silva. 

The alignment of the production policy for renewal fuel
sources, interests Americans and Brazilians, but will be the target of
an intense negotiation that certainly will have to head for the prick-
ly subsidy question and commercial barriers. The Association of
Sugar Cane Agro-Industry of São Paulo (Unica), that defends the
interests of sugar mill owners, affirms that the opening of American
market to Brazilian alcohol, with the defeat of the protection for
local producers, must be a fundamental point for the negotiations.
“We can’t accept that the trade of ethanol has being done like in
the 19th century with the protection of the market as it happens
today”, declared Eduardo Pereira Carvalho, the president of Unica.  

According to the survey made by the institution, investments
in ethanol production will reach US$ 15 BI until the harvest

2012/2013, increasing the produced volume of sugar cane from
425 Mi of tons to 693 Mi tons. 

Even with the frequent variation in the price of the commod-
ity, Unica bets its chips in ethanol adoption as a real alternative to
substitute gasoline inside American market. Carvalho gives the
example of the demand from Brazilian consumers for Flex cars
(with engines that accept more than one kind of fuel) that
increased 70% in the new vehicles in 2006. He says that there are
also studies to use Brazilian technology in other productive sectors
of American econom

With the importance of Brazil in generating bio-energy rec-
ognized by the governments of developed countries – the biggest
responsible of gas emission that cause global heating – there is an
intense movement of companies and worldwide corporations
toward the starting of heavy investments in the country. An
example was the announcement of the state company Petrobras
and the Japanese conglomerate Mitsui to build up 40 mills to pro-
duce alcohol which destiny will be Japan. The investments will be
of US$ 8 BI and will be complemented with capital of Brazilian
private investors. 

Another demonstration of change that the sector experiments
is the rhythm of acquisitions in the sector of Sugar Cane and
Alcohol. According to KPMG, after a fall in the last three years, the
number of transactions recovered the rhythm in 2005 and 2006 –
there were 16 operations of this kind to purchase companies with
the entrance in Brazilian market of six international conglomerates
like Cargill, Evergreen and Kidd & Company.
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compra de empresas do setor, com a
entrada no mercado brasileiro de seis
conglomerados internacionais, como
Cargill, Evergreen e Kidd & Company.

No início de 2007, novos anúncios de
investimentos importantes foram feitos.
O grupo holandês Agrenco e o conglo-
merado japonês Marubeni Corporation
uniram-se para investir US$ 40 milhões
na Agrenco Bioenergia, empresa com
foco na produção de energia renovável.
O plano é construir três plantas indus-
triais de produção de bioenergia, como o
biodiesel, e indústrias de esmagamento
de soja. 

A entrada de corporações estrangei-
ras no setor sucroalcooleiro brasileiro é
apenas o início de um movimento que
pode ser bem mais amplo. O presidente
da Unica diz que essa busca pela energia

alternativa dará origem a uma "nova
agricultura", que terá um crescimento
veloz. No Brasil, esse crescimento tem
como suporte a cana-de-açúcar e se dá à
velocidade de 10% a 12% ao ano. Nos
EUA, onde o suporte é o milho, a evolu-
ção é de 20% a 25% por ano. Um dos
primeiros reflexos dessa nova conjuntu-
ra agrícola é a elevação dos preços das
commodities, como álcool, milho e óleo
de soja.

Se os preços do petróleo se mantive-
rem elevados, o desvio do milho para a
produção de combustível sempre será
um atrativo. O mesmo ocorre com a soja,
embora a tecnologia de aproveitamento
da oleaginosa como combustível, via
biodiesel, ainda esteja atrasada em rela-
ção ao etanol.

Se esse cenário anima os produtores

de grãos, deixa apreensivos os de carne,
grandes usuários desses produtos.
Seguramente, a cadeia de produção de
proteínas não teria cacife para concorrer
com os combustíveis em um cenário de
continuidade de alta do petróleo.

Os preços já estão em alta. O contra-
to de milho para setembro de 2007 está
em US$ 2,51 por bushel em Chicago. O
de setembro de 2008 já indica US$ 3,26.
Algumas análises indicam que a indús-
tria de etanol poderia pagar, no futuro,
até US$ 7 por bushel de milho se o petró-
leo continuar subindo.

Enquanto a iniciativa privada pavi-
menta as mudanças que devem surgir no
agronegócio, o governo tem consciência
de que necessita adotar medidas impor-
tantes para viabilizar a expansão do setor
e tornar o etanol uma alternativa para a
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carros em movimento e também com
celulares Dialog. No caso dos veícu-
los, os equipamentos são instalados
no seu interior e coletam os dados,
armazenando-os e transmitindo-os
para a rede central. A opção por celu-
lares Dialog é uma boa alternativa
para locais remotos e isolados. No
caso dos profissionais que vistoriam
pessoalmente o local onde os apare-
lhos estão instalados, a medição é
feita com equipamento conectado a
um palm pilot ou I-PAQ, no qual são
armazenados os dados que, em segui-
da, são transmitidos para a rede cen-
tral. O mesmo equipamento pode ser
utilizado para enviar comandos de

controle diretamente aos medidores. 
O sistema de controle do Dialog

3G, denominado Atus 2000, possibili-
ta a coleta, o processamento e a apre-
sentação de todos os dados da medi-
ção, fornecendo informações sobre
vazamentos setoriais, vazamentos
específicos nas instalações inspecio-
nadas (casas, apartamentos, etc.), uso
irregular da rede, além de permitir a
opção por múltiplos usuários com per-
missão customizada. Segundo Crust, o
custo de manutenção do sistema é
muito baixo se comparado com os
prejuízos trazidos pelo desperdício ou
por instalações clandestinas. “Nosso
padrão de segurança da informação é

alto, e esta informação está disponível
em qualquer lugar e a qualquer
momento”, ressalta. “Do ponto de
vista das concessionárias de luz, gás e
água, são aspectos positivos que lhes
permitem analisar constantemente e
em tempo real o que está acontecendo
na rede que operam, efetuando as
mudanças de acordo com as necessi-
dades.” 

O Dialog 3G integra ainda o setor
de faturamento, eliminando o inter-
mediário, pois o pagamento pode ser
feito de diversas formas – internet ou
telefone, por exemplo –, sendo facil-
mente adaptável para o sistema de
faturamento pré-existente.

Integrated intelligence

Computer and automatic solutions to control water, power
and gas meter, this is the central endowment of Arad
Technologies Ltd. Currently accomplished with absolute

success in the technology named Dialog 3 that allows wireless
gas, water and electricity meters network management in real
time and 100% of efficiency. The company belongs to Arad Dália
group, worldwide manufacturer leader of water meters since
1941. Arad Technologies was established in 2000 and since then
has already installed over 2 million systems in the world.
Currently, they have Three plants in Israel, USA and China. The
company has been represented in Brazil by AWR Comércio e
Serviços Ltda, country where Arad is interested in enlarging its
presence. For this, it has all certificates demanded by Brazilian
Laws (Imetro and Anatel). 

According to Danny Chrust, Marketing Vice-President of
Arad Technologies Ltd, the Israeli company is participating on
pilot projects of water and power sector in order to divulge its
technology inside Brazil. Cemig in Minas Gerais, Sabesp in São
Paulo and Cedae in Rio de Janeiro are some of its partners in
these initiatives. “We believe in the potential of Brazilian market

because the needs of a growing country like Brazil are many.
Arad has the conditions to offer adequate solutions to local rea-
lity with compatible costs but, with a high level technology that
will bring effective answers. This is our target: to offer solutions”. 

To the vice-president, the concept of “integrated intelligen-
ce” is one of the principal differentials between the company’s
technology and the others because; all the meters have just a
single unit for transmission and reception, totally wireless – in
water, power and or gas meters. “It is the only system in the
world wireless that makes data collection, information control
and billing through Internet. The signs are emitted at each 30
seconds and the data collection reports are sent to a central ser-
ver at each 12 hours. That means that it is possible to know, in
a short time, when problems occur. This quickness of informa-
tion implies in a bigger agility to take decisions and eventual
correction of mistakes that might be occurred”, sticks out
Chrust. Other advantages would be the variety of messages in
real time, reports with comparisons, history and mention of irre-
gularities, reduction of waste and cost of management from the
network measuring.
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“Acreditamos no potencial do mercado 

brasileiro, pois as necessidades 

de um país em crescimento, 

como é o Brasil, são muitas.”
Danny Crust

S
oluções computadorizadas e
automáticas para o controle
de medidores de água, luz e
gás. Esta é a vocação central
da Arad Technologies Ltd.,
atualmente realizada com

pleno sucesso na tecnologia denomi-
nada Dialog 3G, que permite o geren-
ciamento de redes de medidores sem
fio em tempo real e com uma eficiên-
cia de 100%. Empresa do grupo Arad
Dália, líder mundial na fabricação de
medidores de água desde 1941, a Arad
Technologies foi fundada em 2000 e,
desde então, já instalou mais de dois
milhões de sistemas no mundo. Em
2003, recebeu o prêmio de liderança
na qualidade de seus produtos conce-
dido anualmente pela consultoria
internacional Frost & Sullivan.
Atualmente, possui três fábricas em
Israel, nos Estados Unidos e na China.
A empresa está sendo representada no
Brasil pela AWR Comércio e Serviços
Ltda, país no qual a Arad está interes-
sada em ampliar sua presença. Para
isso, já possui todas as certificações
exigidas pela legislação brasileira.

Segundo Danny Crust, vice-presi-
dente de Marketing da Arad
Technologies Ltd., a companhia israe-
lense está participando de projetos-
piloto no setor de água e energia, no
sentido de divulgar a sua tecnologia
no Brasil. Cemig, em Minas Gerais,
Sabesp, em São Paulo, e Cedae, no Rio
de Janeiro, são alguns de seus parcei-
ros nestas iniciativas. “Acreditamos no
potencial do mercado brasileiro, pois
as necessidades de um país em cresci-
mento, como é o Brasil, são muitas. A
Arad tem condições de oferecer solu-
ções adequadas à realidade local, com
custos compatíveis, porém com uma
tecnologia de alto nível, que trará res-
postas efetivas. Este é o nosso objeti-
vo: oferecer soluções.” Representantes
de empresas do setor de água e energia
têm visitado a matriz em Yokneam nos
últimos dois anos e a tendência deve
se manter em 2007, acredita Crust.

Para o vice-presidente, o conceito
de “inteligência integrada” é um dos
principais diferenciais entre a tecnolo-
gia da empresa e as demais, pois todos
os medidores possuem uma única uni-

dade de transmissão e recepção, total-
mente sem rede de fios – seja nos
medidores de água, eletricidade ou gás.
“É o único sistema no mundo sem uso
de fios que faz a coleta dos dados, o
controle das informações e o fatura-
mento através da internet. Os sinais são
emitidos a cada 30 segundos e os rela-
tórios de coleta de dados são enviados
a um servidor central de 12 em 12
horas. Ou seja, é possível saber em
pouco tempo quando os problemas
ocorrem. Esta rapidez na informação
implica maior agilidade na tomada de
decisão e na eventual correção de erros
que possam ter ocorrido”, ressalta
Crust. Outras vantagens seriam a varie-
dade de mensagens em tempo real, os
relatórios com comparações, o históri-
co e a menção às irregularidades, e a
redução do desperdício e do custo de
gerenciamento da rede de medições. 

A tecnologia patenteada pela Arad
passa por constantes processos de
adaptação às transformações da
sociedade. Em termos práticos, isso
significa que os equipamentos podem
ser usados por profissionais a pé, em

A inteligência
integrada

Sistema Dialog 3G da Arad permite o gerenciamento 
sem fio de redes de medidores de água e eletricidade



102 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

Te
le

co
m

un
ic

aç
õe

s 
  

  
 

Te
le

co
m

m
un

ic
at

io
ns

BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   103

Te
le

co
m

un
ic

aç
õe

s 
  

  
 

Te
le

co
m

m
un

ic
at

io
ns

Telecomunicações 
em alta

E
m março de 2006, São Paulo sediou a
Telexpo, principal evento de telecom
da América Latina. Empresas israelen-
ses, com o apoio do Instituto da
Exportação e Cooperação
Internacional de Israel, participaram

da mostra, em parceria com o Escritório
Econômico do Estado de Israel (Eeei). Em
novembro do mesmo ano, foi realizada, em Tel
Aviv, a Telecom, maior feira do setor da região
e também considerada uma das mais impor-
tantes do mundo. Em ambas as exposições, um
dos grandes temas foi a convergência. Os visi-
tantes das duas mostras puderam conhecer as
inovações de um setor que anualmente gera
bilhões em negócios no mundo.

O segmento de telecomunicações desempe-
nha um papel fundamental para os dois paí-
ses. Em Israel, no entanto, é um dos carros-
chefes das exportações, diferentemente do
Brasil, onde as principais commodities da
pauta de exportação ainda são as agríco-
las. Voltada para o mercado externo,
principalmente em função da dimensão
limitada do mercado interno – ainda
que este seja um grande consumidor
–, a indústria israelense vem-se
posicionando como uma das mais
avançadas no cenário internacio-
nal, sendo ponta de lança da ino-
vação do setor. Por ser bastante
diversificada, incluindo vários
nichos, tem-se beneficiado do
fato da área de telecomunicações
ser composta por uma complexa
corrente produtiva alimentada
por vários componentes. 

De modems óticos à compres-
são de dados, passando por soft-
wares para gerenciamento de
antenas inteligentes, componentes
para hardware e, nos últimos anos,
infra-estrutura para telefonia móvel
e banda larga, o empresariado israe-

lense tem respondido rapidamente às

No Brasil e em Israel segmento fatura milhões de dólares por ano

demandas do mercado internacional,
atuando muitas vezes em parceria
com gigantes multinacionais. Em fun-
ção das suas características específi-
cas, a indústria israelense vem-se soli-
dificando como fornecedora de
empresas internacionais, que integram
aos seus produtos as inovações nasci-
das nos laboratórios de Israel. Dados
da Intel, por exemplo, indicam que
mais de 4,5 milhões de laptops no
mundo possuem o processador
Centrino, totalmente desenvolvido em
uma das unidades da companhia no
país. A cooperação existe também com
multinacionais como Cisco, Alcatel e
Nokia, e provedores de serviços como
AOL, Vodafone e Deutsche Telekom.
Também no Brasil, empresas israelen-
ses de telecom estão solidificando sua
presença através de subsidiárias e de
representações, entre as quais, a GVT, a
Alvarion, a Comverse e a Rad Data
Communications, entre outras.

Israel possui atualmente 580 compa-
nhias high tech na área de telecomuni-
cações, das quais 280 responderam por
mais de US$ 3 bilhões em equipamentos
e US$ 1 bilhão em softwares e serviços
exportados no ano passado. Integrado
principalmente por companhias start-
up, o setor conta com forte apoio gover-

namental para investimentos em inova-
ção. Contando com inúmeras empresas
voltadas ao segmento de banda larga,
telefonia e comunicação de dados, a
indústria israelense está olhando cada
vez com mais atenção para o mercado
brasileiro.

O número de conexões banda larga
no Brasil cresceu 40,1% em 2006 em
relação a 2005, o que representa mais
de 1,6 milhão de novas conexões. Ou
seja, ao final do ano passado, havia um
total de cerca de 5,7 milhões de usuá-
rios, um dos maiores contingentes de
banda larga na América Latina. Em
apenas seis anos de existência (2001-
2006), a banda larga no Brasil cresceu
1.639%, o que equivale a mais de 5,3
milhões de novas conexões. Esses
dados fazem parte do Barômetro Cisco
de Banda Larga, iniciativa que visa a
promover e prover ações para um rápi-
do crescimento de conexões na
América Latina. "Entendemos que a
banda larga, juntamente com o foco em
educação, é uma das bases de uma eco-
nomia centrada no conhecimento, que
alimenta o desenvolvimento e estimula
melhorias em diversos setores da eco-
nomia no Brasil. Muitos países ao redor
do mundo, como o Chile, têm colocado
a banda larga entre suas principais

prioridades", diz Pedro Ripper, presi-
dente da Cisco no Brasil.

O setor de eletrônicos e software
também tem contribuído para os bons
resultados do setor de telecomunicação.
Segundo Amnon Leibovici, vice-diretor
geral da Associação das Indústrias de
Eletrônicos e Software de Israel, a crise
que atingiu o mercado mundial a partir
de 2000 chegou também a Israel, mas a
recuperação do segmento começou em
2003 e já pode ser considerada supera-
da. Atuando através de duas instituições
separadas, eletrônicos e softwares uni-
ram suas forças há dois anos para
aumentar sua participação no mercado
nacional e, principalmente, internacio-
nal. Empregam, atualmente, 57 mil
profissionais, dos quais 64% são enge-
nheiros, cientistas e técnicos. O setor
gera também mais 50 mil empregos
através da terceirização e da prestação
de serviços. Para Leibovici, a indústria
israelense tem se destacado no mercado
pela inovação, decorrentes da transfe-
rência da tecnologia militar para a
sociedade civil. “A excelência e criativi-
dade que garantiram o desenvolvimen-
to da indústria militar em Israel foram
incorporadas pelo setor civil, o que, de
certa maneira, molda o modelo tecnoló-
gico nacional.”
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The boom of Telecommunications

I
n March 2006, São Paulo hosted Telexpo, the main Telecom
event of Latin America. Israeli companies, with the support
of Export Institute of International Cooperation from Israel,

took part of the exhibition with the partnership with the
Economic Office from the State of Israel (Eeei). In November of
the same year, happened Telecom in Tel Aviv, the biggest exhi-
bition of the sector and also considered the most important
world widely. In both exhibitions, one of the biggest themes
was convergence. 

Telecommunication sector performs a fundamental role
play for both countries. In Israel, however, is one of the export
leaders differently from Brazil where main export commodities
are still agricultural. Turned to foreign market mostly because
of the limited size of internal market – even being a great con-
sumer – Israeli industry has being positioning as one of the
most advanced inside international scenery being at the top of
innovative sector. Israeli is a very diversified industry including
many niches, it has been benefited by the fact that telecom-
munication area is composed by a complex network of produc-
tive chain fed by many components.

Because of their specific characteristics, the Israeli

industry has been solidifying as a supplier for international
companies that add to their products innovations born in the
laboratories of Israel. Data of Intel for example, indicate that
over 4,5 million of laptops have a network processor Centrino,
completely developed at one of the units of the company in
Israel. The cooperation also exists with multinationals as
Cisco, Alcatel and Nokia and, services providers like AOL,
Vodafone and Deutche Telekom. In Brazil, Israeli telecom
companies are solidifying their presence through subsidiaries
and representatives among them GVT, Alvarion, Comverse and
Rad Data Communications. 

The number of broadband connections in Brazil grew
40,1% in 2006 comparing to 2005, that represents over 1,6
million of new connections. At the end of last year, there were
a total of 5,7 million of users, one of the biggest numbers of
broadband in America. In just six years (2001-2006), the broad-
band in Brazil grew 1.639% which means that over than 5,4
million of new connections. These data are part of Barometer
Cisco of Broadband, initiative that seeks to promote and provi-
de actions towards a fast growth of broadband connections in
Latin America. 

“



Q
uando o Brasil anunciou, em junho
de 2006, que a TV digital adotará o
padrão japonês (ISDB-T) no País, o
governo dificilmente poderia ima-
ginar que sua decisão teria impac-
to direto em uma pequena empresa

de Israel, levando-a a retomar as pesquisas de
tecnologias adequadas para este modelo. No
entanto, foi exatamente o que aconteceu com
a Siano Mobile Silicon, start-up israelense
voltada ao desenvolvimento de chips para TV
digital móvel, segmento no qual vem-se con-
solidando como fornecedora de soluções ino-
vadoras para uma ampla gama de hand-
helds, como celulares, palms e laptops, entre
outros.

Segundo Alon Ironi, fundador e presiden-
te da Siano, desde o início de suas atividades
o padrão japonês para TV digital estava na
agenda de projetos da companhia, mas as
prioridades eram o mercado europeu e o
norte-americano, em função de seus tama-
nhos. Até o Brasil anunciar a sua opção, pou-
cos países tinham adotado o padrão japonês.
"O comunicado do governo brasileiro deu
novas perspectivas para esta área justamente
em função do potencial do mercado nacional.
Quando um país como o Brasil, com um volu-
me de usuários de celulares que chega a
quase cem milhões (dados de 2006), anuncia
que adotará um determinado padrão, as pers-
pectivas que se abrem para uma indústria
como a nossa não podem ser desprezadas. A
Siano, como uma empresa desenvolvedora de
soluções para a área de mobilidade, não
poderia deixar de voltar seus olhos para o
Brasil. Assim, tomamos a decisão estratégica
de redirecionar as pesquisas e os investimen-
tos para a tecnologia voltada ao padrão japo-
nês de TV digital."

Atualmente, a TV aberta (terrestre) trans-
mitida para os televisores existentes em 90%
das residências brasileiras utiliza canais ana-
lógicos com largura de banda de 6 MHz. Na
TV digital, as transmissões de áudio e de
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Siano de olho na TV
Digital nacional

Adoção do padrão japonês no Brasil leva
empresa a priorizar pesquisas para este sistema  

vídeo são feitas através de sinais digi-
tais que, codificados, permitem um uso
mais eficiente do espectro eletromagné-
tico, devido ao aumento da taxa de
transmissão de dados na banda dispo-
nível de freqüências. Com a nova tec-
nologia, a qualidade de som e imagem
é melhor, além de permitir mais canais
(até quatro) na mesma faixa de fre-
qüências utilizada por um canal analó-
gico. Em termos de conteúdo, possibili-
ta a interatividade entre o telespectador
e a emissora, o acesso a informações
adicionais, como por exemplo o menu
de programação, entre outras inova-
ções. O processo de transição para o
sistema digital tem levado, em média,
dez anos para ser concluído nos países
que adotaram a tecnologia. Além do
padrão escolhido pelo Brasil, há tam-
bém o sistema norte-americano (ATSC)
e o europeu (DVB). 

A start-up israelense surgiu em
2004, no momento em que o setor de
Tecnologia da Informação (TI) iniciava
uma fase mais abrangente em direção
à convergência. Atualmente, pessoas
filmam com seus celulares, conversam
através de seus computadores e telefo-
nam com seus hand-helds. O princípio
de convergência agregará um número
cada vez maior de funções a um único
dispositivo, que pode ser o computador
ou o hand-held. Cada vez mais dispo-
sitivos serão capazes de fazer coisas
que vão além de sua função natural,
como o celular que filma ou a impres-

sora que é também scanner e fax.
Nesse processo, os fabricantes de equi-
pamentos são peças fundamentais e
são o alvo da estratégia da companhia
israelense, pois o produto que ela
desenvolve deve ser acoplado à linha
de produção.

O segredo da tecnologia da Siano
está concentrado em um chip – este é a
alma do negócio da empresa. Por fora, é
exatamente igual a milhões de semicon-
dutores que são produzidos anualmente
pela indústria. Por dentro está o dife-
rencial da inovação tecnológica que
atualmente coloca a empresa em desta-
que, levando-a a crescer em progressão
geométrica. O produto foi projetado
para responder aos desafios da enge-
nharia, entre os quais, a recepção da
mobilidade, o consumo de energia, o
tamanho das antenas, entre outros. "O
chip com o selo Siano é mais completo,
permite maior definição das imagens e
velocidade na transmissão, ou seja,

potencializa as características da TV
Digital, podendo ser integrado a qual-
quer tipo de portátil. De laptops a celu-
lares, palms ou outros que incluam a
transmissão de imagens via TV digital",
explica Ironi.

Segundo Ram Levinson, vice-presi-
dente de Vendas e de Desenvolvimento
de Negócios da Siano, o chip da empre-
sa permite aos fabricantes de equipa-
mentos adaptarem seus produtos a
qualquer região do mundo. Desde o iní-
cio de suas atividades, a Siano já levan-
tou aproximadamente US$ 5 milhões
junto a fundos de capitais de Israel e do
exterior. Atualmente, além da matriz
em Kfar Netter, mantém escritórios de
suporte aos clientes na Coréia, na China
e em Taiwan. Com 60 funcionários na
sede israelense, a maioria envolvida em
Pesquisa e Desenvolvimento, é um dos
únicos fornecedores de soluções multi-
banda e multipadrão para TV digital
atualmente. 

I
n June 2006, when Brazil announced that the national
Digital TV will adopt Japanese standard (ISDB-T), the
government could hardly imagine that its decision would

have a direct impact over a small company in Israel, leading
it to retake technological researches for this model. However,
that was exactly what happened with Siano Mobile Silicon,
an Israeli start-up turned to the development of chips for
Mobile Digital TV, a segment where it has been consolidating
as a supplier of innovative solutions for a wide range of hand-
held as cellular, palm and laptops, among others. 

According to Alon Ironi, founder and president of Siano,
since the beginning of its activities, Japanese standard for
Digital TV was on the company’s projects agenda but the
priorities were European and North American market becau-
se of their sizes. Until Brazil announces its option, a few
countries had adopted Japanese standard. “The communica-
tion of Brazilian government gave new perspectives for this
area because of the potential of Brazilian market. When a
country like Brazil, with a volume of users around 100 million
people (data from 2006), announces that will adopt a certain
standard, perspectives opened for an industry like ours, can’t

be ignored. Siano, as a company that develops solutions for
mobile area, should have turned its eyes to Brazil”. 

The Israeli start-up appeared in 2004, in a moment that
Information Technology (IT) started the most important step
towards convergence; will aggregate a number, each time
more efficient, of functions in a single device that can be a
computer or a hand-held. In this process, equipment manu-
factures are important keys and are the target of the Israeli
company strategy because the product it develops must be
connected to the assembly line.

The secret of Siano technology is concentrated in one
single chip – which is the soul of the company. Outside, it is
exactly equal to million of semiconductors that are annually
produced by the industry. Inside is the differential of techno-
logical innovation that currently outstands the company,
making it grow in a geometric progression. According to Ram
Levinson, vice-president of Sales Business Development of
Siano, the chip allows equipment manufacturers to adapt
their product in any region of the world. Currently, besides
the headquarters at Kfar Netter, the company has customer
support offices in Korea, China and Taiwan.
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Siano: with one eye upon Brazilian Digital TV

Alon Ironí (E) e Ram Levinson



ricano terá cerca de 23 milhões de assi-
nantes da tecnologia WiMAX, o que
significará quase 10% do total de 234,7
milhões de usuários de banda larga. Já
antecipando esta tendência, a Alvarion
lançou em 2004 a sua plataforma
WiMAX, BreezeMAX™. "Desde então, a
empresa vem comprovando a sua posi-
ção como líder na inovação da próxima
geração de equipamentos para este seg-
mento. Uma das nossas principais van-
tagens em relação aos nossos concor-
rentes é que somos uma empresa que
sempre atuou no segmento de banda
larga e, como tal, estamos constante-
mente investindo em pesquisas para
desenvolvimento de soluções inovado-
ras. Migrar do Wi-Fi para o WiMAX,
para nós, é um processo natural. Não
medimos esforços para continuar a ser
o principal provedor das soluções no
mercado wireless broadband", destaca o
executivo israelense.

A Alvarion está sediada em Israel e
possui escritórios e representantes em 23
países. Com cerca de mil funcionários –
dos quais 400 no setor de Pesquisa e
Desenvolvimento –, mantém parcerias
com várias empresas internacionais,
entre as quais a Intel. No Brasil, está ins-
talada em Curitiba, de onde coordena

sua atuação em todo o território nacio-
nal. A política de parcerias também se
faz presente na subsidiária brasileira. 

De acordo com esse princípio, foi
anunciada no final de dezembro de
2006 a parceria Alvarion/Promon para
oferta da tecnologia WiMAX no merca-
do latino-americano, segundo a qual a
Promon passou a comercializar as solu-
ções da Alvarion em toda a região. Para
Carlos Pingarilho, diretor de Novos
Negócios da Promon e responsável por
parcerias estratégicas de Tecnologia da
Informação e Comunicação, as razões
que levaram a esta cooperação foram o
imenso potencial para adoção de banda
larga sem fio na América Latina, além
da sinergia das competências das duas
empresas. Ele ressalta que a aplicabili-
dade da tecnologia WiMAX é bastante
extensa, podendo beneficiar prestado-

res de serviços de comunicações fixas,
móveis ou de TV por assinatura, o
governo e as corporações em geral. 

Também em 2006, a operadora brasi-
leira Neovia e a Alvarion anunciaram o
lançamento no mercado nacional das
primeiras antenas WiMAX indoor, que
podem ser instaladas pelo próprio usuá-
rio em sua mesa de trabalho. Com as
novas antenas – que têm raio de alcance
de até 5 km –, o usuário pode ser um
assinante dos serviços de banda larga,
não apenas em prédios onde a infra-
estrutura da Neovia esteja instalada, mas
em qualquer ponto indoor na área de
cobertura da operadora, que inclui as
principais regiões da Grande São Paulo.
Ou seja, o usuário não precisará de qual-
quer infra-estrutura especial em seu pré-
dio ou residência para ter acesso WiMAX
– basta que leve a antena consigo.
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A
cidade de Catanduva, no inte-
rior de São Paulo, elegeu a tec-
nologia de rádio da empresa
israelense Alvarion como a
melhor e mais econômica
opção para interligar postos de

saúde, escolas e demais órgãos munici-
pais à sua prefeitura, dentro de um legíti-
mo projeto de "Cidade Digital". Pioneira,
a iniciativa já se tornou referência para
vários municípios. 

A possibilidade de trabalhar com
uma banda de 5,8 GHz e com 54 Mpbs,
sem necessidade de fibra óptica, foi o
diferencial que contou a favor da tec-
nologia Alvarion, e também o fato de
que não seria necessário colocar ante-
nas repetidoras no centro da cidade,
pois os aparelhos da empresa possibili-
tam atender um raio de até 5 km,
mesmo em situações com visão total-
mente obstruída. A tecnologia Alvarion
colaborou ainda para aumentar a segu-
rança na cidade, pois, na mesma plata-
forma, foi possível a instalação de
rádios, alguns deles usados para a
implantação do sistema de vídeo-
monitoramento de espaços públicos. 

Com mais de dois milhões de uni-
dades espalhadas em 130 países, a
israelense Alvarion é, atualmente, líder

mundial na área de banda larga sem
fio, fornecendo sistemas às carriers, aos
provedores de serviços de internet (ISPs
– Internet Service Providers) e aos ope-
radores de rede privada, e também
soluções eficientes em redes móveis
para celular das redes GSM e CDMA.
Com mais de uma década de liderança
e o mais extenso portfólio de produtos
industriais, cobrindo grande parte das
faixas de freqüência, a companhia for-
nece soluções principalmente para últi-
mo acesso de milha (acesso dos usuá-
rios ao sistema). Outras aplicações
incluem voz e dados backhauling, ali-
mentação de celular, extensões da rede
de celular, interconexão da comunida-
de, comunicação de segurança ao
público e conexão de rede privada.

Segundo Avi Shabtay, vice-presiden-
te de Marketing da Divisão de Acesso a
Banda Larga sem Fio (Broadband
Wireless Access) da Alvarion, em Israel,
como parte da evolução do mercado, nos
últimos anos a empresa vem-se concen-
trando no desenvolvimento de produtos
inovadores para WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access).
Esta tecnologia mais recente é conside-
rada a solução para o acesso à internet
em banda larga para regiões remotas e

para países em desenvolvimento, pois,
entre outros fatores, dispensa a instala-
ção de estações de rádio-base. O WiMAX
é uma versão avançada da tecnologia
Wi-Fi, atualmente utilizada para acesso
sem fio. "O WiMAX surgiu a partir da
necessidade de se ter uma tecnologia
sem fio de banda larga com longo alcan-
ce e alta taxa de transmissão, com cus-
tos mais acessíveis. Estudos mostram
que se ajusta às necessidades das prefei-
turas e municípios, por exemplo", expli-
ca Shabtay.

A percepção no mercado de que o
WiMAX é um processo que veio para
ficar, foi a criação, em 2001, do Fórum
WiMAX, organização sem fins lucrati-
vos, integrado por empresas fabrican-
tes de equipamentos e de componen-
tes, do qual a Alvarion faz parte. O
objetivo da entidade é promover a uti-
lização de redes ponto/multiponto,
operando em freqüências entre 2GHz e
11GHz, buscando a padronização de
um protocolo para o setor, e garantin-
do a compatibilidade e interoperabili-
dade dos equipamentos. 

O vice-presidente de Mercados
Emergentes para a América Latina do
Yankee Group, Wally Swain, acredita
que, em 2011, o continente latino-ame-

Alvarion na 
vanguarda do WiMAX

“Estudos mostram que o
WIMAX se ajusta 

às necessidades das
prefeituras e municípios.”

Avi Shabtay

Atuando em projetos pioneiros no Brasil, a companhia
destaca-se na área de inovação para banda larga

C
atanduva city, placed at São Paulo countryside, elected the
radio technology of Israeli company Alvarion as the best and
the most economic option to interconnect health posts,

schools and other municipal agencies to the City Hall, inside a legi-
timate project of "Digital City". The initiative is pioneer and has
already turned into a reference to many municipal districts.  

With over two million units spread out in 130 countries, the
Israeli Alvarion is currently the worldwide leader of wireless
broadband, offering systems to carriers, to Internet services pro-
viders (ISPs), to operators of private network and also efficient
solutions for cellular mobile networks with technologies GSM
and CDMA. With over a leadership decade and the amplest port-
folio of industrial products, covering great part of frequency
band, the company offers solutions mostly to last mile access (-
access of users to the system). Other applications include voice
and data backhauling, cellular power supply, cellular network
extension, community interconnection, safe communication for
users and private network connection.

According to Avi Shabtay, vice-president of Marketing
Division for Broadband Wireless Access of Alvarion in Israel, as
part of market evolution, during the last years the company is
concentrating to develop innovator products for WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access). This recent

technology is considered the solution of broadband access to
Internet to distant regions and for countries under development
because, among other factors, dispenses the installation of radio-
base stations. WiMAX is an advanced version of Wi-Fi techno-
logy, currently used to wireless access. 

The perception inside the market is that WiMAX is an irre-
versible process that came to stay. It was the creation of WiMAX
Forum in 2001, an organization without profitable purposes inte-
grated by equipment and components manufacturers companies
which Alvarion is part of. The aim of the corporation is to promo-
te the use of point/multipoint networks, working in 2GHz and
11GHz frequencies, seeking the standardization of a protocol to
the sector and assuring compatibility and inter-operability of
equipments. 

Anticipating this tendency, the company launched in 2004
its WiMAX BreezeMAXim platform. Alvarion is located in Israel
and has offices and representatives in 23 countries. With about
a thousand employees – 400 of them in Research and
Development sector – the company keeps partnership with many
international companies, among them Intel. In Brazil, the com-
pany is located in Curitiba from where coordinates its perfor-
mance all over Brazilian territory. The partnership policy is also
present at the Brazilian subsidiary. 

Alvarion in WiMAX forefront
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Acordo entre as empresas
garante maior eficiência

para os conteúdos via
telefonia móvel

SupportComm 
e m-Wise juntas

O
Brasil encerrou o ano de 2006 com quase 100 milhões de usuários de celu-
lares, ou mais de 53% da população brasileira. A informação faz parte de
um relatório divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) no final do ano passado. Em relação a 2005, houve um cresci-
mento de aproximadamente 16% no número de linhas celulares em ope-
ração. Segundo a Anatel, foi registrado também um pequeno aumento na

cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Dos 5.564 municípios brasileiros, o servi-
ço encontra-se disponível em 3.264 – eram 3.111 municípios ao final de 2005.
Embora essa cobertura atinja 58,66% dos municípios, o acesso à telefonia móvel está
disponível para mais de 167 milhões de habitantes (89,42% da população). O Brasil
é, atualmente, o quinto maior usuário do mundo em termos de telefonia móvel e,
segundo Hugues J. De La Vergne, principal analista da Gartner Consultoria, a maior
força na América Latina.

Ainda em relação à telefonia móvel, o mercado de conteúdo e serviços deve cres-
cer US$ 150 bilhões até 2011, com o acesso mais fácil e rápido à internet móvel. Essas
informações fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo grupo Informa Telecoms &
Media e mostra que as mensagens de texto continuarão a corresponder a boa parte
do mercado, gerando mais da metade dos ganhos previstos para 2011.
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A empresa de pesquisa prevê que
os serviços de mensagem envolvendo
SMS, mensagens multimídia e instan-
tâneas em celulares irão gerar lucros
de US$ 93 bilhões no mundo daqui a
cinco anos. No ano passado, esse
valor foi de US$ 60 bilhões, e a
expectativa é de que em 2007 seja de
US$ 67,4 bilhões. Serviços de entrete-
nimento, como jogos, música, TV,
conteúdo adulto e apostas, que corres-
ponderam a US$ 18 bilhões em 2006,
devem saltar para US$ 38 bilhões em
2011. Apesar de algumas limitações
técnicas, a velocidade de conexão à
internet via celular aumentou. Os dis-
positivos móveis hoje podem transmi-
tir mais rapidamente arquivos de fotos
de alta resolução, vídeos, apresenta-
ções, notícias, textos. Permitem a edi-
ção de galerias pessoais com arquivos
de som e imagem, a transmissão de
reuniões e conferências, a personali-
zação de interfaces de sites e jogos.

São dados como esses que fazem
da telefonia móvel um setor atraente
para as empresas que desenvolvem
produtos, levando-as a adotar tecnolo-
gias cada vez mais avançadas para
atender às exigências do mercado con-
sumidor. Dentro desta perspectiva, a

SupportComm, companhia especializa-
da no desenvolvimento de soluções e
serviços que integram voz e dados, uti-
liza desde o início do segundo semes-
tre de 2006 a tecnologia da israelense
m-Wise Inc. Maior provedora para dis-
tribuição de conteúdos para telefonia
móvel no Brasil, a SupportComm inte-
grou com exclusividade a plataforma
MOMA da m-Wise, após ter feito uma
concorrência internacional da qual
participaram dez empresas, e que foi
vencida pela israelense.

Atualmente, a SupportComm
atende 30% do mercado de telefonia
celular através das operadoras Vivo,
Claro, Telemig e Amazônia Celular.
Segundo César Frantz, presidente da
SupportComm, a escolha recaiu sobre
a m-Wise por esta apresentar a tecno-
logia mais avançada, segura e ade-
quada ao perfil da sua companhia.
"Com um universo de quase cem
milhões de usuários, a empresa preci-
sa de uma plataforma que garanta a
eficiência dos serviços oferecidos",
ressaltou. Fundada em 1997 e sediada
em São Paulo, a SupportComm desta-
ca-se no fornecimento de soluções
completas para o mercado de teleco-
municações, fazendo da convergência

sua principal vantagem competitiva.
Seu foco está na interatividade móvel
e gestão de conteúdo, como ringtones,
jogos, imagens e multimídias, por
meio de tecnologias, ferramentas e
processos que garantam a integridade
dos direitos autorais dos produtores.

Zach Sivan, vice-presidente de
Vendas e de Marketing da m-Wise,
está animado com as perspectivas do
mercado brasileiro e com a parceria
com a SupportComm, principalmente
em função dos últimos dados divulga-
dos pela Anatel. "A m-Wise está no
mercado desde 2000, oferecendo aos
clientes a possibilidade de serviços
customizados, de acordo com as
características individuais. A nossa
plataforma permite isso. O acordo
entre a SupportComm e a m-Wise
prevê o pagamento sobre as licenças
comercializadas. Com base nas opera-
ções atuais da SupportComm, a
expectativa em relação ao valor do
negócio é de cerca de um milhão de
dólares nos dois primeiros anos do
contrato. "Considerando-se o poten-
cial de crescimento do mercado brasi-
leiro e da SupportComm no segmento,
acreditamos que nosso retorno anual
também aumentará", ressalta Sivan.

B
razil finished the year 2006 with almost one hundred mil-
lions of mobile phone users that means, 53% of Brazilian
population. The information is part of a report published by

the National Telecommunication Agency (Anatel) at the end of last
year. Comparing to 2005, there was a growth of approximately
16% in the number of mobile lines operating. According to Anatel,
was also registered a small increase on Personal Mobile Service
(SMP). Brazil is currently the fifth biggest worldwide user of mobi-
le telephony and, according to Hugues J.De La Vergne, main
analyst of Gartner Consulting, the biggest force in Latin America. 

Still concerning to mobile telephony, the market of contents
and services might grow US$ 150 billion until 2011 with the
easier and faster access to mobile Internet. These information are
part of a research published by the group Informa Telecoms &
Media and shows that text messages will continue to correspond
as a good deal of the market, generating more than half of fore-
casted profits for 2011. 

Data like these make mobile telephony an attractive sector for
companies that develop products, leading them to adopt techno-
logies each time more advanced to answer the demands of consu-

mer market. Inside this perspective, SupportComm, a company
specialized in developing solutions and services that integrate data
and voice, uses since the beginning of second semester 2006, the
Israeli technology m-Wise Inc. The biggest provider for contents of
mobile telephony distribution in Brazil, SupportComm, integrated
with exclusivity in the country, the platform MOMA from m-Wise,
after having done an international submission among ten partici-
pant companies, the Israeli company won.

Nowadays, SupportComm attends 30% of the mobile tele-
phony market through operating companies like Claro, Vivo,
Telemig and Amazônia Celular. According to César Frantz, presi-
dent of SupportComm, the choice was on m-Wise because it pre-
sents the most advanced and safe technology adequate to his
company’s profile. "Brazil has about a hundred million of users
and, because of this, the company needs a platform that assures
the efficiency on the offered services", sticked out. Established in
1997 and located in São Paulo, SupportComm is detached offe-
ring complete solutions to telecommunication market, making
convergence its main competitive advantage. 

SupportComm and m-Wise together
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classificar e otimizar o tráfego. Os pro-
dutos NetEnforcer contam com uma
arquitetura avançada, que classifica e
controla o tráfego de redes do sistema
aberto de interconexão (Open Systems
Interconection – OSI). Eles estão dispo-
níveis para qualquer tipo de ambiente
de rede, com um rendimento de proces-
samento bidirecional de 2 Mbps a 
1 Gbps. Além disso, suportam mais de 
um milhão de conexões simultâneas.

Já o NetXplorer é uma solução de
controle pró-ativo centralizado que
proporciona uma visibilidade global e o
autoprovisionamento das redes. Segun-
do Osmar Corrêa Jr., "o NetXplorer ofe-
rece profundidade na informação (drill-
down) no nível do usuário e aplicações
únicas, permitindo localizar e diagnos-
ticar problemas e fatores de lentidão. As
políticas criadas para a rápida imple-
mentação de serviços, configuração e
abastecimento, segurança de redes con-
tra potenciais ataques e alarmes inteli-
gentes podem implementar automatica-

mente ações corretivas antes que os
problemas cheguem a representar cus-
tos significativos". 

Para os provedores de serviços, o
NetXplorer oferece as ferramentas de
informação sobre tráfego e gestão para
controlar as redes de banda larga, o
que é particularmente importante para
o controle dos custos operacionais,
reduzindo as reclamações dos assinan-
tes, aumentando a média de rendimen-
to por usuário e oferecendo novos e
diferenciados serviços. E, para as
empresas, proporciona a visibilidade de
rede que vai além da infra-estrutura e
permite a vinculação de políticas
empresariais às ações específicas, o que
é importante para que os gerentes pos-
sam garantir aplicações críticas e con-
ter custos", acrescentou.

"É importante ressaltar que as suas
soluções integram-se com os sistemas
existentes para suporte a operações e
negócios, de modo a suportar o forneci-
mento de serviços e uma ampla varie-

dade de modelos de faturamento com
base na utilização e no conteúdo", res-
salta o gerente nacional da empresa.
Suas soluções permitem também às
empresas de telecomunicações cobra-
rem assinantes individuais pela utiliza-
ção específica de conteúdo ou aplica-
ção, além dos modelos de faturamento
por volume ou por tempo de ligação. As
soluções da Allot também suportam os
complexos modelos comerciais que
implicam o fornecimento de conteúdo e
serviços IP e a necessidade de compar-
tilhar rendimentos com diversas partes
na cadeia de distribuição.

Nos últimos anos, a empresa recebeu
vários prêmios, destacando-se o TMC
Labs Innovation Award 2006; Empresa
de Crescimento Deloitte Fast 500 EMEA
(2001-2005); nomeação para o Pulver
100, em 2005; Internet Telephony
Magazine "Product of the Year" 2004;
Tolly Group "First & Foremost
Certification" 2004; e Red Herring "Top
100 Private Companies" 2004.

Allot, to relieve the net

T
he Web came to stay. The crescent volume in the infor-
mation traffic is an irreversible reality, mostly after the
appearing of broadband. The great challenge of tech-

nological develop companies is to offer solutions that attend
the market demand. The rendering of services are redefining
the value of their broadband channels and, to fight the
transformation into commodities the broadband service, the
suppliers of Cable, ADSL and advanced mobile communica-
tions are turning to the domain of music, games, IPTV, VoIP,
instant messaging and other IP multimedia services. 

Nevertheless to put this kind of content at the service of
final user, the rendering of services need more than a fast
network. They need a smart network that offers an extensive
perspective in the use of band width besides the capacity to
control and warrant the quality of service. The same is
applied on companies, government and education networks
that are becoming legitimate suppliers of broadband access
and IP services. 

To give answers to these challenges is exactly what the
Israeli company Allot Communication has been doing for the
last 10 years, being specialized in solutions for traffic man-

agement of broadband for smart networks. Developed for
service purveyors, carriers and companies, Allot solutions
use “Deep Packet Inspection” (DPI) technology to change
broadband channels into smart networks. This affords visi-
bility and control, both extremely important for applications
and services management, assuring quality of service (QoS)
refraining operational costs and maximizing profits. 

To reach these targets, the company developed
NetEnforcer gadgets and the management software
NetXploer. These technologies give to service suppliers the
capacity to potentize channel propriety without an expen-
sive update and assure the desired functioning of IP services
– with efficiency, profitability and reliability. 

Last year, Allot installed in Brazil the center of its oper-
ations in Latin America and, to strengthen its performance
in local market, hired at the beginning of 2007, Osmar
Corrêa Jr. for the position of National General Manager. The
Israeli company had already been working in partnership
with CNT, one of the biggest distributors of Network and
Training Center of Information Technology products in
Brazil.
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A
web veio para ficar. O volu-
me crescente do tráfego de
informações na rede é uma
realidade irreversível, princi-
palmente depois do surgi-
mento da banda larga. O

grande desafio das empresas desenvol-
vedoras de tecnologia é oferecer solu-
ções que atendam às exigências do mer-
cado. Os fornecedores de serviços estão
redefinindo o valor dos seus canais e,
para combater a transformação em
commodities do serviço de banda larga,
os fornecedores de cabo, ADSL e comu-
nicações móveis avançadas estão se vol-
tando para o domínio da música, de
jogos, IPTV, VoIP, instant messaging e
outros serviços IP multimídia. 

No entanto, para colocar este tipo
de conteúdo para o usuário final, os
prestadores de serviços precisam mais
do que  uma rede rápida. Eles necessi-
tam de uma rede inteligente, que pro-
porcione uma perspectiva mais abran-

gente da utilização da largura de banda,
além da capacidade de controlá-la e
garantir a qualidade do serviço. O
mesmo se aplica a redes de empresas,
governo e educação, que estão se tor-
nando legítimas fornecedoras de acesso
de banda larga e de serviços IP. 

Dar respostas a esses desafios é exa-
tamente o que faz a empresa israelense
Allot Communications há dez anos,
tendo-se especializado em soluções de
gestão de tráfego de banda larga para
redes inteligentes. Desenvolvidas para
provedores de serviço, carriers e empre-
sas, as soluções da Allot utilizam a tec-
nologia Deep Packet Inspection (DPI)
para transformar os canais de banda
larga em redes inteligentes. Isso propor-
ciona visibilidade e controle, vitais para
a gestão de aplicações e serviços, garan-
tindo a qualidade, contendo custos ope-
racionais e maximizando os lucros.

Para atingir esses objetivos, a
empresa desenvolveu os dispositivos

NetEnforcer e o software de gestão
NetXplorer. Essas tecnologias propor-
cionam aos fornecedores de serviços a
capacidade de potencializar a proprie-
dade do canal sem atualizações dispen-
diosas e de garantir que os serviços IP
funcionem como o desejado – com efi-
ciência, confiabilidade e rentabilidade.

No ano passado, a Allot instalou no
Brasil o centro de suas operações na
América Latina e, para fortalecer sua
atuação no mercado local, contratou,
no início de 2007, Osmar Corrêa Jr. para
o cargo de gerente nacional. A compa-
nhia israelense já vinha atuando em
parceria com a CNT, uma das maiores
distribuidoras de Rede e Centro de
Treinamento de produtos de Tecnologia
da Informação no Brasil. 

A família de produtos de alta per-
formance NetEnforcer facilita a admi-
nistração de redes, baseada na criação
de políticas de tráfego. Essas soluções
ajudam os administradores a monitorar,

Para desafogar a rede
Allot Communications oferece alternativas para

prestadores de serviços e corporações



companhia. O grupo continuará crescen-
do ainda mais no Brasil, pois a direção da
empresa acredita na economia do País,
em sua robustez e em seu potencial de
crescimento nos mercados relevantes.
Estamos criando aqui um centro regional
do Grupo ICL para atender toda a área da
América do Sul”. 

A crise que atingiu o setor agrícola
no último ano não foi suficiente para
arrefecer a confiança do executivo no
mercado brasileiro. Para ele, apesar das
dificuldades, a empresa conseguiu
manter em 2006 o mesmo ritmo de
crescimento dos anos anteriores. Com o
reaquecimento do segmento do agrone-
gócio, as expectativas são bastante oti-
mistas. “O mercado brasileiro é muito
grande, há espaço para outras empresas
crescerem também. É um dos poucos
países do mundo cuja fronteira agríco-
la tem perspectivas de expansão. Mas,
para ganhar o mercado, é preciso fazer
investimentos. A ICL descobriu o
potencial nacional há 30 anos, quando
tomou a decisão histórica de abrir uma
representação no País e, desde então,
começou a investir e não houve decep-
ções”. Mozes foi representante da
empresa no Brasil de 1979 a 1982, tor-
nou-se torcedor do São Paulo e, sempre
que aqui vem, faz questão de levar a
camiseta oficial de seu time. 

Com a reestruturação do grupo
israelense no País, todas as empresas
nacionais do grupo foram incorporadas
sob a razão social ICL Brasil. No entan-
to, a venda de fertilizantes será manti-
da em separado e feita através da
Rotem do Brasil; e dos produtos à base
de bromo continuará sendo responsabi-
lidade da também israelense Chemtra, a
representante da ICL neste segmento.

Segundo o presidente e CEO da ICL
do Brasil Avi Milstein, a empresa aten-
de regularmente 13 diferentes portos,
desde Manaus, no Rio Amazonas, até
Porto Alegre, no Sul. São cinqüenta
navios por ano, ou seja, um por sema-
na. “Desenvolvemos um sistema único
de logística, permitindo servir nossos
clientes eficientemente onde quer que
estejam. Nós nos tornamos um dos mais
importantes fornecedores de fertilizan-
tes no Brasil.”

Aquisições, a estratégia
De acordo com a filosofia do grupo

ICL de verticalização integrada e dire-
cionada para produtos de maior valor
agregado, a companhia abriu em São
Paulo, em 1999, a sua primeira subsi-
diária no País, a BKG Rotem Química,
em Santo Amaro. Para ampliar sua par-
ticipação no mercado nacional, a
empresa integrou o know-how da BKG,
companhia alemã do grupo, e uma
pequena unidade de mistura “food
grade”, passando a abrir um novo mer-
cado para sua linha de Aditivos
Alimentícios.

Em 2005, dando continuidade à
estratégia de solidificar sua presença, o
Grupo ICL adquiriu a Adicon, uma
empresa familiar especializada em aditi-
vos alimentícios para carnes e outros
segmentos. Com amplas e modernas ins-
talações em São Bernardo do Campo, a
companhia passou a ser mais um fator de
expansão no País.

Em dezembro do mesmo ano, a ICL
adquiriu a norte-americana Astaris.
“Com esta aquisição, nós nos tornamos
os proprietários da maior unidade pro-

dutiva de fosfato definido, grau alimen-
tício, da América do Sul. A planta de
São José dos Campos, então pertencen-
te à Astaris, tem capacidade para pro-
duzir 25 mil toneladas de diferentes
produtos fosfatados. Em seguida, a ICL
tornou-se sócia majoritária da
Fosbrasil, cuja planta de Cajati é uma
das maiores produtoras de ácido purifi-
cado da América do Sul e a única no
Brasil apta a produzir ácido grau ali-
mentício.

“Assim, em decorrência de uma
série de aquisições feitas em 2005, o
Grupo ICL tornou-se a maior compa-
nhia integrada de fosfatos da América
do Sul. Temos a capacidade de atender
o mercado com uma linha expressiva de
produtos fosfatados, aditivos alimentí-
cios e para uso técnico específico”, res-
salta Milstein.

A força do grupo israelense está na
sua presença internacional, com unida-
des em diferentes países. Os fertilizan-
tes que chegam ao Brasil, por exemplo,
são oriundos de vários locais. Os fosfa-
tos vêm das minas de Israel e da
Rotem-Amfert Negev na Holanda; o

U
ma noite especial nas depen-
dências do Salão Adolpho
Bloch, da Hebraica, em
dezembro de 2006, marcou a
inauguração da ICL  Brasil, a
nova companhia brasileira

do Grupo ICL (Israel Chemicals, Ltd.),
de Israel. O evento contou com a pre-
sença especial de Akiva Mozes, presi-
dente e CEO do Grupo ICL. 

A empresa israelense possui ativida-

des comerciais no Brasil há mais de 30
anos e começou vendendo rocha fosfáti-
ca, potássio e produtos à base de bromo,
de uma maneira simples e em pequenas
quantidades. No final dos anos 1990, a
direção do grupo tomou uma decisão
estratégica e elegeu o Brasil como priori-
dade. Desde então, os resultados da
empresa no País vêm em um ritmo cres-
cente e, atualmente, a ICL é o maior
exportador israelense para o território

nacional, respondendo por 64% das ven-
das de Israel para o Brasil. O grupo
exporta cerca de US$ 300 milhões para o
mercado local e opera três unidades pro-
dutivas de fosfato definido e aditivos
para a indústria alimentícia no País, com
um total de 90 empregados. 

Segundo Akiva Mozes, “o Brasil é
considerado o principal mercado na
América do Sul e responde por impor-
tante parte do faturamento mundial da
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Inaugurada 
ICL Brasil

Maior do setor químico de
Israel e um dos líderes no
mundo, Grupo ICL aposta 

no mercado nacional

Akiva Mozes (E) e Avi Milstein recebem 
a embaixadora de Israel no Brasil, Tzipora Rimon

Sede do Grupo ICL 
no Mar Morto
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Aspecial night at Salão Adolpho Bloch, Hebraica, in
December 2006, marked the establishment of ICL Brasil, a
new Brazilian company form ICL Group (Israel Chemicals,

Ltd.) from Israel. The event counted on the presence of Akiva
Mozes, President and CEO of ICL Group. 

The Israeli company has commercial activities in Brazil for
more than 30 years and started selling phosphatic roc, potassium
and products based on bromine in a simple way and small quan-
tities. At the end of 90’s, the board of the group took a strategic
decision and elected Brazil as a priority. Since than, the results of
the company in the country are growing and currently ICL is the
biggest Israeli export for Brazilian territory, responding by 64%
of the Israeli sales to Brazil. ICL Group exports around US$ 300
million to local market and runs three productive plants of defi-
ned phosphate and additives for the food industry in the country,
with a total of 90 employees. 

According to Akiva Mozes, “Brazil is considered the main
market in South America and answers by an important part of
worldwide invoice revenue in the company. The group will grow
more and more in Brazil because the board of the company
believes in the Economy of the country, on its robustness and on
its potential to grow inside relevant markets. We are creating a
regional center of ICL Group to attend all South America”. 

The crisis that reached the agriculture sector last year wasn’t
enough to cool down the executive’s trust in Brazilian market.
For him, in spite of difficulties, the company managed to main-
tain in 2006 the same rhythm of growth of the previous years.
With the re-heating of agro business segment, expectations are
very optimists. 

With the re-structuring of the Israeli group in the country, all

national companies belonging to the group were incorporated
under the name of ICL Brasil. However, the sale of fertilizers will
be maintained separately and done through Rotem do Brasil; a
products with bromine base will continue to be under the respon-
sibility of the Israeli Chemtra, ICL representative in this segment. 

According to the group philosophy of integrated verticaliza-
tion and directed to products with of higher aggregated value,
the company opened in São Paulo, in 1999, its first subsidiary in
the country: the BKG Rotem Química, in Santo Amaro. To enlar-
ge its participation in the national market, the company integra-
ted the know-how of BKG, a German company of the group, and
a small unit of “food grade” mixture, opening a new market for
Nourishing Additives. 

In 2005, continuing the strategy to solidify its presence, ICL
Group bought Adicon, a familiar company specialized in nouris-
hing additives for meat and other segments. In December of the
same year, ICL bought the American Astaris. “With this acquisi-
tion we became the owners of the biggest definite phosphate
plant, nourishing degree of South America”. The plant of São José
dos Campos that belonged to Astaris has the capacity to produ-
ce 25.000 tons of different phosphate products. After, it became
a significant partner of Fosbrasil which plant of Cajati is one of
the biggest producers of purify acid of South America and the
only one in Brazil to produce acid in nourishing degree. 

With a headquarter in Tel Aviv, ICL Group has plants in
United States, Europe, Asia and Brazil, research centers in
Missouri (USA) and Landenburg and Ludvigshafen (Germany);
and commercial offices spread all over the world. ICL Fertilizers,
ICL Industrial products, ICL performance Products and ICL
Metallurgy compounds the Group.
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ICL Brazil was inaugurated

Haganá, 
segurança com grife

Q
uem anda pelas ruas resi-
denciais mais sofisticadas
de São Paulo se acostumou
a ver guarda-sóis com vis-
tosas estrelas de David e
seguranças de terno e gra-

vata, aparelhos de comunicação nas
mãos na entrada de muitos prédios e
condomínios. São sinais inconfundí-
veis de que a vigilância do local está
sendo feita pelo Grupo Haganá-
Segurança, Terceirização e Eletrônica,
uma das principais empresas do setor
no Estado. Com forte presença em São
Paulo, a companhia chegou ao inte-
rior e estará, brevemente, no Paraná. 

Além das exigências
dos consumidores em rela-
ção ao número de vagas
nas garagens, ao fitness

center e às piscinas cli-
matizadas, a segurança

tornou-se um quesito básico
na escolha de um apartamen-

to de alto padrão. E o Grupo
Haganá vem se consagrando

como um dos grandes represen-
tantes do setor, participando inclu-

sive de projetos imobiliários em
construção, contribuindo assim para

tornar a segurança mais eficiente.
Apesar de pouco mais de dez anos

de existência, a Haganá tornou-se líder
no mercado de segurança e terceiriza-
ção de serviços de condomínios, com
mais de 4.200 colaboradores e mil
clientes. A empresa atua, também, em
grandes empresas nacionais e interna-
cionais e renomadas instituições de
ensino. De acordo com dados do

Sesvesp, o sindicato das empresas de
segurança de São Paulo, a Haganá está,
atualmente, entre as 20 maiores do mer-
cado, das 400 registradas no Estado. 

Na lista elaborada pela revista Exame
dentre as pequenas e médias empresas
que mais cresceram no Brasil nos últimos
três anos, a Haganá aparece em 49° lugar
entre as 100 primeiras. A Haganá foi
escolhida pelo Secovi (Sindicato da
Habitação) para participar da elaboração
do Manual de Segurança da entidade,
tendo recebido o Prêmio Secovi - 2006
nas categorias “Melhor Marca de
Segurança Patrimonial” e “Melhor Marca
de Segurança Eletrônica”. A empresa pos-
sui, também, a certificação ISO 9002.

“Em 2006, a Haganá não apenas
estreitou os laços com os atuais clientes,
mas ampliou suas atividades, prestando
serviços para empresas fora do ramo de
empreendimentos, como indústrias e
companhias da área de Tecnologia da
Informação”, explica Chen Gilad, israe-
lense, engenheiro civil por formação e
diretor de Planejamento da empresa. A
Haganá já executa serviços para clientes
como Camargo Corrêa, Tecnisa,
Odebrecht e Cyrela Construtora, entre
outros e, da mesma maneira que faz
para empreendimentos residenciais, ela-
bora projetos de segurança preventiva,
totalmente personalizados, adaptando-
se às necessidades de cada segmento.

Criada por ex-oficiais das Forças de
Defesa de Israel, em 1996, a empresa
trouxe ao Brasil a experiência deste
país em técnicas de segurança. O nome
por eles escolhido– Haganá – significa,
em hebraico, “defesa" ou “proteção". “É

Criado por ex-oficiais israelenses, grupo solidifica 
presença em São Paulo e conquista novos mercados

cloreto de potássio, além de ser extraí-
do do Mar Morto, em Israel, é importa-
do também da Inglaterra e da Espanha.
“É justamente o fato de ter tantas
opções que nos dá a flexibilidade para
atender as necessidades do mercado”,
explica Mozes.

Com relação ao segmento de ferti-
lizantes especiais para fertirrigação e
aplicação foliar, foi desenvolvida uma
linha de produtos para atender as
necessidades do mercado. “Com isso,
aumentamos significativamente nossa
participação no mercado brasileiro.
Nossos produtos podem ser encontra-

dos em todas as culturas irrigadas,
desde o Vale do São Francisco, no
Nordeste, até o Rio Grande do Sul”,
ressalta Milstein.

Com sede em Tel Aviv, a ICL possui
unidades fabris nos Estados Unidos,
Europa, Ásia e no Brasil, centros de
pesquisa no Missouri (EUA), em
Ladenburg e Ludvigshafen (Alemanha)
e escritórios comerciais espalhados em
todo o mundo. O Grupo é integrado
pela ICL Fertilizers, ICL Industrial
Products, ICL Performance Products e
ICL Metallurgy. 

Em parceria com o Grupo Delek,

mantém uma subsidiária que atua no
setor de água, a I.D.E Technologies Ltd.
responsável pela construção e geren-
ciamento de mais de 350 usinas de des-
salinização em todo o mundo, entre as
quais, a inaugurada em 2005 na cidade
israelense de Ashkelon. Com uma
capacidade de produção anual de 100
milhões de metros cúbicos, é a maior
do mundo. Atua, ainda, no setor de
logística (armazenamento e transporte)
de matéria-prima e produtos através da
Mifalei Tovala e Negev Star; e mantém
o Instituto para Pesquisa e Desen-
volvimento Ltd. (Tami).
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Sabor brasileiro 
na Terra Santa

Exportadores de carne
adotam medidas 
especiais para atender
consumidor israelense

D
o Centro-Oeste brasileiro,
mais especificamente do
Estado de Mato Grosso do
Sul, sai boa parte da carne
bovina que enriquece o
cardápio da população

israelense. Importador tradicional
dos rebanhos nacionais, Israel é um
dos países que ajudam o Brasil a ser
um dos maiores exportadores mun-
diais de carne, e estar no topo da lista
também em termos de produção.

As exportações de carne bovina
devem alcançar novo recorde em
2007, superando a receita cambial de
US$ 4 bilhões e o volume exportado
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Who walks through the most sophisticated residential
streets of São Paulo, is used to see the sunshades with
showy King David’s stars and security men wearing suits

and ties, walky-talkies on their hands at the entrance of many
buildings and condominiums. These are unmistakable signals
the local security has been done by the Group Haganá-Security,
Outsourcing and Electronics, one of the main patrimonial secu-
rities of the State. With a strong presence in São Paulo, the
company arrived in the country and soon will be in Paraná. 

In spite of less than ten years of existence, Haganá became
a leader in security market and service outsourcing for condo-
miniums and over a thousand clients. The company also per-
forms in big domestic and international companies as well as
renowned educational institutions. According to Sesvesp, the
security Union of São Paulo, Haganá is now among the 20
biggest security companies in the market from the 400 regis-
tered in the State. 

A list elaborated by Exame Magazine among small and
medium companies that grew most during the last 3 years in
Brazil, Haganá appears in 49th place among the hundred first.
Haganá was chosen by Secovi (Union of Habitation) to partici-

pate in the elaboration in a Security Manual of the entity,
receiving a Secovi Prize – 2006 in the categories “The best
Brand for Patrimonial Security” and “The best Brand for
Electronic Security”. The company also has ISO 9002 Certificate. 

“In 2006, Haganá not only narrowed the ties with current
customers but also increased its activities, rendering services for
companies outside the enterprise field as industries and compa-
nies of Information Technology area”, explains Chen Gilad,
Israeli, Civil Engineer and Planning Director of the company. 

Created by ex-officers of Israel Defense Force in 1996, the
company brought to Brazil the Israeli experience in security
techniques. The name chosen by them – Haganá – means, in
Hebrew, “ defense” or “protection”. Among those who made a
bet on their signature label was Residencial Tamboré I and the
buildings located in Higienópolis district, besides Escola
Hebraico-Brasileira Renascença. After, the rest of Residencials
in Tamboré, buildings and condominiums spread all over São
Paulo. In Campinas the first big project of the company was
Alphaville Residencial with 1.200 houses, followed by Capital
Ville, in Jundiaí; Helvetia, in Indaiatuba and others around the
region.
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Haganá, safeguard with designer label

exatamente o que nós fazemos, por
isso, em São Paulo, Haganá virou sinô-
nimo de segurança com qualidade, inte-
grando tecnologia com recursos huma-
nos, pois quando se fala em segurança
patrimonial, esse é um ponto funda-
mental”, diz Gilad.

Entre os primeiros a apostar na grife
Haganá estão o Residencial Tamboré I e
os edifícios localizados no bairro de
Higienópolis, além da Escola Hebraico-
Brasileiro Renascença. Depois vieram os
demais residenciais Tamboré e prédios e
condomínios espalhados por toda São
Paulo. Em Campinas, o primeiro grande
projeto da empresa foi o Alphaville

Residencial, com 1.200 casas, seguido
pelo Capital Ville, em Jundiaí, Helvetia,
em Indaiatuba, e outros na região. 

A empresa mantém uma média de
cem recrutamentos por mês para atender
a demanda do mercado e, segundo Gilad,
o diferencial da Haganá em relação aos
concorrentes está nos métodos de recru-
tamento,  no treinamento e na estratégia
de ação, nos salários 10% superiores, que
estimulam a fidelidade do empregado,
nos projetos de segurança (identificação
de falhas e proposição de soluções no
design do prédio), na fiscalização e
supervisão das equipes através de testes
operacionais, nas simulações de invasão

e nas palestras sobre segurança para
moradores e pessoal de serviço.

“Não adianta nada ter o sistema
eletrônico mais sofisticado e moderno,
se as pessoas envolvidas não estiverem
bem preparadas para usufruir das van-
tagens que este proporciona, nem dis-
postas a respeitar as regras de seguran-
ça estabelecidas. Por isso, temos progra-
mas constantes de palestras ministradas
pelos profissionais da Haganá, pois uma
das formas de se tornar um projeto de
segurança ainda mais eficiente é atra-
vés da conscientização de todos os
usuários envolvidos: colaboradores,
moradores e prestadores de serviços”.

O quadro operacional da Haganá é
composto exclusivamente por vigilan-
tes, certificados por escolas de formação
de profissionais, fiscalizadas pela
Polícia Federal. A central de monitora-
mento Haganá, protegida por portas
blindadas, funciona 24 horas, totalmen-
te informatizada, com back-up remoto,
ou seja, o exemplo de segurança come-
ça na própria empresa, voltada sempre
para a implantação de novos projetos,
visando a segurança de um maior
número de pessoas.

“A Haganá não apenas
estreitou os laços, mas
ampliou suas atividades.”
Chen Gilad
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Tons US$ (000) Tons US$ (000) Tons US$ (000) Tons US$ (000)

Jan/Jan 2007 4.579 9.820 16 41 237 277 4.832 10.138
January/January 2007

Jan/Dez 2005 20.645 37.863 1.784 3.708 1.572 1.950 24.001 43.521
January/December 2005

Jan/Dez 2006 30.657 69.422 626 1.381 1.335 1.765 32.618 72.568
January/December 2006

de 2,5 milhões de toneladas, alcança-
dos em 2006. A perspectiva para este
ano é de que o volume embarcado
tenha crescimento de 10% e que o
faturamento seja 20% superior ao do
ano passado, de acordo com o presi-
dente da Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de Carne
(Abiec), Marcus Vinícius Pratini de
Moraes. As perspectivas da valoriza-
ção do preço da carne bovina – em
cerca de 10% a 12% – juntamente com
a abertura de novos mercados, a con-
solidação, o incremento das exporta-
ções para mercados já parceiros e o
aumento das vendas de cortes nobres,
de valor agregado, são fatores que
contribuirão para que o Brasil consiga
o crescimento previsto.

Pratini também afirma que Rússia
e União Européia – importantes cen-
tros compradores do produto brasilei-
ro, assim como os países do Oriente
Médio –, devem abrir totalmente seus
mercados nos próximos meses para a
carne bovina do Brasil. Em 2006, Israel
comprou 30.657 toneladas de carne in
natura, somando US$ 69,422.000,00;
626 toneladas de carne industrializada,
gerando US$ 1,381.000,00; e 1.335
toneladas de miúdos, no valor de 
US$ 1,765.000,00. O total importado foi
de 32.618 toneladas, ou US$
72,568.000,00. Em comparação a 2005,
houve um aumento de aproximada-
mente 50% no volume total exportado

pelos produtores brasileiros. É preciso
lembrar, porém, que naquele ano e em
parte de 2006, a pecuária brasileira foi
prejudicada pelo surto de aftosa que
atacou os rebanhos em várias regiões,
levando muitos países a imporem um
embargo sobre o produto nacional.
Israel foi um desses países, tendo sus-
pendido a proibição de compra, grada-
tivamente, ao longo de 2006.

Israel exige determinados padrões
para permitir a entrada do produto bra-
sileiro em seu território, o que nem
sempre é considerado vantajoso pelos
exportadores. Segundo André Skirmut,
gerente comercial do frigorífico
Independência Alimentos, “o mercado
israelense, ainda que pequeno, é fiel e já
compra do nosso País há décadas. Este
mercado está bastante estabilizado e o
consumo per capita se mantém regular
ao longo dos anos; por isso, vale fazer
os investimentos necessários às especi-
ficidades impostas pela lei religiosa
judaica para atender à demanda”.

O Independência Alimentos iniciou
suas exportações de carne kasher – de
acordo com as leis dietéticas judaicas
– para Israel, em 2000. Segundo Júlio
César do Nascimento, gerente indus-
trial da Unidade de Anastácio (MS), o
mercado israelense consome diversos
tipos de cortes. Para vender seus pro-
dutos para esse país, a empresa conta
com o acompanhamento de uma equi-
pe especializada de rabinos, que faz o

abate de acordo com os preceitos
judaicos. O aumento no custo de pro-
dução é habitualmente absorvido pelo
importador, ou seja, fica embutido no
preço de venda. 

A unidade do frigorífico em
Anastácio, local onde é produzida a
carne que vai para Israel, tem uma
equipe de 16 religiosos, mais um rabi-
no-chefe, como parceiros do dia-a-dia.
Eles são responsáveis pelo acompanha-
mento passo a passo, desde a degola,
inspeção da carcaça, acompanhamento
rigoroso na salga antes da desossa, até
chegar ao processo final. “A presença
deles muda a rotina diária, mas já esta-
mos acostumados, pois adquirimos
experiência e conhecimento para pro-
duzir com qualidade e respeito às exi-
gências dos nossos clientes”, afirma o
gerente industrial da unidade.

Esta planta é a única no País que
tem estrutura direcionada a Israel para
produzir com qualidade e rapidez.
“Todos os nossos colaboradores parti-
cipam da rotina que implantamos no
processo produtivo com os rituais reli-
giosos dos rabinos em todos os seto-
res, desde a degola até a embalagem
do produto final e o carregamento dos
contêineres”, enfatiza César do
Nascimento. 

A empresa
Fundado em 7 de setembro de

1977, o frigorífico Independência
Alimentos iniciou suas atividades com
a produção de carne seca para as
regiões Norte e Nordeste do Brasil,
contando com 50 colaboradores e
uma pequena produção pecuária em
Nova Andradina, também em Mato
Grosso do Sul. De lá para cá, sempre
com foco na valorização da força de
trabalho e na qualidade de seus pro-
dutos, experimentou um crescimento
excepcional, exportando para todos
os continentes e participando da evo-
lução de um setor que representa
importante fatia da balança comercial
do País. São mais de cinco mil colabo-
radores diretos dando suporte a toda
essa estrutura. O frigorífico possui
oito unidades industriais destinadas
ao processamento de carne bovina.

Exportações de Carne Bovina  para Israel
Exports of Bovine Meat to Israel

Mercado Carne In natura Carne Industrializada Miúdos Total
Market Meat In natural Industrialized Meat Giblets Total

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec)
Source: Brazilian Association of Meat Exporting Industries  (Abiec)
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From Brazilian Center-West, more specifically from the
State of Mato Grosso do Sul comes a good deal of bovine
meat that enriches the Israeli menu. Traditional importer

of national cattle, Israel is one of the countries that help Brazil
to be one of the biggest worldwide exporters of meat, besides
to be at the top of the list concerning to production.

The bovine meat exports must reach a new record in 2007,
surpassing the exchange revenue of US$ 4 Bi and the exported
value of 2.5 tons in 2006. The perspective for this year is that
the shipping value will increase 10% and the billing will be
20% superior comparing to the last year, according to the pre-
sident of Brazilian Association of Meat Exportation Industries
(Abiec), Marcus Vinícius Pratini de Moraes. 

In 2006, Israel bought 30.657 tons of meat  “in natural’,
adding up to US$ 69.422; 626 tons of processed meat, genera-
ting US$ 1.3681; and 1.335 tons of viscera with the value of
US$ 1.765. The total imported was of 32.618 tons and with the
value of US$ 72.568. Comparing to 2005, there was an increa-
se of approximately 50% in the total volume exported by
Brazilian producers. However, it is necessary to remember that
that year and part of 2006, Brazilian cattle breeding was dama-
ged by foot-and-mouth disease that attacked the livestock in
many regions, leading many countries to impose an impediment
of Brazilian product. Israel was one of these countries, suspen-
ding the purchase interdiction gradually along 2006. 

Israel demands certain standards to allow the entrance of
Brazilian products in its territory, which is not always conside-
red advantageous by exporters. According to André Skirmut,
commercial manager of the cold storage Independência
Alimentos, “Israeli market, though it is small, is loyal and buy
from our country for decades. This market is well established
and the consumption “per capita” stays regular throughout all
these years and, for this, it is worthwhile to make the neces-
sary investments to the specificity imposed by the Jewish reli-
gious law to attend the demand”. 

The Independência Alimentos started its exports of kosher
meat – according to the dietetic Jewish law – to Israel in 2000.
According to Júlio César Nascimento, industrial manager of the
unit Anastácio (MS), Israeli market consumes many kinds of
slaughtering. To sell its products to Israel, the company counts
on the attendance of a specialized team of rabies that makes
the slaughter according to the Jewish received notions. 

The unit of cold storage in Anastácio (MS) where the meat
that goes to Israel is produced has a team of 16 religious peo-
ple, plus a chief rabbi, as daily partners. They are responsible for
the attendance, step by step, since the decollation, carcass ins-
pection, and a rigorous attendance when the meat is being
salty before being removed from the bone, until the final pro-
cess. This plant is the unique in the country with the structure
aimed to Israel, in order to produce with quality and rapidity.

Brazilian taste in the Holy Land

“Todos os nossos 
colaboradores 
participam da rotina
que implantamos no 
processo produtivo.”

César do Nascimento
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Mashav, canal 
para a cooperação

fome e da pobreza por meio de um
desenvolvimento contínuo, proteção
ambiental, desenvolvimento comuni-
tário e transferência de tecnologia.
Fazem parte, também, da agenda de
atividades cursos de pós-graduação
sobre diferentes disciplinas nos cen-
tros de formação israelense. A bolsa
de estudos oferecida aos participantes
custeia palestras, visitas de campo,
materiais de estudo, pensão completa,
seguro médico durante o período do
curso. As datas de início, término, a
duração dos programas e o número de
vagas dependem da área escolhida. O
cronograma, que inclui todo o proces-
so, está disponível no site da Embai-
xada (http://www.brasilia.mfa.gov.il).

Os cursos destinam-se a "trans-
missores de informações", como pro-
fessores, funcionários de entidades do
governo e organizações não-governa-
mentais. Para se candidatar, é neces-
sário ter formação universitária e
idade entre 24 e 50 anos. É requisito,
ainda, que o interessado tenha expe-
riência prática de pelo menos três
anos na área de interesse. Os custos
das passagens aéreas de ida e volta a
Israel não são cobertos pelo programa.
Contudo, segundo a Embaixada de
Israel no Brasil, os candidatos, em

vários casos, conseguem a passagem
na própria universidade ou entidade à
qual estão filiados.

A seleção é feita nos dois países.
No Brasil, a Embaixada faz uma tria-
gem dos formulários e entrevista os
aspirantes. Os aprovados terão seus
pedidos avaliados em Israel por repre-
sentantes dos respectivos centros de
ensino. Não há um número exato de
vagas. A definição depende do nível
dos candidatos e do número total de
postos ofertados pelo governo israe-
lense. A participação de brasileiros,
porém, tem aumentado.

Além da organização de cursos, o
Mashav participa ativamente da maio-
ria das missões humanitárias organi-
zadas por Israel em regiões atingidas
por catástrofes naturais, como terre-
motos e também epidemias.

O Centro de Cooperação Inter-
nacional para o Desenvolvimento
Agrícola, Cinadco, sigla em inglês, é
um dos vários institutos utilizados
pelo Mashav para sediar e ministrar os
cursos para os bolsistas estrangeiros.
Especializado na área de agricultura,
cujos avanços obtidos por Israel são
reconhecidos internacionalmente, ofe-
rece programas em inglês, espanhol,
francês e russo.

E
m 1958, dez anos após a criação do
Estado de Israel, o governo tomou uma
decisão que o futuro mostraria ser
estratégica na maneira do novo Estado
se relacionar com a comunidade inter-
nacional: criou um programa de coo-

peração internacional. Tinha por objetivo prin-
cipal compartilhar com outros países os êxitos
obtidos em diferentes áreas, viabilizando a
transferência de experiências, metodologias e
tecnologias. Assim, nascia o Mashav (sigla em
hebraico de Machlaká leShituf Benleumi). Um
importante programa do Ministério das
Relações Exteriores, o Mashav abriu a série
para as várias formas de cooperação interna-
cional implantadas por Israel, entre as quais, a
concessão de bolsas de estudos.

Os cursos implementados visam a desen-
volver os recursos humanos e das habilidades
profissionais. Combinando teoria e planeja-
mento prático, enfatizam a erradicação da

Os cursos visam 
desenvolver os recursos

humanos e as 
habilidades profissionais

In 1958, ten years after the creation of the State of Israel, the
government took a decision that the future would show as
strategic concerning to the relationship the new State would

have with international community – created an international
program of cooperation. It had as main target to share with
other countries the obtained success in different areas, making
feasible the transference of experiences, methodology and tech-
nology. In this manner, Mashav was born. 

The implemented courses seek to develop human resources
and professional abilities. Matching theory and practical plan-
ning, they emphasize hunger and poverty eradication through a
continuous development, environment protection, communita-

rian development and transference of technology. Post-gradua-
tion courses about different subjects in Israeli building up cen-
ters, are also part in the agenda of activities. The scholarship
offered to the participants defrays lectures, field visits, materials
for study, full pension and health insurance during the course.

The courses are dedicated to “information transmitters” as
teachers, employers of governmental entities and Non-
Governmental Organizations(NGO). To apply, it is necessary to
have college graduation and age between 24 and 50. It is also a
requirement that the person interested, has practical experience
of at least three years on the interested area. Costs with air tic-
kets to and from Israel, are not covered by the program.
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Mashav, a channel of cooperation
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C
onhecer de perto os projetos de
piscicultura desenvolvidos pela
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São
Francisco e do Paraíba
(Codevasf) no Brasil foi o obje-

tivo da visita de cinco dias do consultor
israelense Uri Ben-Israel, no início de
2007. Com interesse específico no cul-
tivo de tilápias em tanques-rede, o
roteiro concentrou-se na região do
Baixo São Francisco, onde está loca-
lizado um dos maiores pólos desta
modalidade no País. Ben-Israel con-
tou com o apoio da Embaixada de
Israel no Brasil, através da atuação
de Raphael Singer, primeiro secretá-
rio da missão israelense em Brasília,
da gerente de Desenvolvimento
Territorial da Área de Revitalização
das Bacias Hidrográficas da
Codevasf, Kênia Marcelino, e de
Thompson Ribeiro, chefe da Unidade
de Recursos Pesqueiros e Aqüicultura
da instituição.

Com mais de 30 anos de experiência
na área de piscicultura e especialização

em aqüicultura, Ben-Israel tem atuado
não apenas na implantação e no gerencia-
mento de viveiros de peixes, mas também
em diversos aspectos do marketing e pro-
cessamento das espécies. Ele vem acompa-
nhando há anos, à distância, o que se rea-
liza nessa área no Brasil e decidiu que era
o momento de conhecer de perto a realida-
de brasileira. A agenda incluiu três temas
principais: criação de peixes em tanques,

Piscicultura atrai
consultor israelense

Projetos para produção superintensiva 
de tilápias despertam interesse de Ben-Israel

estações experimentais e assistência, e
unidades de processamento. 

Acompanhado por Thompson
Ribeiro, pelo responsável pela gestão
do Centro de Referência em Aqüi-
cultura do São Francisco (Ceraqua/SF),
Eduardo Jorge Motta, e pelo chefe da
Unidade de Arranjos Produtivos da
Superintendência Regional de Penedo,
Alexandre Bonifácio, o consultor
israelense visitou os diversos projetos
desenvolvidos ou apoiados pela
Codevasf na área de aqüicultura na
região. A comitiva contou, também,
com o apoio das Superintendências
Regionais de Aracaju, Penedo,
Juazeiro, do Escritório de Apoio de
Itaparica e da Câmara Setorial de
Aqüicultura do Baixo São Francisco. 

Segundo Kênia Marcelino, o pro-
grama tinha como meta dar a Ben-
Israel uma visão geral sobre o cultivo
da tilápia e o sistema de processamen-
to e comercialização desse peixe na
região do Baixo São Francisco. Assim,
a visita incluiu dois grandes projetos
em tanques-rede, implantados por
empresários nas cidades de Caruripe e
Piranhas, ambos em Alagoas; um de
assentados da Reforma Agrária, em
Piranhas; um de pescadores, em Paulo
Afonso (BA); e uma criação de tilápias
no sistema de raceways, tanques de
concreto com alto fluxo de água, tam-
bém em Paulo Afonso.

A Estação de Piscicultura do Itiúba,
em Porto Real do Colégio (AL), perten-
cente à Codevasf, onde está sendo
implantado o Ceraqua/SF, e a Estação
de Piscicultura da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (Chesf),

em Paulo Afonso, estiveram também
na programação. Foram realizadas,
ainda, visitas às unidades de beneficia-
mento de pescado nas cidades de
Penedo e Propriá (SE), implantadas
pela Codevasf, e à unidade de benefi-
ciamento de Pescado da Empresa
Netuno, em Paulo Afonso. Além disso,
o consultor visitou o Instituto Xingó,
em Alagoas, um centro de pesquisas
sobre o semi-árido nordestino, onde
proferiu palestra sobre a piscicultura
em Israel para um público composto de
técnicos da Codevasf e de estudantes
da Universidade Federal de Alagoas.

Tanto no Brasil quanto em Israel
são utilizados sistemas superintensivos
de produção de peixes (alta produtivi-
dade por metro cúbico de água, com o
uso de rações balanceadas, água com

parâmetros físico-químicos específicos
e alta densidade de estocagem). No
caso de Israel, sistemas com recircula-
ção de água são comuns, enquanto no
Brasil o sistema de tanques-rede é o
mais usado quando se trata de criação
superintensiva de peixes. Esse procedi-
mento, principalmente para a tilápia, é
de interesse de ambos os países e deve
ser foco de cooperação técnica. O con-
trole da qualidade de água, nutrição
avançada e o uso de equipamentos
para otimização da produção são ape-
nas alguns itens que ambos têm inte-
resse em desenvolver. “A melhor
maneira de viabilizar projetos de coo-
peração é proporcionar visitas de téc-
nicos de um país ao outro, de maneira
que possa haver intercâmbio de conhe-
cimentos e experiências. A realização

Criação de Tilápias no Brasil

“No meu ponto de vista, os projetos
que visitei são empreendimentos
bem-sucedidos.”

Ben-Israel
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e To understand the projects of pisciculture developed by
Codevasf (Compania de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Paraíba) in Brazil was the target of five days

visit of Israeli consultant Uri Ben-Israel at the beginning of 2007.
With a specific interest in cultivating Ictiol Tilapia inside tank-
nets, the itinerary concentrated in the region of Low São
Francisco river where is located one of the biggest pole of this
modality in the country. The consultant counted on the support
of Embassy of Israel in Brazil, through the performance of
Raphael Singer, first-secretary of the Israeli mission in Brasilia;
the manager of Territorial Development of the Revitalization Area
in the Hydrographical Basin of the company, Kênia Marcelino,
and with Thompson Ribeiro, chief of the Unit of Fish Hatchery
and Waterculture of the institution. 

With over 30 years of experience in pisciculture area and
specialization in water culture of Israel, Ben-Israel has been per-
forming not only implanting and managing fishponds but also in
many marketing and processing aspects of species. He has been
following aside though the years what we are doing in this area
in Brazil and decided to get a better acquaintance of the Brazilian
reality. The agenda included three main subjects: fishing breed in
tanks, experimental and assistance stations, and unit processing. 

Followed by Thompson Ribeiro, Eduardo Jorge Motta (res-
ponsible for the management of Ceraqua/SF – Center of
Reference in Water Culture of São Francisco – and, by Alexandre
Bonifácio (Unit of Productive Arrangements of Regional
Superintendence of Penedo chief), the Israeli adviser visited many
projects developed or supported by Codevasf on Water culture
area in the region. The entourage also counted on the support of
the Regional Superintendence of Aracaju, Penedo, Juazeiro; the
Support Office of Itaparica and of Sectorial Chamber of Water
Culture from the Low São Francisco river.

According to Kênia Marcelino, the program had as a goal to
give Ben-Israel a general vision about the culture of Ictiol Tilapia
and processing and commercialization system of this fish in the
region of Low São Francisco River. The visit included two big pro-
jects in fishing net-tanks implanted by entrepreneurs at the cities
of Caruripe and Piranhas, both in Alagoas; one of settled people

from Agrarian Reform in Piranhas; one of fishermen in Paulo
Afonso (BA); and a nursing of Ictiol Tilapia in raceways system,
concrete tanks with high flow of water, also in Paulo Afonso.

The Station of Pisciculture of Itiúba in Porto Real do Colégio
(AL) that belongs to Codevasf where Ceraqua/SF is implanted and
the Station of Pisciculture of Companhia Elétrica do São Francisco
(Chesf) in Paulo Afonso, were also in the program. Visits were made
to the units of fishing improvement in cities like Penedo and Própria
(SE), implanted by Codevasf, and to the unit of fishing improvement
of the Company Netuno in Paulo Afonso. Besides, the advisor visi-
ted the Institute Xingo in Alagoas, a research center about the semi-
arid of the northeast region where he gave a lecture about piscicul-
ture in Israel for an audience composed by Codevasf technicians and
student from Universidade Federal of Alagoas. 

Ben-Israel said he was impressed with the pisciculture deve-
loped in Low São Francisco with Codevasf support. “The potential
for the pisciculture in São Francisco River is fantastic. In a short
time this region will be the main fishing producer in the world.
Here, there is abundance of water, and excellent weather, abun-
dant and efficient labor, besides an active government through
companies as Codevasf”. Before the potential, the Israeli affirmed
that entrepreneurs and members of the government from his
country will visit, and soon, the region. After the change of mis-
sions, it will be fundamental to discuss an agenda to define which
areas must be priorized to implement, in fact, cooperation. 

“It is worthwhile to start a partnership in water culture area
between Israel and Codevasf”, he said. He took the chance to
praise the structure of the company and the way it performs in
the region, rendering technical assistance, developing projects,
spreading technology and structuring fishing productive chain.
“The biggest part of fishing breeding in São Francisco River
region, is done in small net-tanks, differently from what happens
in other countries. Sizes here change between 5,8 and 100 m3,
when the habitual is usually tanks with at least 1.500m3.
Methods and techniques used in almost all places I visited are the
same. But I have to confess that the growth index and economi-
cal results are impressing. From my point of view, the projects I
visited are well succeeded enterprises”, sticked out Ben-Israel.
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Pisciculture attracts Israeli consultant

de cursos e ações conjuntas são tam-
bém instrumentos para a troca de
conhecimentos entre Israel e Brasil”,
diz Kênia Marcelino.

Israel, apesar da pequena área ter-
ritorial e da escassez de água, desen-
volveu, já há bastante tempo, tecnolo-
gia que lhe permite produzir grande
quantidade de peixes com baixo volu-
me de água, sendo referência mundial
em sistemas superintensivos de pro-
dução e reaproveitamento de água
para aqüicultura. O cultivo de peixes
ao ar livre é realizado durante oito
meses ao ano, devido ao inverno rigo-
roso. A produção durante todo o ano
requer o uso de estufas aquecidas, o
que aumenta os custos. O país tam-
bém desenvolveu equipamentos para
a produção automatizada de pescados,
devido ao alto custo da mão-de-obra. 

O Brasil possui grandes áreas pro-
pícias à piscicultura e o sistema de
cultivo mais utilizado é em viveiros
escavados, obtendo-se, em geral,
média produtividade. Mesmo com
abundância de água e de terras,
somente há pouco tempo o País ini-
ciou cultivos de alta produtividade,
utilizando o sistema de criação supe-
rintensiva de peixes, neste caso espe-
cífico em tanques-rede, aproveitando
os imensos reservatórios existentes.
Ao contrário de Israel, o Brasil não
apresenta grande automatização na
produção, devido à disponibilidade de
mão-de-obra relativamente barata e,
em algumas regiões como no Nordeste
do País, o cultivo pode ser realizado
durante os 12 meses do ano.

Ben-Israel disse estar impressiona-
do com a piscicultura desenvolvida no

Baixo São Francisco, com o apoio da
Codevasf. "O potencial para a pisci-
cultura do São Francisco é fantástico.
Em pouco tempo essa região será a
principal produtora de pescado do
mundo. Aqui existe água em abun-
dância, clima excelente, mão-de-obra
farta e eficiente, além de um governo
atuante por meio de empresas como a
Codevasf". E diante do potencial, o
israelense afirmou que empresários e
membros do governo de seu país irão
visitar em breve a região. Depois da
troca de missões, será fundamental a
discussão de uma agenda para definir
quais as áreas que deverão ser priori-
zadas para que a cooperação seja de
fato implementada.

"Vale a pena ser iniciada uma par-
ceria na área de aqüicultura entre
Israel e a Codevasf", disse ele, que
aproveitou para elogiar a estrutura da
empresa e a forma com que ela atua
na região, prestando assistência técni-
ca, desenvolvendo projetos, propa-
gando tecnologia e estruturando a
cadeia produtiva do pescado. “A
maior parte da criação de peixes na
região do São Francisco é feita em
pequenos tanques-rede, diferentemen-
te do que ocorre em outros países. Os
tamanhos aqui variam entre 5,8 e
100m3, quando o usual é geralmente
de tanques com pelo menos 1.500m3.
As técnicas e os métodos usados em
quase todos os locais que visitei são
os mesmos. Mas devo confessar que o
índice de crescimento e os resultados
econômicos são impressionantes. No
meu ponto de vista, os projetos são
empreendimentos bem-sucedidos”,
ressaltou Ben-Israel.

Para Kênia Marcelino, "estas arti-
culações são uma oportunidade para
transferência de tecnologia e troca de
informações entre comunidades com
distintas realidades e possibilitam a
vinda de investidores estrangeiros
para o Vale do São Francisco.

Segundo Jonas Paulo Neres, dire-
tor da área de revitalização das bacias
hidrográficas, “no momento em que a
piscicultura ganha uma importância
fundamental no Programa de Revi-
talização da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco – rio piscoso é rio com
vida –, a cooperação técnica e a troca
de conhecimentos com os israelenses
é, para nós da Codevasf, de grande
importância para os trabalhos desen-
volvidos nessa região”.

Uma das espécies mais cultivadas
no Brasil e no mundo atualmente é a
tilápia, desenvolvida em Israel nos
anos 1950, ajudando a sua dissemina-
ção mundialmente. Nos dias de hoje, o
mundo está enfrentando uma série de
problemas na sua produção, buscando
métodos alternativos para criar espéci-
mes machos e orgânicos, além de solu-
ções para atender às demandas das
legislações ambientais. Todos esses
temas podem ser pesquisados e desen-
volvidos conjuntamente pelo Brasil e
por Israel, país que tem ampla expe-
riência em tecnologia de criação de
peixes. O Brasil, por sua vez, possui a
vantagem das condições climáticas
aliadas à quantidade e à qualidade da
água. Outro ponto importante para
essa cooperação, na opinião do con-
sultor israelense, é o estabelecimento
de programas de intercâmbio para
docentes e estudantes nos dois países.



ses, que se dá de maneira espontânea,
sem nenhuma interferência oficial. É a
linguagem dos povos aproximando as
sociedades. 

Desenvolvido na Tchecoslováquia
por Imi Lichtenfeld, em 1930, o Krav
Magá começou a ser difundido quando
Imi se mudou para Israel, antes mesmo
da independência do Estado. Primeiro
ensinado aos membros da Haganá
(grupo israelense precursor das Forças
de Defesa), o Krav Magá foi adotado
pelos militares e pela polícia após a
independência do Estado de Israel. “É,
essencialmente, uma arte de defesa
pessoal, e não marcial. Os golpes são
simples e não há regras, pois a finali-
dade é a autoproteção e a recuperação
rápida em situações de perigo”, expli-
ca Mestre Kobi. 

Ele foi o introdutor da modalidade
na América Latina em 1990, come-
çando pelo Rio de Janeiro, onde fun-
dou a Associação Brasileira de Krav
Magá, reconhecida pela Secretaria de
Esportes e pelo Ministério da
Educação. Montou uma academia,
investiu em uma empresa de treina-
mento de seguranças e executivos –
Top Defense – e escreveu três livros.
Em 2002, fundou a Federação Sul-

Americana de Krav Magá. Além dos
cursos intensivos para civis, a asso-
ciação oferece 23 módulos para as
áreas de segurança privada, pública e
militar, e programas para proteção de
autoridades e de aeronaves. 

Atualmente há 58 academias no
Brasil, distribuídas em 10 Estados,
sendo que todos os seus instrutores
são supervisionados diretamente pela
Federação Sul-Americana e por Mestre
Kobi. Integram sua equipe 44 instruto-
res e 108 monitores. Entre as entidades
e organizações que adotaram o Krav
Magá estão: Batalhão de Operações
Policiais Especiais, Guarda Municipal
do Rio de Janeiro, Batalhão de Polícia
do Exército, Marinha do Brasil-
Companhia de Polícia e Polícia Federal
de Brasília. 

AO RITMO DO BERIMBAU
Tel Aviv, Haifa, Hertzlia e Ashdod

são algumas das cidades israelenses
nas quais a capoeira entrou na agenda
de atividades físicas da população.
Seja com instrutores brasileiros ou
israelenses, este misto de luta, jogo e
dança está incorporado à rotina da
população. As estimativas indicam que
há cerca de 20 mil capoeiristas no
país. Um deles é Edan Harari, instrutor
há 12 anos do núcleo Capoeira Man-
dinga-Cordão de Ouro, em Tel Aviv,
vinculado ao grupo do Grande Mestre
Suassuna “Cordão de Ouro”. Capoei-
rista há 15 anos, Harari conta ter-se
apaixonado pela modalidade na sua
primeira visita ao Brasil. 

“Eu estava caminhando por uma
rua, em Salvador, quando ouvi uma
música ao longe. Fui-me aproximando
e de repente vi dois rapazes jogandoE

m uma sala espaçosa, jovens
com calças e camisetas bran-
cas jogam capoeira ao som do
batuque tradicional, enquan-
to procuram acompanhar os
movimentos e as instruções

de seu professor. Uma cena muito
familiar aos brasileiros, apenas com
uma diferença: os capoeiristas falam
hebraico. A academia não está locali-
zada em qualquer um dos inúmeros
municípios do Brasil, mas sim em Tel
Aviv, uma das maiores cidades de
Israel.

A milhares de quilômetros de Tel
Aviv, em uma academia no Rio de
Janeiro, outro grupo de jovens se
dedica ao Krav Magá, a luta de defe-
sa israelense, que, em hebraico, signi-
fica “combate próximo”. O instrutor é
Kobi Lichtenstein, mais conhecido
como Mestre Kobi, que, mesmo falan-
do português, ainda mantém um leve
sotaque do idioma de seu país de ori-
gem: Israel.

A crescente disseminação da
capoeira, em Israel, e do Krav Magá,
no Brasil, é um dos inegáveis sinais do
intercâmbio cultural entre os dois paí-
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Krav Magá no Brasil;
capoeira em Israel

O fluxo entre os dois países é constante
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The crescent dissemination of Capoeira in Israel and Krav
Magá in Brazil is one of the undeniable signals of cultural
interchange between the two countries, appearing in a

spontaneous way, with no official interference. It is people’s
language approaching societies. 

Developed in Tchecoslovaquia by Imi Lichtenfield in 1930,
Krav Magá started to be spread out when Imi moved to Israel,
before the Independence. First taught to Haganá members (an
Israeli group at the earlier Force of Defense), Krav Magá was
adopted by the militaries and by the police of the State of
Israel. “It is, essentially, an art of personal and not martial
defense. The strokes are simple and there are no rules because
the target is self-protection and a quick recover under dange-
rous situations”, explains Master Kobi Lichtenstein.

He was the responsible for this modality in Latin America in
1990, starting in Rio de Janeiro where he founded the Brazilian
Association of Krav Magá, recognized by the secretary of Sports
and by the Ministry of Education. He settled an academy, inves-
ted in a safety and executive training company – Top Defense –
and wrote three books. In 2002, he founded South-American
Krav Magá Federation and by Master Kobi. Among the entities
and organizations that adopted Krav Magá is: Battalion of
Special Police Operations, Municipal Guard of Rio de Janeiro,
Brazilian Navy-Police Company and Federal Police from Brasilia.

Tel Aviv, Haifa, Hertzelia and Ashdod are some of Israeli
cities where capoeira is in the agenda of the population physi-
cal activities. With Brazilian or Israeli instructors, this mixture
of fight, game and dance is incorporated to the population rou-
tine. The estimations indicate around 20 thousand “capoeiris-
tas” (people who practices capoeira) in the country. One of
them is Edan Harari, instructor for 12 years in the center
Capoeira Mandinga-Cordão de Ouro in Tel Aviv, entailed to the
Grande Mestre Suassuna “Cordão de Ouro”. Capoeirista for 15
years, Harari says that he was in love by the modality at his first
visit to Brazil. 

Nowadays there are Capoeira Centers everywhere in Israel,
being one of the most popular activities among children and
also attracting grown ups around 40´s. With the amount of five
thousand students in the country, Capoeira Mandinga-Cordão
de Ouro has 100 instructors that take constant part in recycling
programs in Israel and Brazil. In May 2007, the group accom-
plished 15 years of activities. Besides giving classes, Harari is
also the coordinator of a group that performs shows called
Mandinga connected to Cordão de Ouro which performances
include capoeira, samba (Brazilian dance of African origin),
batucada (music and rhythm of Afro-Brazilian dance)and other
expressions of Brazilian culture.

Krav Magá in Brazil; Capoeira in Israel

capoeira. A beleza e o mistério dos
movimentos fascinaram-me e acabei
ficando seis meses no Brasil, tempo
bem mais longo do que havia planeja-
do. Este foi o começo da minha histó-
ria com a capoeira e, desde então, não
deixei mais de praticá-la.” Ele já este-
ve no Brasil dez vezes, reunindo-se
com mestres capoeiristas para apren-
der cada vez mais os segredos e as tra-
dições da modalidade: “Tento vir uma
vez por ano e cada viagem é um
aprendizado constante sobre os luga-
res, a cultura e o povo brasileiro”,
afirma Harari, que concentra suas
aulas em Tel Aviv e arredores. 

Atualmente, há academias de

capoeira em qualquer lugar de Israel,
sendo uma das atividades mais popu-
lares entre crianças e atraindo, tam-
bém, adultos em torno dos 40 anos.
Com cerca de cinco mil alunos no
país, a Capoeira Mandinga-Cordão de
Ouro possui 100 instrutores que parti-
cipam constantemente de programas
de reciclagem em Israel e no Brasil.
Em maio de 2007, o grupo completou
15 anos e, para marcar a data, organi-
zou um workshop de quatro dias na
cidade israelense de Raanana, com a
participação especial de Mestre
Suassuna.

Além de dar aulas, Harari é tam-
bém coordenador do grupo de shows

Mandinga, cujos espetáculos incluem,
além da capoeira, samba, batucada e
outras expressões da cultura brasilei-
ra. Em julho de 2006, Harari partici-
pou do show do grupo brasileiro
Olodum em Israel, a convite de Tonho
Matera, vocalista da banda.

O Capoeira Mandinga é um dos
centros de difusão em Israel e sede de
eventos internacionais do calendário
da modalidade. O Abadá-Capoeira e a
Capoeira Sul da Bahia são outros gru-
pos brasileiros que mantêm núcleos
no país. O fluxo de mestres capoeiris-
tas entre os dois países é constante,
assim como existem sites detalhados
em hebraico.
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A realidade que
não é notícia

Centro Peres para a Paz
dedica-se a programas
de cooperação entre 
israelenses e palestinos
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N
o quarto andar de um
pequeno edifício, em uma
ampla avenida de Tel Aviv,
funciona o Centro Peres
para a Paz. Apesar de seu
nome remeter imediata-

mente ao atual vice-primeiro-ministro
de Israel e também ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, em 1993,
Shimon Peres, a instituição não é um
personagem muito freqüente nas man-
chetes da mídia internacional. Criado
há dez anos pelo estadista, o Centro é
uma organização não-governamental
que visa a aproximação e a convivên-
cia harmônica entre Israel e seus vizi-
nhos árabes e palestinos. 

Idealizador do que ele define como
“Novo Oriente Médio” – uma região
na qual a coexistência será uma reali-
dade natural –, Peres é um ferrenho
defensor da idéia de que os povos da
região devem trabalhar juntos para
construir a paz através da cooperação
e do desenvolvimento sócio-econômi-
co, e também da interação entre os
indivíduos. Mais ainda, Peres acredita
que somente aprendendo a viver lado
a lado, conhecendo a cultura, a histó-
ria e as características de cada um dos
protagonistas dos conflitos do Oriente
Médio é que as sociedades desenvol-
verão a capacidade de entender a
situação de quem está do outro lado
da fronteira. O conhecimento mútuo é
fundamental, segundo ele, para a
construção da confiança. 

O desafio, sem dúvida, é gigantes-
co, pois confiança é uma palavra que
não está muito em moda no Oriente
Médio há décadas. O ceticismo é uma
das características marcantes na visão
dos envolvidos no conflito árabe-
palestino-israelense nos últimos anos.
Ainda assim, o Centro Peres para a Paz
completou dez anos em 2006 e, entre
altos e baixos, vem desenvolvendo
ininterruptamente vários projetos nas
áreas educacional, social e econômica,
melhorando a relação entre israelenses
e palestinos. Totalmente financiado
por doações de Israel e do exterior, é
uma instituição centrada nos interes-
ses econômicos e sociais comuns dos
árabes e israelenses, com ênfase espe-
cial nas relações entre estes e os pales-

tinos. Para atingir seus objetivos,
desenvolve projetos através de parce-
rias regionais e internacionais,
incluindo a União Européia e a
Organização das Nações Unidas. 

Segundo Smadar Shapira, diretora
do Departamento de Negócios e
Economia da instituição, apesar do
Centro visar a integração regional, a
maior parte dos projetos atualmente
implantados envolvem israelenses e
palestinos. Há algumas iniciativas fei-
tas em conjunto com o Egito e com a
Jordânia, porém o contexto sócio-
político faz com que as ações relacio-
nadas aos palestinos sejam prioritá-
rias.  Mas, como falar de cooperação e
paz, quando o dia a dia da região é
geralmente marcado pela violência?
Quando bombas terroristas explodem
nas cidades israelenses, e as Forças de
Defesa de Israel fazem incursões na
Faixa de Gaza ou na Cisjordânia?
Como falar em conhecimento mútuo
quando barreiras físicas impedem as
populações de cruzarem as fronteiras
que separam Israel do que é atualmen-
te a Autoridade Palestina (AP)?

“Realmente, não é fácil, principal-
mente quando as imagens de televisão

mostram dezenas de vezes ao mundo
apenas morte e destruição como sendo
a rotina no Oriente Médio. Ainda
assim, é possível realizar muitos pro-
gramas e estamos realizando, apesar
das dificuldades. O mais importante é
que as pessoas envolvidas com o
Centro – voluntárias, profissionais e
autoridades israelenses e palestinas –
acreditam na paz, no direito do outro
existir e viver nesta terra. Nós sabe-
mos que os extremismos de ambos os
lados não representam a opinião da
maioria das populações. Estamos cien-
tes de que grande parte das pessoas
quer apenas encontrar uma solução
que lhes permita viver o dia a dia e
criar condições para o futuro das pró-
ximas gerações. Justamente quando a
situação está mais difícil, como acon-
teceu durante a última guerra com o
Líbano, em julho do ano passado, é
que o trabalho do Centro se mostra
mais importante. Durante as cinco
semanas do conflito, nem todos os
projetos foram suspensos”, explica
Shapira.

É consenso entre os responsáveis
pelo Centro que o crescimento da eco-
nomia palestina e o fortalecimento

A atriz Sharon Stone visita uma unidade do projeto “Escolas-Irmãs para a Paz”

econômico entre as duas populações
são ferramentas fundamentais para o
relacionamento mútuo. 

Próximo de completar 60 anos de
existência, Israel é um país estrutura-
do e inserido no contexto mundial, o
que não ocorre com seus vizinhos
palestinos. Assim, dentro deste princí-
pio, a instituição desenvolve progra-
mas que dão suporte ao setor privado
nos territórios sob controle da
Autoridade Palestina para que ele
possa crescer e ter uma inserção no
contexto mundial, assim como maior
competitividade e participação de fato
no comércio internacional. Estas
transformações acabam tendo impacto
na qualidade de vida da população
local, pois a movimentação da econo-
mia beneficia a todos. “Quando a qua-
lidade e as condições de vida da popu-
lação começam a mudar cria-se um
ambiente mais propício para se atuar
na área educacional, cultural e de
intercâmbio em geral”, acrescenta
Shapira.

As atividades do Centro Peres para
a Paz incluem projetos na área de
Agricultura, Desenvolvimento Comu-
nitário, Diálogo e Cooperação na
Sociedade Civil, Educação e Cultura
para a Paz, Desenvolvimento de Ne-
gócios e Economia; Medicina e Saúde,
além de esportes e outros. Em cada um
desses setores, a instituição conta com
o apoio e a participação de organiza-
ções em Israel e no território da AP.
Ainda que não sejam órgãos governa-
mentais, são instituições reconhecidas
em suas áreas de atuação. Como
exemplo dessa filosofia, Shapira cita o
Andreas Agricultural Development
Trust, responsável por programas de

treinamento agrícola, que atua junto
aos palestinos e também em projetos
de cooperação em alguns países ára-
bes. Ligado ao Centro, visa a redução
da pobreza através do aprimoramento
agrícola, um setor muito importante
dentro da economia palestina.

“O trabalho do Andreas é apenas
um exemplo do que vem sendo feito. O
que nós tentamos é justamente trans-
ferir para diferentes segmentos da
Autoridade Palestina as inovações e o
know-how israelenses. A meta é criar
as condições para que, a médio e
longo prazo, os palestinos sejam inde-
pendentes e que a relação entre Israel
e os vizinhos sejam igualitárias. Isto é
fácil? Não. Há obstáculos, inúmeros,
incluindo os governos de ambos os
lados que, com suas políticas, muitas
vezes acabam prejudicando o nosso
trabalho”, ressalta Shapira.

Outro setor que recebe atenção é o
Departamento de Esporte. Segundo
Peres, “o esporte é um instrumento
estratégico para o avanço do diálogo e
para o compartilhamento de valores.
Ao mesmo tempo, promove a intera-
ção e a compreensão entre a juventu-
de israelense e palestina – os futuros
líderes dessa região tão conturbada
que é o Oriente Médio”. Esta é também
a opinião de Ahmed Qurie, ex-primei-
ro-ministro da Autoridade Palestina,
que afirma: “O Esporte é a avenida
perfeita para trazer lado a lado jovens
israelenses e palestinos, uma ferra-
menta através da qual a solidariedade,
a compreensão mútua, o respeito e a
interação podem ser construídos”.

Como resultado dessa crença, o
Centro implantou em 2002 o programa
“Escolas-Irmãs para a Paz”. As ativida-

“Nós, que vivemos em
Israel, sabemos que não

há outra alternativa a
não ser a paz.”

Smadar Shapira
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des são extracurriculares e englobam
as modalidades de futebol e basquete.
São voltadas a alunos de 6 a 13 anos
de escolas das áreas de periferia de
Israel e da AP. O programa envolve
quatro segmentos: treinos esportivos,
atividades educacionais para a paz,
reforço escolar, atividades esportivas e
sociais conjuntas. Atualmente, há 120
crianças participantes deste programa.
Além dessa, há outras iniciativas que,
através do esporte, visam o conheci-
mento mútuo, como o denominado
“Jardins-de-Infância Gêmeos”, para
crianças de 3 a 5 anos. As atividades
do Departamento de Esporte têm atraí-
do a atenção de grandes astros inter-
nacionais, levando-os a visitar a insti-
tuição para conhecer o trabalho reali-
zado. Os jogadores de futebol Samuel
Eto e Ronaldo, por exemplo, foram
alguns dos visitantes.

Segundo Shapira, muitos são os
obstáculos para a paz, mas certamen-
te um dos principais é a falta de
conhecimento e informações sobre o
outro. “Em função do contexto políti-
co da região, a maior parte das crian-
ças palestinas jamais se encontrou
pessoalmente com uma israelense; o
contrário também é verdadeiro. Tudo
que elas sabem, ou pelo menos, a
maior parte do que conhecem, apren-
deram pela televisão ou ouvindo os
adultos falarem. Com base nessas
informações, geralmente distorcidas
pelo preconceito e pelo ressentimento
acumulado ao longo de décadas,
jovens crescem aprendendo a odiar
quem mora do outro lado da fronteira.
O que o Centro Peres para a Paz pre-
tende é criar canais que dêem às

crianças e aos jovens a oportunidade
de se conhecerem uns aos outros; de
aprenderem um a ouvir o que o outro
tem a dizer; saber como cada um vive
para, então, começar a entender a
razão do outro. É fácil? Não, princi-
palmente se considerarmos a realidade
de cada um e para onde cada um deles
volta ao término da atividade extra-
curricular. É uma realidade dura, mas
que pode começar a ser mudada atra-
vés da convivência.”

Todos os projetos – treinamentos,
seminários, esportes, culturais e edu-
cação – são sempre realizados em
Israel. Isto significa que, direta ou
indiretamente, o Centro Peres para a
Paz conta com o reconhecimento do
governo, que autoriza o fluxo de
entrada dos palestinos. Para Shapira, a

sociedade civil tem uma responsabili-
dade muito grande no processo de
coexistência, pois as pessoas precisam
estar comprometidas com a idéia da
paz. Os fundamentos da cooperação
passam pelos agentes civis e quando
estes se engajam, muito pode ser feito.
Para confirmar suas palavras, ela
menciona a maneira como os projetos
são recebidos pelas escolas e institui-
ções em Israel. 

“Até hoje, nenhuma entidade con-
vidada a se integrar às nossas inicia-
tivas se recusou. Os pais, tanto em
Israel quanto na AP, jamais se opuse-
ram aos esportes conjuntos ou aos
grupos teatrais de estudantes. Muitos
até consideram estas experiências
oportunidades que poderão abrir
novas perspectivas para a região
como um todo. Nós, que vivemos em
Israel, sabemos que não há outra
alternativa a não ser a paz. Sabemos
também que o caminho é árduo, mas
não há saída e quando antes esta
começar a ser construída será melhor.
É muito importante que as pessoas
conheçam o trabalho do Centro e suas
propostas, porém dificilmente recebe-
mos a visita de jornalistas estrangei-
ros interessados pelo nosso trabalho.
Parece que guerras e violência são
notícias mais atraentes.”

Quem acompanha o noticiário inter-
nacional do Oriente Médio, ouve
Shapira falar ou, então, lê os projetos do
Centro Peres para a Paz pode ter a
impressão de que está ouvindo alguém
falar de milagres. Mas como disse um
dia o ex-primeiro-ministro de Israel
David Ben-Gurion, “em Israel, quem não
acredita em milagres não é realista”.

On the fourth floor of a small building in a large avenue in
Tel Aviv, functions the Peres Center for Peace. In spite its
name alludes to current Prime Minister of Israel and also a

Nobel Prize of Peace winner in 1993 Shimon Peres, the institu-
tion is not a very frequent personage in the international media
headlines. Created 10 years ago by the statesman, the Center is
a non-governmental organization that seeks the approach and
harmonic companionship between Israel and its Arabian and
Palestinian neighbors. 

Peres is the idealizer of what he defines as “New Middle
East”- a region where coexistence will be a natural reality – he
is also a tenacious defender of the idea that people from the
region should work together to build up the peace through
social-economic cooperation and development and also, of
interaction among individuals. The Peres Center for Peace com-
pleted ten years in 2006 and, between highs and lows, is devel-
oping uninterruptedly many projects on educational, social and
economic areas, improving the relationship between Palestinians
and Israelis. Totally financed by Israel and foreign countries
donations, it is an institution centered in the economic and
social interests common to Arabs and Israelis, with special
emphasis on the relationship between them. To reach its goals,
develops projects through regional and international partner-
ships, including European Union and United Nations.

According to Smadar Shapira, director of the Businesses and
Economic Department of the institution, although the Center
aims regional integration, the major part of currently implanted
projects involve Palestinians and Israelis. There are some initia-
tives done together with Egypt and Jordan but the social-politi-
cal context makes the actions related to the Palestinians, priori-
ty. How can we talk about cooperation and peace when the
region day by day is usually marked by violence?

“It is not really easy, mostly when the images shown on TV,
thousands of times to the world, are of death and destruction as
a routine in the Middle East. Even though it is possible to accom-
plish many programs. The most important is that people involved
with the Center – volunteers, professionals, Israeli and
Palestinian authorities – believe in peace, in the right of other
people to exist and live in this land. We know that extremism
from both sides do not represent the opinion of the majority. We
are aware that part of these people just want to find a solution
that allows them to live day by day and also create conditions to
the future for the next generations”, explains Shapira.  

The activities of the Peres Center for Peace include projects
in Agriculture, Communitarian Development, Dialog and
Cooperation in Civil Society, Education and Culture for Peace,
Development of Businesses and Economy, Medicine and Health
areas, besides sports and others. In each of these sectors, the
institution counts on the support and participation of organiza-

tions in Israel and the territory of Palestinian Authority. Although
they are not governmental agencies, they are institutions recog-
nized in their performing areas. As an example of this philosophy,
Shapira quotes Andreas Agricultural Development Trust, respon-
sible for agricultural training programs that actuates next to
Palestinians agriculturists and also in projects of cooperation in
some Arab countries. 

Another sector that receives attention is the Sports
Department. According to Peres, “sport is a strategic instrument
for the dialog improvement and sharing values. At the same time,
promotes interaction and understanding between Palestinian
and Israeli youth – the future leaders of this so disturbed region
called Middle East”. This is also the opinion of Ahmed Qurie, ex-
Prime Minister of Palestinian Authority that stated: “Sports is the
perfect avenue to bring, side by side, Israeli and Palestinian
young people; a tool through where solidarity, mutual compre-
hension, respect and interaction, might be built”. 

As a result of this belief, the Center implanted in 2002 a pro-
gram called “Sister-Schools for Peace”. The activities are
extracurricular and embody soccer and basketball. They are
turned to students from 6 to 13 years old in schools outward
bounds of Israel and PA. The program involves four segments:
sportive trainings, educational activities for peace, scholar help
and conjoint social and sportive activities. Currently there are
120 children in this program. Besides this, there are other activ-
ities that, through sports, seek mutual knowledge as the so-
called “ Twin Kindergartens”, for children from 3 to 5 years old. 

According to Shapira, there are many obstacles for the peace
but for sure, one of the principal is the lack of knowledge and
information about the other. “Because of the political context of
the region, most of Palestinian children have never met in per-
son, with an Israeli; the opposite is also true. All they know, or at
least, most of what they know, they learned on TV or listening
adults speaking. Based on this information, usually distorted by
the prejudice and resentment accumulated throughout decades,
young people grow learning to hate those who live on the other
side of the board. What Peres Center for Peace intends, is to cre-
ate channels that give children and youth the opportunity to
know each other; to learn what each one has to say, to know
how each other lives in order to start the understanding each
other reason”. 

All the projects – trainings, seminars, sports, cultural and
education – are always accomplished in Israel. “Until today, none
entity invited to integrate our initiatives have refused. Parents
from Israel and PA, have never opposed to students sports teams
or theatrical groups. Many of them consider these experiences
opportunities that can open new perspectives for the region as a
whole. We, that live in Israel, know that there is no other alter-
native but peace”.

The reality that is not news
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Shimon Peres (E) e Edmund Stoiber,
primeiro-ministro bávaro, com crianças
israelenses e palestinas



O
Brasil é o terceiro maior con-
sumidor de cosméticos do
mundo. É o que indica o
Instituto de Pesquisas Euro-
monitor, responsável pelo
levantamento anual do con-

sumo do setor. Em relação ao ano ante-
rior, o mercado interno registrou um
crescimento de 26%, contra um aumen-
to estimado de 1,2% no mercado global.

Essa tendência de alta vinha se
registrando desde 2005, quando o
Brasil conseguiu passar à frente de
mercados tradicionais, como a
Alemanha e a Inglaterra. Atualmente,
com vendas no valor de US$ 18,2
bilhões, superou também o mercado
francês, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos e do Japão, que ocu-
pam respectivamente o primeiro e o
segundo lugar.

Nos últimos cinco anos, as expor-
tações do setor de cosméticos tiveram
um crescimento acumulado de 138%,
atingindo US$ 484,4 milhões. Em
2006, a valorização do real em relação
ao dólar provocou alta nas importa-
ções do setor, que subiram 39%, se
comparadas ao ano anterior, chegando
a US$ 294,5 milhões.

No mercado interno, a indústria do
setor também registrou bons resulta-
dos, com um aumento de 5,6%, em

volume, e 14% em faturamento. Para
2007, a Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (Abihpec) estima
que o segmento cresça aproximada-
mente 12%. A previsão é que os inves-
timentos se mantenham em US$ 100
milhões, ao ano, até 2010, e sejam dire-
cionados prioritariamente à expansão
das fábricas já instaladas.

Os bons resultados já começavam a
ser comemorados ainda antes que 2006
terminasse, durante a Cosmoprof
Cosmética, a maior feira do segmento
no País, realizada em setembro último
e caracterizada estritamente como um
encontro voltado para a realização de
negócios. O evento, que conta com a
presença maciça da indústria nacional,
foi encerrado com mais de R$ 70
milhões em expectativas de negócios
no mercado interno e US$ 4,6 milhões
em vendas internacionais nos próxi-
mos 12 meses. 

As rodadas de negócios organiza-
das entre os 22 compradores interna-
cionais trazidos ao Brasil pela Abihpec
(em parceria com a Agência de
Promoção de Exportações do Brasil -
Apex - e as empresas associadas) obti-
veram bons resultados, combinando os
interesses comuns entre esses profissio-
nais e os expositores do pavilhão. Um

balanço realizado com os participantes
do projeto registrou um valor superior
a US$ 9 milhões em expectativas de
negócios gerados apenas durante as
rodadas, sem contar os US$ 4,6
milhões efetuados no pavilhão de
exposições.

O setor de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos como um todo
encerrou 2006 com muitos motivos
para comemorar. Segundo dados da
Abihpec, o faturamento foi de aproxi-
madamente R$ 17,3 bilhões no ano,
12,3% maior que em 2005, e cerca de
1,4 milhão de toneladas vendidas, o
que representa um aumento no volume
produzido de 7,6%. Mesmo com o câm-
bio desfavorável, as exportações do
setor, para 132 países, também aponta-
ram para um aumento de 20% em
2006, aproximando-se da casa dos US$
500 milhões.

João Carlos Basílio da Silva, presi-
dente da Abihpec, explica que em ape-
nas três anos o número de vendas exter-
nas dobrou. “O crescimento das nossas
exportações em 2006 superou a média
internacional, o que indica que estamos
aumentando nossa participação no mer-
cado mundial”, afirmou Silva, ressaltan-
do que as importações também registra-
ram alta e devem crescer 35%, chegan-
do a US$ 285,4 milhões.
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Cresce consumo
de cosméticos
O mercado brasileiro registrou crescimento de 26% em
2006, índice maior que o de 1,2% do internacional

B
razil is the third worldwide consumer of cosmetics. This is
what indicates the Euromonitor Research Institute,
responsible for the worldwide annual cosmetics consump-

tion, where Brazil went over to the third position in the interna-
tional ranking. Comparing to the previous year, domestic market
registered a growth of 26% against an estimated growth of 1,2%
in global market. 

This tendency of high had been registered since 2005 when
Brazil surpassed traditional markets as Germany and England.
Currently, with sales of about US$ 18,2 Bi, also overcame French
market being just behind United States and Japan that rank
respectively, first and second place. 

During the last five years, exportations of cosmetic sector
had an accumulated growth of 138%, reaching US$ 484,4 Mi. In
2006, the valorization of real ( Brazilian currency) to the dollar
provoked a raising on the import sector that rose 39% if com-

pared with 2005, achieving US$ 294,5 Mi. 
In the domestic market, the industry also registered good

results with a volume increase of 5,6 %, and billing increase of
14%. For 2007, the Brazilian Association of Industries for
Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics (Abihpec), esti-
mates a growing in the sector of about 12%. The forecast is
that investments are maintained in US$ 100 Mi per year, until
2010.

The personal hygiene, perfumery and cosmetics sector as a
whole, closed the year of 2006 with many reasons to celebrate.
According to Abihpec data, the revenue was approximately R$
17, 3 Bi. during the year; 12, 3% bigger than 2005 and around 1,
4 Mi tons sold, that represents an increase on the produced vol-
ume of 7, 6%. Even with unfavorable exchange rate, exports of
the sector to 132 countries also point out to a growth of 20% in
2006, getting close to US$ 500 Mi.
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The sale of cosmetics grows in Brazil



BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   139

E
st

ét
ic

a
E

st
he

ti
cs

138 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

E
st

ét
ic

a
E

st
he

ti
cs

A capital da beleza
explica o presidente do Pólo, René
Lopes Pedro.

O Pólo começou a se organizar e
funcionar informalmente em 2001.
Segundo Lopes Pedro, anos após o iní-
cio das atividades, ele não tem dúvida
em afirmar que os resultados são extre-
mamente positivos, apesar dos altos e
baixos enfrentados. “Nesse processo,
foi fundamental superarmos o paradig-
ma de que somos concorrentes e não
inimigos, que somente através da
união de forças poderemos sobreviver
no mercado globalizado e invadido por
transnacionais de grande porte, com-
petentíssimas”, afirmou.  

O Pólo se mantém realizando
ações conjuntas para atingir os objeti-
vos iniciais do projeto. São 110 fábri-
cas dedicadas à beleza, 30 delas forne-
cedoras de matéria-prima. De suas
linhas de montagem saem, todo mês,
36 milhões de unidades de batons, bri-
lhos, blushes, rímeis, sombras, esmal-
tes, sabonetes, esponjas, xampus,
loções e cremes de todo tipo. Do
hidratante popular ao rejuvenescedor
facial mais sofisticado. Entre as
empresas estão as marcas Pierre

Alexander, Di Larouffe, Shizen,
Betulla, Coper, Davene, Valmari e
Lipson. O setor químico, que agrega a
área de cosméticos, é o segundo maior
empregador da cidade, atrás apenas
do metalúrgico. As empresas do Pólo
reúnem 8,6 mil trabalhadores diretos,
e a participação na economia local é
crescente. Diadema vem, há 12 meses,
encabeçando a lista de cidade paulista
com maior geração de novos postos de
trabalho, segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, do
Ministério do Trabalho.

Ainda como parte de suas ativida-
des, o Pólo realiza eventos de promo-
ção de negócios nacionais e interna-
cionais, realiza treinamento e aperfei-
çoamento profissional, organiza com-
pras conjuntas e se prepara para ins-
talar um centro tecnológico e o pri-
meiro museu da beleza. Na sua maio-
ria ainda voltadas para o mercado
interno, algumas empresas do Pólo
vêm se preparando para enfrentar
novas praças e também a busca de
parcerias. “Já estamos desenvolvendo
um trabalho de aproximação com
outros países há mais de quatro anos

e algumas empresas já participaram de
feiras em Bolonha (Itália), Los Angeles
(EUA), Dubai (Emirados Árabes
Unidos), França, Inglaterra e Cuba.

Israel ainda não entrou na rota das
empresas do Pólo, mas segundo René
Lopes Pedro, uma aproximação é consi-
derada positiva. “É senso comum que
Israel é hoje um grande centro de exce-
lência em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias e produtos, portanto, o
quadro não deve ser muito diferente
com relação ao setor de cosméticos.
Acredito que temos muito a ganhar com
uma eventual parceria, muito a apren-
der e muito a ensinar, pois o Brasil em
termos de desenvolvimento de cosméti-
cos, principalmente na linha natural e
ecológica, está bastante avançado.” Para
que isso se concretize, o primeiro passo
é a vontade de fazer negócios e a clare-
za de intenções,  os empresários de
ambos os países devem vislumbrar van-
tagens econômicas e equilíbrio nas par-
cerias. E ressaltou: “Sempre existe o
interesse nessas trocas, estaremos pre-
parados e, de bom grado, tanto para
receber empresários de Israel como para
organizar uma missão ao país.”

Cidade abriga o maior pólo de cosmética do
Brasil, com 12% das empresas nacionais

A
união das indústrias de cosmé-
ticos no Brasil em pólos produ-
tivos tem dado impulso ao
setor. O Pólo Brasileiro do
Cosmético, localizado em
Diadema (SP), é o maior dessa

cadeia produtiva e foi criado por decreto
municipal em 2004. Hoje, 12% das
empresas do setor encontram-se no muni-
cípio. Outros exemplos de êxito da cadeia
produtiva da indústria da beleza estão em
Salvador (Bahia) e em Fortaleza (CE),
onde nascerá mais um pólo, na região
metropolitana.

A implantação em Diadema ajudou
a reescrever a história da cidade que,
durante a década de 1990, chegou a ser
considerada um símbolo de violência e
insegurança. O projeto surgiu de uma
iniciativa do poder público e de empre-
sas do setor, a partir da percepção do
Sindicato dos Trabalhadores Químicos
do ABC e do Sesi-Diadema que a região
abrigava um número considerável de
fabricantes de cosméticos e toda uma
cadeia de fornecedores de insumos e
embalagens. “Foi dado, então, o primei-
ro passo para reunir essas empresas –
na sua maioria de pequeno e médio
porte – e começar um trabalho para
agregar valor através de uma associa-
ção com o objetivo principal de fomen-
tar negócios e gerar economias para a
indústria, de acordo com o binômio
comprar bem para vender melhor”,

T
he association of cosmetic industry in Brazil around pro-
ductive poles has given an impulse to the sector. The
Brazilian Cosmetic Pole located in Diadema (SP) is the big-

gest of this productive chain and was created by municipal
edict in 2004. Today, 12% of the cosmetic companies are loca-
ted in this municipality.

The project appeared from an initiative of the government
and cosmetic companies from the perception of Chemist Labor
Union from ABC and Sesi-Diadema, explains Rene Lopes Pedro,
president of the Pole. Officially launched in 2004, the Pole star-
ted to be organized and worked informally in 2001. 

The Pole continues to carry out conjoint actions to reach
the original target of the project. There are 110 plants dedica-
ted to the beauty, 30 of them raw-material suppliers. From their
assembly lines leave every month 36 million of units of lipsticks,

glosses, blushes, eyelashes, shadows, nail polishes, soaps, spon-
ges, shampoos, lotions and all kind of creams. The companies
from the Pole assemble 8, 6 thousands of direct employees.  

Israel hasn’t entered yet in the route of these companies
but, according to René Lopes Pedro an approach is considered
positive. “It is a common sense that Israel is today a big center
of excellence in research and development of technologies and
products, thus, the picture can’t be very different relating to cos-
metic sector. I believe that we have a lot to gain with an even-
tual partnership and a lot to learn as well as to teach because
Brazil, talking about cosmetic development mostly in ecological
and natural line, is very advanced”. For this be accomplished, the
first step is the will to make businesses and the clearness of
intentions. The entrepreneurs from both countries must see eco-
nomical advantages and balance in the partnership.
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Diadema, the capital of beauty
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dos Estados Unidos e da Europa, cerca
de 80% no total.  Deste valor, aproxima-
damente 15% são importados direta-
mente do fabricante e o restante é
nacionalizado por fornecedores locais.
“No entanto, para que sejam mantidos
os padrões acordados na aprovação das
matérias-primas, firmando uma especi-
ficação técnica que garanta os parâme-
tros físico-químicos das mesmas, a
empresa está em contato direto com as
áreas de desenvolvimento dos fabrican-
tes”, ressalta José Luiz Vieira Coelho,
gerente de Suprimentos.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O Boticário tornou-se conhecido do

público não apenas pela aceitação de
seus produtos no mercado como, tam-
bém, em função dos seus projetos de
responsabilidade social. Atualmente, a
empresa destina 1% da sua receita
líquida para o Investimento Social
Privado, sendo que 0,8% deste total são
destinados para a Fundação O Boticário
de Proteção à Natureza.

Esta é uma organização sem fins
lucrativos, com sede em Curitiba e atua-

ção em todo o território nacional. Foi
criada em 1990, para promover e reali-
zar ações de conservação da natureza.
Em seu trabalho, tanto apóia e desen-
volve ações que efetivamente protegem
espécies da natureza nacional quanto
ajuda a formar profissionais, que traba-
lham na área a sensibilizar milhares de
pessoas com relação ao cuidado neces-
sário que se deve ter com a natureza.

Suas ações estão organizadas em
três grandes eixos de trabalho: o apoio a
projetos de terceiros, a proteção efetiva
a áreas naturais e a educação e mobili-
zação da sociedade. Em cada uma dessas
áreas, a Fundação O Boticário mantém
profissionais altamente qualificados
para a coordenação e execução das ati-
vidades. Atualmente, a Fundação tem 54
funcionários, entre efetivos e estagiá-
rios, atuando em sua sede e nas unida-
des avançadas nos biomas. 

A entidade prioriza suas atividades
nas regiões onde estão implantadas suas
reservas naturais e Estações Natureza –
exposições interativas sobre os biomas
brasileiros para o público dos centros
urbanos. Por seu compromisso com a

geração de conhecimento e para viabili-
zar projetos consistentes de proteção à
natureza, também fomenta a atividade
de outras organizações, por meio do
apoio a projetos de conservação, que
financiam iniciativas em todas as
regiões do Brasil. Ao todo, somam-se
1.070 projetos apoiados. 

O trabalho, os produtos e os serviços
de O Boticário são constantemente reco-
nhecidos sob a forma de prêmios e selos
de qualidade. Em 2006, a empresa rece-
beu várias láureas, entre as quais, o
Prêmio Empreendedor do Ano, concedi-
do pela Ernest & Young; Prêmio Valor
Social – categoria  Respeito ao Consu-
midor/Cliente/Fornecedor; Atualidade
Cosmética – categoria Corpo e Banho
com a Linha Nativa Spa;  Melhor
Franquia – categoria de Cosméticos e
Perfumaria, outorgado pela revista
Pequenas Empresas Grandes Negócios.

U
m dos grandes nomes da
indústria brasileira de cos-
mética é O Boticário. Da
pequena farmácia de mani-
pulação, aberta há 29 anos,
no centro de Curitiba (PR),

por Miguel Krigsner, às mais de duas
mil franquias que possui, atualmente, a
empresa cresceu e conquistou o público
através de produtos inéditos, uma rede
de lojas de alcance mundial e a prática
constante da responsabilidade. Ao
longo de sua trajetória, a inovação foi
sempre uma das bases da companhia,
sendo pioneira no sistema de franchi-
sing no País. Em 2006, o faturamento
da indústria registrou um crescimento
de 15% em relação ao alcançado em
2005, e o da rede cresceu 13%, se com-
parado ao ano anterior. 

Atualmente, além do Brasil, onde

possui 2.382 lojas, O Boticário está pre-
sente em outros 20 países: África do
Sul, Angola, Arábia Saudita, Chile,
Portugal, Estados Unidos, Paraguai,
Peru, Uruguai, Japão, Cabo Verde,
Suriname, Austrália, Nicarágua, El
Salvador, Moçambique, Emirados
Árabes, Venezuela, Colômbia e Nova
Zelândia. Israel ainda não está no mapa
da empresa, pois exige o GMP (Goods
Manufacturing Process), certificado de
padrão de produção industrial, além do
registro sanitário e das marcas, explica
Conrado Pegas de Lima, gerente comer-
cial da Área Internacional. O grupo, no
entanto, tem planos futuros para o
Oriente Médio em geral.

É da sede da fábrica, em São José
dos Pinhais (PR), que saem os lança-
mentos da empresa ao longo de todo
ano. No ano passado, foram 200 novos

produtos, sendo na sua maioria itens de
maquiagem, diz Renato Barbosa, analis-
ta de Planejamento de Marketing. Mais
do que colocar novidades nas pratelei-
ras, a empresa visa possibilitar a cada
pessoa expressar a sua beleza, valorizar
a sua personalidade e conquistar o seu
bem-estar. Cada produto é um instru-
mento promotor de auto-estima, tanto
para quem o usa como para quem o
cria. Para manter em constante funcio-
namento essa engrenagem, 7,7% do
total de funcionários da empresa atuam
na área de Pesquisa e Inovação. O
Boticário possui uma ampla linha de
produtos que inclui os segmentos infan-
tis, jovens, masculino e feminino da
qual fazem parte tratamentos faciais e
corporais, além de perfumes.

A maior parte das matérias-primas
usadas na fabricação dos produtos vem
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O
ne of the biggest names from Brazilian cosmetics industry
is “O Boticário”. From the small manipulation drugstore
opened 29 years ago in Curitiba (PR) in downtown by

Miguel Krigsner, to over 2.000 franchising it has currently, the
company grew and conquered the public through original pro-
ducts, a chain of stores with worldwide reach and constant prac-
tice of responsibility. Through its trajectory, innovation was
always the base of the company, being the first in the country,
with a franchising system. In 2006, the billing of the industry
registered a growth of 15% comparing to 2005 and the chain of
stores grew 13%, comparing with the previous year. 

Besides Brazil where Boticário has 2.382 stores, the com-
pany is present in other 20 countries as South Africa, Angola,
Saudi Arabia, Chile, Portugal, United States, Japan and New
Zealand. Israel is not yet in the map because it demands GMP
– Goods Manufacturing Process – a certificate with industrial
production standard, besides sanitary and brands register,
explains Conrado Pegas de Lima, Commercial Manager from
International Area. 

It is from the plant in São José dos Pinhais (PR) that leave
the launchings of the company during the year. Last year there

were 20 new products, most of them make-up items, says
Renato Barbosa, Marketing Planning analyst. To keep these
gears in ceaseless running, 7.7% of the employees work on
Research and Innovation area. O Boticário has a wide line of
products that includes infantile, juvenile, masculine and femi-
nine segments from which is part face and body treatments,
besides perfumes.  

O Boticário became well known by the public not only by
the acceptance of its goods in the market as well as due to its
projects of social responsibility. Currently the company deter-
mines 1% of its net revenue to Private Social Investment and
0,8% from this amount, are designated to O Boticário
Foundation to Protect Nature.

This is an organization without profitable purposes, with
the headquarters in Curitiba and performing all over national
territory. It was created in 1990 to promote and accomplish
actions upon nature conservation. In its work, Boticário sup-
ports and develops actions that effectively protect species of
national nature as well as majoring professionals that work in
the area, to touch thousands of people concerning to the
necessary care we have to take towards nature.

O Boticário, a Brazilian brand

O Boticário, uma
grife nacional

Considerado um dos grandes nomes da indústria brasileira, 
o grupo aposta em variedade e preservação ambiental
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A magia 
da Ahava

A companhia 
possui programas 

de cooperação 
com universidades

A
exportação israelense do setor
de cosmética fechou 2006
com um aumento de 16% em
relação ao ano anterior, tota-
lizando US$ 250 milhões. Os
principais mercados dos pro-

dutos de Israel foram: União Européia,
com um crescimento de 9,5%; Ásia, com
20% a mais; América do Norte, com alta
de 32%; América Latina, 41%; Oceania,
6% a mais; e África, um aumento de
55%. Segundo Lior Levi, presidente da
Associação de Cosméticos e Produtos de
Toalete do Instituto de Exportação e
Cooperação Internacional de Israel, a

expectativa é de um crescimento em
torno de 8% em 2007, chegando as ven-
das perto de US$ 270 milhões. Em ter-
mos de mercado mundial, a previsão é
que este chegue a US$ 276 bilhões em
2009. 

Dentro da indústria israelense, a
linha de produtos reconhecida interna-
cionalmente é a produzida a partir das
matérias-primas do Mar Morto, famoso
por ter a água mais salgada do mundo.
Enquanto a proporção de sal nos mares
comuns é de 35 gramas por litro, a pro-
porção no Mar Morto é de 350 a 370.
Além disso, suas águas são conhecidas

como terapêuticas, pois possuem 21
minerais, sendo que 12 deles não são
encontrados em nenhum outro lugar no
mundo. A região é famosa também por
suas propriedades para a área de estéti-
ca, incluindo tratamentos para pele e
rejuvenescimento. O volume total das
exportações de produtos gerados a par-
tir do Mar Morto, tanto em cosmética
quanto em toalete, em 2005, somou US$
165 milhões.

A marca Ahava, produzida pela
empresa Dead Sea Laboratories (DSL)
desde 1988, é a mais conhecida no mer-
cado internacional, apesar de haver inú-

meros outros fabricantes atuando no
mesmo segmento. Desde o seu surgi-
mento, a companhia centralizou suas
pesquisas visando potencializar os efei-
tos benéficos das matérias-primas para
a pele, contra os efeitos da idade, res-
taurando sua maciez e suavidade natu-
ral. Acompanhando a tendência mun-
dial, a DSL possui programas de coope-
ração com universidades para aplicação
de nanotecnologia tanto na área de cos-
mética estética quanto fitoterápica.

Pertencente à Gaon Holdings – uma
das maiores de Israel – e a três kibutzim
situados ao redor do Mar Morto, a
empresa mantém uma subsidiária em
Wiesbaden (Alemanha), que possui fun-
ção estratégica no mercado europeu.
Presente em mais de 30 países, através
da distribuição de suas linhas em lojas
de departamentos, perfumarias e gran-
des redes, a Ahava conseguiu fixar-se
como empresa fornecedora de “Trata-
mentos Essenciais do Mar Morto”, tor-
nando-se sinônimo de vitalidade, pure-
za e eficiência em termos de cosmética. 

Local amplamente visitado por

turistas pelas virtudes terapêuticas e
pelas opções de lazer que oferece, o
Mar Morto, no entanto, está ameaça-
do, pois em 50 anos já perdeu um
terço de sua área, e seu nível de água
continua diminuindo rapidamente. A
evaporação da água de sua superfície
foi compensada até agora pelas águas
do Rio Jordão. No entanto, o desvio do
rio para utilização na agricultura, em
hidrelétricas ou para consumo huma-
no, além da construção de diques de
evaporação para a exploração dos sais
minerais, ocasionou uma diminuição
do nível da superfície em torno de um
metro por ano há mais de duas déca-
das. Em função das questões ecológi-
cas, a DSL possui uma licença especial
do governo israelense para extrair as
matérias-primas usadas em sua indús-
tria, sendo obrigada a utilizar proces-
sos não poluentes em sua produção.

BY PNINA ROSENBLUM
Em Israel, como ocorre também no

Brasil e em outros países, personalida-
des associam seu nome a linhas de pro-

dutos. Foi o que fez a ex-atriz, ex-polí-
tica, socialite e empresária israelense
Pnina Rosenblum, em 1989, quando
criou uma companhia de cosmética com
seu próprio nome. Oferecendo uma
ampla gama de produtos, que inclui tra-
tamentos para rosto, corpo, perfumes e
cabelos, a companhia possui cerca de
130 funcionários. Além da sua trajetó-
ria como empresária ocupar bastante
espaço na mídia, ela teve destaque nos
jornais em 1999, quando fundou o
Partido Pnina Rosenblum e candidatou-
se a uma vaga na Knesset (Parlamento).
Mesmo sem ser eleita, obteve maior
número de votos do que candidatos de
partidos mais conhecidos.

Em 2006, tendo já exportado alguns
produtos sob o selo Pnina Rosenblum
para a Europa, a empresária lançou uma
nova linha à base de matérias-primas
do Mar Morto: a SPA, que inclui fra-
grâncias, sais de banho, hidratantes,
sabonetes e loções, entre outros. A com-
panhia também participa da tradicional
feira Cosmética-Cosmoprof,  realizada
na Alemanha.
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sraeli exports in cosmetics sector closed 2006 with an
increase of 16% comparing with the previous year, adding
up to US$ 250 million. The markets of Israeli products were:

European Union with a growth of 9,5%; Asia with 20% more;
North America with a raise of 32%; Latin America 41%;
Oceania 6% more and Africa with a raise of 55%.  According
to Lior Levi, president of Cosmetics and Fashionable Attire
Association of the Export and International Cooperation
Institute of Israel, the expectation of growth is around 8% in
2007, and sales will get close to US$ 270 Mi. 

Inside Israeli industry, the line of products worldwide
known is produced from raw-materials of Dead Sea, famous to
have the saltiest water in the world, also known as therapeu-
tics because it has 21 minerals and 12 of them are not found
anywhere else in the world. The total volume of products to
export is produced from Dead Sea either for cosmetics or per-
sonal hygiene in 2005, added up to US$ 165 Mi. 

Ahava brand, produced by the company Dead Sea
Laboratories (DSL) since 19888, is the most knowing brand

inside international market, in spite of having countless other
manufacturers performing in the same segment. Present in
over 30 countries through the distribution of it lines in
Department Stores, Perfumeries and big chains, Ahava was able
to settle down as the supplier company for “ Essential
Treatments from Dead Sea”. 

In Israel, like occurs in Brazil and other countries, famous
people use to associate their names to a line of product. This
was what the Israeli ex-actress, ex-politician, socialite and
entrepreneur Pnina Rosenblum did in 1989, when she created
a cosmetic company with her own name. Offering a great rate
of products including treatments for face, body, perfumes and
hair, the company has around 130 employees. In 2006, having
exported some products under the seal of Pnina Rosenblum to
Europe, the entrepreneur launched a new line which base was
Dead Sea raw material: SPA, that includes fragrances, salt bath,
moisturizers, soaps and lotions among others. The company
also takes part at the traditional Cosmetics – Cosmoprof,
accomplished in Germany.

The sorcery of Ahava



N
ão é preciso ir até o Mar
Morto para usufruir dos pra-
zeres e benefícios que sua
natureza proporciona. Aqui
mesmo, no Estado de São
Paulo, há um recanto especial

que traz aos seus visitantes a magia da
região. É o Spa Pandora, localizado no
Unique Garden Hotel, no Parque
Estadual da Cantareira, entre Atibaia e
Mairiporã.

Em uma área de 2.500 metros, o cen-
tro de cuidados estéticos e de renovação
energética oferece tratamentos com cre-
mes manipulados na própria farmácia do
hotel, a Plantarium. Segundo o fisiolo-
gista Roberto Nogueira, do Pandora, há
vários tratamentos com sais e minerais
do Mar Morto e explica as razões que o

levaram a optar por tais produtos: “Os
sais possuem propriedades químicas que
fazem bem à pele como nenhum outro  e
possuem concentrações diferentes das
águas do Atlântico, por exemplo. Esses
sais são dez vezes mais concentrados e
possuem, principalmente, sulfato de
magnésio, enxofre, cloretos, potássio e
altas concentrações de bromo”. 

O uso dos sais do Mar Morto já está
totalmente incorporado à rotina do spa e
também da clientela que o freqüenta.
Para este ano, o hotel importou um volu-
me de duas toneladas e cem quilos para
os mais diversos tratamentos. Por ser
muito higroscópico, ou seja, absorver
muita umidade, o produto precisa ser
transportado bem embalado. No Pandora,
a matéria-prima está sendo usada na

forma bruta e, também, aromatizada com
óleos essenciais. Esfoliação corporal,
banhos de banheira ou ofurô e banho de
flutuação são algumas de suas aplicações.
“Os resultados são rapidamente vistos,
pois, além de esfoliar, também hidratam a
pele. As pessoas gostam muito do fato de
flutuarem no tanque salinizado com 35%
de sal do Mar Morto. Em termos medici-
nais, o sal é benéfico para tratamento de
psoríase”, explica Nogueira. 

Atualmente, os produtos são impor-
tados da israelense SpFarma e o Unique
Garden já está em negociações com outra
empresa, a Chemyunion. “Além da eficá-
cia do produto, as pessoas procuram os
tratamentos à base das matérias-primas
do Mar Morto por todo o charme que
envolve a região”, finaliza o fisiologista.
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No Unique Garden, o
charme do Mar Morto

SPA do hotel oferece tratamentos com matéria-prima importada
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t is not necessary to go to Dead Sea to usufruct the pleasures and ben-
efits that its nature offers. Here, in the State of São Paulo, there is a
special cozy place that brings its visitors the magic of the region. Is the

Spa Pandora, located at Unique Garden Hotel.
According to the physiologist of Pandora – the Spa of the Hotel –

Roberto Nogueira, there are many treatments with salts and minerals
from Dead Sea and explains the reasons that took him to decide for such
products. He states that “the salts have chemical properties that make
good to skin as no other else and the have different concentrations form
Atlantic waters, for example. These salts are ten times more concentrat-
ed and mainly have sulphate of magnesia, sulfur, chlorides, potassium and
high bromine concentrations”. 

For this year, the hotel imported a volume of two tons and a hundred
kilos for different treatments. At Pandora, the raw material is used in the
rough and also flavored with essential oils. Body exfoliation, bath tube or
ofuro, and fluctuation baths, are some of its applications.

At Unique Garden, The Dead Sea charm

“Além da eficácia do produto, 
as pessoas procuram os tratamentos 
à base das matérias-primas do Mar Morto 
por todo o charme que envolve a região.”
Roberto Nogueira

A Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria 
coloca-se à disposição dos empresários

para consultas e contatos entre os dois países, 
agora em seu novo endereço:

Câmara Brasil-Israel 
de Comércio e Indústria

Rua Caçapava, 105 – 3o. andar – sala 3
CEP 01408-010 – São Paulo – SP – Brasil

Fone e Fax: (55 11) Fones 3063.4427 – 3063.4424
cambici@cambici.com.br
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I
magine testar todas as maquiagens que
quiser antes de comprar e, ainda mais,
sem sequer passar  um produto na face.
Ou então, ver como ficaria o cabelo pin-
tado ou cortado de uma maneira total-
mente diferente do seu estilo atual. Isso

e muito mais estão agora ao alcance de um
simples click, graças a uma ferramenta
desenvolvida pela empresa israelense EZface.

A tecnologia inovadora da companhia
funciona como um espelho virtual, através
do qual a cliente escolhe os produtos estéti-
cos que gostaria de provar, inserindo as
combinações no computador. A imagem
que aparece em alguns segundos poderá ser
a da pessoa ou não, dependendo de uma
programação prévia. Uma máquina fotográ-
fica captura a imagem da cliente, se ela
assim desejar, e a exibe, em seguida, como
uma cena de vídeo no monitor já com a
maquiagem pronta. 

Essa é uma ótima alternativa para quem
não deseja testar os produtos de cosmética por

um longo tempo nas lojas. Bastam alguns
momentos com o EZface e pronto: qualquer

mulher pode saber exatamente como ficaria com
a maquiagem, a tintura, o penteado e o esmalte de

seus sonhos. Se não ficar satisfeita, basta começar
tudo novamente e simplesmente apertar o botão,

com outras combinações. Para que tudo isso aconte-
ça, no entanto, os catálogos dos produtos devem ser
inseridos no software desenvolvido pela EZface, per-
mitindo aos consumidores navegarem pelo programa
de acordo com a sua criatividade. 

A história da EZface começou quando Ruth Gal, uma
das fundadoras da empresa e também criadora da ferra-
menta, estava fazendo uma busca na internet sobre os
últimos lançamentos em cosmética. “Cada site era um
catálogo com tantos produtos, que eu só poderia ter certe-
za de qual era o melhor para mim se pudesse vê-lo no meu

rosto. Por mais que eu procurasse, não consegui encontrar
nenhum site que possibilitasse testar virtualmente as cole-
ções. Foi neste momento que percebi que havia um espaço a
ser preenchido: faltava uma ferramenta de navegação que
permitisse às mulheres ‘ver’ como ficariam com este ou aque-
le produto”, conta Ruth Gal. 

Para ser seu parceiro nesta empreitada, ela procurou o
profissional de marketing Rami Orpaz, que desde o início

percebeu o potencial do projeto junto ao
mercado feminino internacional.
Contando com uma equipe de profissio-
nais da área de software, eles transfor-
maram a tela do computador em um
espelho virtual. “A parte de programação
era muito importante para o êxito da
idéia, pois, era necessário saber qual a
capacidade de armazenamento das
informações sobre os produtos, quantos
poderiam ser inseridos e quantos pode-
riam ser gerenciados virtualmente, o
manuseio deveria ser simples, as respos-
tas deveriam ser rápidas e as imagens
realistas. Portanto, o desafio que tínha-
mos pela frente não era pequeno, mas
sabíamos que com a equipe certa de
computação poderíamos superar os obs-
táculos”, explica Orpaz.

Juntos, Gal e Orpaz levantaram no
mercado financeiro US$ 3,5 milhões
para implantar a companhia. Contra-
taram especialistas altamente qualifica-
dos na área de fotografia e outros seg-
mentos para desenvolver o produto, que
permitisse tanto um efeito realista entre
as opções de cores e as nuances do tom
da pele humana quanto o fácil gerencia-
mento. Foram necessários dois anos para
que o projeto saísse das pranchetas para
o mercado. Assim nasceu o conceito
“Tente virtualmente, antes de comprar”,
que se tornou o carro-chefe do marke-
ting da EZface.  

Logo após patentear a ferramenta, Gal
e Orpaz foram em busca daqueles que

atualmente são seus parceiros: os fabri-
cantes e distribuidores de produtos de
beleza, como L’Oreal Paris, Maybelline,
Garnier e muitas outros na Europa, nos
Estados Unidos e também na China.
Assim, as consumidoras destas linhas
podem testar os produtos e comprá-los
através dos sites das marcas, sem sair de
casa, com a certeza de que estão fazendo
a opção que melhor lhes favorece. 

“O EZface é uma ótima ferramenta
de venda e as empresas de cosmética já
o perceberam, por isso, estão integran-
do-a ao seu departamento de marketing.
É também interativo e permite o dialógo
entre as consumidoras e consultoras do
fabricante, sempre com muita agilidade.

Elas podem pedir conselhos e sugestões
on line e testá-las. Acaba se tornando
uma espécie de serviço personalizado,
um valor agregado que a companhia
oferece às suas clientes”, explica Gal. 

Além de fazer parte de sites, o softwa-
re está disponível também em quiosques
em lojas de departamentos e especializa-
das em produtos de beleza, além de far-
mácias. O mecanismo é o mesmo: um
simples click em um computador integra-
do ao sistema. Em questão de dois ou três
minutos, a consumidora poderá fazer seus
experimentos com sua própria fotografia
ou com uma imagem previamente inseri-
da. A próxima etapa, em breve, será tor-
nar disponível o software via celular.

EZface, um 
espelho virtual

Rami Orpaz e Ruth Gal, fundadores da EZface
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magine you testing all make-ups you want to before buying.
And more, without using any product on your face. Imagine to
see how you hair would be dyed or cut in a total different way

from you current style. This and much more are achievable with
a simple click, thanks to a tool developed by the Israeli company
EZface. 

The innovative technology of the company works as a virtual
mirror through where the clients chose esthetic products that
they would like to try, just putting the combinations in the com-
puter. The image that appears in a few seconds could be from the
person or not, according to a previous combination. A photo-
graph machine captures the client’s image if she desires, and
shows it just after as a scene in the video on the monitor with
the make-up already done. 

The history of EZface started when Ruth Gal, one of the
founders and also creator of the tool, was making a search at
Internet about the latest cosmetics products. “Each site was a
catalog with so many products that I could only be sure about
which one it would be better for me, if I could see it on my face.

Whatever I looked for, I couldn’t find any site that allowed me
test virtually the collections. At this very moment I realized that
there was a lack to be filled: there was a navigation tool missing
that allowed women “see” how they would  look like with this or
that product”, tells Ruth Gal.

To be her partner in this task work, she looked for a profes-
sional skilled in marketing Rami Orpaz that, since the beginning
realized the potential of the project before international femini-
ne market. Together, Gal and Orpaz raise US$ 3,5 million at the
financial market to start the company. They hired specialists
highly skilled in photography area and other segments to deve-
lop the product. In this way the concept “Try virtually before
buying” was born and became the marketing leader of EZface.

Just after patent the tool, Gal and Orpaz went after those
who are their partners: manufacturers and distributors of beauty
products as LÓreal Paris, Maybelline, Garnier and many other in
Europe, United States and also China. Besides being part of the
sites, the software is available in department and specialized sto-
res in beauty products, besides drugstores.

EZface, a virtual mirror

Software permite 
as mais variadas

combinações
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inconveniente ou contra-indicação.
Ainda assim, uma série de procedi-
mentos são adotados para garantir o
bem-estar dos usuários.

Sua utilização é controlada por
procedimentos estritamente científicos
e todas as fases do tratamento são
documentadas, examinadas e supervi-
sionadas. Projetado pelo engenheiro
Ilan Feferberg, o Bella Contour  foi
desenvolvido na incubadora de
empresas israelense Gan Technology,
que hospeda starts-up nas áreas de
computação, medicina e medicamen-
tos, situada em Jerusalém. 

Segundo Zion Douer, diretor da
subsidiária brasileira, a Smiz Equipa-
mentos foi criada há cinco anos e,
desde então, já vendeu os aparelhos na
Espanha e na França, entre outros paí-
ses europeus, na Rússia, em Singapura,
na Malásia e na Indonésia. Para distri-
buir o Bella Contour no Brasil, por ser
um aparelho médico, a companhia

obteve o certificado da Anvisa. “O
Brasil é considerado um centro impor-
tante no campo da beleza e estética,
sendo inclusive procurado por estran-
geiros para determinados tipos de tra-
tamentos. O potencial do País é fantás-
tico e ainda há muito a ser explorado,
por isso viemos para cá há pouco mais
de dois anos”, ressalta Douer. Até o
momento, já foram investidos US$ 150
mil e a previsão é dobrar este valor
ainda em 2007. A vinda dos aparelhos
é feita através de um importador cre-
denciado pela Anvisa.  

A Smiz possui uma estratégia bem
definida para penetrar em novos mer-
cados: fazer parcerias com as clínicas
para instalação dos equipamentos.
Atualmente, os tratamentos são reali-
zados em três clinicas em São Paulo
(Capital), entre as quais, a do dr.
Charles Yamaguchi e a Daslu,  duas no
interior do Estado e uma em Salvador.
Juntamente com o aparelho, a empresa

garante o treinamento dos profissio-
nais. Inicialmente realizado em Israel,
o curso é oferecido no Brasil por fun-
cionários especialmente preparados
pela Smiz. “O aparelho é muito fácil de
manusear”, ressalta Zion.

“Cada caso é um estudo médico,
acompanhado e avaliado durante todo
o tempo pelos profissionais. E, diferen-
temente do que se possa imaginar, há
um número considerável de homens
que também procuram o tratamento
para eliminação de gordura, principal-
mente no abdômen. Além dessa indi-
cação mais costumeira, o tratamento é
útil também nos casos de cicatrizes,
estrias e cuidados pós-lipoaspiração.
São doze sessões, até três vezes por
semana, ao final das quais a pessoa
perde, no mínimo, quatro centímetros
no abdômen. Essa é uma garantia dada
por escrito. Lógico que depende de
cada caso e do número de aplicações”,
explica Douer.
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risis comes, crisis goes and there is a market that
doesn’t seem to feel this problem: is the sector of
esthetic clinics where technological innovation

marks its presence, each time, with a larger force. The
launching of new equipments trends to be quickly incor-
porated by the clinics in their day by day because, in a
society that is more demanding each time, esthetic
evolved and with it, beauty treatments. 

Israel has contributed with the esthetic market intro-
ducing modern devices to face old problems. Present on
Brazil a little over than 2 years, Smiz Medical Equipments
Ltd. introduced a treatment composed of non-invasive
applications based on the technology of ultra-sound res-
onance to fight cellulites, improve the contour and mod-
eling the body, soften the mark of strias and increase skin
softness. 

Its use is controlled by strictly scientific procedures
and all phases of the treatment are documented, exam-

ined and supervised. Bella Contour was developed in the
brooder of Israeli companies Gan Technology that lodges
start-ups in computer, medicine and drug areas, located
in Jerusalem. 

According to Zion Douer, director of the Brazilian
subsidiary, the Smiz Equipments was created five years
ago and since than, has already sold devices in Spain and
France among others European countries, in Russia,
Singapore, Malaysia and Indonesia. To distribute Bella
Contour in Brazil the company obtained Anvisa certifi-
cate because it is a medical device. “Brazil is considered
an important center of beauty and esthetic field, being
inclusively requested by foreigners for certain kinds of
treatments. The potential of the country is fantastic and
there are much more to be explored. That is the reason
we came here about two years ago”, emphasizes Douer.
Until this moment, were invested US$ 150 Mi and the
forecast is to double this value in 2007.

Bella Contour,
beauty without suffering

E
ntra crise, sai crise, tem um
mercado que não parece
estar sentindo muito estes
problemas: o setor de clíni-
cas de estética, no qual se
faz presente cada vez com

força maior a inovação tecnológica. O
lançamento de novos equipamentos
tende a ser rapidamente incorporado
no dia a dia das clínicas, pois, em uma
sociedade cada vez mais exigente, a
estética evolui e, com ela, os trata-
mentos de beleza. 

Israel também vem dando sua
contribuição a esse mercado, com a
introdução de aparelhos modernos
para enfrentar problemas antigos.
Presente no Brasil há pouco mais de
dois anos, a Smiz Equipamentos
Médicos Ltda. introduziu um trata-
mento  constituído de aplicações não-
invasivas baseadas na tecnologia de
ressonância ultra-sônica para comba-
ter a celulite, melhorar o contorno e
modelar o corpo, amenizar marcas de
estrias e aumentar a suavidade da
pele. São aplicações de ultra-som de
baixa potência, equivalentes ao ultra-
som feito a uma gestante. Os eletrodos
são colocados sobre determinadas
regiões do corpo, as ondas de alta fre-
qüência e baixa potência destroem as
células adiposas. Não há qualquer

Bella Contour, beleza
sem sofrimento

Clínicas já oferecem pacotes com o equipamento importado
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M
elhor iluminação, maior
durabilidade e eficiência
nas condições mais diver-
sas, além de menor consu-
mo de energia. Estas são
algumas vantagens que

estão fazendo os faróis de xenon atraí-
rem cada vez mais usuários e serem
denominados por especialistas do setor
automobilístico de “tecnologia do futu-
ro”. Ainda não muito adotados no Brasil
– devem obedecer às especificações do
Código Brasileiro de Trânsito –, estão se
tornando mais comuns na Europa (já são
bastante utilizados nas principais mar-
cas, como Mercedes, BMW) e nos
Estados Unidos, mas a perspectiva é que,
no futuro próximo, se transformem em
um padrão na indústria automobilística
internacional. 

Assim, de olho no mercado global,
uma start-up israelense começou a apos-
tar nesse segmento nos últimos três
anos. Sob a direção de Baruch Ezon, a
Xenlight centrou suas atividades no
desenvolvimento de reatores de alta
qualidade para lâmpadas H.I.D. de
xenon, com potências de 21, 35 e 50 W.
H.I.D. é a abreviação de High Intensity
Discharge, ou seja, Lâmpadas de

Descarga de Alta Intensidade, que con-
siste no aprisionamento do gás xenon
dentro de uma lâmpada especial e, atra-
vés de impulsos elétricos vindos de um
reator específico, faz com que o gás se
inflame e gere luz de alta intensidade.

Nas lâmpadas de xenon, o filamento
convencional dos modelos alógenos é
substituído por um arco elétrico, alimen-
tado por uma descarga do gás xenônio.
“A xenon fornece duas vezes mais ilumi-
nação do que uma lâmpada comum,
enquanto consome apenas metade da
potência e dura até cinco vezes mais do
que as incandescentes alógenas.
Também permite aos motoristas uma
visão maior. A claridade que a luz xenon
produz é similar à luz do dia, reflete
melhor as marcas e a sinalização da
estrada do que uma iluminação conven-
cional”, explica Ezon.

As lâmpadas comuns são feitas com
filamento interno em tungstênio que, ao
receber uma carga elétrica, emitem luz. As
de xenon são como as fluorescentes: a
energia carrega um reator e este processa,
intensifica e manda as cargas para a lâm-
pada, resultando numa luz muito mais
forte. O reator é uma parte essencial nas
lâmpadas de xenon, uma das razões que

levou a Xenlight a concentrar suas ativi-
dades neste componente.

Sediada na cidade de Hod Asharon, a
Xenlight, além de manter a produção em
Israel, visa a terceirização dos reatores
nas regiões nas quais estão os grandes
mercados consumidores. Prestes a fechar
um acordo com um fabricante alemão, a
empresa pretende adotar o mesmo mode-
lo de negócio também no mercado lati-
no-americano e, em especial, no Brasil. A
frota brasileira, com aproximadamente
23,3 milhões de veículos, é um grande
atrativo para a Xenlight. “O reator que
desenvolvemos pode ser produzido em
qualquer lugar do mundo, com o mesmo
padrão de qualidade e eficiência; a nossa
idéia é justamente encontrar empresas
brasileiras interessadas em parcerias”,
ressalta Ezon.

Segundo ele, a utilização da luz de
xenon não se limita à indústria de carros,
pois já está sendo usada em helicópteros,
barcos e, também, para iluminação de
centros cirúrgicos e em pronto-socorros,
pois reduz a interferência eletromagnética
em equipamentos médicos. Já foi testada
em vias públicas, o que abre novas possi-
bilidades de mercado, como por exemplo,
as prestadoras de serviços de energia.

Xenon, como 
a luz do dia

Xenon, like the daylight

Better illumination, more durability and efficiency under
several conditions besides a better power consumption:
these are some advantages that are making the headlights

from Xenon, attract each time more users and being named by
experts from automobile sector of “technology of the future”.
These headlights are not completely adopted by Brazilian mar-
ket – they must follow the specifications of Brazilian Traffic
Code – but they are becoming each time more common in
Europe (they are already well used in the main brands as
Mercedes, BMW) and United States but the perspective is that,
in the near future, they become a pattern in the international
automobile industry. 

With an eye on global market, an Israeli start-up bet on
this segment in the last three years. Under the management
of Baruch Ezon, Xenlight centered its activities to develop
high quality reactors for Xenon H.I.D lamps, with 21, 35 and

50 W potencies H.D.I (High Intensity Discharge). “Xenon
offers twice more illumination than a common lamp while
spends just half of its potency and lasts five times more than
the incandescent halogens. It also allows the drivers a bigger
vision”, explains Ezon.  

Common lamps are made with an internal filament of
tungsten that, when receive an electric charge, they emit light.
Xenon lamps are made like the fluorescent: energy loads a
reactor and this reactor processes, intensify and send loads to
the lamp, bringing a stronger light. The reactor is an essential
part of Xenon lamps, reason that led Xenlight to concentrate its
activities on this component. 

Besides keeping the production in Israel, Xenlight seeks the
outsourcing of reactors in the regions where there are the
largest consumers’ markets. Brazilian fleet with approximately
23,3 million of vehicles, is a great attractive to Xenlight.

Su
m

m
ar

y

O
Pavilhão de Exposições do
Anhembi sediou, no final de
fevereiro, pela segunda vez, a
NT&TT Show - Feira Interna-
cional de Nãotecidos e Tecidos
Técnicos. Evento considerado

novo no mercado de exposições do País,
a iniciativa contou com o apoio da
Abint (Associação Brasileira das
Indústrias de Nãotecidos e Tecidos
Técnicos) e reuniu 80 expositores que
apresentaram novidades do setor.
Muitas vezes os consumidores sequer
percebem, mas os nãotecidos estão for-
temente ligados ao cotidiano. São utili-
zados em produtos como fraldas, absor-
ventes higiênicos, panos de limpeza,
lenços umedecidos, carpetes, móveis,
colchões, calçados, filtros, embalagens,
na construção civil, na área médico-
hospitalar e até em automóveis. Trata-se
de uma indústria que contempla mais de
400 aplicações.  

O setor de nãotecidos e tecidos téc-
nicos do Brasil conta com cerca de 200
empresas, que geram, aproximadamen-
te, vinte mil empregos diretos e deze-
nas de milhares indiretos. A cadeia
produtiva fatura por ano mais de US$
1 bilhão. Trata-se de um mercado que
cresce cerca de 8% a 10% ao ano para

não-tecidos, com consumo per capita
girando em torno de 0,82 kg/hab/ano
no Brasil. Nos Estados Unidos, o con-
sumo per capita é, em média, 4
kg/hab/ano. Dentro do setor de nãote-
cidos, no Brasil, o segmento de lenços
umedecidos representa atualmente 4%
do total.

O potencial desse mercado em ter-
mos internacionais foi descoberto, a
partir de 1994, pela empresa israelense
DPL-Disposable Hygienic Products
Ltd., quando iniciou suas atividades
como fabricante de lenços umedecidos
para os mais diversos usos. Com uma
carteira de mais de 20 produtos, a DPL
vem se consagrando como terceirizada
de grandes marcas da indústria cosmé-
tica de higiene e farmacêutica, como
Unilever, Novartis, Carrefour, Cham-
pion, PuntoComercio (América Latina)
e Feminia (Eslováquia) e outras, além
de estar presente nas prateleiras israe-
lenses com a sua própria marca, a
Natura. Atualmente, cerca de 85% da
produção da empresa é destinada à ter-
ceirização e exportação. À frente da
empresa está a executiva Einav Berar,
no cargo de gerente-geral.

Localizada no Parque Industrial de
Cesaréia, a DPL possui um departa-

mento próprio de
Pesquisa e Desenvol-
vimento, do qual fazem
parte profissionais e
equipamentos do mais
alto padrão para o con-
trole de qualidade das
matérias-primas, das fór-
mulas e de toda a linha
de produção. No total, a
companhia conta com 70

funcionários, sendo que os responsá-
veis pelo desenvolvimento dos produ-
tos e a criação das embalagens acom-
panham cada uma das etapas: do con-
ceito ao produto final. “Trabalhamos
dentro dos padrões internacionais,
garantindo a máxima qualidade de
acordo com as especificações dos
clientes e com os padrões determina-
dos por Israel, pela União Européia e
pelos Estados Unidos. O fato de sermos
uma empresa totalmente privada nos
permite responder de maneira rápida e
eficaz às necessidades e tendências do
mercado”, afirma Isaac Kirberg, diretor
internacional de vendas da DPL. 

A empresa está continuamente
ampliando o seu catálogo de lenços
umedecidos e, atualmente, concentra sua
produção em cinco segmentos: cosméti-
ca, higiene, limpadores de lentes e equi-
pamentos, e médico, não atuando apenas
no setor infantil. Dentro de cada catego-
ria há linhas para usos específicos e os
lenços estão disponíveis em embalagens
individuais ou em maiores quantidades,
conforme a solicitação das empresas. No
processo de terceirização, a DPL tanto
atua como fabricante dos wipes ou em
parceria com a indústria, desenvolvendo

DPL, lenços umedecidos 
para todos os gostos
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Em busca de
oportunidade

em conjunto as fórmulas para as substân-
cias aplicadas nos lenços.

“O mercado de produtos descartá-
veis vem crescendo nos últimos anos. É
uma tendência mundial que a nossa
empresa acompanha, registrando um
crescimento anual médio de 16%. Os
lenços umedecidos, além de práticos,

são higiênicos e, graças à inovação tec-
nológica, aplicam-se aos mais variados
usos”, ressalta Kirberg.

A originalidade e capacidade da
empresa podem ser comprovados em
sua extensa carteira de produtos. A
linha cosmética inclui removedor de
maquiagem e de esmaltes, lenços para

limpeza e esfoliação profunda, para
acne, desodorantes e também auto-
bronzeadores. Nos segmentos de higie-
ne e médico, há lenços para asseio, com
loção após banho e barba, íntimos,
para hemorróidas, com antibacterici-
das, protetores solares e repelentes de
insetos, além de tira-manchas.

DPL, wipes for all tastes

At the end of February, for the second time, the NT&TT –
International Fair of Non- Textiles and Technical
Textiles was held at Pavilhão de Exposições of Anhembi.

The event, considered new in the exposition market of the
country, the initiative had the support of Abint (Brazilian
Association of Industries of Non-Textiles and Technical
Textiles) and congregated 80 exhibiters who presented the
latest things of the sector. 

The Non-Textile and Technical Textiles sector in Brazil
counts on 200 companies that produce approximately twen-
ty thousands direct jobs and dozen of thousands, indirect.
The productive chain includes on an invoice over US$ 1 bil-
lion. Inside the Non-Textile sector in Brazil, the segment of
moisturized tissues currently represents 4% of the total.

The Israeli company DPL- DISPOSABLE HYGIENIC PROD-
UCTS LTD. discovered the potential of this market within
international limits in 1994, when they started the activities
as a moisturized tissues manufacturer for different purposes.
With a portfolio of over 20 products, DPL has been electing
as an outsourcing of Pharmaceutical and hygiene cosmetic
well-known brands as Unilever, Novartis, Carrefour,
Champion, PuntoComercio (Latin America) and Feminia

(Eslovaquia) besides being at hand at Israeli shelves with its
own brand, Natura. Currently, 85% of its production is
addressed to outsourcing and exportation. At the position of
General Manager is the executive Einav Berar. 

Located at the industrial park of Cesareia, DPL has its
own Research and Development department where work
high-level professionals and equipments for raw material
quality control, formulas and production line. “We work
inside international standards assuring top quality according
to customers’ specifications and with standards determined
by Israel, European Union and United States. The fact to be a
private company allows us to answer in a fast and efficient
way the needs and trends of the market”, says Isaac Kirberg,
International Sales Director of DPL.  

The company is continuously enlarging its catalog of
moisturized tissues and currently, concentrates its produc-
tion in five segments: cosmetics, hygiene, lens and equip-
ments cleaners as well as in medical sector performing not
only on infantile sector. Inside each category, there are prod-
ucts for specific usage and the tissues are available in single
packing or bigger quantities, according to companies’
requirements.
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D
e um lado, um país com
vocação e também capaci-
dade para desenvolvimento
de tecnologia de ponta; do
outro, uma população de
184 milhões de pessoas com

grande potencial para utilização de
tecnologia adequada. Este foi o binô-
mio que levou um grupo de profissio-
nais do Brasil e de Israel à criação de
um negócio com um objetivo bem
claro: fomentar o intercâmbio comer-
cial entre os dois países cujas econo-
mias têm perfis complementares.
Assim nasceu, há aproximadamente
dois anos, a Ascon Representações,
estimulada também pela dinâmica
registrada atualmente no relaciona-
mento comercial e tecnológico vigen-
te entre Israel e a Europa, e entre
Israel e os Estados Unidos.  

“Há décadas assistimos a Europa e,
principalmente, os EUA, em uma auto-
pista bem pavimentada, ampla e equi-
pada, incentivando seu capital a trafe-
gar em direção à Terra Prometida.
Como resultado dessa tendência, hoje,
corporações gigantescas como GE,
Intel e Microsoft investem literalmen-

te bilhões de dólares para montar
plantas e centros de tecnologia avan-
çados em Israel, desenvolvendo inova-
ções que são depois exportadas para o
mundo inteiro, e trazendo benefícios
também para seus parceiros. Por que
não podemos encontrar um modelo
que traga resultados semelhantes para
a relação Brasil-Israel?”, diz José
Chitman, um dos sócios da Ascon. 

A empresa atua como representan-
te de produtos israelenses, alguns com
alto valor tecnológico agregado, outros
mais focados na área de consumo.
Existe um grande número de projetos e
idéias sendo gerados em Israel, em
diferentes estágios nas áreas de medici-
na, farmacêutica, química, informática,
nuclear, agrícola e eletrônica. O que
falta é fazer a ligação entre esses seto-
res interessados em parcerias nos dois
países. “Não temos a pretensão de ser-
mos os bandeirantes dos novos tempos
mas, sim, aproveitar o que acreditamos
ser uma oportunidade para bons negó-
cios”, ressalta Chitman.

Para atingir seus objetivos, a Ascon
conta no Brasil com Chitman e José
César Guiotti, ambos originários do

mercado financeiro e de consultoria
empresarial.  Sua missão é fazer o
mapeamento do mercado nacional
para o produto/empresa originado em
Israel.  O escritório israelense conta
com Henrique Kuchnir, economista
que trabalhou na Israel Aircraft
Industry por 25 anos; Herman Richter
e Shmuel Yerushalmi (idealizador e
diretor da incubadora do Instituto
Weizmann de Ciências durante anos).
Seu principal foco de atividades é
prospectar as oportunidades que a
indústria israelense tem a oferecer ao
Brasil. A Ascon atua, também, no sen-
tido inverso, ou seja, procurando iden-
tificar quais as necessidades específi-
cas em Israel para empresas brasileiras.

From one side, a country with an endowment and
capability to develop on end technology; from the
other, a population of 184 million of people with a

great potential to use an adequate technology. This was
the binomial that led a group of Brazilian and Israeli pro-
fessionals to create a business with a very clear target: to
increase commercial interchange between the two coun-
tries which economies have complementary profile. In
this way, approximately two years ago Ascon
Representations was born, also stimulated by the dyna-
mic registered on the commercial and technological
effectual relationship between Israel and Europe and
Israel and United States. 

The company performs as a representative of Israeli

products, some of them with high technological aggrega-
ted value, some of them more focalized on consumption
area. There are a great number of projects and ideas being
generated in Israel on different stages of medicine, phar-
maceutical, chemistry, informatics, nuclear, agricultural
and electronics. What is missing is, to make a link between
these sectors interested in partnership in both countries. 

To reach its aims, Ascon counts on José César Guiotti
and José Chitman in Brazil, both from financial market and
business consulting. The Israeli office counts with
Henrique Kuschnir, an economist that worked with Israel
Aircraft Industry for 25 years; Herman Richter and
Schmuel Yerushalmi (idealizer and director of Weizman
Institute of Science Incubator for many years).

Unidade de produção da DPL em Cesaréia
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Ituran do Brasil, umas das
maiores empresas de monito-
ramento e recuperação vei-
cular do País, anunciou em
abril deste ano seus planos
de expansão resultantes do

lançamento de um novo produto, o
Ituran E-GPRS. Operando até então
somente nas regiões metropolitanas do
Rio de Janeiro, São Paulo e na cidade
de Campinas e utilizando a rádio-fre-
quência, com a nova tecnologia a com-
panhia está pronta a atingir todas as
localidades do território nacional que
sejam cobertas por infra-estrutura
GSM/GPRS (General Packet Radio
Service). A notícia foi divulgada duran-
te a 24ª edição de um evento do
Sindicato dos Corretores de Seguros de
São Paulo (Sincor-SP). 

Segundo Pedro Coli, executivo do
setor de Marketing da Ituran do Brasil,
o E-GPRS conta com os mais avança-

dos recursos de rastreamento e monito-
ramento, possibilitando o envio de
dados com precisão, localização no
mapa e qualidade de monitoramento
em tempo real em todas as regiões do
Brasil. O novo produto trabalha com
localização via GPS, comunicação por
meio da rede GSM de operadoras de
celulares, via GPRS como meio de
comunicação principal e SMS como
meio de apoio; uma central de atendi-
mento e uma equipe de pronta respos-
ta, em alerta 24 horas por dia, garan-
tem todas as etapas da operação. 

A Ituran é uma multinacional israe-
lense, que atua no Brasil e em outros
países do mundo, entre os quais,
Estados Unidos, Argentina, China e
Coréia do Sul. A companhia chegou ao
País em 2000 e, desde então, cresceu
continuamente, superando a barreira
dos 150 mil clientes. A Ituran possui o
mais moderno e eficiente sistema de

rastreamento de veículos em caso de
roubo ou furto; em seis anos de opera-
ção comercial, recuperou mais de
10.000 veículos para seus clientes, o
que equivale a um patrimônio de apro-
ximadamente R$ 515 milhões.

A empresa oferece, ainda, um leque
de serviços agregados, como o Ituran
AutoBusca, que permite localizar o
carro via internet; o Ituran MeLeva, que
direciona, via telefone, o cliente até o
local desejado; o Ituran Lado a Lado,
para ser acionado caso a pessoa ou sua
família se sintam ameaçados por algum
motivo; o Ituran AutoSaúde, para ser-
viços médicos em casos de emergência;
e o Ituran LAP, um localizador e alarme
pessoal ou de cargas que, por ser portá-
til, pode ser transportado dentro da
bolsa, jaqueta ou bolso, da mesma
maneira que se carrega um telefone
celular.

Ituran do Brasil
em expansão

Ituran do Brasil in expansion
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y Ituran do Brasil, one of the biggest companies for vehicles
monitoring and recovery of the country, announced in April
of this year its expansion plans resultant of a launching of a

new product: Ituran E-GPRS. Until that time, the company only
worked at metropolitan regions of Rio de Janeiro, São Paulo
and Campinas using the radio frequency. With this new tech-
nology, the company is ready to reach all places inside
Brazilian territory that are covered by GSM/GPRS infra-struc-
ture (General Packet Radio Service). 

According to Pedro Coli, the executive of the Marketing
sector from Ituran do Brasil, the GPRS has the most advanced

resources of tracking and monitoring making possible to send
data with precision, localization on the map e quality of moni-
toring in real time all over Brazil. The new product runs with
localization through GPS, communication through GSM net-
work from mobile companies, through GPRS as a way of main
communication, and SMS as a support. A central to attend
costumers and a team of quick answer are in alert 24 hours a
day, guarantee all the steps of the operation. 

Ituran is an International Israeli company that performs in
Brazil and other countries like United States, Argentina, China
and South Korea.



BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   155

Se
rv

iç
os

Se
rv

ic
es

ASSOCIAÇÃO DE 
INDÚSTRIAS DE KIBUTZ
Kibutz Industries Association
13 Leonardo da Vinci St.
Tel Aviv 
F: (3) 695-5413 - Fax: (3) 695-1464
kia@kia.co.il
www.kia.co.il

ASSOCIAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DE ISRAEL
Manufacturers’ Association 
of Israel
Industry House 29 Há’Mered St.
Tel Aviv
F: (3) 519-8814
Fax: (3) 519-8770
www.industry.org.il

BANCO DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL
Industrial Development Bank
82 Menahem Begin Road
Tel Aviv - Israel
F: (3) 627.2727

CENTRO DE PROMOÇÃO 
DE INVESTIMENTO
Investment Center
5 Bank of Israel St.
Jerusalém
F: (2) 666-2607
infoipc@moit.gov.il

ESCRITÓRIO DO CIENTISTA-CHEFE
Office of the Chief Scientist
5 Bank of Israel St., POB 3166 - Jerusalem
Fone: (2) 6662486
Fax: (2) 6662928

EMBAIXADA DO BRASIL
Embassy of Brazil
2 Kaplan Street
64734 Tel Aviv
F: (3) 691-9292
Fax: (3) 691-6060
embrisra@netvision.net.il

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS 
BINACIONAIS DE COMÉRCIO 
DE ISRAEL
The Federation of Israeli 
Bi-National Chambers 
of Commerce
84 Haashmonaim St.
67132 Tel-Aviv
F: (3) 563-1020
Fax: (3)-561-9027
www.chamber.org.il 
chamber@chamber.org.il

CÂMARA ISRAEL-BRASIL DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
POB 20425 – Tel Aviv – Israel 
tulioe@zahav.net.il

INSTITUTO DE EXPORTAÇÃO E
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
DE ISRAEL
Israel Export and International
Cooperation Institute
Industry House 29 Há’Mered St.
68125 -Tel Aviv
F: (3) 514-2893
Fax: (3) 514-2852
www.export.gov.il

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TRABALHO
Ministry of industry, 
Trade and Labor
Administração de Comércio Exterior
Foreign Trade Administration
5 Bank of Irael St - Jerusalém
F: (2) 666-2637
www.moit.gov.il

MINISTÉRIO DE TURISMO
Ministry of Tourism
5 Bank of Israel St.
91009 - Jerusalém  
F: (2) 666-4264 - 6664200
Fax: (2) 666-4451

ENDEREÇOS ÚTEIS EM ISRAEL  - PREFIXO TELEFÔNICO 972
USEFUL ADDRESSES IN ISRAEL   - International Code 972

SECEX – SECRETARIA 
DE COMÉRCIO EXTERIOR
Secretary of Foreign Trade
Esplanada dos Ministérios, Bl. J, 8o.
70053-900 Brasília - DF
F: (61) 3425.7080  - FAX: 3425.7268
secex@desenvolvimento.gov.br
www.desenvolvimento.gov.br

DECEX – MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO EXTERIOR
Department of Foreign Trade
Esplanada dos Ministérios, Bl. J, 8o.
70053-900 Brasília - DF
F: (61) 2109.7563
decex@desenvolvimento.gov.br
www.desenvolvimento.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Ministry of the Treasury
Esplanada dos Ministérios – Bl. P
70048-900 - Brasília - DF
F: (11) 3412.2000
FAX: (61) 3226.9084
fazenda@fazenda.gov.br
www.fazenda.gov.br  

ABRACEX – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE COMÉRCIO EXTERIOR
Foreign Trade Brazilian Association

Al. Joaquim Eugenio de Lima, 1467 
J. Paulista
01403-003  São Paulo - SP
F: (11) 3051.8118 Fone/Fax: (11) 3051.5108
abracex@abracex.org.br
www.abracex.org.br
www.abracex.com.br

APEX – Agência de Promoção 
de Exportações e Investimentos
Trade and Investment 
Promotion Agency
SBN Quadra 1, Bl. B, 10º  Ed. CNC
70041-902 - Brasília - DF
F: (61) 3426.0202 - Fax: (61) 3426.0263
apex@apexbrasil.com.br
www.apexbrasil.com.br

BANCO DO BRASIL
Bank of Brazil
Av.Paulista 2163
01301-000 - São Paulo
Fone: (11) 3066.9322  
www.bb.com.br

EMBAIXADA DE ISRAEL
Israel Embassy
SES - Av. das Nações Unidas Qd. 809  L. 38
70424-900 Brasília - DF
F: (61) 2105.0500 
Fax: (61) 2105.0555

info@brasilia.mfa.gov.il
http://brasilia.mfa.gov.il

ESCRITÓRIO ECONÔMICO 
DO ESTADO DE ISRAEL
Economic Office of Israel State
Av. Brig. Faria Lima, 1713 – 14o. andar
01452-001 São Paulo - SP
F: (11) 3032.3511
Fax: (11) 3032.9233
E-mail: brazil@israeltrade.gov.il
Site: www.israeltrade.gov.il/brazil

CÂMARA BRASIL-ISRAEL DE COM. 
E IND. DE SÃO PAULO
Brazil-Israel Chamber of Commerce and
Industry, Sao Paulo
Rua Caçapava, 105 – 3o. andar – Sl. 3
01408.010 - São Paulo – SP
Fone e Fax: (11) 3063.4424 – 3063.4427 
cambici@cambici.com.br

CÂMARA BRASIL-ISRAEL DE COM. IND. 
TURISMO E CULTURA, CEARÁ
Brazil-Israel Chamber of Commerce, Industry,
Tourism and Culture, Ceara
Av. Des. Moreira, 1701  Sl 906
60170-001 - Fortaleza - CE
F: (85) 3244.4846  
camarabi@matrix.com.br
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Filtros industriais
Amiad Filtration Systems
Etaenge Engenharia e Com. Ltda.
Av. das América, 1640 Sl. 317
22790-701 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2437-7495 – Fax (21) 2498-5085
etaenge@terra.com.br
www.etaengefiltros.com.br

Tratamento de água, dessalinização
Odis Filtering
Gehr International & Cia. Ltda.
Av. Rio Branco, 123 Sl. 1508 a 1511
2040-oo5 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2221-0644  Fax (21) 2221-4747
gehr@gehr.com
www.geher.com

Plasticultura agrícola, estufas
Ginegar Plastic Products Ltd.
Ginegar 
Rua dos Morás, 680 – Cj. 101 
05434-020 – São Paulo – SP  
Fone (11) 3819-9366 – Fax (11) 3819-9366
davidbekhor@yahoo.com
www.ginegar.com

Fertilizantes
Haifa Chemicals Ltd
Haifa Quimica do Brasil Ltda.
Rua Batatais, 391-  Cj. 111/113 
01423-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3057-1239
Fax (11) 3057-0542
haifabr@haifabr.com.br www.haifachem.com

Sementes
Hazera Genetics Ltd.
Hazera do Brasil Com. de Sementes Ltda
Av. Palmeira Imperial, 80 
13825-000 – Holambra – SP 
Fone/Fax (19) 3802-2526 
rzepter@hazerainc.com 
www.hazera.com

Bermad
Hidro Ambiental Ind. Com. Eq. Meio Ambiente
Rua Paulo Rebessi, 1044
13614-260 – Leme – SP
Fone (19) 3571-0411  Fax (19) 3554-5758
hidro@hidroambiental.com.br
www.hidroambiental.com.br

Aquacultura
A.P.T. Aquac. Produc. & Techn.
Clonagem Vegetal
Galiltec Ltd.
Ideadeco Tecn. Agr. Ind. Alimentícia
Rua Dr. Vila Nova, 67 - Cj. 11 
01222-020 – São Paulo – SP 
Fone/Fax (11) 3337-0341 
ideadeco@dialdata.com.br www.ggtweb.com

Irrigação Localizada
Queen Gil International Dis
Irrigotec Irrigação  Por Gotejamento
R. Marco Giannini, 375 
05550-000 –  São Paulo – SP 
Fone (11) 3782-4682 Fax (11) 3782-4674
irrigotec@irrigotec.com.br 
www.irrigotec.com.br

Irrigação
Amiad
Isratec Ceará Irrigação Ltda.
Av. Maestro Lisboa, 1020 - Lagoa Redonda 
60832-400 – Fortaleza – CE 
Fone (85) 3276-5251 Fax (85) 3276-2756
isratec.ceara@fortalnet.com.br

Irrigação
Galcon Eldar
Bermad Control Valves
NaanDan  Irrigation Systems
Talgil Computing & Control Ltd.
A.R.I. Flow Control Accessories
Amiad Filtration Systems
NaanDan  Ind. Com. Ltda.
R. Biazo Vicentim, 260 - Cidade Jardim 
13614-330  – Leme – SP 
Fone (19) 3571-4646 Fax (19) 3554-1588
naandan@naandan.com.br
www.naandan.com.br

Irrigação
Arkal
Dorot
Netafim
Netafim Brasil
R. Salvador Scaglioni, 135
14066-446 – Ribeirão Preto – SP 
Fone (16) 2111-8000 Fax (16) 2111-8026
tessler@netafim.com.br
www.netafim.com.br

Irrigação localizada
Gotejamento e micro-aspersão
Plastro Irrigation Systems
Plastro do Brasil S/A
Rua Lineu Anterino Mariano, 255 
38402-346 – Uberlândia – MG 
Fone (34) 3233-7201 Fax (34) 3233-7202
plastro@plastro.com.br www.plastro.com.br

Tefen Plastic Products Ltd.
Plasson do Brasil Ltda.
Rodovia SC 444 – Km 2
88820-000 – Icaia – SC
Fone (48) 3431-9500 Fax (48) 3431-9549
plasson@plasson.com.br    
www.plasson.com.br

Telas de sombreamento, proteção, 
decorativas
Polysack Plastic Industries Ltd.

Polysack Indústrias Ltda.
Avenida Ana Maria, 600 - Jd. Capitólio
13610-430 – Leme –  SP
Fone (19) 3554-5660 Fax (19) 3554-5621
brasil@polysack.com
www.polysack.com

Dosadores para irrigação
Tefen Plastic Products Ltd.
Rua das Nações Unidas, 774 - Cj. 101 
38700-146 – Patos de Minas – MG 
Fone (34) 3821-3563 Fax (34) 3821-3563
tefenbrasil@terra.com.br
www.tefenplastic.com

Sementes
Zeraim Gedera
Agristar do Brasil Ltda
Rod. Philúvio Cerqueira Rodrigues, 1916 
25745-000 – Petrópolis – RJ 
Fone (24) 2222-9000 Fax (24) 2222-2270
info@agristar.com.br
www.agristar.com.br

Válvulas Hidráulicas
Rafael Industrial Valves
Irrigação, tratamento de água
Amiad Filtros
Irrigação e saneamento
Arad
Irrigação, tratamento de água
Dorot Control Valves
Sistemas e equipamentos de Irrigação
Driplines Irrigation Ltd.
Filtros automáticos
Eli-Yamit Filtration & Water Treatment
Irrigação e jardinagem
I.T Systems
Irrigação, Pilotos, Acessórios
Mad Takin Hidraulics
Irrigação
Irrisol
Metzerplas Irrigation Systems
Plastro Irrigation Systems
Válvulas Hidráulicas
Rafael Industrial Valves
Tal Gil
Tavlit Plastic Industry
Tefen
Ideal Trading Imp. Dist. Equip. Agroind.
Rua Conselheiro Dantas, 03 
40015-070 – Salvador – BA 
Fone (71) 3326-2799 Fax (71) 3326-3415
klevin@idealtrading.com.br 
www.idealtrading.com.br

Químicos para proteção de plantações
Luxembourg Industries Ltd.
Luxembourg Brasil Com. de Prod. Químicos
Avenida Iraí, 79 - Cj. 113 A 
04082-000 – São Paulo – SP  
Fone (11) 5096-6633 Fax (11) 5049-1591
edson@luxembourg.com.br 

BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas   157

Se
rv

iç
os

Se
rv

ic
es

156 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

Se
rv

iç
os

Se
rv

ic
es

EMPRESAS ISRAELENSES
NO BRASIL

Empresas israelenses
Israeli companies
Empresas atuando no Brasil
Companies in Brazil

AEROESPACIAL

Equip. eletrôn., Comp. Aviônicos
Elbit Systems Ltd.
Aeroeletrônica Ind. Comp. Aviônicos S.A
Av. Sertório, 4400 
91040-620 – Porto Alegre – RS
Fone (51) 2101-1203 - Fax (51) 3361-2773
vjneves@terra.com.br
www.aeroeletronica.com.br

Manutenção de aeronaves e turbinas
IAI - Divisão Bedek – MBT – MLM - Tamam
Synchronet Consultoria e Representações
R. Siqueira Campos, 43 – Sl. 1136 
22031-070 –  Rio de Janeiro – RJ  
Fone (21) 2255-0507 – Fax (21) 2235-1239
synchro@uninet.com.br

Satélites e componentes de satélites
IAI - Divisão MBT
Foguetes para transporte de satélites
IAI - Divisão MLM
Sensores, sist. imerciais de navegação
IAI - Divisão TAMAM
Synchronet Consultoria e Representações
Rua Siqueira Campos, 43 - Sl. 1136
22031-070 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2255-0507 Fax (21) 2235-1239
synchro@uninet.com.br

AGRICULTURA/AGROTECNOLOGIA

Defensivos agrícolas
Grupo Makhteshim-Agan
Agricur Defensivos Agrícolas. Ltda.
R. Pedroso Alvarenga, 1254 – 2o.
04531-004 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3706-5300
Fax (11) 3079-7111
agricur@agricur.com.br www.agricur.com.br

Irrigação, Água e Tecnologia de Irrigação
Bermad Brasil Imp. Exp. Ltda.
Rua Jesuíno Arruda, 797 Cj. 22
04532-082 – São Paulo – SP
Fone (11) 3073-1199  Fax (11) 3073-1217
bermad@bermad.com.br     www.bermad.com.br

Controle hidráulico, saneamento
C – Valves
C – Valves
R. Cardoso de Almeida, 1155 Cj. 52
05013-001 – São Paulo – SP
Fone (11) 3864-3346
info@cvalves.com - www.cvalves.com

NACIONAL JUDAICO

Dia do Trabalho 1o. maio Lag Ba’omer 6 maio
Corpus Christi 7 junho Dia de Jerusalém 16 maio
São Pedro 29 junho Tabernáculos 23 maio
Dia da Independência 7 setembro 9 de Av (Tisha Be’Av)
N. S. Aparecida 12 setembro 5768
Finados 2 novembro Ano Novo (1o. dia) 13 setembro
Procl. da Republica 15 novembro Ano Novo (2o. dia) 14 setembro
Dia Nacional da 20 novembro Dia do Perdão 22 setembro
Consciência Negra 
Imaculada Conceição 8 dezembro Festa das Cabanas (1o. dia) 27 setembro
Natal 25 dezembro Shemini Atzeret 4 outubro
São Silvestre 31 dezembro Festa da Torá 5 outubro

2008 Festa das Luzes 5 a 12 dezembro
Confraternização Universal 1o. janeiro Ano Novo das Árvores 22 janeiro 2008
Carnaval (3o. dia) 5 fevereiro Purim 21 março 2008
Cinzas (até 12h00) 6 fevereiro Pascoa (1o. dia) 20 abril 2008
Paixão de Cristo 21 março Páscoa (8o. dia) 27 abril 2008
Aleluia 22 março Dia do Holocausto 1o. maio 2008
Pascoa 23 março Dia da Recordação 7 maio 2008

dos Soldados
Dia de Tiradentes 21 abril Dia da Independencia 8 maio 2008

Os feriados judaicos têm início ao anoitecer do dia anterior

NATIONAL JEWISH

Labour Day May, 1st Lag Ba’omer May, 6
Corpus Christi June, 7 Yom Yerushalaim May, 16
S. Peter June, 29 Shavuot  May, 23
Independence  Day September, 7 Tisha Be’Av
Holy Mary September, 12 5768
All Souls day November, 2 Rosh Hashana (1st day) September, 13
Republic day November, 15 Rosh Hashana (2nd day) September, 14
Zumbi’s Day November, 20 Yom Kipur September, 22
Christmas Eve December, 8 Sukkot (1st day) September, 27
Christmas December, 25 Shemini Atzeret October, 4
San Silvester December, 31 Simhat Torah October, 5

2008 Hanukkah (1st day) December, 5 to 12
World Peace Day January, 1st Tu B’Shevat January, 22
Carnival (3o. day) February, 5 Purim March, 21
Ash Wednesday Februay, 6 Passover (1st day) April, 20
Good Friday March, 21 Passover (8th day) April, 27
Easter Tid March, 22 Yom Hashoá May, 1st
Easter March, 23 Yom Hazicaron May, 7
Tiradentes Day April, 21 Yom Haatzmaut May, 8

Jewish holidays begin at sundwon of the previous day

Feriados

Holidays

ISRAELI COMPANIES IN BRAZIL
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www.luxpam.com
Frutas e mudas tropicais
Rahan Meristem Ltd.
Rahan Meristem Brasil
Rua Ricardo Hildebrand, 336 
13610-562 – Leme – SP 
Fone (19) 3571-5085 Fax (19) 3554-3434
visaocontabil@visaocontabil.com.br www.rahan.co.il
Matéria-prima para fertilizantes
Israel Chemicals Ltd.
ICL Brasil Ltda./
Rotem do Brasil Ltda.
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Edifício Dallas Cj 22 - Morumbi
05693-000 – São Paulo - SP
Fone (11) 2155.4500 Fax (11) 2155.4506
rdb@rotemdobrasil.com.br
www.icl-group.com

ALIMENTOS

Tâmaras
Ardom Dates
Alimentos
Cham Foods
Gilboa
Brazsul Repres. Com. S/C Ltda.
Av. Vereador José Diniz, 1008 
04604-001 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5524-4969 Fax (11) 5686-4832
brazsul@uol.com.br
www.brazsul.com.br

Biscoitos kosher, diets
Gattegno Bros.
Azeitonas, pickles, enlatados
Iavne
Alimentos
Yehuda Matzos
Catamaran Com. Var. Ltda
Rua dos Ciclames, 738 
03146-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 6341-4888 Fax (11) 6341-3826
karisimports@uol.com.br

Aditivos p/ indústria de alimentos
Israel Chemicals Ltd.
ICL Brasil Ltda.
Rua Augusto Ernani, 250 
09695-110 – São Bernardo Campo – SP 
Fone (11) 3303-0000 Fax (11) 3303-0002
bkgadicon@iclbrasil.com.br  www.bkgadicon.com.br

Aditivos p/ ind. alimentícia
Gadot Biochemical Ind. Ltd.
Proway Serviços Ltda
Rua Rosa e Silva, 294 - Cj. 83 
01230-020 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3667-8901 
proway@uol.com.br

Alimentação Animal
Dosadores p/ medicamentos e vacinas
Tefen Plastic Products Ltd
Plasson do Brasil Ltda
Rodovia SC 444 - Km 02 

88820-000 – Içara – SC 
Fone (48) 3431-9500 Fax (48) 3431-9549
plasson@plasson.com.br
www.plasson.com.br

Soja e suas proteínas, isoflavonas
Solbar Industries Ltd.
Ayalla Marketing e 
Representações Ltda
Av. Barão de Valim 142 - Campo Belo 
04613-030 – São Paulo – SP 
Fone (11) 2108-5666
ayalla@ayalla.com.br

Fosfatos p/ setores alimentício/técnico
Israel Chemicals Ltd.
Astaris Brasil Ltda.
Rua Flórida, 1758  -  11o. 
04565-001 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5503-3799 Fax (11) 5503-3791
regina_e_kobayashi@astaris.com
www.icl-group.com

ARTIGOS JUDAICOS

Velas 
Menora
Catamaran Com. Var. Ltda.
Rua dos Ciclames, 738 
03146-010 –  São Paulo – SP 
Fone (11) 6341-4888 Fax (11) 6341-3826
karisimports@uol.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

CLP, IHM, Monitores e PC's Industriais
Unitronics
Dakol Instrumentos e Sistemas Ltda.
Rua General Jardim, 703 – Cj. 41 
01223-011 – São Paulo – SP 
Fone/Fax (11) 3231-4544 
info@dakol.com.br
www.dakol.com.br

Partes e peças de motores
King Ltd.
Bluper Participações Ltda.
Rua Carlos Vicari, 106 – Fundos 
05033-070 –  São Paulo – SP 
Fone (11) 3311-6900 Fax (11) 3311-0137
bluper@uol.com.br

BEBIDAS

Vinhos e Licores
Binyamina Vinery
Vinhos
Efrat Vinery
Catamaran Com. Var. Ltda. 
Rua dos Ciclames, 738 
03146-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 6341-4888 Fax (11) 6341-3826
karisimports@uol.com.br

BELEZA E COSMÉTICOS

Bella Contour Brasil

Rua Batataes, 391 - cj 133 - Jd Paulista 
01423-010 -- São Paulo - SP
Fone (11) 3889-8318

Blue Line Cosmetics Ltd.
Beauty Mineral Imp. e Exp. Ltda
R. João Antonio de Oliveira , 1229 
03111-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 6606-6884 Fax (11) 6601-1098
beautymineral@yahoo.com.br
www.beautymineral.com.br

ELÉTRICO

Equipamentos para poupar energia 
e outros 
Elspec 
Ação Engenharia e 
Instalações Ltda. 
01552-000 - Av. Dom Pedro I, 656 
São Paulo – SP 
Fone (11) 6914-5177 Fax (11) 6914-2155
jstarosta@acaoenge.com.br

ELETRÔNICA

Equip. audiovisuais e broadcast
Kramer Electronics Ltd.
Kramer do Brasil Com. de 
Eletrônicos Ltda.
Rua José Getúlio, 579 – Cj. 25
01526-020 – São Paulo – SP
Fone (11) 3341.5896
fernando@kramerbrazil.com
www.kramerelectronics.com

Equip. de áudio e vídeo-conferência
Emblaze-Vcon
Radvision
Tes Tecnologia Sistemas 
e Comércio  Ltda.
Rod. Anhanguera - SP 330 - Km 296 
14140-000 – Cravinhos – SP 
Fone (16) 3651-4213 Fax (16) 3951-2920
tes@tes.com.br
www.tes.com.br

Nobreaks, fontes, conversores
Gamatronic Electronic 
Industries Ltd.
PH Enterprise
R. Maranhão, 270 Cj. 131 
01240-000 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3124-3735
peled@osite.com.br

Segurança para internet
Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies (Brazil) Ltda.
Rua Samuel Morse, 120 - Cj. 23 
04576-000 – São Paulo – SP 
Fone/Fax (11) 5501-2040
info-br@br.checkpoint.com
www.checkpoint.com

Produtos eletro eletrônicos
Hambledon S/C Ltd.
Marcap Ltda.
Rua Lubavitch, 221
01126 – São Paulo – SP
Fone (11) 3366.9200
sac@marcap.com.br 
www.marcap.com.br

Automação industrial, gerenciamento 
de informações
Motorola
Softbrasil Automação Ltda.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - Cj. 32 
04548-903 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3488-8787 Fax (11) 3488-8780
softbrasil@softbrasil.com.br
www.softbrasil.com.br

EMBALAGENS

Emb. esterilizadas p/ alimentos frescos
StePac L.A. Ltd.
Stepac Brasil Ltda
Av. Angélica, 1814 - Cj. 506 
01228-200 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3661-7455 Fax (11) 3663-0026
stepac@stepac.com.br
www.stepac.com.br

ENGENHARIA

Consultoria de Engenharia, projetos
Tahal
Conestoga-Rovers & Associados
Rua Mario Enzio Pascualucci, 287 
04711-090 – São Paulo – SP  
Fone (11) 5183-3404 R.1022 
Fax (11) 5183-3404 R.1030
jmondelo@craworld.com www.tahal.com

Equip. para poupar energia e outros
Elspec
Ação Engenharia 
e Instalações Ltda.
Av. Dom Pedro I, 656
São Paulo – SP
Fone (11) 6914.5177 Fax (11) 6914.2155 
jstarosta@uol.com.br 
jstarosta@acaoenge.com.br

Geocelulas para estabilizar solos
PRS Israel Ltd.
Beecontact Soluções Avançadas Ltda.
R. Bandeira Paulista, 1104
04532-004 – São Paulo – SP
Fone (11) 3045-9880 Fax (11) 3045-5918
ronen@beecontact.com.br 
www.beecontact.com.br

EQUIPAMENTOS  MÉDICOS

Citogenética
Applied Spectral Imaging Ltd.
Ambriex S.A.
Rua Tupi, 535
01233-097 – São Paulo – SP  

Fone (11) 3511-1090 Fax (11) 3665-1089
ambriex@ambriex.com.br

Urologia, radioterapia e ortopedia
Direx Medical Systems Ltd.
Direx do Brasil Ltda.
R. Tutóia, 52 
04007-000 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3889-0026 Fax (11) 3884-0345
direx@direxdobrasil.com.br
www.direxdobrasil.com.br

Equip. e insumos odontológicos
Romidan Dental
Romibras Ltda.
Rua Santa Clara, 50 - Sl. 1019 
22041-010 – Rio de Janeiro – RJ 
Fone (21) 2548-9476 Fax (21) 2549-6613
romibras@globo.com
www.romibras.com

Esterilizadores
Tuttnauer Co.
Sispack Medical Ltda.
R. Antônio Fonseca, 280 - Vila Maria 
02112-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 6631-4355 Fax (11) 6954-4107
sispack@sispack.com.br www.sispack.com.br

Máq. e equip. para lentes corretivas
MS Optical
Tekniop Com. e Montagem de Equip.
R. Brasílio Machado, 639 
09715-140 – São B. do Campo – SP 
Fone (11) 4127-7072 Fax (11) 4127-1415
contato@tekniop.com.br 
www.tekniop.com.br

Mamografia e sistemas p/ biópsia
Cintec Medical Ltd.
Equip.p/ diagnósticos gastro-intestinais
Given Imaging Ltd.
Bio Imagem Com. Represent. Ltda
Rua Dona Germaine Burchard, 352
05002-061 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3675-3270 Fax (11) 3675-1497
bioimagem@bioimagem.com.br www.bioimagem.com.br

Oftalmologia, estética
Lumenis
House of Vision 
Representação Ltda.
Av. Brig.  Luiz Antônio, 1277, cj. 1
01317-001 – São Paulo – SP
Fone (11) 3549-2855 Fax (11) 3283-5908
houseofvision@hv2002.com.br
www.houseofvision.com.br
Medicamentos
Teva
Teva Farmacêutica Ltda.
Rua James Joule, 92 – 15o.
04576-080 – São Paulo – SP
Fone (11) 5105-5750 Fax (11) 5105-5779
nelson.libbos@tevabrasil.com.br
www.tevapharm.com

Testes para diagnósticos
Orgenics Ltd.
Orgenics do Brasil Ltda.
Al. dos Ubiratans, 257
04070-030 – São Paulo – SP
Fone (11) 5589-4622 Fax (11) 5581-3279
orgenics@uol.com.br
www.orgenics.com

EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS

Huliot Plásticos Industriais
Arquivos Ativos do Brasil
R. Turiassú, 2117 – Pompéia
05005-001 – São Paulo – SP
Fone/Fax (11) 3871-2961 
arquivosativos@arquivosativos.com.br

EQUITAÇÃO

Calçados para equitação
Dafna Industries
Kauana Com. Imp. e Exp. Ltda.
R. Ademar de Barros, 153
13270-600 – Valinhos – SP
Fone/Fax (19) 3859-1190 
kauana@kauana.com.br www.kauana.com.br

FERRAMENTAS

Ferramentas de corte
Iscar Ltd.
Iscar do Brasil Comercial Ltda.
Rod. Miguel Melhado Campos, Km 79
13280-000 – Vinhedo – SP
Fone (19) 3826-7100 Fax (19) 3826-7171
iscar@iscarbrasil.com.br
www.iscar.com.br

Ferramentas p/ rebarba manual
Noga Engineering Ltd.
Keter Comercial 
e Importadora Ltda.
R. Visconde de Parnaíba, 335
03045-000 – São Paulo – SP
Fone/Fax (11) 3491-0088
keter@keter.com.br
www.keter.com.br

IMPRESSÃO DIGITAL

HP - Indigo Division
Comprint
R. Camargo Cabral, 45 Itaim Bibi
01453-090 – São Paulo – SP
Fone (11) 3371-3371 Fax 3078-5763
dirgrafica@comprint.com.br www.hp.com/go/indigo

INFANTIL

Brinquedos
Tiny Love
Brasbaby Import. e Distrib. Ltda
R. Newton Prado, 533
01127-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 3361-3744 Fax (11) 3224-0311
gilberto@brasbaby.com.br
www.brasbaby.com.br
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Fraldas
Kriport International Trading
Kriport do Brasil
Al. Santos, 1398 - Cj. 102
01418-100 – São Paulo – SP
Fone (11) 3141-0145 Fax (11) 3171-2016
kriport@terra.com.br
www.kriport.com

INFORMÁTICA

Robótica
Intelitek
Didatech Soluções Tec. Educacionais
R. Vergueiro, 1649 - Cj. 3
04101-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 5574-7000 Fax (11) 5084-3422
didatech@didatech.com.br
www.didatech.com.br

Segurança da Informação
Algorithmic Research
True Access
SCN Quadra 5 - bloco A – Sl. 701
70710-500 – Brasília – DF
Fone (61) 3426-3500 Fax (61) 3426-3555
celso@trueaccess.com.br
www.trueaccess.com.br

Software educativo
Comfy
Edusoft Ltd.
Wizcom
Positivo Informática Ltda.
Av. Sen. Accioly Filho, 1021
81310-000 – Curitiba – PR
Fone (41) 316-7700 Fax (41) 316-7704
ilanak@positivo.com.br
www.positivodireto.com.br

Proteção Anti-Pirataria
Aladdin
Dex Brasil
Alameda dos Nhambiquaras, 1518 – 1o.
04090-003 – São Paulo – SP 
Fone (11) 2165-7070 Fax (11) 2165-7071
monaco@dexbrasil.com.br

MEIO AMBIENTE 

Tratamento de água, dessalinização
Odis Filtering
Gehr International & Cia. Ltda.
Av. Rio Branco, 123 - Sl. 1508 a 1511
20040-005 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2221-0644 Fax (21) 2221-4747
gehrbr@gehr.com
www.gehr.com

Tratamento de água, efluentes, esgoto
Bermad
Hidro-Ambiental Ind.Com.
Rua Paulo Rebessi, 1014
13614-260 – Leme – SP

Fone (19) 3571-0411 Fax (19) 3554-5758
hidro@hidroambiental.com.br 
www.hidroambiental.com.br

METAIS SANITÁRIOS

Torneiras elétricas, descargas, chuveiros
Stern Engineering Ltd.
Wog Comércio de 
Metais Sanitários Ltda.
Rua Agostinho Gomes, 3397
04206-002 – São Paulo – SP
Fone (11) 6914-1501 Fax (11) 6914-4533
wog@wog.com.br
www.wog.com.br

Torneiras plásticas e diversos
Golan Plastic
Pex do Brasil
R. Carlos Ferreira Endres, 454 V. Endres 
07041-030 – Guarulhos – SP
Fone (11) 6421-3177 Fax (11) 6421-7069
comercial@pexdobrasil.com.br 
www.pexdobrasil.com.br

PLÁSTICOS

Conectores PE e Acessórios
Fit-In
Ideal Trading Imp. 
Dist. Equip. Agroind.
Rua Conselheiro Dantas, 03
40015-070 – Salvador – BA
Fone (71) 3326-2799 Fax (71) 3326-3415
klevin@idealtrading.com.br
www.idealtrading.com.br

Tubos plásticos de Polietileno Reticulado
Golan Plastic Products
Pex do Brasil
Av. Carlos Ferreira endres, 444/454
07041-030 – Guarulhos – São Paulo – SP
Fone (11) 6421-3177 – 6421-7069
comercial@pexdobrasil.com.br
www.pexdobrasil.com.br

Dosadores p/ limpeza, pintura, etc
Tefen Plastic Products Ltd.
Dema Engineering
Rua Emilio Cilella, 457
05126-130 – São Paulo – SP
Fone/Fax (11) 3906-9813
omarp@demaeng.com
www.demaeng.com

QUÍMICOS

Matéria-prima p/ ind. química, 
papel e celulose
Milouban MCP Ltd.
AC Comércio Exterior
Rua Cel. Xavier de Toledo, 264 - Cj. 43
01048-904 – São Paulo – SP
Fone (11) 3257-1764 Fax (11) 3868-1118
o.dejtiar@uol.com.br

Matéria-prima p/ aromas e fragrâncias
Frutarom Ltd.
Frutarom do Brasil Ltda.
Av. Brig. Faria Lima, 1713 - Cj. 44
01451-910 – São Paulo – SP
Fone (11) 3816-3883 Fax (11) 3816-3887
samerica@frutarom.com
www.frutarom.com

Óxido de Magnésio
Dead Sea Bromine Company-
Magnesia Products SBU
Metachem Indl. Coml. Ltda.
Av. Angélica, 1814 – 13o. 
01228-200 – São Paulo – SP
Fone (11) 3823-8770 Fax (11) 3823-8790
metachem@metachem.com.br
www.metachem.com.br

Petroquímica
Gadiv Petrochemicals 
Industries Ltd.
Dackel Química Ltda.
Av. Cotovia, 165 - Cj. 25
04517-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 5093-7105 Fax (11) 5561-1035
dackel@uol.com.br
www.gadiv.com

SEGURANÇA E MILITAR

Segurança e proteção
Midot System
Prosets Brasil Ltda.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1700 - cj. 104
04571-000 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5503-2849 
Fax (11) 5505-5071
prosets.brasil@prosets.biz
www.prosetsbrasil.com.br
Munições, balística, upgrade 
carros de combate
IMI - Israel Military Industries
Carros de combate, veículos militares
Saymar Ltd.
Visão Noturna
ITL Optronics Ltd.
Roupas de proteção,máscaras anti-gás
Shalon
Rádio p/ longa distância, resgate 
e salvamento
Tadiran Spectralink Ltd.
Consultoria e projetos em segurança
ISDS
Proteção contra balas
Rabintex Ltd.
Artilharia,Infantaria,soluções de defesa
Soltam Systems Ltd.
Interceptação, inteligência, data mining
Nice Systems Ltd.
Material de segurança militar e policial
Rafael Ltd. Home Lars Security
Gehr International & Cia Ltda.

Av. Rio Branco, 123 - Sl. 1508 a 1511
20040-005 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2221-0644 Fax (21) 2221-4747
gehrbr@gehr.com
www.gehr.com

Coletes, roupas especiais de proteção
Achidatex
Equipamentos de defesa, blindagens
Rafael
Synchronet Consultoria e Representações
R. Siqueira Campos, 43 – sl. 1136
22031-070 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2255-0507 Fax (21) 2235-1239
synchro@uninet.com.br

Sistemas Eletrônicos de Segurança
Rokonet Electronics Ltd.
Rokonet Brasil Ltda
Av. Angélica, 819 - Cj. 82/84
01227-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 3661-8767 Fax (11) 3661-7783
rokonet@rokonet.com.br www.rokonet.com.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Treinamentos em segurança e proteção
S I A Israel - Security and Intelligence Advising
S I A Brasil
Rua Tabapuã, 888 - Sl. 132
04533-003 – São Paulo – SP
Fone (11) 3079-9585
bronen@siacorp.com
www.siacorp.com

SEGURANÇA 

Segurança da Internet, 
gerenciamento de senhas
Aladdin Knowledge Systems
Westcon Brasil
Rua Victor Civita, 66 - Bl. 1 – 2o. 
22775-044 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 3535-9300 Fax (21) 3535-9311
otavio@westcon.com.br

Cofres eletrônicos de segurança
Omen Metal Products
Sosseg Com. & Serv. 
de Seg. Ltda. ME
R. Carlos Silva, 328
03405-040 – São Paulo – SP
Fone (11) 6192-5344 Fax (11) 3285-5204
sosseg@ajato.com.br

Soluções de vigilância urbana
Mer Group
Mer Sistemas de Segurança Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 100 – 8o.
04551-010 – São Paulo – SP
Fone (11) 2124-0500 Fax (11) 2124-0555
www.belmerix.com/grupomer_mersegur.htm

Travas, alarmes, portas, fechaduras
Rav-Bariach Vehicle Protection

Mul-T- Lock do Brasil Ind. Com. Ltda
Praça Paulo Gianotti, 17 – Bom Retiro
91127.050 – São Paulo – SP
Fone (11) 3697-7777 Fax (11) 3686-5864
multlock@multlock.com.br
www.multlock.com.br

Sensores óticos, ultra-violetas
Ofil Ltd.
REM Ind.
Rua Columbus, 282
05304-010 – São Paulo – SP
Fone (11) 3835-9922 Fax (11) 3835-6922
livia@rem.ind.br
www.rem.ind.br

TELECOMUNICAÇÃO

Telecomunicações
Verint Systems Ltd.
Affair System Telecomunicações
Rua Vergueiro, 2045 – 2o. 
04101-000 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5081-9599 Fax (11) 5081-9595
dangelo@affair.com.br
www.affair.com.br

Telecomunicações
Allot Communications
Allot Communications
Av. Paulista, 925 – 11o. andar
01311-100 -- São Paulo – SP
Fone (11) 2828-1682
flima@allot.com
www.allot.com

Broadband Wireless Access
Alvarion Ltd.
Alvarion Telecomunicações 
do Brasil Ltda.
Rua Floriano Essenfelder, 178
80060-270 – Curitiba – PR 
Fone (41) 3024-6665 Fax (41) 3024-1090
daniel.zejerman@alvarion.com 
www.alvarion.com

Infra-estrutura de telecomunicações
Mer Group
Belmerix Infraestrutura Ltda.
R. Fidêncio Ramos, 100 – 7o. 
04551-010 -São Paulo – SP 
Fone (11) 2124-0500 Fax (11) 2124-0555
belmerix@belmerix.com
www.belmerix.com

Rádios Digitais
Ceragon Networks Ltd.
Ceragon Networks do Brasil Ltda.
Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126 – 2o. 
04532-060 -São Paulo – SP 
Fone (11) 3040-3044 Fax (11) 3040-3041
jmachado@ceragon-la.com
www.ceragon.com

Segurança e Telecomunicações
Ness Technologies
Cisbel
SHIN, QI – 16 Cj. 1 Casa 12
71530-210 -- Brasília - DF
Fone (61) 3368-2801
cisbel.advisors@pop.com.br www.ness.com

Software e sistemas  p/ operadoras
Comverse
Comverse do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 100 – 9o. 
04534-000 - São Paulo – SP 
Fone (11) 3707-3655 Fax (11) 3707-3666
raphael.balabanian@comverse.com
www.comverse.com

Backbone, acesso e dados
ECI Telecom Ltd.
ECI Telecom do Brasil Ltda.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1460 - Cj. 101
04548-005 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3512-1600 Fax (11) 3512-1601
francisco.correa@ecitele.com www.ecitele.com

Gestão de fraude e receita 
em telecomunicações
Ectel Ltd.
Rua Helena, 280 - Cj. 604
04552-050 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3525-7576 Fax (11) 3525-7576
fabioa@ectel.com
www.ectel.com

Sistemas de comunicação militar e civil
Tadiran Communications Ltd.
Sistemas sofisticados de telecom
Tadiran Electronic Systems Ltd.
Gehr International & Cia. Ltda.
Av. Rio Branco, 123 - Sl. 1508/1511
20040-005 – Rio de Janeiro – RJ 
Fone (21) 2221-0644 Fax (21) 2221-4747
gehrbr@gehr.com
www.gehr.com

Comunicação via satélite 
Gilat Satellite Networks Ltd.
Gilat do Brasil Ltda.
R. Lauro Muller, 116 – Sl. 4204
22290-160 – Rio de Janeiro – RJ
Fone (21) 2142-6600 Fax (21) 2542-9049
info.brazil@gilat.com
www.gilat.com

Telecomunicações
Giltek
Giltek Brasil
R. Libero Badaró, 646 – Sl. 10 
01008-000 – São Paulo – SP 
Fone/Fax (11) 3106-7992
comercial@giltek.com.br 
www.giltek.com.br



162 BRASIL • ISRAEL Parcerias & Perspectivas

Se
rv

iç
os

Se
rv

ic
es

Rastreamento e localização de veículos
Ituran Location and Control Ltd.
Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda.
R. Verbo Divino, 1601 – Chácara S. Antonio
04719-002 – São Paulo – SP 
Fone (11) 5185-9000 
Fax (11) 5185-9049
grazia.ficher@ituran.com.br
www.ituran.com.br

Repetidores e extensores p/ celulares
Dekolink Wireless Ltd.
Meastech Instrumentos 
de Teste e Medição
Av. Vereador José Diniz, 3720 - Cj. 210
04604-007 – São Paulo – SP  
Fone (11) 5096-4634
Fax (11) 5093-0834
info@meastech.com.br  
www.meastech.com.br

Soluções de acesso p/ backbones
Rad Data Communications
Rad do Brasil - WTC
Rua Ferreira de Souza, 107
04544-100 – São Paulo – SP
Fone (11) 3045-2523
Fax (11) 3045-3257
john_h@radbr.com.br
www.radbr.com.br

Antenas de TV via satélite e VSAT p/ navios
Orbit Marine
Radiomar Ind. Com. Ltda.
Rua Conde de Lages, 44 - Sl. 1203
20241-080 – Rio de Janeiro – RJ 
Fone (21) 2187-2437
Fax (21) 2187-2434
radiomar@radiomar.com.br
www.radiomar.com.br

Telecomunicações
Rit Technologies Ltd.
Rit Technologies
Av. Armando Ítalo Setti, 417 - Bl. 2 - Cj. 112
09760-280 – São Bernardo do Campo – SP 
Fone (11) 9953-3577
Fax (11) 4121-3068
eduardotanaka@rittech.com 
www.rittech.com

Soluções para televisão digital
Scopus Video Networks Ltd.
Scopus do Brasil Ltda.
Av. Alfredo Ignácio Penido, 335 - Cj. 1601
12246-000 – São José dos Campos – SP
Fone/Fax (12) 3923-9208 
scopusbrasil@scopusbrasil.com.br
www.scopusbrasil.com.br

Videoconferência, multiponto, streaming
Emblaze-Vcon
Seal Telecom (Distribuidor Certificado)

Rua Apinagés, 1100 – 13o. 
05017-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 3877-4000 
Fax (11) 3877-4011
daniel@sealtelecom.com.br
www.sealtelecom.com.br

Sistemas de Gestão em Telefonia
MTS
Tabs Brasil
Rua Fidêncio Ramos, 100 – 6o.
04551-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 2124-0151
Fax (11) 2124-0199
www.tabs.com.br

Redes de Acesso
Teledata Network
TDN Telecomunicações Brasil S/A
Rua Dr. João Inácio, 1080 – Navegantes
90230-181 – Porto Alegre – RS  
Fone (51) 3022-7787
Fax (51) 3029-0594
mano@tdnbrasil.com.br
www.teledata-networks.com

Telefonia, luzes de emergência
Gamasonic
Dynacom Group Holding
Rua Lubavitch, 221
01123-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3366-9200
Fax (11) 3366-9223
gaby@dynacom.com.br
www.dynacom.com.br

Segurança, Tecnol. p/celulares,
controle de acesso, medidores
Mobix Wireless Solutions Ltd.
Mobix S. A.
Rua Henrique Schaumann, 306
05413-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3511-1600
Fax (11) 3511-1609
info@mobixsa.com.br
www.mobixsa.com.br

TÊXTIL

Sistemas para inspeção de tecidos
EVS - Elbit Vision Systems Ltd.
PML - Petersen Matex Imp. 
e Exp. Ltda.
R. Domingos Afonso, 460
03161-090 – São Paulo – SP 
Fone (11) 6100-1900 
Fax (11) 6918-4111
servicos@pml.com.br
www.pml.com.br

Fios e filamentos para etiquetas
The Israeli Processing Co. Ltd.
Procol Ind. Com. Ltda
Rua Tupi, 267 – Sls.  42/43

01233-001 – São Paulo – SP 
Fone/Fax (11) 3662-3305 
procol@procol.com.br
www.procol.com.br

TRANSPORTE DE CARGA

Navegação e carga
Zim Integrated Shipping 
Service Ltd.
Zim do Brasil Ltda.
Rua Cincinato Braga, 340 – 10o. 
01333-010 – São Paulo – SP 
Fone (11) 2112-2900 
Fax (11) 3287-6084
adm@zimbrasil.com.br
www.zimbrasil.com.br

TURISMO

Agência de Viagens
Genesis Tours
AD Agência de Viagens e 
Turismo Ltda.
R. Estela, 164
04011-000 – São Paulo – SP
Fone (11) 5087-3455
Fax (11) 5087-3458
ad@adturismo.com.br
www.adturismo.com.br

Cia. de Aviação
EL AL Israel Airlines Ltd.
EL AL Israel Airlines
Av. Rio Branco, 181 – Sl. 1706
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ 
Fone (21) 2220-6948 
Fax (21) 2220-3230
elal.rio@elal.com.br 
www.elal.co.il

Agência de Viagens
Bentzi Brasil Travel & Tours Ltd.
Sharontur Passagens 
e Turismo Ltda.
Rua Sergipe, 475 Cj. 607/608
01243-001 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3826-8388
Fax (11) 3825-3828
sharontur@sharontur.com.br
www.sharontur.com.br

Agência de Viagens
Superjet Tours - Tel Or Ltd.
Superjet Brasil Viagens 
e Turismo Ltda.
R. Dr. Veiga Filho, 190
01229-001 – São Paulo – SP 
Fone (11) 3663-3841
Fax (11) 3664-7386
roizman@terra.com.br
www.superjet.co.il
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