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O Brasil vive momentos difíceis, desafiadores. Depois de um início de 
século marcado pela prosperidade e o otimismo, o país mergulhou em 
uma profunda crise econômica, a qual, sabemos, teve sérias repercus-

sões na esfera política. O PIB encolheu 3,8% em 2015 e a mais recente edição 
do Relatório Focus, divulgada em junho pelo Banco Central, estima uma retra-
ção de 3,7% para 2016. Projeções de bancos nacionais e estrangeiros indicam, 
entretanto, que o período de vacas magras está próximo do fim, já que apontam 
taxas de crescimento de até 1,5% em 2017 e de 2,5% para o ano seguinte.

A recessão, não poderia ser diferente, é um dos temas abordados nesta nova edição 
do Anuário da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. Em compensação, 
muitos conteúdos trazem boas novas aos leitores. Um exemplo é a reportagem so-
bre as apostas de brasileiros e israelenses em energias renováveis – solar e eólica, 
sobretudo –, para cumprir as diretrizes estabelecidas pela Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada em Paris, no fim de 2015.

Brasil e Israel, diga-se, têm muito mais em comum. Com economias comple-
mentares, as duas nações dispõem de um potencial enorme de intercâmbio 
em diversas áreas. No comércio bilateral, por exemplo, os negócios somaram, 
em 2015, US$ 1,2 bilhão, 74,4% a mais do que em 2005. Um salto expres-
sivo, sem dúvida, mas ainda há diversos itens a serem incluídos na pauta de 
negociações entre os dois países – casos da chamada moda praia e dos móveis 
brasileiros, e das inúmeras tecnologias de ponta israelenses.

Acreditamos que o Brasil deveria dar maior prioridade ao comércio externo, 
até como forma de superar ou, ao menos, amenizar eventuais turbulências no 
mercado interno, como as que hoje enfrentamos. Da nossa parte, estamos bus-
cando novas opções nesse sentido. Além de patrocinar regularmente missões 
empresariais a Israel, a nossa Câmara participou, em 2015, da criação da Fe-
deração das Câmaras de Comércio Mercosul-Israel e vai oferecer, já a partir 
deste 2016, soluções customizadas aos seus associados, com o apoio de seus 
parceiros em Israel, a Câmara Israel-Brasil de Comércio e Indústria e a Fede-
ração das Câmaras de Comércio de Israel (FICC), ambas de Tel Aviv.

Por fim, convido a todos para que, em nosso esforço conjunto para atravessar 
e superar a presente crise, somem forças conosco e participem das atividades 
da Câmara. É uma forma de descobrir novas oportunidades de negócios e de 
ter contato direto com o que existe de mais avançado em inovação, tecnolo-
gia e empreendedorismo. Acompanhem as ações da Câmara em nosso site  
www.cambici.org.br, em nossa newsletter semanal e sigam nossos perfis no 
LinkedIn e no Facebook. Nossas portas, reais e virtuais, estão sempre abertas.

Boa leitura!

Jayme Blay
Presidente
Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria

Brazil is facing challenging, difficult moments. After an optimistic 
and prosper beginning of a century, the country plunged into a 
deep economic crisis that seriously impacted the political scenario. 

The GDP decreased by 3.8% in 2015 and a 3.7% retraction for 2016 is 
estimated by the Central Bank according to the latest edition of Focus 
Report, issued in June. Nevertheless, projections of national and foreign 
banks indicate that the lean times are close to an end since they point out 
growth indexes of up to 1.5% in 2017 and 2.5% in the following year.

Recession, and it couldn’t be otherwise, is one of the subjects of Brazil-
Israel Chamber of Commerce and Industry’s Yearbook. On the plus side, 
many topics bring good news to the readers. One example is the article 
about Brazilians and Israelis betting on renewable energies - especially 
solar and wind - to fulfill policies established by the United Nations 
Climate Change Conference held in Paris at the end of 2015.

Brazil and Israel have much more in common. With complementary 
economies, both nations have a huge potential of exchange in several 
areas. In bilateral trade, for example, the businesses reached US$ 1.2 
billion in 2015, 74.4% more than 2005. An expressive growth, without 
a doubt, but there are several items to be included in the negotiation 
agenda between both countries - such as Brazilian beachwear and 
furniture and the countless Israeli cutting-edge technologies.

We believe Brazil should prioritize the external trade, even as a way to 
overcome or at least soften some turbulences in the internal market, as 
the ones we are facing today. The Chamber is looking for new options. 
Besides regularly sponsoring business missions to Israel, our entity 
was part, in 2015, of the creation of the Federation of Mercosur-Israel 
Commerce Chamber and is going to offer, in 2016, tailor-made solutions 
to its associates, along with its partners in Israel: the Israel-Brazil 
Chamber of Commerce and Industry and the Israel’s Federation of 
Commerce Chambers, both from Tel Aviv.

At last, I’d like to invite everybody, in a collective effort to overcome the 
present crisis, to join forces with us and participate in the Chamber’s 
activities. It is a way of finding out new business opportunities and having 
direct contact with the most advanced areas of innovation, technology 
and entrepreneurship. Follow the Chamber’s actions through the website 
www.cambici.org.br, through our weekly newsletters and follow us on 
LinkedIn and Facebook. Our doors, virtual and real ones, are always open.

Enjoy your reading!

Jayme Blay
President
Brazil-Israel Chamber of Commerce and Industry
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Acordos de livre comércio ganham peso na agenda de Israel. 
Negociações incluem parcerias com China, Rússia e Índia

Free trade agreements gain weight on Israel’s agenda. 
Negotiations include partnerships with China, Russia and India

Pensando grande Thinking big

As equipes dos ministérios da 
Economia e das Relações Ex-

teriores de Israel vêm dedicando 
boa parte de suas jornadas, já há um 
bom tempo, à análise de tendências 
e indicadores econômicos de outros 
países. Tudo por conta da disposição 
do governo local de ampliar o leque 
de parcerias em zonas de livre co-
mércio, cuja construção teve início 
em 1975, por meio do acordo com 
a Comunidade Econômica Europeia 
(CEE), precursora da União Euro-
peia (UE). Em 2015, por exemplo, 
as agendas de ambas as pastas inclu-
íram, entre outras ações, novas roda-
das de negociação com a Índia, dan-
do sequência ao trabalho em curso 
desde 2006, análises para a amplia-
ção do trato com o Canadá, vigente 
desde a década de 1990, os primei-
ros passos nos entendimentos com o 
Vietnã e a ratificação, em novembro, 
do 11º acordo bilateral de Israel, com 
o Panamá. 
“O acordo vai abrir novas possibili-
dades para a indústria israelense [...]. 
O Panamá é candidato a se tornar in-
tegrante da Aliança do Pacífico, um 
bloco de países latino-americanos 
que compreende México, Colômbia, 
Chile e Peru. O bloco [...] abrange 
35% do PIB de todos os países da 
América Latina e mais de 50% do 
comércio latino-americano”, justi-
ficou Ohad Cohen, chefe da Admi-
nistração de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia.
O trabalho de prospecção e aproxi-
mação ganhou fôlego no primeiro 
trimestre de 2016. Em 12 de feverei-
ro, durante viagem oficial à Rússia, 

For quite some time now, Israel’s Ministries of 
Economy and Foreign Relations have been 

dedicating a major part of their time to review other 
countries’ economic trends and indicators. Their aim 
is to increase partnerships in free trade zones, which 
started in 1975 with an agreement with the European 
Economic Community (EEC), forerunner of the 
European Union (EU). In 2015, as an example, both 
ministries’ agendas included, among other actions, 
new rounds of negotiations with India, continuing work 
being developed since 2006; analyses to expand their 
deal with Canada, in effect since the 1990s; the first 
steps in understandings with Vietnam; and approval 
of the 11th bilateral agreement between Israel and 
Panama in November. 
“The agreement will open new possibilities for israeli 
industry […]. Panama is a candidate to become member 
of the Pacific Alliance, a bloc of Latin American countries 
comprising Mexico, Colombia, Chile and Peru. The 
bloc […] covers 35% of the GDP of all Latin American 
countries and more than 50% of Latin American trade”, 
justificou Ohad Cohen, head of the Foreign Trade 
Administration at the Ministry of Economy. 

o ministro da Agricultura de Israel, 
Uri Ariel, anunciou, após reuniões 
com o seu colega russo Sergei Le-
vin e o primeiro-ministro Arkady 
Dvorkovich, a disposição mútua dos 
dois governos para firmar um trata-
do de livre comércio o quanto antes. 
Os russos, na ocasião, manifestaram 
interesse no crescimento de suas ex-
portações de carnes bovina, ovina e 
de frango para Israel, ao passo que 
os israelenses demonstraram o dese-
jo de alavancar os embarques de fru-
tas e outros produtos agrícolas para 
o parceiro comercial. “Levamos em 
consideração uma série de questões 
para impulsionar as relações na agri-
cultura [...], bem como um acordo 
sobre uma zona de comércio livre, 
que esperamos que venha a ser assi-
nado num futuro próximo”, declarou 
Ariel ao portal russo Sputnik News.
As conversações prosseguem, mas 
foram ofuscadas no noticiário pelo 
surgimento de um novo e grande 
candidato a parceiro preferencial de 
Israel. Em março, o primeiro-minis-
tro israelense, Benjamin Netanyahu, 
festejou o anúncio, por Liu Yan-
dong, vice-premiê da China, de que 

Israel’s prospection work and 
approaching efforts have gained 
momentum in the first quarter of 
2016. On February 12, during 
an official visit to Russia, Israeli 
Agriculture Minister Uri Ariel 
announced, after meetings with 
his Russian counterpart Sergei 
Levin and Prime Minister Arkady 
Dvorkovich, that both governments 
were willing to sign a free trade 
agreement as soon as possible. At 
the time, the Russians said they 
wanted to increase their exports 
of beef, mutton, and poultry to 
Israel, and Israel, in turn, wished 
to increase sales of fruits and other 
farm produce to its commercial 
partner. “We considered a number 
of issues for boosting relations 
in agriculture […] as well as an 
agreement on a free trade area, 
which we hope will be signed in the 
near future”, said Ariel to Russian 
portal Sputnik News.
Conversations have proceeded, but 
they have been somewhat obfuscated 
in the news by a new potential 
candidate to Israel’s preferential 
partner. In March, Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu 
celebrated the announcement 
made by Chinese Vice Premier 
Liu Yandong stating that Beijing is 
ready to negotiate the removal of 
trade barriers with Israel. “There 
is so much we could do together 
– in health, distance education, 
agriculture, aquaculture, information 
technology, in all fields. Cooperation 
with China could yield major results 
and we believe Israel can be the 

Pequim está pronta para negociar a 
queda de barreiras comerciais com 
Israel. “Há tanta coisa que podería-
mos fazer juntos – em saúde, educa-
ção a distância, agricultura, aquicul-
tura, tecnologia da informação, em 
todos os campos. Uma cooperação 
com a China poderia render grandes 
resultados e acreditamos que Israel 
pode ser o parceiro perfeito”, disse 
Netanyahu.
A corrente de comércio, soma das 
exportações e importações entre os 
dois países, totalizou US$ 11,4 bi-
lhões em 2015, 5% a mais do que no 
ano anterior, com amplo superávit 
para os chineses. A partir da assina-
tura de um acordo de livre comércio, 
as perspectivas são de um cresci-
mento em escala acelerada, a exem-
plo do que ocorreu com o Canadá. 
Desde 1997, os negócios de Israel 
com a nação norte-americana mais 
que triplicaram, saltando de US$ 
500 milhões para US$ 1,6 bilhão, em 
2014. “Acordos de livre comércio 
constituem um quadro infraestrutu-
ral significativo para as exportações 
israelenses. Hoje, cerca de 65% das 
exportações israelenses são direcio-
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Sem fronteiras / Borderless
Balança comercial de Israel com alguns de seus  
parceiros em acordos de livre comércio - em US$ milhões

Trade balance of Israel with some of its  
partners in free trade agreements - in US$ millions 

* Dados de 2013; ** Dados de 2014; *** European Free Trade Association – área de livre comércio composta por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça
* 2013 Data; ** 2014 Data; *** European Free Trade Association - free trade area comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Fontes: Organização das Nações Unidas, United States Census Bureau, Central Bureau of Statistics (Israel) / Sources: United Nations, United States Census Bureau, Central Bureau of Statistics (Israel)

Reich: “Israel optou por intensificar o
comércio com a Europa e os Estados Unidos”

Reich: “Israel chose to step up trade 
with Europe and the United States”

industry of today. In the beginning 
there were of course a price to pay 
– labor intensive industries, such 
as textile and steel factories, were 
forced to close and workers were 
laid off, but in their stead came other 
industries that found their niches of 
comparative advantage.”
The more recent free trade 
agreement with Mercosur still 
needs more effort from the parties 
before it can bear fruit – especially 

where Brazil is concerned. Business 
between Israel and the largest 
economy of the South-American 
bloc totaled US$1.2 billion in 2015, 
25% less than in 2008, before the 
agreement was in effect. The private 
sector, however, is determined to 
boost the trade between South 
America and Israel. On November 
28, 2015, in a meeting in Buenos 
Aires, the presidents of binational 
chambers Mercosur-Israel agreed 

to create a Federation of Chambers 
of Commerce Mercosur-Israel. 
Jayme Blay, the president of Brazil-
Israel Chamber of Commerce and 
Industry, proposed the integration 
of the Chambers’ strategies, which 
was unanimously approved.
“We must optimize our efforts to 
obtain investments and allow the 
incorporation of technologies 
to the different productive 
industries,” said Blay. 

nadas para países com os quais Is-
rael tem acordos de livre comércio, 
isso dá aos exportadores benefícios 
aduaneiros e vantagem competitiva, 
entre outros benefícios”, comentou, 
em novembro, Yifat Alon Perel, di-
retora da Divisão de Acordos de Co-
mércio Bilaterais (Administração de 
Comércio Exterior).
Competentes nas transações inter-
nacionais, os israelenses também 
seguem pensando grande na escolha 
de seus parceiros estratégicos. Tal 
expertise, diga-se, é fruto do pionei-
rismo do país em acordos de livre 
comércio na era contemporânea.
Num período de apenas dez anos, 
entre 1975 e 1985, Israel firmou 
tratados do gênero com as duas 
maiores economias globais à época. 
E não parou mais. “Como um país 
pequeno, com más relações com to-
dos os seus vizinhos, Israel percebeu 
que precisa melhorar e aprofundar 
as suas relações com a Europa e, 
mais tarde, com os Estados Unidos. 
A economia e a cultura democrática 
de Israel são muito mais semelhantes 

perfect partner”, said Netanyahu. 
The trade flow, i.e., the sum of 
exports and imports between the 
two countries, amounted to US$11.4 
billion in 2015 – 5% more than in the 
previous year, with a large surplus 
for the Chinese. With the signing of a 
free trade agreement, the outlook is 
for a rapid growth, much like the one 
that happened with Canada. Since 
1997, business between Israel and the 
Canada has more than tripled, from 
US$500 million to US$1.6 billion 
in 2014. “Free trade agreements 
constitute a significant infrastructural 
framework for Israeli exports. Today, 
some 65% of Israeli exports are 
directed to countries with which 
Israel has free trade agreements and 
this gives exporters customs benefits 
and competitive edge, among other 
advantages”, said, in November, 
Yifat Alon Perel, director of Bilateral 
Trade and Economic Agreements at 
the Foreign Trade Administration.
Competent in their international 
transactions, the Israeli also think 
big when they set out to choose their 
strategic partners. Such expertise, 
of course, is due to the country’s 
pioneering free trade agreements. In 
just ten years – between 1975 and 
1985 – Israel signed such agreements 
with the two largest global economies 
of that time. And it has never 
stopped. “As a small country, with 
bad relations with all its neighbors, 
Israel realized it must improve and 
deepen its relations with Europe and 
later with the United States. Israel’s 
economy and democratic culture 
are much more similar to those of 
Europe and the United States, than to 
its neighbors”, says to the Yearbook, 
Professor Arie Reich, of Bar Ilan 
University’s Law School and member 
of the World Trade Organization 
(WTO) arbitration panel. “These free 
trade agreements helped to liberalize 
Israel’s economy and to create its 
extremely vibrant and competitive 

às da Europa e dos Estados Unidos, 
do que às de seus vizinhos”, afirma 
ao Anuário Arie Reich, professor de 
direito da Universidade de Bar Ilan 
e árbitro da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). “Esses acordos 
de livre comércio ajudaram a libera-
lizar a economia de Israel e a criar 
sua indústria da atualidade, que é ex-
tremamente vibrante e competitiva. 
No início, havia, naturalmente, um 
preço a pagar – setores de trabalho 
intensivo, como fábricas têxteis e si-
derúrgicas, foram forçadas a fechar 
e os trabalhadores foram demitidos, 
mas em seus lugares vieram outras 
indústrias que encontraram seus ni-
chos de vantagem comparativa”.
Mais recente, o acordo de livre co-
mércio com o Mercosul ainda neces-
sita de um maior esforço das partes 
para surtir efeito – especialmente no 
que diz respeito ao Brasil. Os negó-
cios entre Israel e a maior economia 
do bloco somaram US$ 1,2 bilhão 
em 2015, 25% a menos do que o re-
gistrado em 2008, antes do início da 
vigência do tratado. O setor privado, 
no entanto, está empenhado em ala-
vancar o comércio entre a América 
do Sul e Israel. Em 28 de novembro 
de 2015, os presidentes das câmaras 
binacionais Mercosul-Israel, reuni-
dos em Buenos Aires, definiram a 
criação da Federação das Câmaras 
de Comércio Mercosul-Israel. Jay-
me Blay, presidente da Câmara Bra-
sil-Israel de Comércio e Indústria, 
sugeriu a integração das estratégias 
das Câmaras, proposta que recebeu 
apoio unânime. “Precisamos oti-
mizar esforços para obter investi-
mentos e permitir a incorporação de 
tecnologias aos diferentes setores 
produtivos”, argumentou Blay. 

Estados Unidos / United States
Vigência do acordo / Agreement duration: 1985

Corrente de comércio / Trade flow

38.045,2**
Exportações israelenses / Israeli exports

22.962,2**
Importações israelenses / Israeli imports

15.083,0**

União Europeia / European Union
Vigência do acordo / Agreement duration: 1975

Corrente de comércio / Trade flow

36.771,0*
Exportações israelenses / Israeli exports

15.164,0*
Importações israelenses / Israeli imports

21.607,0*

Turquia / Turkey
Vigência do acordo / Agreement duration: 1997

Corrente de comércio / Trade flow

4.850,0*
Exportações israelenses / Israeli exports

2.354,0*
Importações israelenses / Israeli imports

2.496,0*

México / Mexico
Vigência do acordo / Agreement duration: 2000

Corrente de comércio / Trade flow

615,8**
Exportações israelenses / Israeli exports

464,4**
Importações israelenses / Israeli imports

151,4**

EFTA / EFTA***

Vigência do acordo / Agreement duration: 1993

Corrente de comércio / Trade flow

5.983,0*
Exportações israelenses / Israeli exports

1.451,0*
Importações israelenses / Israeli imports

4.532,0*

Mercosul / Mercosur
Vigência do acordo / Agreement duration: 2009

Corrente de comércio / Trade flow

1.953,4**
Exportações israelenses / Israeli exports

1.087,1**
Importações israelenses / Israeli imports

866,3**
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NOS SEUS NEGÓCIOS ENTRE BRASIL E ISRAEL
OPTE PELO CÂMBIO DO BANCO DAYCOVAL
O Banco Daycoval conta com um completo portfólio de produtos e serviços para facilitar as transações fi nanceiras para você e sua empresa. 
Câmbio pronto, Conta corrente em moeda estrangeira, cartões de viagem em moeda estrangeira e produtos para exportação e importação. 

Veja o que o Banco Daycoval pode fazer por você!

Disponibilizamos as principais moedas estrangeiras 
em circulação no mundo, como: Novo Shekel, Dólar, 
Euro, Libra, Peso, entre outras.

MOEDA EM ESPÉCIE

Comodidade e segurança para sua empresa realizar 
as operações de Exportação e Importação com 
uma equipe especializada e pronta para sanar suas 
dúvidas.

SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Envie dinheiro, pague cursos estrangeiros ou realize 
transações � nanceiras de forma fácil, rápida e sem 
burocracia.

REMESSAS INTERNACIONAIS
Todos os serviços para quem precisa de apoio 
nas transações com o exterior como Emissão de 
Registros de Operações e Declaratórios Eletrônicos, 
Cobrança em moeda estrangeira e muito mais.

SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR

Operações liquidadas em até 48 horas para 
pagamento de importação, remessas � nanceiras 
para o exterior ou para recebimentos de exportações 
brasileiras ou recebimentos de remessas � nanceiras.

CÂMBIO PRONTO

Faça compras, pagamentos e saques sempre na 
moeda do país onde estiver, tenha controle dos 
gastos de seus colaboradores e não corra o risco 
cambial da moeda.

CARTÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA

LIGUE OU MANDE UM E-MAIL AGORA MESMO E VEJA O QUE O BANCO DAYCOVAL PODE FAZER POR VOCÊ!

(11) 3138-0465 | 3138-0916 cambiomesa@daycoval.com.br

Para outros produtos � nanceiros acesse:
daycoval.com.br

Central de atendimento 0300 111 0500  |  SAC Banco Daycoval 0800 775 0500  |  Ouvidoria Banco Daycoval  0800 777 0900  |  Central de Atendimento ao de� ciente auditivo 0800 775 2005

Daycoval_20,5x27,5_Ok.indd   1 22/03/16   17:05

Tecnologia nacional: 
plastificadora a vácuo da Bio-Art

National technology: Bio-Art’s 
vacuum forming machines

De boca em boca Word of mouth
O Brasil está na boca dos israelenses. Entre 2005 e 2015, 
o total de fabricantes nacionais de equipamentos e pro-
dutos odontológicos presentes no mercado de Israel mais 
que dobrou, saltando de cinco para 11. O grupo integra 
o projeto Brazilian Health Devices (BHD), uma parceria 
da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equi-
pamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de La-
boratórios (Abimo) e da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Israel não é 
um dos destinos estratégicos da iniciativa, mas as vendas 
dos participantes do programa para aquele mercado vêm 
numa crescente – de US$ 625 mil para US$ 779 mil, entre 
2009 e 2015.
Os brasileiros contam com dois diferenciais de peso no 
segmento odontológico – tecnologias avançadas e preços 
bem mais competitivos do que os praticados por seus prin-
cipais concorrentes, europeus e japoneses. Graças a estes 
trunfos, a Bio-Art, de São Carlos (SP), mantém uma cartei-
ra com clientes de cerca de 60 países. Um dos mercados 
mais recentemente abordados pela empresa é Israel. As 
vendas de articuladores e plastificadoras, utilizadas para 
a produção de protetores bucais e placas para evitar o 
desgaste dos dentes, tiveram início em 2004 e alcançaram 
a marca de US$ 6 mil em 2015. “Recentemente, fomos 
procurados por dois novos clientes israelenses. Os negó-
cios prometem”, diz a CEO Maria Isabel Piccin, que visitou 
Israel, a passeio, em 2015. 

In Israel, Brazil is in everybody’s mouths. Between 2005 
and 2015, the number of Brazilian manufacturers of 
dental products and equipment in Israel more than dou-
bled, from 5 to 11. The group is part of the Brazilian 
Health Devices (BHD) project, a partnership between 
the Brazilian Medical Devices Manufacturers Associa-
tion (ABIMO) and the Brazilian Trade and Investment 
Promotion Agency (Apex-Brasil). Israel is not one of the 
initiative’s strategic destinations, but sales to the Isra-
eli program’s participants have been going up – from 
US$625,000 to US$779,000 between 2009 and 2015.
Brazilian dental segment manufacturers have two hef-
ty advantages: advanced technology and much more 
competitive prices than those of European and Japane-
se companies, their main competitors. Thanks to those 
trump cards, Bio-Art of São Carlos (SP), keeps a portfo-
lio of clients from around 60 countries. Israel is one of 
the most recent. The sales of articulators and vacuum 
forming machines, used in the production of mouth 
guards and occlusal guards to protect teeth from grin-
ding and clenching, have reached US$ 6 thousand in 
2015, having started in 2004. “We have recently been 
contacted by two new Israeli clients. Business is flou-
rishing,” says CEO Maria Isabel Piccin, who visited Israel 
as a tourist in 2015.
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I am very pleased to share with the readers of this Yearbook some 
thoughts about Israel, Brazil, and the relations between both countries. 
I take this moment to congratulate Jayme Blay, the president of Brazil-
Israel Chamber of Commerce and Industry (Cambici) and his team 
for their tireless work in behalf of Israel’s causes, the local Jewish 
community, and our bilateral relations, mainly in the economic and 
commercial areas. Cambici, together with the Economic Mission to 
Brazil, whose headquarters are in São Paulo and Rio de Janeiro, plays 
a key role in the development and promotion of these bonds, which are 
essential in the context of friendship and cooperation relations between 
both countries.
Last year, our bilateral economic relations developed in a satisfactory 
manner. However, the economic and political crisis in Brazil reflected, 
no doubt, on the economic and commercial relations with Israel, as well 
as in the regional and international scenario. 
Since 2010, Israel has been part of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), popularly called the “rich 
countries” organization. Israeli economy is in a good moment, having 
posted an average increase of 3.8% over the last five years, against 
a 1.9% average of other OECD countries. In 2014, our GDP was 
US$306.2 billion, which equals a per-capita average of US$33,300. In 
the same period, the unemployment rate among the working population 
was 5.9%, exports of goods and services accounted for 33.3% of the 
GDP, while goods and services imports accounted for 30.6%. 
We should still make some efforts to improve our performance in 
education, health, and social security. We should also fight against 
poverty and toward a better inclusion of the ultra-orthodox population 
and the Arab-Israeli minority in the job market. Such efforts will get us 
closer to the average of OECD countries.
In the political sphere, as it happens among friends and families, there 
were certain differences between both countries as regards conflicts 
in our country and the Palestine issue. As sovereign and independent 
countries, with different interests and in distinct regional and political 
contexts, we may disagree on certain positions, which is part of 
international relations.
What we cannot and should not forget is that differences can and should 
be solved in an environment of mutual respect and understanding of the 
circumstances where each of our States is. 
Our Consulate General, together with our Embassy in Brasilia, are 
available for Cambici to continue to contribute to the consolidation of 
deep fraternal and friendly bonds between Brazil and Israel. 

Yoel Barnea 
Israel’s Consul General in São Paulo

É com muito prazer que compartilho com os leitores deste Anuário algu-
mas reflexões sobre Israel, Brasil e as relações dos dois países. Aproveito 
para parabenizar o presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e In-
dústria (Cambici), Jayme Blay, e a sua equipe pelo laborioso e incansável 
trabalho em prol das causas do Estado de Israel, da comunidade judaica 
local e das relações bilaterais, principalmente na área econômica e co-
mercial. A Cambici, junto com a nossa Missão Econômica no Brasil, com 
sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem uma função primordial no 
desenvolvimento e na promoção destes laços, que cumprem papel central 
no contexto das relações de amizade e cooperação entre os dois países.
No último ano, as relações econômicas bilaterais se desenvolveram de 
uma maneira satisfatória. No entanto, a crise política e econômica no 
Brasil repercutiu, sem dúvida, nas relações comerciais e econômicas com 
Israel, assim como no cenário regional e internacional.
Desde 2010, Israel faz parte da Organização para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico (OCDE), denominada popularmente como 
a organização dos “países ricos”. A economia israelense vive um bom 
momento, tendo apresentado um crescimento médio de 3,8% nos últimos 
cinco anos, ante uma média de 1,9% dos países da OCDE. Nosso PIB em 
2014 somou US$ 306,2 bilhões, o equivalente a uma média per capita de 
US$ 33.300. No mesmo período, o desemprego correspondia a 5,9% da 
população laboral, as exportações de bens e serviços atingiram 33,3% do 
PIB e as importações de bens e serviços, 30,6%. 
Devemos fazer ainda esforços para melhorar nossa performance nas áre-
as da educação, saúde, previdência social, na luta contra a pobreza e por 
uma inclusão maior da população ultraortodoxa e da minoria árabe-isra-
elense no mercado de trabalho local, para nos aproximarmos ainda mais 
da média dos países da OCDE.
No âmbito político, como ocorre entre amigos e também no seio das 
famílias, certas divergências se manifestaram entre nossos dois países 
sobre posições com respeito à temática do conflito em nossa região e 
à questão palestina. Como países soberanos e independentes, com in-
teresses diferentes e em contextos políticos regionais distintos, nossas 
posições podem ser discordantes, fenômeno que faz parte das relações 
internacionais.
O que não podemos e devemos esquecer é que divergências podem e 
devem ser resolvidas num ambiente de respeito mútuo e de compreensão 
das circunstâncias nas quais cada um de nossos estados se encontra.
Nosso Consulado-Geral, em conjunto com nossa Embaixada em Brasília, 
fica à disposição da Cambici para seguir contribuindo na consolidação 
dos profundos laços de fraternidade e amizade entre Brasil e Israel. 

Yoel Barnea 
Cônsul-geral de Israel em São Paulo
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O dano econômico já é histórico, mas, desgraçadamente, 
ainda não está completo. O cenário próximo já está dado, 
em consequência de erros passados que se prolongam: 
2016 será outro ano de queda na produção e renda dos 
brasileiros. Se a recuperação começar ainda em 2016, de-
pendendo dos arranjos políticos, o país levará alguns anos 
para voltar aos níveis de 2013. Sim, 2013, porque esse ano 
marca o momento em que o país ainda usufruía de boas 
políticas do passado, mas também iniciava o mergulho 
para o desastre do governo Dilma.
O Brasil moderno começa com o Plano Real, em 1994. 
Não foi apenas a moeda, mas uma impressionante sequ-
ência de reformas macro e microeconômicas, realizadas 
até pelo menos 2006, último ano do primeiro mandato de 
Lula. No macro, as mudanças cruciais se deram nos go-
vernos FHC. A principal delas foi a introdução do regime 
de estabilidade fiscal, conjunto de leis e normas que es-
tabeleceram o equilíbrio das contas públicas e a redução 
do endividamento. Aí se incluem as grandes privatizações 
e a reforma do sistema financeiro, com a eliminação dos 
bancos estaduais públicos, verdadeiras fontes de dívida e 
inflação.
O governo Lula, no seu primeiro mandato e início do se-
gundo, manteve intactas essas bases. Exemplo: entre 2003 
e 2008, o governo fez um superávit primário médio de 
3,2% do PIB. A inflação ficou na meta ou muito perto. E 
esse governo, quando a equipe econômica era dominante-
mente ortodoxa, introduziu outra impressionante sequên-
cia de reformas, no nível micro, que melhoraram, e muito, 
o ambiente de negócios. Por exemplo: toda a nova legisla-
ção que garantiu o crédito, inclusive imobiliário.
Muita gente pensou que Lula e seu PT estavam de fato 
convertidos ao pensamento econômico clássico, pró-mer-
cado. Mas não era virtude, era medo. Lula havia aplicado 
uma política ortodoxa por temor de que a heterodoxia, o 
neodesenvolvimentismo de esquerda, levasse a uma rápi-

The economic damage is already historical, but 
unfortunately not yet complete. The next stage is 
already in sight, as a result of past mistakes that keep 
going on: 2016 will be another year of decline in 
Brazilian production and income. If recovery begins 
in 2016, depending on the political arrangements, the 
country will take a few years to return to 2013 levels.
Yes, 2013, because this year marks the moment when 
the country was still enjoying the good policies of the 
past, but was also beginning to plunge into the Dilma 
administration disaster.
Modern Brazil begins with Plano Real in 1994. It wasn’t 
just the currency but an impressive sequence of macro 
and microeconomic reforms, carried out until 2006, at 
least, the last year of Lula’s first administration.
In macro terms, crucial changes occurred during the 
two FHC administration terms. The main change 
was the introduction of a fiscal stability regime, a 
set of laws and rules that established the balance of 
public accounts and debt reduction. It includes major 
privatizations and the reform of the financial system, 
with the elimination of public state banks, real 
sources of debt and inflation.
The Lula administration in its first term and the 
beginning of the second kept those bases intact. For 
example: between 2003 and 2008, the government had 
an average primary surplus of 3.2% of GDP. Inflation 
stayed on target or close. And this administration, 
when the economic team was predominantly orthodox, 
introduced another striking sequence of changes at 
the micro level, which greatly improved the business 
environment. For example, the entire new legislation 
guaranteed credit, including property credit.
Many people thought that Lula and his PT (the 
Workers’ Party) had actually converted to the classic, 
market-based economic thought. However, this was 
not due to virtue, but out of fear. Lula had applied an 
orthodox policy fearing that heterodoxy, the left-wing 
neo-development, would lead to a fast deterioration. 
When he felt safe, in the middle of his second term, 
he decided to do things his way: increasing public 
spending without control; making debts to spend 
more; state-owned banks financing companies and 
industries chosen by the government; construction 

da deterioração. Quando se sentiu se-
guro, em meio ao segundo mandato, 
resolveu fazer do seu jeito: aumento 
sem controle do gasto público; tomar 
dívida para gastar mais; bancos pú-
blicos financiando empresas e setores 
escolhidos pelo governo; obras para 
os amigos; e, sabemos agora, um tre-
mendo assalto aos cofres públicos.
Demora para estragar uma boa cons-
trução macroeconômica. Mas Dilma 
perseverou no erro, levou ao limite 
esse modelo, deixando como legado 
a maior recessão da história. E assim, 
no jogo da economia, o Brasil voltou 
várias casas para trás. Tem de jogar 
muito para voltar onde estava. No fim 
de 2015, por exemplo, o estoque de 
empregos formais estava no nível de 
2012. O PIB, no nível de 2010.
Essas são as más notícias. A esperan-
ça: sabemos como recuperar. Basta 
refazer as políticas iniciadas em 1994. 
Com outra oportunidade trazida pela 
Lava Jato: varrer a corrupção, colocar 
figurões na cadeia.
Essa nova história já começou. 

Começar de novo Starting over
by Carlos Alberto Sardenberg por Carlos Alberto Sardenberg 

O Brasil moderno começa com o Plano Real, 
em 1994. Não foi apenas a moeda, mas uma 
impressionante sequência de reformas macro  
e microeconômicas, realizadas até pelo menos 
2006, último ano do primeiro mandato de Lula Carlos Alberto Sardenberg é jornalista 

Carlos Alberto Sardenberg is a journalist
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projects for friends; and, as we 
have discovered, highway robbery 
of public coffers.
It takes a long time to destroy a good 
macroeconomic construction. But 
Dilma persevered in the mistake; she 
took this model to the limit, leaving 
as her legacy the deepest recession 
in the country’s history. 
Brazil’s economy suffered a setback; 
it went back several squares in the 
game. And it will have to play many 
turns to get back to where it was. 
At the end of 2015, for example, the 
number of formal jobs equaled that 
of 2012. GDP is as in 2010.
This is the bad news. Now our 
hope: we know how to recover.  
It’s just a matter of reinstating  
the policies initiated in 1994.  
With another opportunity  
brought by the Lava Jato process: 
chasing away corruption by 
locking up a few heavyweights.
This new history has already 
begun. 

Modern Brazil begins 
with Plano Real 

in 1994. It wasn’t 
just the currency 
but an impressive 

sequence of macro 
and microeconomic 
reforms, carried out 
until 2006, at least, 

the last year of Lula’s 
first administration
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Brasil passa por um momento histórico, com a popula-
ção nas ruas, pacificamente pedindo o fim da corrupção 
e a punição dos culpados. Já pelo ponto de vista do di-
namismo da atividade produtiva do país, se as projeções 
dos economistas estiverem corretas, iremos passar pelo 
maior período de recessão da nossa história recente.

O Brasil sofre com o alto endividamento do governo, 
das empresas e das famílias, a confiança está nas mí-
nimas históricas, os investimentos produtivos estão 
menores do que a depreciação do capital. Isso tudo se 
traduz em uma recessão econômica profunda e prolon-
gada, inflação acima da meta e desemprego crescente.
Devido aos excessos dos últimos anos, a recessão de-
verá ser mais prolongada e mais profunda em compa-
ração às últimas crises econômicas. 

a marolInha
Na primeira década dos anos 2000, o Brasil foi consi-
derado um dos destaques de crescimento global. Tanto 
é que, em 2001, o então chairman da Goldman Sachs 
Asset Management, Jim O’Neil, criou o acrônimo 
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) em sua publica-
ção “Building Better Global Economic BRICs”.
Naquele momento, o Brasil começava a colher os fru-
tos dos ajustes estruturais efetuados nos anos anterio-
res. Além disso, nos favorecemos com o superciclo de 
alta das commodities, impulsionado pelas compras de 
matérias-primas pela China, que realizava grandes in-
vestimentos em infraestrutura, fazendo com que acu-
mulássemos expressivos saldos comerciais e reservas 
internacionais.
Em 2007, os primeiros problemas com o subprime 

As we work on this article, Brazil 
is undergoing a historic moment, 
with people out on the streets 
peacefully demanding the end of 
corruption and calling for legal 
punishment of corrupt politicians. 
Yet, as far the country’s productive 
activities are concerned, we are 
about to plunge in the longest 
period of recession of our recent 
history – if the economists’ 
predictions prove correct.
Brazil is suffering from the 
heavy indebtedness incurred by 
its government, its companies, 
and its families, while people’s 
confidence has reached an all-
time low. Productive investments 
have plummeted even lower 
than capital depreciation. All of 
this translates into a deep, long 
economic recession, with inflation 
figures stubbornly above target 
and soaring unemployment.
Due to recent years’ excesses, this 
recession is expected to be longer 
and deeper than the economic 
crises of recent years.

the tIny rIpple
In the first decade of the 2000s, 
Brazil stood out as one of the key 
examples of global growth, so 
much so that in 2001, Jim O’Neil, 
then chairman of Goldman Sachs 
Assets Management, came up with 
the BRIC acronym (Brazil, Russia, 
India, and China) in his paper 
“Building Better Global  
Economic BRICs”.
At the time, Brazil was beginning 
to reap the benefits of structural 
adjustments made in previous 
years. Moreover, Brazil was 

começaram a aparecer nos Estados 
Unidos e, em 2008, a crise ganhou 
proporções catastróficas e contami-
nou a atividade econômica ao redor 
do mundo. Em 2009, o Brasil en-
frentou uma breve e suave recessão 
de 0,1% e no ano seguinte já crescia 
7,5%. Como a origem da crise não 
era local, já era de se esperar que a 
recuperação fosse rápida, como re-
almente ocorreu.
Segundo Mário Mesquita e Mario 
Torós (2010), diversas ações foram 
tomadas para combater a crise: re-
dução da Selic (13,75% para 8,75% 
ao ano); oferta de dólares (venda 
com recompra, venda à vista de 
reservas e swaps); liberação de 4% 
do PIB em compulsórios; aumento 
da janela de redesconto para 359 
dias; redução da meta de superávit 
primário; expansão do crédito e dos 
spreads dos bancos públicos.
Nas economias maduras, o juro 
zero, ou próximo disso, criou uma 
imensidão de recursos disponíveis 
para serem investidos em mercados 
emergentes, o que no Brasil viabi-
lizou o aumento da disponibilidade 
de crédito para famílias e empre-
sas, mesmo num momento em que 
os bancos privados adotavam uma 
postura mais conservadora.
A partir daí, o Brasil viveu um ciclo 
muito forte de expansão do crédi-
to às famílias e às empresas. Esse 
ciclo de alavancagem financiou as 
altas taxas de crescimento do con-
sumo até meados de 2013 e viabili-
zou os investimentos para aumento 
de produção das empresas de com-
modities frente ao aumento da de-
manda chinesa.
Boa parte dessa demanda domésti-

The tiny ripple, the tsunami, and  
the reconstruction

A marolinha, o tsunami e a reconstrução
by Charles Ferraz and Rodrigo Santinpor Charles Ferraz e Rodrigo Santin

O governo começou a reduzir a austeridade  
fiscal em 2011, com o aprofundamento  

das desonerações tributárias e da política  
de crédito subsidiado, o que causou e  

continuará causando impacto por alguns anos

favored by a super cycle of bullish commodities, 
triggered by purchases of raw materials by China, 
which was heavily investing in its infrastructure. 
This allowed the country to build up significant 
commercial balances and international reserves.
In 2007, the first subprime mortgage problems began 
cropping up in the US and, by 2008, the crisis had 
taken catastrophic proportions, contaminating all 
economic activity throughout the world. In 2009, 
Brazil experienced a slight recession of 0.1%. This, 
however, grew up to 7.5% in the following year. 
Since the source of the crisis was not local, it wasn’t 
expected to last, as it in fact didn’t.
According to Mário Mesquita and Mario Torós 
(2010), several actions were taken against the crisis: 
the Selic (short-term interest rate) was cut down from 
an annual 13.75% to 8.75%; an increase in the dollar 
supply (sales and repurchase, cash sales of reserves 
and swaps); a release in compulsory loans of 4% of 
GDP; increase of the rediscount window to 359 days; 
decrease in the primary surplus target; an expansion 
of credit and public bank spreads.
In mature economies, a zero interest rate – or even 
a rate slightly above zero – created massive funds to 

Charles Ferraz é chefe de investimentos  
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Rodrigo Ribeiro Martins Santin é estrategista  
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ca mais forte acabou sendo coberta 
pelo aumento das importações. De 
2009 até meados de 2011, o dólar 
praticamente só caiu, o que ajudou 
a manter a inflação bem comporta-
da, principalmente dos bens comer-
cializáveis (duráveis).
Durante esse período, o país teve 
disciplina fiscal para manter a dí-
vida bruta (em % do PIB) pratica-
mente estável e a política de acu-
mulação de reservas internacionais 
iniciada em 2006.
Criticado pelo seu alto custo de 
carregamento, o crescimento das 
reservas – de US$ 50 bilhões para 
US$ 350 bilhões, entre 2005 e 2012 
– foi decisivo para a queda da dí-
vida líquida até 2013, juntamente 
com a troca de dívida externa por 
dívida interna. 

o tsunamI
Tsunami é uma grande onda de água 
causada pelo deslocamento do solo 
do oceano - ou uma série delas. Ele 
vem aos poucos, parece mais uma 
maré subindo do que uma onda 
propriamente dita. Alguém mais 
distraído só percebe quando não há 
mais como fugir.

be invested in emerging markets. 
In Brazil, this enabled more 
credit available for families and 
businesses, even at a time when 
private banks were taking a more 
cautious attitude.
From then on, Brazil has been 
through a very strong cycle of 
credit expansion for companies and 
families. This credit cycle funded 
high rates of consumption growth 
until mid-2013, enabling commodity 
companies to invest in increased 
production to accommodate  
China’s rising demands.
A major part of this stronger 
domestic demand was offset by an 
increase in imports. From 2009 to 
mid-2011, Brazilian real exchange 
rates kept virtually rising, which 
helped keep inflation under 
control, particularly as concerns 
durable goods.
During that period, the country 
mustered enough fiscal discipline 
to keep the gross foreign debt 
(in % of the GDP) practically 
steady, as well as the policy of 
accumulating foreign reserves, 
which began in 2006.
Criticized for its high carrying 

Em 13 de setembro de 2010, o en-
tão premiê chinês, Wen Jiabao, fez 
um discurso defendendo que seria 
necessário destravar a demanda do-
méstica para que o crescimento da 
China fosse sustentável no longo 
prazo. Nos últimos anos, os inves-
timentos em infraestrutura têm sido 
reduzidos e o consumo interno vem 
sendo estimulado.
Com menores investimentos em 
infraestrutura na China, a partir 
de meados de 2011, os preços das 
commodities começaram a cair con-
sistentemente. Nesse período, as 
empresas brasileiras exportadoras 
desses produtos básicos já haviam se 
comprometido com grandes investi-
mentos para aumento de produção.
Apesar da alta liquidez global, ia 
se confirmando o ambiente externo 
mais desafiador para o país, com 
as empresas brasileiras ligadas às 
commodities começando a vislum-
brar um futuro mais desafiador.
Em termos domésticos, o cresci-
mento econômico impulsionado 
pelo crédito começava a apresentar 
sinais de fadiga em meados de 2013.
Segundo o IIF (The Institute of 
International Finance) - Capital 

costs, the growth in reserves from 
US$50 billion to US$350 billion 
between 2005 and 2012 was 
decisive to reducing the net debt 
until 2013, along with a change 
from foreign debt to internal debt.

the tsunamI
A tsunami is one or more tidal 
waves, caused by a dislocation of the 
ocean floor. It comes slowly, looking 
more like a rising tide than like an 
actual wave. An absent-minded 
observer might only notice it when  
it is already too late to escape.
In his address of September 13, 
2010, Wen Jiabao, then Prime 
Minister of China, said that it 
would be necessary to unlock 
domestic demands so that 
China could keep its sustainable 
growth in the long run. In the 
last few years, its infrastructure 
investments have been reduced, 
and domestic consumption has 
been encouraged.
With lower investments in China’s 
infrastructure, as of the price of 
mid-2011 commodity prices began 
sliding steadily. By then, Brazilian 
exporters of such commodities had 

Markets Monitor nov/dec 2015, o 
grande endividamento das famílias 
e o alto custo da dívida resultam em 
um alto comprometimento da renda 
das famílias. Com menos renda dis-
ponível para consumir, as vendas 
no varejo têm desacelerado con-
sistentemente e contribuído para a 
recessão atual.
Com o intuito de dar mais fôlego 
e estimular a economia, o governo 
começou a reduzir a austeridade 
fiscal em 2011, com o aprofunda-
mento das desonerações tributárias 
e da política de crédito subsidiado, 
o que causou e continuará causando 
impacto por alguns anos, como po-
demos visualizar no gráfico 5. 
Por algum tempo, essa estraté-
gia conseguiu manter a demanda 
doméstica aquecida e o baixo de-
semprego, mas também mantinha 
a inflação pressionada e consisten-
temente acima do centro da meta. 
No caso da inflação, outras medidas 
contribuíram para que o IPCA não 
estourasse temporariamente o teto 
da meta: 1) deixar de repassar a to-
talidade da alta do preço da gasolina 
no mercado internacional (em R$) 
para o mercado interno, de 2009 a 

already made large commitments 
in investments to increase their 
production.
Despite the high global liquidity, 
a more challenging foreign 
environment was beginning to take 
form in Brazil, with commodity 
companies catching a glimpse of a 
less-than-comfortable future ahead.
In domestic terms, the credit-
fueled economic growth began to 
lose steam around mid-2013.
According to the IIF (the Institute 
of International Finance, Capital 

The government 
started to loosen 
its fiscal austerity 
in 2011, through 
tax relief and a 

subsidized credit 
policy, which has  
had and will keep 
having an impact  
on the economy  
for a few years

Gráfico 1: Variação real do pIB brasileiro em dois anos
chart 1: actual variation of Brazil’s Gdp over a two-year period

Fontes: IBGE, Banco Mundial, OCDE e Pesquisa Focus do Banco Central do Brasil (projeção Focus em azul)
Sources: IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics), the World Bank, OECD,  

and Central Bank of Brazil’s Focus Research (Focus projection in blue)

crB – retorno total
Index – total return

Gráfico 2: Índice de commodities
chart 2: crB commodities

Fonte / Source: Bloomberg

Gráfico 3: endividamento das famílias em relação à renda acumulada em 12 meses – em % 
chart 3: family indebtedness compared to 12 months’ accumulated income – in %

Fonte: Banco Central do Brasil / Source: Central Bank of Brazil
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2013; 2) o corte na tarifa de ener-
gia elétrica; 3) o menor reajuste do 
transporte público em 2013.
A partir de 2013, vários analistas e 
economistas alertaram sobre o ex-
cesso de medidas pontuais e de es-
tímulo orquestradas pelo governo, 
o que começou a gerar maior incer-
teza sobre a condução da política 
econômica.
Não houve alteração na linha de 
política econômica adotada, que se 
mostrou ineficaz em aumentar os 
investimentos produtivos e o con-
sumo. A crise de confiança come-
çou a se aprofundar nos mercados, 
fazendo o risco Brasil descolar dos 
pares de mesmo rating.
O superávit primário saiu da casa 
de 3%, em 2011, para 1,7%, no fim 
de 2013, e para -1,9%, no fim de 
2015. Com isso, a dívida bruta do 
PIB, em termos percentuais, come-
çou a aumentar, retroalimentando a 
crise de confiança.
Os agentes econômicos passaram a 
questionar a sustentabilidade dos cor-
tes de impostos, das tarifas públicas 
e da política de crédito subsidiado e 
os investimentos produtivos despen-
caram, ajudando a aprofundar a de-

Markets Monitor Nov/Dec 2015), 
the families’ large indebtedness 
and high cost of debt led to 
serious cuts in household incomes. 
With less money available for 
consumption, retail sales have 
been dropping and adding fuel to 
the fire of the current recession.
To spur the economy and give 
it some breathing space, the 
government started to loosen its 
fiscal austerity in 2011, through 
tax relief and a subsidized credit 
policy, which has had and will 
keep having an impact on the 
economy for a few years, as we 
can see in the chart 5.
For a while, this strategy 
succeeded in keeping domestic 
demand levels high and 
unemployment levels low, but it 
also kept inflation under pressure 
and consistently above the average 
target. In the case of inflation, 
other measures helped to stop 
Consumer Price Index from going 
over the target’s ceiling: i) the 
decision not to pass on the entire 
raise in international gasoline 
prices in R$ to the domestic 
market, between 2009 and 2014; 

saceleração da atividade econômica.
Após a reeleição de Dilma, em 
2014, o governo tentou implementar 
ajustes na política fiscal, buscando 
trazer de volta um superávit fiscal 
capaz de estabilizar o crescimento 
da dívida. A implementação dessa 
política, porém, não está sendo efe-
tiva e a situação econômica tem se 
agravado cada vez mais.

a reconstrução
Conjunturas desfavoráveis muitas 
vezes ofuscam a visão estratégica e 
as pessoas acabam focando apenas 
nas (muitas) dificuldades do mo-
mento. Atualmente, é possível que 
muitos agentes econômicos estejam 
superestimando as notícias de curto 
prazo em detrimento de uma discus-
são mais estratégica a respeito da 
importância e do tamanho do Brasil 
num contexto global e na capacida-
de da sociedade brasileira em pro-
mover as reformas necessárias.
Continuamos a ser um país muito 
relevante para a economia mundial 
e com enorme potencial para inves-
timentos. O Brasil é uma democra-
cia consolidada, um país pacífico 
que tem a quinta maior população 

ii) energy tariff cuts; iii) and 
the smallest raise ever in public 
transportation prices in 2013.
From 2013 onwards, several 
analysts and economists have raised 
the alarm over the excess of specific 
encouragement measures taken 
by the government, which led to a 
greater uncertainty about the way it 
conducted its economic policies.
There was no change in the 
economic policy adopted by 
the government, which proved 
ineffective to increase productive 
investments or consumption. A 
credibility crisis began to deepen 
among markets, which raised the 
Brazil risk above that of its equal 
rating countries.
The primary surplus fell from 3% 
in 2011 to 1.7% at the end of 2013, 
and to -1.9% at the end of 2015. 
This led the gross debt in GDP 
percentage to rise and fuel the 
credibility crisis even further.
Economic agents began questioning 
sustainability reductions in taxes, 
utilities, and subsidized credit 
policies, and the productive 
investments plummeted, further 
worsening the economic activity.

do mundo (Banco Mundial, 2014), 
sendo um dos principais mercados 
consumidores do planeta.
Apenas para dar alguns poucos 
exemplos, somos o maior produ-
tor de carne de frango do mundo 
e o quarto maior produtor agríco-
la. Somos também o quarto maior 
produtor de automóveis, à frente de 
países como França e Inglaterra, por 
exemplo. Além disso, nosso sistema 
bancário é extremamente  sólido e o 
mercado de capitais, desenvolvido. 
Obviamente, temos desafios impor-
tantíssimos pela nossa frente.
Essa conjuntura de prováveis dois 
anos seguidos de recessão profun-
da - com desemprego crescente, 
inflação mais elevada e redução da 
renda disponível das famílias - vai 
trazer elementos que permitirão a 
coesão necessária para enfrentar-
mos os nossos problemas. A so-
ciedade parece ficar cada vez mais 
convencida de que ajustes precisam 
ser feitos. 
Ao observar a situação de fora do cal-
deirão da fervura, os agentes interna-
cionais muitas vezes conseguem ter 
uma visão mais racional da situação, 
dos desafios e das oportunidades.

Since Ms. Rousseff’s re-election, 
in 2014, the government has been 
trying to implement adjustments 
to tax policies, attempting to bring 
back a tax surplus capable of 
offsetting the debt increase. The 
implementation of such policy, 
however, has not been effective, 
and the economic situation is 
getting increasingly worse.

reconstructIon
Unfavorable circumstances often 
blur one’s strategic vision, and 
people end up focusing only on the 
(many) difficulties at hand. Right 
now, many economic agents are 
possibly overestimating the short-
term events, instead of having a 
more strategic discussion on the 
importance and size of Brazil in 
a global context, and Brazilian 
society’s ability of promoting the 
necessary changes.
Brazil continues to be very 
relevant to the world economy, 
with an enormous potential to 
attract investments. It is a solid 
democracy, a peaceful country, 
with the fifth largest population in 
the world (World Bank, 2014), and 

Gráfico 4: dívida Bruta (em % do pIB) e dívida Bruta - reservas (em % do pIB) 
chart 4: Gross debt (in % of the Gdp) and Gross debt – reserves (in % of the Gdp) 

Fontes: FMI e Banco Central do Brasil / Sources: IMF and Central Bank of Brazil

Gráfico 6: risco Brasil – emBI soberano e outros níveis de rating 
chart 6: Brazil risk assessment – sovereign emBI and other rating levels

Fonte / Source: Bloomberg

Gráfico 5: perda de arrecadação devido
chart 5: loss in tax collection due

Fonte: Secretaria da Receita Federal Source: Secretaria da Receita Federal (Federal Revenue Office)

Impacto das renúncias implantadas 
no governo Dilma - Perda de 
arrecadação a cada ano (R$ bi)

Impact of taz exemptions 
implemented in the Rousseff 
administration - Losses in tax 
collection per year (in R$ billions)

* A renúncia fiscal prevista para 2016, 
2017 e 2018 é gerada por medidas 
anunciadas pelo governo desde 2013 
com vigência para os anos seguintes.

*Tax exemptions predicted for 2016, 
2017, and 2018 are generated 
by measures announced by the 

government since 2013, to become 
effective in the following years.
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a major consumer market around 
the planet.
Just to give a few examples, we 
are the world’s largest poultry 
producer and the fourth largest 
in agriculture. We are also the 
fourth biggest automobile industry, 
leaving behind England and 
France, for instance. Besides, 
we have an extremely solid and 
efficient banking system and a 
well-developed stock market.
We obviously have many relevant 
challenges ahead of us.
This scenario of perhaps 
another two consecutive years 
of deep recession, with growing 
unemployment, higher inflation 
and lower household income will 
bring elements that will allow 
the cohesion we need to face our 
problems. Society seems to be 
more and more convinced that 
adjustments need to be made.
By watching from the outside, 

O que temos observado recentemen-
te com relação à esses players, tanto 
na economia real quanto no merca-
do financeiro, é que eles começam a 
avaliar que os ativos brasileiros pa-
recem descontados, o país precisa de 
investimentos e eles estão cada vez 
mais propensos a investir em ativos 
brasileiros assim que os dados co-
meçarem a melhorar.
E essa melhora somente vai aparecer 
se reformas estruturais forem feitas.
O país construiu ao longo das úl-
timas décadas alguns mecanismos 
de ajuste automático (câmbio flu-
tuante, dívida pública em reais e 
reservas internacionais) e o ajus-
te fiscal com mudança de rota na 
política econômica econômica é 
perfeitamente possível, de forma a 
recolocar a economia nos trilhos do 
crescimento sustentável.
Ao longo dos ciclos, é natural que 
as crises ocorram. E a história mos-
tra que, nas piores crises, as melho-
res oportunidades aparecem.
No Brasil, também temos diversos 
casos de sucesso de companhias 
que souberam enxergar valor na 
adversidade e cresceram de forma 
consistente, mesmo durante o perí-

odo em que o país não foi grau de 
investimento, ou seja, a maior parte 
da história do país, que teve esse 
selo apenas entre 2008 e 2015.
A agenda de tarefas é clara e a so-
ciedade parece disposta a apoiá-la. 
São necessárias reformas estrutu-
rais, que enderecem o problema fis-
cal, como, por exemplo, a reforma 
da Previdência e o controle do cres-
cimento dos gastos.
A partir daí, podem ser criadas as 
condições para uma alocação mais 
eficiente dos recursos da sociedade, 
em investimentos que aumentem a 
produtividade da economia (educa-
ção é, sem dúvida, uma prioridade) 
e fortaleçam as bases para o cresci-
mento sustentável do emprego, da 
renda e do bem-estar de todos os 
brasileiros. 

international agents often get a 
more rational view of the situation, 
its challenges and opportunities.
Recently, what we have been 
able to see as concerns these 
players, both in real terms and 
as concerns the financial market, 
is that they are starting to think 
that Brazilian assets seem to be 
discounted, that the country needs 
more investments, and that they 
are more and more prone to invest 
in Brazilian assets, as soon as the 
figures begin to improve.
And this improvement will  
only happen if a structural  
reform is made.
Over the last decades, this country 
has built a few mechanisms of 
automatic adjustment (floating 
exchange rates, a public debt 
quoted in Reais, and international 
reserves) and the fiscal adjustment 
with a route change in the 
economic policy are perfectly 

feasible and capable of putting 
the economy back on the tracks of 
sustainable growth.
Throughout cycles, crises will 
naturally occur. And history tells 
us that the best opportunities tend 
to appear amid the worst crises.
In Brazil, we also have many 
success cases of companies that 
have managed to see value in 
adversity and grew consistently, 
even during the period when 
this was a non-investment grade 
country, i.e., most of our history, 
since we only became investment 
grade between 2008 and 2015.

The to-do list is clear, and society 
seems to be willing to support it. A 
structural reform that addresses the 
fiscal problem is necessary, such 
as changes in social security and 
keeping expenditures under control. 
From that point on, there might 
be better conditions for a more 
efficient allocation of taxpayer 
money, in investments that spur 
productivity in the economy 
(education is no doubt a priority) 
and strengthen the bases for a 
sustainable growth in employment, 
income, and the well-being  
of all Brazilians. 

Gráfico 7: resultado primário de 12 meses – em % do pIB

chart 7: primary result of 12 months – in Gdp %

Fonte: Banco Central do Brasil / Source: Central Bank of Brazil
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O empreendedorismo cresce em meio 
à forte crise econômica que afeta o 
Brasil. De acordo com a pesquisa Glo-
bal Entrepreneurship Monitor (GEM), 
realizada no país pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), em 2015, 39,3% 
dos brasileiros entre 18 e 64 anos esta-
vam empreendendo ou envolvidos na 
criação de um negócio. O índice, um 
dos mais altos do mundo, é o maior 
da história do levantamento, superan-
do em 4,8 pontos o recorde anterior, 
registrado em 2014. O desemprego, 
em curva ascendente, contribuiu para 
a alta: 44% dos empreendedores par-
tiram para a montagem dos próprios 
negócios “por necessidade”, segundo 
a GEM. Mas a maioria (56%) tomou a 
decisão para aproveitar oportunidades 
identificadas. 
“Quando aumentam os índices de 
desemprego, é natural que as pesso-
as pensem em abrir um negócio para 
manter a sua renda. Mas é importante 
frisar que as condições e a realida-
de do empreendedorismo no Brasil 
evoluíram muito nos últimos anos”, 
comenta Heloisa Menezes, diretora-
técnica do Sebrae. “A escolaridade 
no país melhorou, o que teve impacto 
positivo sobre os empreendedores, e o 
ambiente de negócios se tornou mui-
to mais propício, com a aprovação, 
há dez anos, da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa, a qual prevê trata-
mento diferenciado para os pequenos 
empreendimentos.”
As chances de sucesso são maiores 
para aqueles que, antes de mais nada, 
escolhem de forma criteriosa o nicho 
ou o segmento de mercado em que 

Entrepreneurship in Brazil has 
been growing notwithstanding the 
hard-hitting economic crisis in 
the country. According to Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
research conducted in 2015 by 
SEBRAE, the Brazilian Micro and 
Small Business Support Service, 
39.3% of Brazilians aged 18 to 
64 were either enterprising or 
involved in setting up a business. 
The index, one of the world’s 
highest, is record-breaking in its 
survey history, 4.8 points above 
the previous 2014 record. Rising 
unemployment has contributed to the 
high rates: According to GEM, 44% 
of entrepreneurs decided to start 
their own businesses “to make ends 
meet.” But the majority (56%) made 
the decision to take advantage of 
identified opportunities. 
“When unemployment rates 
increase, it is natural for people 
to start thinking of opening their 
own businesses to get their budgets 
back on track. But it’s important 
to emphasize that circumstances 
and entrepreneurship reality have 
evolved a great deal in Brazil in 
the last few years,” says Sebrae 
technical director Heloisa Menezes. 
“Brazilian schooling has improved, 
which has had a positive impact 
on entrepreneurs, and the business 
environment has become much more 
favorable since the General Law on 
Micro and Small Business was passed 
ten years ago to ensure a different 
treatment of small businesses.”
Chances of success are higher for 
those who, first and foremost, choose 

Em plena crise econômica, o empreendedorismo cresce e 
aparece no Brasil, batendo recordes ano após ano

In the middle of an economic crisis, entrepreneurship is growing and 
making an appearance in Brazil, breaking records year after year

Por conta própria Going it alone

vão atuar. Muitos empreendedores 
optam por modelos de negócios que 
estão na moda – casos, atualmente, de 
temakerias, brigaderias e sorveterias 
à mexicana – e acabam enfrentando 
dificuldades, por conta da falta de 
experiência e da concorrência, que é 
grande. “Penso que o empreendedor 
tem de inovar; caso contrário é só um 
microempresário”, assinala Marcelo 
Nakagawa, professor de empreende-
dorismo e inovação do Insper. “É o 
inovador que traz desenvolvimento. E 
é possível inovar, inclusive, em seto-
res tradicionais.”
A inovação é o ponto forte do em-
presário Marcelo Sales, de 38 anos. 
Ele recebeu o diploma de engenheiro 
da ciência da computação em 2000, 
ano marcado pelo estouro da chama-
da “bolha da internet”. O cenário era 
adverso para os profissionais da área 
que chegavam ao mercado de traba-
lho. Sales e seus quatro sócios se vi-
ram então diante de duas opções: criar 
uma página na web ou apostar em um 
segmento quase virgem, o desenvol-
vimento de aplicativos para telefones 
celulares. “Era uma aposta ousada. 
Acreditávamos que essas tecnologias 
seriam utilizadas em larga escala”, 
conta ele.
Surgia a Wap Total, que mudaria a 
razão social para nTime Mobile So-
lutions na sequência. A arrancada se 
deu em 2002, com o contrato de for-
necimento de um game de perguntas 
e respostas online sobre futebol para 
uma operadora de telefonia, aprovei-
tando que naquele ano seria disputado 
o Mundial do Japão e da Coreia do 
Sul. Trinta dias após o lançamento, 

carefully their niche or market 
segment. Many entrepreneurs go 
for trendy business models – such 
as the current temaki eateries, 
brigadeiro confectioneries, and 
Mexican-style ice cream parlors – 
and end up running into difficulties 
due to their lack of experience and a 
cut-throat competition. “I think that 
an entrepreneur has to innovate. If 
he doesn’t, he’s just a small business 
owner,” notes Marcelo Nakagawa, 
an entrepreneurship and innovation 
teacher at Insper. “Innovation is 
what leads to evolution. And it’s 
certainly possible to innovate, even 
in traditional industries.”
Innovation is 38-year-old 
entrepreneur Marcelo Sales’ strong 
point. He graduated in Computer 
Science Engineering in 2000, known 
as the year the “internet bubble” 
popped. Circumstances were 
unfavorable for area professionals, 
who were arriving at the job 
market. Sales and his four partners 
then identified two options: either 
create a website, or bet on a very 
new segment, the development of 
apps for mobile phones.” It was a 
bold move. We believed that those 
technologies would take off and 
scale up fast,” he said. 
They created Wap Total, soon 
renamed nTime Mobile Solutions. 
The kick-start was in 2002, with 
an agreement to provide an online 
soccer quiz of questions and 
answers for a telephone operator, 
taking advantage of the World 
Championship in Japan and South 
Korea. One month after the launch, 

100 mil usuários haviam feito o do-
wnload do aplicativo. No fim daquela 
temporada, o total de usuários atingiu 
a marca de 1 milhão. O empreendi-
mento atingira velocidade de cruzeiro. 
“Nosso grande salto ocorreu no fim da 
década passada, quando nos fundimos 
com a Compera, de Campinas, e cria-
mos a Movile”, lembra Sales. “A se-
guir, compramos dois concorrentes e 
ganhamos um sócio de peso, o grupo 
sul-africano Naspers. Em pouco tem-
po, nos tornamos os maiores do ramo 
na América Latina.”
O leque da Movile se abriu rapida-
mente, com a apresentação ao mer-
cado de aplicativos como iFood, Ma-
plink, TruckPad, PlayKids, Rapiddo 
etc. Com os negócios a todo vapor, 
Sales resolveu trocar seu posto da di-
retoria da companhia por um assento 
no conselho de administração, para 
se lançar a uma nova empreitada. Em 
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100,000 users had downloaded the 
app. By the end of the season, users 
had totaled 1 million. The enterprise 
had reached cruising speed. “Our 
great leap happened at the end of 
the last decade, when we merged 
with Compera, of Campinas, and 
created Movile,” Sales recalls. 
“Next, we acquired two competitors 
and partnered with Naspers, a 
heavy-weight group of South Africa. 
Soon after, we became the industry’s 
top group in Latin America.”
Movile’s spectrum quickly widened 
with the introduction of iFood, 
Maplink, TruckPad, PlayKids, and 
Rapiddo, among other apps. With 
businesses in full swing, Sales 
decided to change his position 
as company officer for a seat at 
the board of directors, to be able 
to embrace a new venture. In 
2011, he set up 21212.com, an 
accelerator of digital startups 
working from Brazil and the U.S.A. 
“I decided to share my experience 
with young entrepreneurs,” said 
Sales, who initially made a bet on 
42 businesses. “Today we support 
20 microenterprises. Some have 
left and others were sold, such as 
Zero Paper, acquired in 2015 by 
Intuit, a U.S company.”

2011, surgia a 21212.com, uma ace-
leradora de startups digitais atuante 
no Brasil e nos Estados Unidos. “Re-
solvi transmitir a minha experiência 
a jovens empreendedores”, relata 
ele, que apostou, de início, em 42 
negócios. “Hoje, apoiamos 20 micro-
empresas. Algumas saíram e outras 
foram vendidas, caso da Zero Paper, 
adquirida pela norte-americana In-
tuit, em 2015”, afirma Sales.
Startups voltadas ao desenvolvimen-
to de tecnologias inovadoras também 
estão no radar da Fornari Indústria, de 
Concórdia (SC). A manufatura catari-
nense trabalha com três empresas nas-
centes, encarregadas de desenvolver 
tecnologias para seus equipamentos, 
todos voltados ao segmento de pro-
cessamento de frangos. A vocação 
vem desde as origens da Fornari, 
que iniciou suas atividades em 2006, 
quando o interior de Santa Catarina, 
o maior polo de avicultura do Brasil, 
era assolado por uma epidemia de gri-
pe aviária. “Nosso primeiro produto 
foi um portal para a desinfecção de 
caminhões que transportam rações 
animais. Estreamos com sucesso”, re-
lembra a diretora e fundadora Luciane 
Piovezan Fornari, de 42 anos, que é 
diplomada em educação física.
O lançamento seguinte, na virada da 

Startups aimed at the development 
of innovative technologies are also 
being sought by Fornari Indústria, 
of Concórdia, Santa Catarina state. 
Fornari is a manufacturer working 
with three startups responsible 
for developing technologies for 
its equipment, entirely geared to 
the poultry processing segment. 
This calling dates back to 
Fornari’s origins in 2006, when 
the countryside of Santa Catarina, 
Brazil’s largest poultry farming 
hub, was heavily hit by an avian 
flu outbreak. “Our first product 
was a portal for the disinfection of 
trucks that carried animal feed. Our 
start was very successful,” recalls 
42-year-old officer and founder 
Luciane Piovezan Fornari, who 
graduated in Physical Education.
The next product to be introduced, 
at the turn of the decade, put 
our business in the limelight of 
the international scene. It is an 
egg disinfecting device which 
eliminates the risk of salmonella 
infection. Its major innovation is 
the use of a calcium solution in 
the cleansing process, instead of 
formaldehyde. This benefits the 
producers, their employees, and the 
consumers. “Formaldehyde kills 

A escolaridade  
no país melhorou, 

o que teve impacto 
positivo sobre os 
empreendedores, 
e o ambiente de 

negócios se tornou 
muito mais propício, 

com a Lei Geral  
da Micro e  

Pequena Empresa

década, colocou o negócio em evidên-
cia no cenário internacional. Trata-se 
de um aparelho de desinfecção de 
ovos que elimina os riscos de conta-
minação por bactérias do gênero sal-
monella. Sua grande inovação é o uso 
de uma solução de cálcio no processo 
de assepsia, em vez do formol. Com 
isso, ganham os produtores, seus fun-
cionários e os consumidores. “O for-
mol mata a salmonella e, também, vá-
rios pintinhos. Nossa tecnologia reduz 
em pelo menos 1% essas perdas, pro-
porcionando uma maior produção de 
carne”, explica Luciane. “Além disso, 
eliminamos riscos à saúde do pessoal 
encarregado da desinfecção dos ovos 
e dos consumidores, já que o formol 
é altamente cancerígeno. Tanto é que 
foi banido da avicultura europeia.”
A Fornari sonha grande. A meta, até o 
fim da década, é multiplicar por cinco 
o faturamento, hoje na casa de R$ 6 
milhões ao ano. O mercado externo, 
que responde por cerca de 5% das 
receitas, terá papel fundamental na 
expansão. As exportações já atendem 
a América Latina e a África, mas o 
grande projeto na área é a instalação 
de uma linha de montagem nos Esta-
dos Unidos, o maior produtor mundial 
de frangos e ovos. “O processo de 
certificação da máquina de desinfec-

salmonella but also many chicks. 
Our technology reduces these losses 
by at least 1%, which leads to a 
better poultry meat production,” 
explains Luciane. “Moreover, we 
eliminate risks to the people in 
charge of egg disinfection and also 
the consumers, since formaldehyde 
is highly carcinogenic. It has even 
been banned from poultry farming 
in Europe.”
Fornari has big plans for the future. 
The goal, by the end of the decade, 
is a fivefold increase in sales, 
currently around R$6 million per 
year. The foreign market, which 
accounts for some 5% of its revenue, 
will play a key role in the expansion. 
Exports have aimed Latin America 
and Africa, but the big project in the 
area is to install an assembly line in 
the U.S., the world’s top producer of 
poultry and eggs. “The certification 
process of the egg disinfection 
machine is already underway in the 
U.SA. Meanwhile, we are reviewing 
incentive proposals submitted by 
two American states to decide where 
we will set up our business,” says 
Luciane.
For some time now, crossing 
borders has become one of 
Stefanini’s specialties. Founded 

ção de ovos já está em andamento por 
lá. Enquanto isso, estamos analisando 
propostas de incentivos oferecidas por 
dois Estados norte-americanos para 
decidirmos onde fincaremos nossa 
bandeira”, diz Luciane.
Cruzar fronteiras se tornou, há tem-
pos, uma das especialidades da Stefa-
nini. Fundada em 1987, a prestadora 
de serviços em tecnologia da infor-
mação fez a sua primeira incursão no 
exterior em 1996, na Argentina. Hoje, 
opera em 39 países e está sempre à 
procura de novos mercados, caso de 
Israel, onde deve se instalar, por meio 
de uma parceria, nos próximos meses. 
Não por acaso, portanto, a empresa 
é a quinta colocada na mais recente 
edição do ranking das multinacionais 
brasileiras, da Fundação Dom Cabral. 
“Sempre tive vontade de ter o meu 
próprio negócio”, diz o CEO e funda-
dor Marco Stefanini, de 55 anos. “O 
início, contudo, foi difícil, pois não 
tinha experiência nem dinheiro.”
A formação do empresário não lhe 
foi de muita valia para realizar seu 
sonho. Graduado em geologia, ele 
deixou o diploma de lado e passou 
a se dedicar ao processamento de 
dados em algumas empresas, antes 
de se lançar em voo solo. Nunca fez 
cursos de gestão, mas se autodefine 

Brazilian schooling 
has improved, 

which has had a 
positive impact 

on entrepreneurs, 
and the business 
environment has 

become much more 
favorable with the 

General Law on Micro 
and Small Business

Luciane: em negociações para se instalar nos EUA
Luciane: in negotiations to set up in the US

Sales: aposta ousada em aplicativos para celulares
Sales: a bold and successful bet on mobile apps

Nakagawa: “Nova geração promete”
Nakagawa: “A promising new generation“

Stefanini: “É preciso enxergar em meio à crise”
Stefanini: “It is necessary to see through the crisis”

fotos © Divulgação
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in 1987, the IT contractor has set 
up facilities abroad since 1996 
(in Argentina). Today, it operates 
from 39 countries and is always 
looking for new markets, which is 
the case of Israel, where it should 
be landing in the next few months, 
through a partnership. So it is 
not by chance that the company 
is the fifth-ranking Brazilian 
multinational on the latest Dom 
Cabral Foundation edition. “I’ve 
always wanted to have my own 
business,” says 55-year-old CEO 
and founder Marco Stefanini. “The 
first few years were tough, as I had 
neither experience nor money.”
Stefanini’s educational background 
wasn’t of much help in making 
his dream come true. Graduated 
in Geology, he put his diploma 
aside and began working on data 
processing for a few companies 
before he decided go it alone. He 
never took management courses, 
but he defines himself as a 
compulsive reader and an attentive 
listener. Asked about the main 
challenges facing entrepreneurs, 

como um leitor compulsivo e um ou-
vinte atento. Indagado sobre os prin-
cipais desafios dos empreendedores, 
Stefanini responde de bate-pronto.
“É uma soma de vários fatores: 
muito suor, determinação, foco nos 
clientes e capacidade de se autoava-
liar, de se reinventar e de enxergar 
em meio à crise, entre outros”, ob-
serva. “O empreendedor tem de se 
preparar para enfrentar uma carga 
de trabalho bem superior à de um 
assalariado. Os problemas, claro, 
também são muito maiores.”
Otimista, o professor Nakagawa, do 
Insper, acredita que o empreendedo-
rismo seguirá em alta no Brasil. Con-
tribuirá para isso, em sua avaliação, 
uma nova leva de “empreendedores 
profissionais”, jovens ambiciosos e 
bem preparados cujos projetos de 
vida não incluem bons empregos em 
grandes corporações. “É uma gera-
ção recente, que surgiu ao longo dos 
últimos dez anos”, comenta. “Sua 
fonte de inspiração são os jovens e 
bem-sucedidos empreendedores do 
ramo digital, principalmente os nor-
te-americanos.” 

Stefanini promptly replies: “It is 
the sum of many factors: a lot of 
effort and determination, focus on 
clients and self-evaluation ability 
are some of them. You also need 
to reinvent yourself and be able 
to see through a crisis, among 
other things,” he notes. “An 
entrepreneur has to be ready to 
face a bigger workload than a paid 
employee. Problems are also much 
bigger, of course.”
Insper’s Professor Nakagawa 
is optimistic and believes that 
entrepreneurship will continue 
to grow in Brazil. He believes a 
new crop of young, ambitious, 
and well-prepared ‘professional 
entrepreneurs’ will contribute 
to it. And those youngsters’ life 
projects do not include landing 
good jobs in large corporations. 
“It’s the latest generation, the 
one that came up over the last 
ten years,” he remarks. “Their 
source of inspiration are the young 
and successful investors in the 
digital market, especially U.S. 
entrepreneurs.” 

Empreendedorismo em alta
Entrepreneurship trending upward

Fonte / Source: Global Entrepreneurship Monitor/Sebrae

Brasileiros entre 18 e 64 anos com negócios  
próprios já estabelecidos ou em preparação - em %

Brazilians aged 18 to 64 with their own  
businesses in place or underway - in %

26,9
30,2

32,3
34,5

39,3

2011

2012

2013

2014

2015
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wAo longo da história, a fortuna 
nunca pareceu tão próxima a em-
presários iniciantes como no pre-
sente. A crença de que basta ter 
uma boa ideia para se tornar um 
par de Mark Zuckerberg (leia-se 
Facebook), Larry Page (Google), 
Reed Hastings (Netflix) ou Ken 
Howery (PayPal), que ficaram 
multimilionários ainda jovens, 
tem motivado o surgimento de mi-
lhares de startups mundo afora. A 
criatividade e a inovação são, de 

fato, cruciais para o êxito de no-
vos negócios, mas, na avaliação 
de Anderson Thees, sócio da Red-
point e.ventures – empresa de ven-
ture capital com raízes no Vale do 
Silício, o principal polo global de 
inovação tecnológica –, um outro 
fator tem peso ainda maior, o ta-
lento humano.
“Nosso sucesso depende, sobretu-
do, de quão bons são os empreen-
dedores que apoiamos. Optamos 
por parceiros que conhecem bem 
os mercados em que atuam, querem 
resolver problemas e aceitam sem 
melindres, por exemplo, que con-
videmos alguém do Vale do Silício 
para aperfeiçoar seus produtos”, 
diz ele. “Essa receita é muito mais 
efetiva do que entregar a gestão do 
negócio a um executivo profissio-
nal. Acreditamos que a magia das 
startups está nos empreendedores, 
não nos produtos.”
Com passagens por alguns dos 
mais exitosos negócios digitais do 
país – casos de Apontador, Busca-
pé e Movile –, Thees participou, 
em 2012, da formação da Redpoint 

e.ventures. Trata-se de uma parce-
ria entre as californianas Redpoint 
e e.ventures – com matrizes nos 
Estados Unidos e operações em 
mais cinco países – e um trio de 
brasileiros completado por Rome-
ro Rodrigues, cofundador do Bus-
capé, e Manoel Lemos, criador do 
BlogBlogs. A carteira de inversões 
soma participações em cerca de 20 
empreendimentos. “O sonho dos 
investidores é encontrar startups 
com produtos muito bons, merca-
dos enormes a serem explorados 
e equipes estelares. No entanto, 
como raramente as oportunidades 
vêm ‘empacotadas’ desse jeito, 
temos de partir para a catequese”, 
brinca Thees, que concedeu entre-
vista ao Anuário. Confira a seguir.

o venture capital já atingiu a maturi-
dade no Brasil?
Ainda não. O volume atual de ne-
gócios corresponde a apenas 20% 
do potencial do setor. Mesmo com 
a crise econômica, ainda há espa-
ços enormes a serem preenchidos. 
Percebemos isso nos negócios da 
Redpoint e.ventures: o Brasil está 
em recessão, mas as empresas em 
que investimos crescem de 50% a 
70% ao ano. 

Throughout history, fortune has 
never seemed as close to new 
entrepreneurs as it is now. The 
belief that a good idea is all one 
needs to become another Mark 
Zuckerberg (Facebook), Larry 
Page (Google), Reed Hastings 
(Netflix), or Ken Howery (PayPal), 
who became millionaires in their 
youth, has inspired the creation 
of thousands of startups the world 
over. Creativity and innovation 
are indeed key to the success of 
new businesses, but, according 
to Anderson Thees, a partner at 
Redpoint e.ventures, a venture 
capital company with origins in 
Silicon Valley, the main global hub 
of technological innovation, there 
is another very important factor: 
human talent.
“Our success mostly depends on 
how good the entrepreneurs we 
support are. We choose partners 
who know well their markets, 
those who want to solve problems 
and accept our invitation to have 
people over from Silicon Valley, 
without taking offense, to help 
improve their products,” he says. 
“This is a much more effective 
formula than surrendering the 
company’s management to a 
professional executive. We believe 

that the magic of startups is in the entrepreneurs,  
not in the products.”
Having worked with some of the most successful 
digital businesses in the country, such as Apontador, 
Buscapé and Movile, Mr. Thees also took part in 
the creation of Redpoint e.ventures in 2012. It is a 
partnership between California companies Redpoint 
and e.ventures, with headquarters in the U.S. 
and operations in another five countries – plus a 
Brazilian trio: Thees, Romero Rodrigues (Buscapé 
co-founder) and Manoel Lemos (Blogblog creator). 
Its investment portfolio includes 20 enterprises.  
“The investors’ dream is to find startups with very 
good products, enormous markets to be explored,  
and stellar teams. But since opportunities rarely 
come as a full package, we have to evangelize 
people,” Thees jokes. He was interviewed for  
the Yearbook. Check it out:

has venture capital matured in Brazil?
Not yet. The current business volume accounts for 
just 20% of the segment’s potential. Even with the 
economic crisis, there are still enormous spaces  
to be populated. We’ve noticed that in Redpoint 
e.ventures’ business: Brazil is in recession,  
but our investees grow from 50% to 70% a year. 

What are the most and least promising  
areas for digital technology startups?
What is booming right now is something we call 
Fintech, financial service technologies. Coming 
the wrong way, a segment that’s not doing well is 
eTail, online retail. It is a difficult business model: 
its operating cost is high and is been strongly hit 

Sócio da Redpoint e.ventures, Anderson Thees considera que o sucesso das empresas 
nascentes depende, mais do que de boas ideias, do talento de seus criadores

A partner at Redpoint e.ventures, Anderson Thees considers that a 
startup’s success results from its creator’s talent, rather than good ideas

“A magia das 
startups está nos 

empreendedores”
“The magic of startups  
is in the entrepreneurs”
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Thees: “Empreendedor brasileiro se destaca  
pela criatividade e flexibilidade”

Thees: “A Brazilian entrepreneur stands  
out for his creativity and flexibility”

 e
m

pr
ee

n
de

do
rI

sm
o en

trepren
eu

rshIp

34    Anuário 2015 Brasil  Israel    35



Quais os ramos mais e menos promis-
sores para as startups que lidam com 
tecnologias digitais?
O que está em alta é o que chama-
mos de Fintech, tecnologias para 
serviços financeiros. Na contra-
mão, um segmento que se encontra 
em baixa é o eTail, o varejo online. 
É um modelo de negócio difícil: 
tem custo operacional elevado e foi 
muito onerado pela nova regula-
mentação do ICMS.

o que o investidor leva em considera-
ção ao analisar uma startup?
Há, basicamente, duas correntes 
de análise: uma dá prioridade ao 
grau de inovação e ao potencial do 
produto concebido pela startup; a 
outra, da qual somos adeptos, dá 
maior peso ao talento do empreen-
dedor. Um dado comum na avalia-
ção de ambas as escolas é o merca-
do em que a startup pretende atuar: 
ele precisa ser grande, mas não ne-
cessariamente global.

as startups de Israel surgem com 
aspirações globais, pois o mercado 
interno do país é pequeno. Qual se-
ria a referência a ser adotada pelas 
startups brasileiras?
A dimensão do mercado de Israel, 
que poderia ser uma limitação, se 
tornou uma bênção para as startups 
locais. Tomemos como exemplo 
o Waze: enquanto o Apontador, o 
antigo Maplink Trânsito, queria 
resolver o problema do trânsito 
de São Paulo, o Waze se propôs a 
apresentar soluções para São Pau-
lo, Los Angeles, Tóquio etc. Os 
desenvolvedores do aplicativo is-
raelense encararam a oportunida-
de empreendedora com uma visão 
global e colheram resultados em 
igual escala. Já com relação ao 
Brasil, acreditamos que haja espa-
ço para empreendedores focados 
em oportunidades locais, no país ou 
na América Latina, e também para 

by the new ICMS regulation 
(Brazil’s value-added tax). 

What does the investor take  
into consideration when  
considering a startup?
One can basically assess a 
startup in two different ways: 
one prioritizes innovation 
and the startup’s product 
potential. The other, in which 
we believe, gives more credit 
to the entrepreneur’s talent. A 
common aspect in both kinds of 
assessment is the market where 
the startup plans to operate: 
it needs to be large, but not 
necessarily global.

Israeli startups come with global 
aspirations because the country’s 
domestic market is small.  
What would be the benchmark  
for Brazilian startups?

aqueles dispostos a seguir o modelo 
israelense. Só não podemos nos es-
quecer do mercado global, por con-
ta do nosso mercado interno, que é 
muito grande. 

Quais são os pontos positivos do em-
preendedor brasileiro? 
A criatividade, a flexibilidade e a 
capacidade de adaptação são os 
principais. Quem dispõe de tudo 
aquilo que é preciso para montar 
uma startup e, de quebra, conta com 
jogo de cintura, acaba se diferen-
ciando. Mas só jogo de cintura não 
basta. A persistência é, de longe, a 
virtude mais importante do empre-
endedor. Seriedade, conhecimento 
do mercado e redes de contatos são 
outros fatores essenciais.

e os pontos negativos?
Na minha opinião, o empreendedor 
brasileiro é muito fraco em marke-
ting e vendas, ignora o papel dessas 
áreas. Nos Estados Unidos, a cúpu-
la das startups é formada, na maio-
ria das vezes, pelo CEO, um espe-
cialista em tecnologia, outro em 
finanças e alguém de marketing. Já 
no Brasil, há empresas com 80 pes-
soas que não contam com um único 
profissional de marketing. Com re-
lação às vendas, são comuns negó-
cios com 50 funcionários e apenas 
dois vendedores, geralmente os co-
fundadores.

não é arriscado investir em startups 
que não dão a devida atenção às ven-
das e à promoção de seus produtos e 
serviços?
É um desafio e uma oportunida-
de. Se a empresa está crescendo, o 
potencial é enorme. Assim que as-
sumimos uma participação no ne-
gócio, tratamos de ajudar o empre-
endedor a alavancar as vendas. Vale 
lembrar um ditado muito valoriza-
do pelos investidores: “As vendas 
resolvem tudo”. Se a empresa está 

Israel’s market size, which could 
be constraining, has become a 
blessing for local startups. Let’s 
take Waze, for example: while 
Apontador, the old Maplink 
Trânsito, wanted to solve traffic 
problems in São Paulo, Waze 
proposed solutions for São 
Paulo, Los Angeles, Tokyo, etc. 
The Israeli app developers took 
the entrepreneurial opportunity 
with a global vision and reaped 
their fruit at the same scale.  
As to Brazil, we believe there  
is room for entrepreneurs 
focused on local opportunities, 
either in the country itself or 
Latin America, and also for 
those willing to follow the 
Israeli model. But one should 
never forget the global market 
because of our domestic  
market, which is very big.

vendendo, tudo bem. Caso contrá-
rio, há um muro logo frente e é para 
lá que você está se dirigindo.

os seus sócios estrangeiros contam 
com plataformas globais. de que for-
ma a redpoint e.ventures interage 
com essa estrutura internacional?
A Redpoint é baseada no Vale do 
Silício, na Califórnia, e conta com 
escritórios no Brasil e na China, 
ao passo que a e.ventures, também 
instalada no Vale do Silício, é ainda 
mais globalizada, marcando pre-
sença na Alemanha, Rússia, China, 
Japão e aqui no Brasil. Essa capi-
laridade geográfica, que chamamos 
no mercado de “eyes and ears”, nos 
permite ter uma visão das melhores 
práticas de investimento no mun-
do. Sabemos, por exemplo, como 
determinado problema está sendo 
resolvido na China e avaliamos se a 
solução encontrada lá pode ser apli-
cada no Brasil. 

essa interação já resultou em algum 
projeto concreto no Brasil?
Um exemplo marcante é o CUBO, 
centro de empreendedorismo que 
inauguramos, em 2015, em par-
ceria com o Itaú Unibanco. A pro-
posta foi inspirada no TechTem-
ple, uma iniciativa de nosso fundo 
irmão chinês. Nós estivemos lá, 
a trabalho, e resolvemos trazer o 
conceito para cá, de forma a colo-
car o empreendedorismo de ponta 
de São Paulo num mesmo endere-
ço, criando oportunidades para o 
acaso se manifestar. Adaptado à re-
alidade brasileira, o CUBO é uma 
versão melhorada do TechTemple. 
Cinco vezes maior, ele oferece 
três andares para coworking, um 
pavimento para workshops e trei-
namentos e um anfiteatro para 130 
pessoas no qual são realizados de 
dois a três eventos por dia, todos 
abertos ao ecossistema empreen-
dedor. 

What are the Brazilian 
entrepreneurs’ positive aspects? 
Creativity, flexibility, and 
adaptability are the main ones. 
Those who have all it takes to 
set up a new venture and are 
also flexible to boot are one 
step ahead. But being flexible 
is not enough. Persistence 
is, by far, the most important 
entrepreneurial virtue. 
Seriousness, market knowledge, 
and networking are also key 
factors.

and the negative?
In my opinion, Brazilian 
entrepreneurs have very weak 
marketing and sales skills; they 
ignore the role of these areas. 
In the U.S., more often than not, 
startup management consists of 
the CEO, a technology expert, a 
financial expert, and a marketing 

CUBO: centro de empreendedorismo 
em São Paulo teve inspiração chinesa

CUBO: Entrepreneurship center in 
São Paulo was inspired by China
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person. In Brazil, there are 
companies with 80 people 
without a single marketing 
professional. As to sales, 
businesses with 50 employees 
with just two sales persons  
are common, usually they’re  
the co-founders.

Isn’t it risky to invest in startups 
that do not pay enough attention 
to sales and to promoting their 
products and services?
It is a challenge and an 
opportunity. If the company is 
growing, the potential is huge. 
As soon as we acquire holdings 
in a company, we try to help 
the entrepreneur to increase 
sales. It is worth mentioning 
a saying that is highly valued 
by investors: “Sales solve 
everything.” If the company 
is selling, all is fine. If it isn’t, 
there is a wall in front of it, and 

that’s where you’re headed. 

your foreign partners rely on  
global platforms. how does 
redpoint e.ventures interact with 
this international structure?
Redpoint is based in Silicon 
Valley, California, and its offices 
are in Brazil and China. While 
e.ventures is also in the Silicon 
Valley, it’s more global, it has 
a presence in Germany, Russia, 
China, Japan, and here in Brazil. 
This geographic capillarity, 
which the market calls “eyes 
and ears,” enables us to have 
a view of the best investment 
practices in the world. We know, 
for instance, how a certain issue 
is being solved in China and we 
can evaluate whether the solution 
they have found there can be 
applied in Brazil. 

has this interaction ever led to an 

actual project in Brazil?
One remarkable example is 
CUBO, an entrepreneurship 
center we opened in 2015 with 
Itaú Unibanco. The proposal 
 was inspired by TechTemple,  
an initiative of our Chinese 
sibling fund. We visited the  
place for business purposes,  
and decided to bring the concept 
to Brazil so as to put cutting-
edge entrepreneurship in São 
Paulo at the same address, 
creating opportunities in case 
it happened. Adapted to the 
Brazilian reality, CUBO is a 
better version of TechTemple. 
Five times bigger, it offers three 
floors for co-working, one floor 
for workshops and training 
programs, and an amphitheater 
for 130 people where two or 
three events are held everyday, 
all of them open to the 
entrepreneurial ecosystem. 

empreendedorismo • entrepreneurship
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O ambiente de negócios no Brasil mudou muito 
na última década, ganhou mais qualidade, matu-
ridade empresarial e está amparado, de lá para cá, 
por uma legislação que garante o tratamento di-
ferenciado, com menos imposto e burocracia, às 
micro e pequenas empresas – a Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa. Hoje, temos mais de 10 mi-
lhões de pequenos negócios no país, universo que 
representa 95% do total de empresas e é o grande 
gerador de trabalho e renda para a população. 

Dados da pesquisa Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM), que monitora o empreendedorismo no 
Brasil, mostram que este tema continua como um 
dos mais relevantes no cenário econômico e social. 
Segundo a pesquisa, em 2015, atingimos a maior 
taxa de empreendedorismo da série histórica. Em 
cada dez brasileiros, entre 18 e 64 anos, quase 
quatro possuem um negócio ou realizaram alguma 
ação, no último ano, visando abrir uma empresa. 
Os avanços são significativos, mas ainda há muito 
o que fazer. Para melhorar o empreendedorismo no 
país precisamos desburocratizar processos e siste-
mas. Está em funcionamento no Distrito Federal a 
Redesimples, que permite a abertura de uma em-
presa em até cinco dias e o encerramento em até 
um dia. A nossa intenção é expandir esse sistema 
para todo o país. Atualmente, as empresas brasi-
leiras levam em média 83 dias para estarem legal-
mente constituídas. Após implantada em sua ple-
nitude, a Redesimples permitirá o funcionamento 
imediato das empresas que atuem em áreas não 
consideradas de alto risco. 
Outro ponto importante é estimular o empresário 

The business environment in Brazil has greatly changed in 
the last decade. It has gained more quality, entrepreneurial 
maturity, and is now protected under legislation ensuring 
a distinct treatment of micro and small enterprises – 
including a smaller tax burden and a lesser amount of red 
tape. It’s called the General Law on Micro-Enterprises 
and Small Businesses. Today, there are over 10 million 
small businesses in Brazil, a segment which accounts for 
95% of total companies, and is the main job generator 
and source of income for the population.
Data from research work conducted by the Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), which monitors 
entrepreneurship in Brazil, show that this matter is still 
one of the most relevant in the social and economic 
environment. According to the study, in 2015 we achieved 
the highest entrepreneurship rate in history. Four out 
of ten Brazilians aged 18 to 64 own a business or have 
taken some action last year toward starting an enterprise.
The improvement is significant, but there is still a lot to 
be done. To advance entrepreneurship in Brazil, we need 
to cut off the red tape from processes and systems. To 
this end, Redesimples has been created in the Federal 
District, which allows opening a business in no more than 
five days, and closing it down in just one day. Our aim 
is to expand this system nationwide. Currently, Brazilian 
companies spend 83 days on average to become 
legally established in the eyes of the law. After it’s fully 
implemented, Redesimples will allow a company to start 
operating immediately in areas that are not considered to 
carry a high risk.
Another important factor is to encourage Brazilian 
entrepreneurs to grow. This is why we are back to 
Congress, to fight for an improvement in the General 
Law, whose bill was dubbed “Growing without fear” 
(PLC 125/2015). The motion, which is ready to be voted 
by the Senate, calls for a smooth and progressive increase 
in rates – as with the Individual Income Tax – a reduced 
number of income brackets, and a transition model for 
a presumptive income taxation. All set to encourage 
companies to grow bigger, without having to worry about 
a sudden rise in taxes, as is the case today.
As to credit, we are negotiating with the Brazilian 
Development Bank (BNDES) and public-sector banks the 
creation of a credit line with much lower interest rates. 

brasileiro a crescer. Por isso, 
voltamos ao Congresso para ba-
talhar o aprimoramento da Lei 
Geral, cujo projeto de lei foi 
batizado de Crescer sem Medo 
(PLC 125/2015). A proposta, que 
está pronta para ser votada no 
Senado, prevê a criação de uma 
rampa suave das alíquotas, pro-
gressiva, tal como no Imposto de 
Renda de Pessoa Física, a dimi-
nuição de faixas e um modelo de 
transição para o lucro presumido. 
Tudo isso para permitir que as 
empresas tenham incentivos para 
crescer ainda mais sem ter de se 
preocupar com o aumento brusco 
da tributação, como ocorre hoje. 
Em relação ao crédito, estamos 
tratando, com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e bancos pú-
blicos, da criação de uma linha 
de crédito com juros bem mais 
baixos que os de mercado. Que-
remos que seja criada uma linha 
de capital de giro com limite de 
valor para as micro e pequenas 
empresas. O objetivo é pulveri-
zar os empréstimos e com isso 
diminuir sensivelmente o custo 
do capital de giro.
O empreendedorismo é uma alter-
nativa dos brasileiros para retomar 
o desenvolvimento econômico. 
Assim, aumenta a responsabilida-
de do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), que trabalha há mais de 
40 anos pelo fomento ao empre-
endedorismo no Brasil e o cresci-
mento das micro e pequenas em-
presas, por um ambiente favorável 
aos novos empreendimentos. 

Estímulos ao empreendedorismo Entrepreneurship incentives
by Guilherme Afif Domingospor Guilherme Afif Domingos

Está em funcionamento no Distrito Federal a 
Redesimples, que permite a abertura de uma 
empresa em até cinco dias e o encerramento  
em até um dia. A nossa intenção é expandir  

esse sistema para todo o país

Guilherme Afif Domingos é presidente do Sebrae
Guilherme Afif Domingos is the president of Sebrae
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Redesimples has 
been created in the 

Federal District, 
which allows 

opening a business 
in no more than five 
days, and closing it 

down in just one day. 
Our aim is to expand 
this system nationwid

We want a new line of working capital up to a certain 
amount for micro-enterprises and small companies. The 
goal is to break up credit into tiny loans to significantly 
reduce the cost of working capital.
Entrepreneurship is an alternative for Brazilians to 
resume economic development. This increases the 
responsibility of the Brazilian Micro and Small Business 
Support Services (Sebrae), which has worked for over 40 
years for the development of entrepreneurship in Brazil 
and growth of micro and small companies, and for a 
favorable environment for new enterprises. 
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Enquanto o Brasil mergulhou em uma turbulência po-
lítica e econômica, a arena high-tech de Israel apresen-
tou números confiantes no primeiro trimestre. De acor-
do com um novo relatório da empresa Ethosia Human 
Resources (Ethosia Recursos Humanos), 33 empresas 
de alta tecnologia levantaram mais de US$ 10 milhões 
cada uma – totalizando US$ 869,3 em investimentos no 
primeiro trimestre – enquanto cinco startups saíram com 
mais de US$ 800 milhões de janeiro a março de 2016.

No entanto, várias startups da terra da fartura continuam 
procurando maneiras de fazer uma “aterrissagem sua-
ve” no país do futebol e do café... Por quê?
• População: O Brasil é o quinto país mais populoso do 
mundo, com mais de 200 milhões de habitantes – o que 
representa um enorme mercado de consumo;
• Economia: Seu PIB de US$ 2,345 trilhões representa 
40% do PIB da América Latina; há, além disso, fácil aces-
so a outros países da América do Sul através do Mercosul;
• Penetração da internet e da telefonia móvel: Ainda que 
apenas metade da população esteja online, o Brasil é a 4ª 
maior economia no mundo em internet e telefonia móvel;
• Câmbio: A moeda do Brasil, o Real, está numa baixa 
sem precedentes, e o Brasil é agora barato para os inves-
tidores estrangeiros (1 USD = 3,67 BRL - valor aproxi-
mado vs. 1,7 BRL em 2012).
A fase de turbulência do Brasil cria oportunidades de re-
compensas de alto risco para as empresas de tecnologia 
agrícola (ou “agritech”). Vamos tomar como exemplo 
a Taranis, uma startup israelense de agritech que está 
revertendo a gestão de quebra da safra de Israel com 
uma grande plataforma de dados de análise preditiva. 
A Taranis fornece previsões meteorológicas altamente 
aprimoradas e dicas para o agricultor – um “Decision 

While Brazil dove into political and economic turmoil, 
Israel’s high-tech arena posted confident first-quarter 
numbers. According to a new Ethosia Human Resources 
report, 33 high-tech companies raised more than US$ 10 
million each – totaling US$869.3 million in investments 
in the first-quarter – while five startups exited at over 
US$800 million from January-March 2016.
Nevertheless, several startups from the land of honey and 
milk keep searching for ways to do a “soft landing” in the 
land of soccer and coffee…why?
• Population: Brazil is the 5th most populous country 
in the world, with over 200 million inhabitants – 
representing a massive consumer market;
• Economy: It’s GDP of USD 2.345 trillion represents 
40% of Latin American GDP; also, easy access to other 
South American countries through Mercosur;
• Internet & Mobile penetration: Even though only half of 
the population is online, Brazil is the 4th largest internet 
and mobile economy in the world;
• Currency exchange: The Brazilian Real is at an all-time 
low, and Brazil is now cheap for foreign investors  
(1 USD = 3.67 BRL vs. 1.7BRL in 2012).
Brazil’s turbulence creates high risk-high reward 
opportunities for agricultural technology companies (or 
“AgTech”). Let’s take the example of Taranis, an Israeli 
AgTech startup disrupting crop loss management with a 
big data predictive analytics platform. Taranis provides 
highly-improved weather forecasts and actionable 
insights to the farmer – a “Decision Support System” 
for actionable recommendations for a variety of critical 
farming decisions. For example, by monitoring dozens 
of different parameters in real time, Taranis provides an 
early warning, so that farmers can spray against fungus 
or pests in advance to mitigate risks and maximize yield. 
A farmer in Bahia now knows how to use the exact 
amount of fertilizer, on the right spot. 
Managing crop losses is a critical problem. Brazil is 
a huge producer of soy, coffee beans, and many other 
agricultural products. In times of economic crisis, the 
motto “do more with less” is a no-brainer. Introducing 
precision technology to agriculture improves farmers 
bottom line by lowering cost and maximizing output. 
Farmers no longer need to rely solely on their intuition 
and experience; then can now rely on massive amounts 

Support System” (ou Sistema de 
Decisão Informada), que fornece 
recomendações acessíveis para uma 
gama de decisões agrícolas de gran-
de importância. Por exemplo, ao mo-
nitorar dúzias de diferentes parâme-
tros em tempo real, a Taranis fornece 
advertência antecipada para que os 
agricultores possam realizar pulveri-
zação contra fungos ou pragas com 
antecedência a fim de reduzir os ris-
cos e maximizar seus rendimentos. 
Um agricultor na Bahia agora sabe 
como empregar a quantidade exata 
de fertilizantes, no local certo.
O gerenciamento de quebras de safra 
é um problema sério. O Brasil é um 
grande produtor de soja, café e mui-
tos outros produtos agrícolas. Em 
tempos de crise econômica, o lema 
“fazer mais com menos” é algo que 
não exige muito esforço. Introduzir a 
tecnologia de precisão na agricultura 
aumenta os lucros dos agricultores 
por meio da redução de custos e da 
maximização da produção. Os agri-
cultores não precisam mais depender 
exclusivamente de sua intuição e ex-
periência; podem agora contar com 
enormes quantidades de informações 
e ferramentas de análise para garantir 
a segurança de suas lavouras. 
Na década de 1960, a Netafim in-
troduziu técnicas de irrigação que 
impactaram as vidas de milhões de 
brasileiros. Meio século depois, Is-
rael continua a introduzir tecnolo-
gias de ponta que tratam de questões 
críticas para a população brasileira. 
A vasta área rural do Brasil e o setor 
de alta tecnologia em expansão de 
Israel são apenas mais um exemplo 
de que esse shidduch (casamento, 
parceria) faz muito sentido. 

Empreendedores da Nação 
Startup & do Brasil

Entrepreneurs from 
Startup Nation & Brazil by Beny Rubinsteinpor Beny Rubinstein

Em tempos de crise econômica, fazer mais 
com menos é algo que não exige muito esforço. 
Introduzir a tecnologia de precisão na agricultura 

aumenta os lucros por meio da redução de  
custos e da maximização da produção

Beny Rubinstein é presidente e CEO da Acelera 
Partners, consultor, mentor e investidor em startups

Beny Rubinstein is president and CEO of Acelera 
Partners, consultant, mentor and startups investor 
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In times of economic 
crisis, do more with 
less is a no-brainer. 

Introducing precision 
technology to

agriculture improves 
farmers bottom line 

by lowering cost and 
maximizing output

of data and analytical  
tools to ensure their crops will be safe. 
In the 60’s, Netafim introduced irrigation techniques 
that impacted the lives of millions of Brazilians. Half a 
century later, Israeli continue to introduce cutting-edge 
technologies that address critical issues for the Brazilian 
population. Brazil’s vast rural area and Israel’s booming 
high-tech sector are just one more example of why this 
‘shidduch’ makes a lot of sense. 
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Brasil e Israel estão comprometidos, de fato e de direito, 
com as diretrizes traçadas pela Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP21), realizada 
em Paris, em dezembro de 2015. Ambos os países, além 
de pactuarem a redução das emissões dos gases causa-
dores do efeito estufa, estabeleceram ou estão a debater 
novas e maiores metas para a produção de energias re-
nováveis – condições definidas pela COP21 para limitar 
a subida da temperatura global a 1,5 grau Celsius, em re-
lação à era pré-industrial. “Agora temos de transformar 
a boa energia em energia verde e acabar com a queima 
de combustíveis fósseis; a era do carbono tem de termi-
nar e, para isso, vamos precisar de mais do que palavras”, 
afirma ao Anuário Yosef Abramowitz, CEO da Gigawatt 
Global, multinacional que desenvolve projetos de gera-
ção de energia solar na África e nos Estados Unidos sob o 
comando dos fundadores da Arava Power Company, uma 
das líderes do setor em Israel.
Antes muito dependentes de termelétricas movidas a car-
vão importado, os israelenses estabeleceram, em 2009, o 
propósito de elevar de menos de 2% para 10% a participa-
ção das energias renováveis na matriz nacional até 2020. 
No entanto, após a descoberta do campo de gás de Levia-
than, no Mediterrâneo, em dezembro de 2010, a execu-
ção do plano perdeu ímpeto. Coube ao Knesset, o parla-
mento de Israel, acelerar o processo. Ainda em dezembro 
de 2015, poucos dias após o encerramento da COP21, o 
deputado Eitan Broshi, da União Sionista, apresentou um 
projeto de lei propondo a redução, até 2030, da emissão 
de gases de efeito estufa para 26% dos níveis registrados 
em 2005 e a elevação da fatia das energias renováveis 
para 30% do bolo total, no mesmo prazo. 
“A aprovação do projeto de lei é fundamental, porque o 
desenvolvimento de energia renovável é o caminho mais 
viável para reduzir as emissões de gases de efeito estu-
fa”, ressaltou Broshi, cuja proposta, ainda em discussão, 
teve boa acolhida por parte de seus correligionários e dos 
demais parlamentares. “O Estado de Israel pode chegar 

a 95% da produção de eletricidade a 
partir de energias renováveis; a tecno-
logia existe, e é até mesmo tecnologia 
israelense”, declarou a deputada Yael 
Cohen Paran, integrante da União 
Sionista, ao The Jerusalem Post. 
Na área das renováveis, a grande vo-
cação de Israel, não há dúvida, é a 
energia solar. Com mais de 300 dias 
de sol por ano e uma irradiação solar 
de 2.000 kilowatts/hora por metro 
quadrado, o país foi um dos pioneiros 
na exploração dessa matriz, no fim 
da década de 1940. As tecnologias 
existentes à época, contudo, não via-
bilizaram a proposta do ponto de vis-

Brazil and Israel are committed, 
both de facto and de jure, to the 
guidelines established by the 
United Nations Climate Change 
Conference (COP21), held in Paris 
in December 2015. Both countries 
agreed on acting to reduce 
greenhouse effect emissions and 
have either established, or are still 
debating, new and higher targets 
to produce renewable energy – 
conditions established by COP21 to 
limit the rise in global temperature 
to no more than 1.5 degrees Celsius, 
compared to the pre-industrial 
era. “Now we must turn the good 
energy into green energy and kill 
the burning of fossil fuels; the era 
of carbon must end and that will 
take more than words,” says to the 
Yearbook Yosef Abramowitz, CEO 
of Global Gigawatt, a multinational 
that develops solar energy 
generation projects in Africa and 
the U.S., under the command of the 
founders of Arava Power Company, 
an industry leader in Israel. 
Having been largely dependent on 
imported coal-fired thermal plants, 
the Israeli decided, in 2009, that 
they would raise their market share 
of renewable energy from less than 

2% to over 10% by 2020. However, 
after the discovery of the Leviathan 
gas field in the Mediterranean, 
in December 2010, the plan lost 
momentum. It was then up to 
Knesset, the Israeli parliament, to 
speed up the process. In December 
2015, a few days after the COP21 
closure, Congressman Eitan Broshi, 
of the Zionist Union, submitted 
a bill calling for the reduction, 
by 2030, of 26% of the levels 
recorded in 2005 of greenhouse 
effect emissions and the increase of 
renewable energy systems to 30% of 
the total, within the same period.
“The bill’s approval is crucial 
because renewable energy 
development is the most viable path 
toward reducing greenhouse gas 
emissions”, said Broshi, whose 
motion – still being discussed – 
was welcomed by his party peers 
and other members of Congress. 
“The State of Israel can reach 
95% electricity production from 
renewable energy; the technology 
exists, and even Israeli technology,” 
Congresswoman Yael Cohen Paran, 
also from the Zionist Union, said to 
The Jerusalem Post.
As for renewable energies, no doubt 

Brasil e Israel apostam em energias renováveis, seguindo a orientação 
da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 

Brazil and Israel are betting on renewable energy, following 
directions of the United Nations Conference on Climate Change

Opção pela 
sustentabilidade Option for 

sustainability
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Israel’s greatest potential is solar 
energy. With more than 300 sunny 
days a year, and a solar irradiation 
of 2,000 kilowatts/hour per square 
meter, the country was one of the 
first to explore this kind of energy 
at the end of the 1940s. The project, 
however, was not economically 
viable because of the technologies 
available at the time. Only in 2008, 
when the government introduced 
an incentive program, did solar 
energy take off in Israel. Installed 
capacity then jumped from 3 to 
731 megawatts in the following six 
years, and continues to grow.
Some major projects have just 
come on stream or are counting 
down to start generating energy. 
The highlight in this latter group is 
Ashalim, to the south of the Negev 
desert. Predicted to go live in 2017, 
Ashalim is expected to become 
the largest solar energy plant in 
the world, with 121 megawatts of 
power. The former group includes 

ta econômico. Foi só a partir de 2008, 
quando o governo local criou um 
programa de incentivo, que a energia 
solar deslanchou em solo israelense. 
Nos seis anos seguintes, a capacidade 
instalada saltou de 3 megawatts para 
731 megawatts, e continua a crescer.  
Alguns grandes projetos acabam de 
entrar em operação ou estão em con-
tagem regressiva para iniciar a ge-
ração. Neste último grupo, o grande 
destaque é Ashalim, no sul do deserto 
do Negev, que se tornará, a partir de 
2017, a maior planta de energia solar 
do mundo, com 121 megawatts de po-
tência. No primeiro, figura o campo 
de Ketura, a cerca de 45 quilômetros 
ao norte do balneário de Eilat, que 
foi inaugurado em julho de 2015 pela 
Arava. Com 140 mil painéis fotovol-
taicos espalhados por 52,4 hectares, o 
empreendimento tem capacidade para 
gerar 40 megawatts. “Estamos muito 
orgulhosos de que a área que vai do 

the Ketura field, about 45 kilometers 
north of Eilat, which was opened in 
July 2015, by Arava. With 140,000 
solar panels spread over a 52.4 
hectare area, this facility is capable 
of generating 40 megawatts. 
“We are very proud that the area 
between the Red Sea, in Eilat, and 
the Dead Sea, 60% of the day-time 
power is being delivered by the sun 
and this will reach 100% by 2020”, 
says Abramowitz. 
Indicators of Israel’s wind power 
generation, however, are much 
more modest. Since 2008, installed 
capacity has been stuck at around 
6 megawatts, but the country is 
working hard to expand it. In 2015, 
Afcon Holdings, of the Shlomo 
Group, started building two 
windfarms, with a total capacity of 
21 megawatts, in Ramat Sirin and 
Ma’ale Gilboa, in the North. Israel’s 
progress in that segment is expected 
to occur in 2017, with the opening 
of a facility in Emek Habacha, 

Mar Vermelho, em Eilat, até o Mar 
Morto, atualmente é abastecida em 
60% durante o dia pelo sol e vai atin-
gir a marca de 100% até 2020”, disse 
Abramowitz. 
Bem mais modestos são os indica-
dores da geração eólica em Israel. A 
capacidade instalada se encontra es-
tacionada, desde 2008, na casa de 6 
megawatts, mas, é fato, os israelenses 
estão empenhados em expandi-la. 
Em 2015, a Afcon Holdings, do Gru-
po Shlomo, iniciou as obras de dois 
parques eólicos, com capacidade total 
de 21 megawatts, em Ramat Sirin e 
Ma’ale Gilboa, no norte do país. O 
grande salto de Israel no segmento 
deverá ocorrer em 2017, com o iní-
cio das operações de um campo em 
Emek Habacha, nas Colinas de Golã, 
com capacidade de geração ao redor 
de 100 megawatts.
O Brasil, por sua vez, se encontra em 
posição privilegiada. Detentor da ma-

in the Golan Heights, capable of 
generating some 100 megawatts.
Brazil, in turn, is in a privileged 
position. With the “cleanest” energy 
system on Earth – 39.4% of which 
coming from renewable sources, 
against a global average is of 
13% – the country has committed, 
during the COP21, to raise its 
share of renewable sources to 
45% and to reduce the greenhouse 
effect emissions by 2030 to 43% of 
2005 levels. “Brazilian indicators 
are impressive,” says Newton 
Duarte, President of the Energy 
Cogeneration Industry Association 
(Associação da Indústria de 
Cogeração de Energia – Cogen). 
“Renewable sources account for 
80% of the energy generated in the 
country”.
Water is, by far, Brazil’s largest 
energy asset. Hydro plants account 
for some 65% of locally consumed 
electricity. Only recently have other 
options started getting attention. 

triz energética mais “limpa” do plane-
ta – com 39,4% proveniente de fontes 
renováveis, ante uma média global de 
13% –, o país se comprometeu com 
a COP21 a elevar para 45% a parti-
cipação das renováveis e a reduzir as 
emissões de gases do efeito estufa em 
43%, com base nos níveis de 2005, 
até 2030. “Os indicadores brasileiros 
são impressionantes”, atesta Newton 
Duarte, presidente da Associação da 
Indústria de Cogeração de Energia 
(Cogen). “As fontes renováveis res-
pondem por cerca de 80% da energia 
elétrica gerada no país.” 
A água é, de longe, o maior trunfo 
energético brasileiro. As usinas hidre-
létricas respondem por cerca de 65% 
da eletricidade consumida localmen-
te. Só recentemente outras opções co-
meçaram a ganhar evidência. A mais 
destacada, até o momento, é a energia 
eólica, segmento em que o país alcan-
çou, em 2015, o 10º posto no ranking 
global, com 9,2 gigawatts de capaci-
dade instalada. Os ventos começaram 
a soprar mais fortes para os produtores 
do ramo em 2009, com a realização 
do primeiro leilão nacional voltado 
exclusivamente para a energia eólica. 
A contratação, naquela ocasião, de 1,8 
gigawatt, representou um sinal verde 
para a realização de novos pregões. 
“O leilão de 2009 foi um divisor de 
águas. Vencemos a desconfiança que 
existia no mercado”, comenta Sandro 
Yamamoto, diretor-técnico da Asso-
ciação Brasileira de Energia Eólica 
(ABEEólica).
As suspeitas, diga-se, tinham algum 
fundamento, pois até o início da dé-
cada passada o custo dessa energia 
no país era elevado. A solução veio 
com a fabricação local de torres mais 
altas, de até 120 metros, e de pás com 
até 160 metros de extensão, garan-
tindo competitividade aos empreen-
dimentos na área. Com esse impulso 
tecnológico, a matriz eólica tende a 
se tornar ainda mais relevante no 
país. De acordo com o Plano Decenal 

Os ventos no Brasil são extremamente  
propícios para a geração de energia, pois  

têm boa intensidade, são contínuos e  
não mudam muito de direção

Vento a favor: Brasil já é um  
dos dez mais na energia eólica

Tail wind: Brazil is already  
on the top 10 list of wind  
power energy producers

Abramowitz: “Precisamos transformar a energia boa em energia verde”
Abramowitz: “We must turn the good energy into green energy”
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The most visible, so far, is wind 
power, a segment in which Brazil 
ranked 10th in the world in 2015, 
with 9.2 gigawatts of installed 
capacity. But national wind farmers 
started experiencing tailwinds in 
2009, with the first national auction 
entirely dedicated to wind power. 
At that time, a contract was signed 
for 1.8 gigawatts, which was a 
green light for further bids. “The 
2009 auction was a watershed. 
We overcame market resistance 
against it,” says Sandro Yamamoto, 
technical director of the Brazilian 
Association for Wind Energy 
(Associação Brasileira de Energia 
Eólica – ABEEólica).
One should note, however, that 
there was a reason for such market 
resistance. Until the beginning of 
last decade, the cost of wind power 
was high in Brazil. The solution 
came with the local manufacturing 
of higher towers, of up to 120 
meters, and blades of up to 160 
meters, which secured competitive 
projects to the segment. With this 
technological boost, wind energy 
tends to become even more relevant 
in the country. According to the 
Ten-Year Energy Expansion Plan 
(Plano Decenal de Energia Elétrica 

de Energia Elétrica (PDE), do Minis-
tério das Minas e Energia (MME), 
ela responderá, em 2024, por 8% da 
eletricidade consumida em território 
nacional e contará com uma capa-
cidade instalada da ordem de 20 gi-
gawatts – a sexta maior no cenário 
internacional. O potencial disponível 
é duas vezes maior: 43 gigawatts, se-
gundo estimativas do MME. 
“Os ventos no Brasil são extrema-
mente propícios para a geração de 
energia, pois têm boa intensidade, 
são contínuos e não mudam muito 
de direção”, assinala Yamamoto. “O 
rendimento, ou seja, a relação entre 
a potência disponível do vento e a 
potência final entregue pelo sistema, 
atinge 40% por aqui, ante uma média 
mundial ao redor de 29%.” 
Já a energia solar só começou a ga-
nhar corpo no país nesta década. A 
arrancada teve início em 2012, com a 
Resolução Normativa 482 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
que abriu espaço para qualquer con-
sumidor de energia instalar um siste-
ma de geração de energia elétrica a 
partir de fonte renovável e conectá-lo 

– PDE) established by the Ministry 
of Mines and Energy (Ministério 
das Minas e Energia – MME), by 
2024 it will account for 8% of the 
electricity consumed in Brazil, and 
will have an installed capacity of 
20 gigawatts – the 6th largest in 
the world. The available potential 
is twice as large: 43 gigawatts, 
according to MME estimates. 
 “Winds in Brazil are extremely 
favorable for energy generation, 
because they are intense, 
continuous, and do not change 
directions too often,” says 
Yamamoto. “Their yield, i.e., the 
relationship between the wind’s 
available power and the final power 
delivered by the system, is as much 
as 40%, compared with a world 
average of about 29%.”
Solar energy, in turn, only began 
to take off in the country in this 
decade. It started in 2012 with 
Normative Resolution 482 of 
ANEEL, the Regulatory Energy 
Agency (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), which effectively 
allowed any energy consumer 
to install a power generation 
system from a renewable source 
and connect it to the energy grid, 
through its consumer unit. In this 
manner, a home, for example, could 
generate its own energy from its 
roof, consume this energy to reduce 
its monthly power costs, and inject 
any local energy surplus into the 
grid. “This surplus is then offered 
to the neighborhood or areas next 
to where this power was generated 
and the consumer producing it gets 
credit which can then be offset from 
their future energy bills,” explains 
Rodrigo Lopes Sauaia, president of 
Absolar, the Brazilian Association of 
Solar Energy.
The ultimate drive for the industry 
expansion came shortly after, with 
the first exclusive solar energy 
auctions. The state of Pernambuco 

à rede de distribuição, por intermédio 
de sua unidade de consumo. Dessa 
forma, uma residência, por exemplo, 
passou a poder gerar energia elétrica 
no seu telhado, consumir esta ener-
gia para reduzir seus gastos mensais 
com eletricidade e ainda injetar na 
rede qualquer eventual energia elétri-
ca excedente produzida no local. “A 
energia excedente é oferecida para o 
bairro ou as proximidades de onde foi 
gerada e o consumidor que a produziu 
ganha um crédito, que pode ser usado 
para abater o seu consumo futuro”, 
explica Rodrigo Lopes Sauaia, pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).
O impulso definitivo para a expansão 
do segmento veio logo na sequência, 
com a realização dos primeiros lei-
lões exclusivos de energia solar. O 
estado de Pernambuco saiu na frente, 
em 2013, contratando 92 megawatts 
em cinco projetos fotovoltaicos a se-
rem construídos até 2017. Em 2014, 
o governo federal realizou o primei-
ro leilão nacional, contratando 30 
projetos com potência total de 1.048 
megawatts. O sucesso do pregão mo-

tivou as autoridades de Brasília a pro-
moverem mais dois leilões em 2015, 
reforçando em 2.100 megawatts o es-
toque de projetos que sairão do papel 
até 2018. “Os investimentos previs-
tos para essa etapa devem somar US$ 
12,5 bilhões”, informa Sauaia.
Parte desse montante será aplicada de 
uma forma absolutamente inovadora. 
Trata-se da exploração de energia so-
lar em lagos de usinas hidrelétricas do 
mundo. A iniciativa teve como ponto 
de partida a instalação de um protóti-
po de usina solar fotovoltaica na hi-
drelétrica de Balbina, no Amazonas, 
em março de 2016. A intenção do go-
verno federal é investir cerca de R$ 
100 milhões na expansão desse novo 
modelo, com o objetivo de gerar 10 
megawatts de energia em reservató-
rios da Eletronorte e da Chesf.
O Brasil deverá se tornar um dos 20 
maiores produtores de energia solar 
até o fim da década. Nos dez anos 
seguintes, segundo projeções da 
Absolar, investimentos superiores a 
R$ 100 bilhões devem elevar a ca-
pacidade instalada para a casa de 25 
gigawatts. “Com isso, a energia so-

Winds in Brazil 
are extremely 

favorable for energy 
generation, 

because they  
are intense, 
continuous,  
and do not  

change directions 
too often

Vocação israelense: o recém-inaugurado campo solar de Ketura

Israeli talent: the recently open Ketura solar facility

Sauaia: energia solar ganhou estímulo 
no Brasil nesta década

Sauaia: Solar energy has had a boost 
in Brazil in this decade

took the lead in 2013, hiring 92 
megawatts in five solar power 
projects to be built by 2017. In 
2014, the federal government held 
the first big national auction, hiring 
30 projects with a total capacity of 
1,048 megawatts. This successful 
auction led Brasilia authorities to 
hold two more auctions in 2015, 
adding 2,100 megawatts to the 
projects that will come on stream by 
2018. “The investments planned for 
this part of the process are expected 
to total US$12.5 billion,” says 
Sauaia.
Part of these funds will be invested 
in an entirely innovative way. It 
will be a system that derives solar 
energy from lakes of hydro plants 
worldwide. The starting point of 
this initiative was the installation 
of a solar power plant prototype 
at the Balbina hydro plant in 
the Amazon in March 2016. The 
federal government wants to invest 
approximately R$100 million in 
the expansion of this new model, 
targeting the generation of 10 
megawatts of energy from the 
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lar fotovoltaica, que hoje é respon-
sável por aproximadamente 0,02% 
da geração de energia elétrica do 
país, passará a representar mais de 
8% da matriz elétrica nacional, um 
crescimento de mais de 400 vezes 
até 2030”, prevê Sauaia.
Um obstáculo a ser superado pelo 
setor é o preço elevado dos insumos 
e equipamentos. Segundo cálculos 
da Absolar, a fabricação de um mó-
dulo fotovoltaico no Brasil chega a 
custar 50% mais do que em outros 

Eletronorte and Chesf dams.
Brazil is expected to become one 
of the 20 largest solar energy 
producers by the end of this decade. 
According to Absolar projections, 
investments over R$100 billion are 
expected to raise installed capacity 
to 25 gigawatts in the following 
ten years. “With this, solar energy, 
which currently accounts for some 
0.02% of the country’s energy 
generation, will account for over 
8% of the national energy system, 
almost a 400-fold growth by 2030,” 
Sauaia predicts. 
A barrier to be overcome by 
the industry is the high price of 
inputs and equipment. According 
to calculations by Absolar, 
manufacturing a solar panel 
module in Brazil can cost 50% 
more than in other countries due 
to taxes. The solution, according 
to the association, would be to 
establish a specific policy for 

países, por conta dos impostos. A 
solução para isso, na avaliação da 
entidade, seria a criação de uma po-
lítica industrial específica para essa 
cadeia produtiva, proposta já apre-
sentada aos ministérios do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
(MDIC) e da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI).
“O governo federal deveria estimular 
a criação de uma manufatura nacio-
nal de equipamentos para a geração 
de energias renováveis”, comenta o 

this industry production chain, a 
proposal already submitted to the 
ministries of Development, Industry 
and Commerce (Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio – MDIC) 
and Science, Technology, and 
Innovation (Ciência, Tecnologia e 
Inovação – MCTI).
“The federal government should 
encourage the creation of a 
national equipment manufacture 
to generate renewable energy,” 
said Paulo Feldmann, professor 
at the University of Economics, 
Management and Accounting of 
São Paulo, also known as FEA-
USP, and director of the Brazil-
Israel Chamber of Commerce 
and Industry. “It would be much 
more beneficial for the country 
to encourage, through a payroll 
charge exemption, this new segment 
which is much more positive to the 
environment than systems using 
older technologies.” 

engenheiro Paulo Feldmann, profes-
sor da Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade da Uni-
versidade de São Paulo (FEA/USP) 
e diretor da Câmara Brasil-Israel de 
Comércio e Indústria. “Seria muito 
mais vantajoso para o país estimular, 
por meio da política de desoneração 
das folhas de pagamento, um setor 
nascente, com com impacto dos mais 
positivos sobre o meio ambiente, do 
que aqueles que utilizam tecnologias 
antigas.” 

Duarte: “Renováveis respondem por 
80% da eletricidade no Brasil”

Duarte: “Renewable energy systems 
account for 80% of electricity in Brazil”

Resíduos energéticos
Casca de arroz, cavacos de madeira, caroço de açaí, gorduras 
animais e até mesmo lixo doméstico são alguns dos itens do 
cardápio alternativo desenvolvido por brasileiros e israelenses 
para a geração de energia. Mais versado na utilização de re-
síduos, o Brasil é o segundo maior produtor de biodiesel, com 
3,94 bilhões de litros em 2015. O setor, que utiliza gorduras 
animais e óleos comestíveis reciclados como insumos, ganhou 
novas perspectivas com a aprovação, em 2016, da Lei 3.263, 
que elevou de 7% para 8% o índice de mistura do combustível 
ao óleo diesel até 2017, estabelecendo ainda a meta de 11% 
para 2019. “Até o fim da década, a produção anual deve atingir 
10 bilhões de litros. Hoje, não fosse a crise, já estaríamos em 5,5 

bilhões de litros”, comenta Erasmo Carlos Batistella, presidente 
da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio).
Já os israelenses planejam dar menos trabalho aos serviços de 
coleta de lixo. A proposta é da HomeBiogas, fabricante de um 
aparelho que produz diariamente, a partir de detritos orgânicos 
caseiros, gás suficiente para o preparo de três refeições e dez 
litros de fertilizante líquido. Testado com êxito em comunidades 
carentes, o equipamento já desperta o interesse externo, inclusi-
ve de brasileiros. “Estamos recebendo dúzias de solicitações do 
Brasil. Estamos procurando um investidor de larga escala, capaz 
de montar uma linha de produção no Brasil e comercializar os 
sistemas”, revela ao Anuário o CEO Oshik Efrati.

Energy waste
Rice husk, woodchips, açaí fruit stones, animal fat, and even domestic wa-
ste are some of the items of the alternative menu developed by Brazilians 
and Israelis to generate energy. More experienced in waste use, Brazil is the 
world’s second largest producer of biodiesel, with 3.94 billion liters in 2015. 
The segment, which uses animal fat and recycled edible oils as input, has 
now a bright new prospect with the approval, in 2016 of Law 3.263. This 
law has increased from 7% to 8% the content of fuel mix to diesel until 
2017, setting an 11% goal for 2019. “By the end of the decade, annual 
production is expected to total 10 billion liters. If it weren’t for the crisis, we 
would be turning out 5.5 billion liters today,” notes Erasmo Carlos Batistella, 
president of the Brazilian Association of Biodiesel Producers (Aprobio).
Now the Israelis plan to spare garbage collectors even more work. The 
proposal is from HomeBiogas, manufacturer of a device that produces 
enough gas from organic home waste to cook three meals a day plus 
ten liters of a liquid fertilizer. Successfully tested in low-income commu-
nities, the device has attracted foreign attention, including from Brazil. 
“We are getting dozens of requests from Brazil. We are looking for a 
large-scale investor that will be able to set a production line in Brazil and 
market the systems,” CEO Oshik Efrati tells the Yearbook.

Usina doméstica: aparelho transforma lixo 
em gás e fertilizante

Home energy plant: device turns garbage 
into gas and fertilizer
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The Tel Aviv star shines brighter than ever. The Israeli 
metropolis has become a benchmark in the most 
diverse sectors – from tourism, with its inclusion on 
the list of the world’s ten most vibrant cities, according 
to Lonely Planet magazine in 2012; to technology, as 
shown the World Smart Cities Award it won in 2014, 
on account of Digi-Tel, a digital platform of public 
services created by the City of Tel Aviv. Business is 
also trending upwards.
Since 2013, Tel Aviv has been part of the Global 
Financial Centers Index (GFCI), an index compiled by 
U.K. consultancy Z/Yencom based on questionnaires 
answered by candidate cities and on a review of over 
a hundred indices provided by institutions such as 
the World Bank and the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD). Tel Aviv 
debuted in 32nd and advanced to the 25th position in 
2015 on the list of the 84 most flourishing centers of 
international finance, outranking Beijing, São Paulo, 
Amsterdam, and Paris, among others.
This escalating performance is the result of Tel Aviv 
Global, a set of initiatives which the City of Tel Aviv 
started to introduce in 2010 to attract foreign investors 
and companies. The main attraction is the city’s 
penchant for cutting edge technological innovation, 
with one of the main hubs of the so-called Silicon Wadi, 
Israel’s equivalent of the U.S. Silicon Valley. “Tel Aviv 
decided to focus on the startup ecosystem as our selling 
proposition to the world”, says Mira Marcus, director 
of the City of Tel Aviv’s international media service area. 
“Focusing on GFCI was a decision of Tel Aviv Global, 
as a will to promote the ecosystem through a substantial 
international ranking.”
The program has the support of national authorities 
and also the private sector. It’s the case of City TLV, a 
non-governmental organization (NGO) set up in 2013 

Tel Aviv alcança o 25º posto em ranking dos  
principais centros financeiros internacionais,  

superando Pequim, São Paulo, Amsterdã e Paris

Tel Aviv ranks 25th among top major  
international financial centers, outdoing  
Beijing, São Paulo, Amsterdam, and Paris

Estrela em 
ascensão Rising Star

A estrela de Tel Aviv brilha como nunca. A metrópole 
israelense se tornou referência em segmentos dos mais 
diversos – do turismo, com a sua inclusão na lista das 
dez cidades mais vibrantes do mundo, da revista Lonely 
Planet, em 2012, à tecnologia, como atesta a conquis-
ta, em 2014, do World Smart Cities Award, por conta 
da Digi-Tel, uma plataforma digital de serviços públi-
cos criada pela prefeitura local. No campo dos negó-
cios, a trajetória também é ascendente. Desde 2013, a 
Urbe figura no Global Financial Centres Index (GFCI), 
ranking elaborado pela consultoria britânica Z/Yencom 
com base em questionários respondidos pelos muni-
cípios candidatos e na análise de mais de cem índices 
fornecidos por instituições como o Banco Mundial e 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Tel Aviv estreou no 32º posto e 
alcançou, em 2015, a 25ª posição na lista dos 84 centros 
mais pujantes das finanças internacionais, à frente, entre 
outras, de Pequim, São Paulo, Amsterdã e Paris.
A escalada é fruto do Tel Aviv Global, um conjunto de 
iniciativas lançadas desde 2010 pelo Executivo muni-
cipal para atrair investidores e empresas do exterior. O 
principal cartão de visitas é a vocação da cidade – um dos 
principais polos do chamado Silicon Wadi, o equivalente 
israelense do Vale do Silício, nos Estados Unidos – para 
a inovação tecnológica de ponta. “Tel Aviv decidiu focar 
no ecossistema de startups como nossa proposta de ven-
da para o mundo”, assinala Mira Marcus, diretora da área 
de atendimento à imprensa internacional da prefeitura. 
“O foco no GFCI foi uma decisão da Tel Aviv Global, 
como uma iniciativa para promover o ecossistema por 
meio de um sólido ranking internacional.”
O programa conta com o apoio de autoridades da esfera 
nacional e também do setor privado. É o caso do City 
TLV, organização não governamental (ONG) criada 
em 2013 pelo consultor Shmuel Ben-Tovim, que reúne 

TASE: passos firmes rumo 
à internacionalização

TASE: large steps towards 
internationalization
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instituições financeiras, escritórios 
de advocacia, empresas de contabi-
lidade e investidores. Os objetivos 
da ONG são a elevação da oferta de 
serviços de padrão global na cidade 
e, claro, a ampla divulgação destes 
no exterior. É uma tarefa talhada 
para Ben-Tovim, que, como assessor 
econômico do Tel Aviv Global entre 
2010 e 2013, conduziu a campanha 
para a inclusão da cidade no GFCI. 
“Observando outros modelos pelo 
mundo – em particular TheCityUK, 
em Londres, o nosso equivalente 
britânico – cheguei à conclusão de 
que precisamos formar uma inicia-
tiva da sociedade civil, na qual to-
das as partes interessadas se sintam 
à vontade para se sentar ao redor da 
mesa e atuar”, observa o consultor, 
que cuidou de estabelecer vínculos 
da City TLV com a Bolsa de Valo-
res de Tel Aviv (TASE, na sigla em 
inglês), o Banco de Israel e a Israel 
Securities Commission.
A ONG se dedica ao desenvolvi-
mento de projetos com entidades e 
instituições do setor e à promoção de 
eventos para o debate de mecanismos 
de crédito e financiamento. Sua agen-
da prevê o lançamento de um índice 

by consultant Shmuel Ben-Tovim. 
It comprises financial institutions, 
law firms, accounting firms, and 
investors. The NGO’s aims are to 
boost the provision of global-level 
services in Tel Aviv and, of course, 
promote them abroad as much 
as possible. It’s a task cut out for 
Ben-Tovim, who, as an economic 
adviser to Global Tel Aviv between 
2010 and 2013, led the campaign 
to include the city in the GFCI. 
“Looking at other models around 
the world – in particular TheCityUk 
in London, our British equivalent 
– I came to the conclusion that 
we need to form a civil society 
initiative, in which all the 
stakeholders will feel comfortable 
to sit around the table and act,” 
notes the consultant, who worked 
on establishing City TLV relations 
with the Tel Aviv Stock Exchange 
(TASE, its English acronym), the 
Bank of Israel, and the Israel 
Securities Commission.
The NGO is dedicated to the 
development of projects with 
industry entities and institutions 
and holds events to discuss credit 
and financing mechanisms. Its 
agenda includes the introduction 
of a directory to monitor the 
creation of financial services in 
Tel Aviv and Israel and an online 
interactive map to help foreigners 
identify suppliers in Tel Aviv, in 
addition to holding a conference 
to introduce cyber services and 
products made in Israel to the 
international financial community. 
Foreigners, incidentally, have been 
closely watching Israeli solutions 
in the area, as shown by City TLV’s 
work with the organization that 
inspired its creation. “We were 
approached by TheCityUK to work 
together on cyber solutions for the 
financial industries. It is becoming 
a more acute challenge than ever 
before, and Israel cyber technology 

para monitorar a criação de serviços 
financeiros em Tel Aviv e em Israel 
e de um mapa interativo online, que 
ajudará estrangeiros a identificarem 
fornecedores em Tel Aviv, além da 
realização de uma conferência com o 
intuito de apresentar serviços e pro-
dutos cibernéticos “made in Israel” à 
comunidade financeira internacional. 
Os estrangeiros, por sinal, estão bem 
atentos às soluções israelenses na 
área, como prova o trabalho da City 
TLV com a organização que inspirou 
a sua criação. “Fomos procurados 
por TheCityUK para trabalharmos 
em conjunto em busca de soluções 
cibernéticas para segmentos financei-
ros. Isso está se tornando um desafio 
mais crítico do que nunca, e a tecno-
logia cibernética de Israel está entre 
as mais avançadas do mundo “, conta 
Ben-Tovim. 
A cooperação com os ingleses tam-
bém se estende à TASE. Em fevereiro 
de 2016, a bolsa de valores israelense 
firmou com a Edson Investment Re-
search, de Londres, um acordo para 
a análise de empresas de alta tecno-
logia listadas em seu pregão. O ob-
jetivo, claro, é torná-las ainda mais 
atrativas aos olhos dos investidores 

is among the more advanced 
worldwide”, says Ben-Tovim.
Cooperation with the U.K. also 
extends to TASE. In February 2016, 
the Israeli stock exchange signed an 
agreement with Edson Investment 
Research, of London to analyze its 
listed high-tech companies. The 
goal, of course, is to make them even 
more attractive to foreign investors. 
“Analysis by an international firm 
specializing in the field will enable 
public and institutional investors 
in the biomed and technology 
sectors to expand and deepen their 
knowledge in the business of high-
tech companies. We hope that this 
program will promote the proper 
pricing of high-tech companies and 
increase their liquidity,” said vice 
president Hani Shitrit-Bach.
The initiative was TASE’s second 
step toward its internationalization 
strategy. In November 2015, the 
institution celebrated the launch of 
TA-BIGITech, an index developed 
by BlueStar, of New York, with 
shares of 65 Israeli companies 
quoted at U.S. stock exchanges. 
Far from being contented with its 
25th position at the GFCI, Tel Aviv 
is willing to conquer a leading role 
on global markets. “Tel Aviv excels 
in the quality of its professional 
people, diversity of services, 
integration of technology, as well 
as the ecosystem it creates for 
entrepreneurs”, says Ben-Tovim. 

estrangeiros. “Uma análise feita por 
especialistas internacionais nessa 
área vai permitir que os investidores 
públicos e institucionais nos setores 
de biomedicina e tecnologia expan-
dam e aprofundem seus conhecimen-
tos das atividades das empresas de 
tecnologia de ponta. Esperamos que 
esse programa promova uma fixação 
de preços adequados nas empresas 
de alta tecnologia e aumente a liqui-
dez delas”, afirmou a vice-presidente 
Hani Shitrit-Bach.
A iniciativa foi o segundo passo da 
TASE em sua estratégia de inter-
nacionalização. Em novembro de 
2015, a instituição festejou o lança-
mento do TA-BIGITech, índice de-
senvolvido pela BlueStar, de Nova 
York, com ações de 65 empresas 
israelenses cotadas em bolsas dos 
Estados Unidos. Tudo indica que 
Tel Aviv, longe de se contentar com 
o 25º posto no GFCI, está disposta a 
se tornar protagonista nos mercados 
globais. “Tel Aviv destaca-se pela 
qualidade de seus profissionais, di-
versidade de serviços, integração de 
tecnologias, bem como pelo ecossis-
tema que cria para os empreendedo-
res”, comenta Ben-Tovim. 

Centro financeiro de Tel Aviv: tecnologia, 
variedade e qualidade de serviços 

The Tel Aviv business center: technology, 
variety and quality services

Ranking

Capitais das 
finanças 

Capitals  
of finance 

Fonte / Source:: Global Financial Centres Index 2015

As notas são atribuídas com base em uma 
metodologia que avalia as condições das cidades 

em cinco quesitos: ambiente de negócios, 
desenvolvimento do setor financeiro, infraestrutura, 

recursos humanos e reputação, e fatores gerais

The scores are assigned according to a methodology 
based on five standards used to assess the cities: 

business environment, financial sector  
development, infrastructure, human resources  

and reputation, and general factors

Paris
Paris 664

Amsterdã
Amsterdam 665

São Paulo
Sao Paulo 672

Pequim
Beijing 676

Tel Aviv
Tel Aviv 687

Tóquio
Tokyo 725

Cingapura
Singapore 750

Hong Kong
Hong Kong 755

Nova York
New York 788

Londres
London 796
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Israel é, há tempos, uma das maio-
res referências em filantropia. Desde 
antes de seu surgimento, a rigor, a 
nação já recebia expressivas doações 
de judeus espalhados pelo mundo. Os 
recursos externos ainda são majoritá-
rios, mas os aportes de cidadãos e em-
presas israelenses já respondem por 
40% do bolo total, constata, satisfeito, 
Hillel Schmid, professor emérito da 
Universidade Hebraica de Jerusalém 
(UHJ). Considerado a maior autori-
dade israelense no terceiro setor, o 
acadêmico criou o primeiro curso de 
mestrado em administração de orga-
nizações sem fins lucrativos do país, 

foi reitor da Paul Baerwald School of 
Social Work da UHJ e comandou, na 
década passada, a chamada “Comis-
são Schmid”, que recomendou às au-
toridades de Israel correções de rumo 
nos serviços públicos oferecidos a 
crianças e jovens em situação de risco.
O Anuário procurou Schmid para de-
bater os desafios da filantropia e do 
terceiro setor em Israel e no cenário 
global. Na entrevista, ele destacou 
a necessidade de líderes corajosos e 
criativos para apresentar novas solu-
ções aos menos favorecidos e enfren-
tar o assédio de governos de vários 
países sobre movimentos sociais e 
entidades do terceiro setor. “Os Esta-
dos Unidos e a Holanda, assim como 
o Reino Unido, podem servir de mo-
delo para o entendimento do espírito e 
dos valores da sociedade civil e para 
entender como preservar os direitos 
humanos básicos da associação livre, 
liberdade de discurso e o protesto con-
tra o péssimo tratamento e a discrimi-
nação das minorias”, declarou.

no fim da última década, a filantropia 
em Israel correspondia a 0,74% do pIB 
nacional. como os números têm se com-
portado de lá para cá?
Só a filantropia israelense represen-
ta 0,6% do PIB. Juntamente com o 
que vem de outros países, o total 

For quite some time, Israel has 
been one of the major references 
in philanthropy. Even before its 
inception, the country was already 
receiving relevant donations from 
Jews from all over the world. 
Foreign funds are still the main 
source, but contributions from 
Israeli citizens and companies 
account for as much as 40% of 
the total amount, celebrates Hillel 
Schmid, professor emeritus of the 
Hebrew University of Jerusalem 
(HUJ). Considered the top Israeli 
third sector authority, Schmid has 
created the first undergraduate 
course in non-profit business 
administration in the country, was 
the dean of the HUJ Baerwald 
School of Social Work and led, 
in the last decade, the so-called 
Schmid Commission, which 
suggested to Israeli authorities 
a course correction in public 
services offered to children  
and youngsters living in  
situations of risk.
The Year Book sought Schmid 
to debate the challenges of 
philanthropy and of the third 
sector in Israel and worldwide. 
During the interview, he 
highlighted the need for brave 
and creative leaders to bring 

new solutions to the underprivileged and face the 
harassment from the government of several countries 
about social movements and third sector entities. 
“The US and the Netherlands, as well as the UK,  
can serve as role models for understanding the spirit 
and values of civil society, and for understanding 
how to preserve the basic human rights of free 
association, freedom of speech, and raising one’s 
voice in protest against the nasty treatment and 
discrimination of minorities,” he said.

at the end of the last decade, philanthropy in Israel 
accounted for 0.74% of the national Gdp. how have 
these numbers been since then? 
The Israeli philanthropy alone accounts for 0.6% 
of the GDP. Together with overseas philanthropy, 
this amounts to 1.2% of the GDP. International 
contributions correspond to 60% and local 40% of 
the total. These are important numbers, because a 
few years ago the ratio was 70% from overseas to 
30% from Israeli philanthropy. Moreover, total  
Israeli philanthropy amounts to 16% of the income  
of nonprofit and Third Sector Organizations. 

In “characteristics of Israeli philanthropy in the 
21st century” (2011), you identify the “new Israeli 
philanthropy,” practiced by young and successful 
entrepreneurs from the segments of cutting-edge 
technology. Is this generation of philanthropists more 
generous than its predecessors? 
We can see an increase in the volume and scope  
of Israeli philanthropy – although I personally 
believe that there is still work to be done in order  
to mobilize more contributions from the public 

Para Hillel Schmid, professor emérito da Universidade Hebraica  
de Jerusalém, o terceiro setor se ressente mais da falta de  
dirigentes criativos e corajosos do que de administradores

To Hillel Schmid, professor emeritus of the Hebrew University of 
Jerusalem, the third sector has suffered more from the shortage of 
creative and brave managers than from the lack of administrators

“Precisamos de mais 
líderes visionários”

“We need more 
visionary leaders”
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equivale a 1,2% do PIB. As contri-
buições internacionais correspon-
dem a 60% e as locais, a 40% do to-
tal. Estes são números importantes 
porque há alguns anos a proporção 
era: 70% de contribuições inter-
nacionais e 30% de contribuições 
israelenses. Além do mais, o total 
da filantropia israelense equivale a 
16% da renda de Organizações do 
Terceiro Setor e de Organizações 
sem Fins Lucrativos.

em “características da filantropia isra-
elense no século 21” (2011), o senhor 
identifica a “nova filantropia israelen-
se”, praticada por jovens e bem-suce-
didos empresários dos segmentos de 
tecnologia de ponta. esta geração de 
filantropos é mais generosa e exigente 
do que as suas antecessoras?
Podemos observar um aumento no 
volume e no escopo da filantropia 
israelense – apesar de eu, pessoal-
mente, acreditar que há ainda traba-
lho a ser feito para mobilizar mais 
contribuições do grande público e do 
setor de negócios especificamente. 
74% das contribuições/doações são 
de família e somente 26% são de em-
presas. Baseados nesta evidência, po-
demos dizer que, em geral, a atual ge-
ração é mais generosa. Contudo, não 
podemos ignorar as contribuições de 

Schmid: filantropia israelense está em alta
Schmid: Israeli philanthropy is on the rise
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filantropos judeus nas últimas déca-
das e suas contribuições a Israel an-
tes e depois do estabelecimento do 
Estado.

o senhor defende uma transição da fi-
lantropia tradicional e emocional para 
a filantropia racional e estratégica. em 
que ponto dessa travessia se encontra a 
filantropia em Israel? Quais os principais 
obstáculos a serem superados?
A filantropia israelense está cami-
nhando em direção a características 
que relatei em minhas publicações. 
Os novos filantropos israelenses estão 
se tornando cada vez mais orientados 
para tarefas e estão olhando de forma 
mais agressiva para o impacto que seu 
dinheiro tem na sociedade israelense 
em muitas áreas: social, econômica, 
educacional etc. Eles ficam relutantes 
em doar se não enxergarem resultados 
a curto e a longo prazo. Além de fi-
carem preocupados com os resultados 
imediatos de suas doações, tais filan-
tropos fazem perguntas difíceis sobre 
o impacto coletivo de suas doações 
junto com o governo, organizações 
do terceiro setor e negócios. Impacto 
é o nome do jogo e são necessários 
muitos esforços para convencer estes 
“novos filantropos” a doar para pro-
gramas e iniciativas sociais.

a  capacitação e a profissionalização dos 
quadros de voluntários são os maiores 
desafios a ser enfrentados pelas entida-
des do setor no plano interno? 
Com todo o respeito ao voluntaria-
do, não acho que este seja o proble-
ma mais importante do setor sem fins 

don’t see results in the short 
and long term. Not only are they 
concerned with the immediate 
results of their donations, but 
they ask tough questions about 
the collective impact of their 
donations in collaboration 
with the government, third 
sector organizations, and 
businesses. Impact is the name 
of the game, and it takes a lot 
of effort to convince the “new 
philanthropists” to donate to 
social programs and initiatives. 

do you believe that technical and 
professional training of volunteers 
is the biggest challenge to be faced 
internally by the sector’s entities? 
With all due respect for 
volunteerism, I do not think this 
is the most important problem 
in the nonprofit sector. In my 
view, one of the most crucial 

at large and from the business 
sector specifically. 74% of the 
contributions/donations are from 
households, and only 26% are 
from businesses. Based  
on this evidence, we can say 
that, in general, the current 
generation is more generous. 
However we can’t ignore 
the contributions of Jewish 
philanthropists in recent 
decades and their contributions 
to Israel before and after the 
establishment of the State. 

you defend a transition from 
the traditional and emotional 
philanthropy to a rational and 
strategic one. at what point of this 
route can philanthropy be found 
in Israel? What barriers must be 
overcome?
Israeli philanthropy is moving 
towards the features I’ve 
mentioned in my publications. 
The new Israeli philanthropists 
are becoming even more task-
oriented, and are looking more 
aggressively at the impact of 
their money on Israeli society in 
many areas: social, economic, 
educational, and so on. They 
are reluctant to donate if they 

lucrativos. Na minha opinião, um dos 
problemas mais crucias neste setor é 
a falta de liderança e a falta de líderes 
proeminentes que possam empurrar 
o setor para frente e fazê-lo mais sig-
nificante, inspirador e influente. Nós 
precisamos de líderes mais transfor-
madores e visionários, em vez de lí-
deres transacionais e administradores. 
Quando a democracia está sendo ata-
cada, quando há uma legislação anti-
democrática mirando a limitação de 
direitos humanos básicos, precisamos 
de líderes corajosos que advoguem 
para os cidadãos que eles representam 
e não se conformem com os movi-
mentos antidemocráticos que estamos 
testemunhando em tantos países.

os programas sociais e ambientais de-
senvolvidos por grandes empresas vêm 
contribuindo para a melhoria da gestão 
das entidades do terceiro setor?
As iniciativas das grandes empresas 
que ajudam a melhorar a gestão de 
entidades do terceiro setor são muito 
poucas e têm o escopo muito limitado. 
Recentemente conduzi dois estudos 
de grande escala sobre parcerias entre 
os três setores (governo, organizações 
sem fins lucrativos e com fins lucra-
tivos). Os resultados destes estudos 
indicam que as empresas têm uma in-
fluência muito limitada sobre as parce-
rias, o comportamento organizacional, 
os procedimentos, as tecnologias e a 
performance. Assim, o envolvimen-
to das empresas e suas contribuições 
para a melhora da gestão de entidades 
sem fins lucrativos são mais um mito 
do que uma realidade. 

problems in the nonprofit sector 
is the lack of leadership and the 
lack of prominent leaders who 
can drive the sector forward 
and make it more significant, 
inspiring, and influential. 
We need more visionary and 
transformational leaders, rather 
than transactional leaders and 
administrators. At times when 
democracy is under attack, and 
when there is anti-democratic 
legislation targeted towards 
curtailing basic human rights, 
we need brave and courageous 
leaders who advocate for the 
citizens they represent, and 
who do not accept the anti-
democratic moves that we are 
witnessing in so many countries.

have the environmental and 
social programs developed by 
big companies been helping to 

improve the management  
of third sector entities?
The initiatives taken by big 
companies to help improve the 
management of third sector 
entities are very few, and very 
limited in scope. Recently, 
I conducted two large-
scale studies on tri-sectoral 
partnerships among the three 
sectors (government, nonprofits, 
and for-profits). The findings of 
these studies indicate that the 
companies have a very limited 
influence on the partnerships 
and on the organizational 
behavior, procedures, 
technologies, and performance 
of the partnership. Thus, the 
involvement of companies 
and their contribution to 
improving the management of 
the nonprofits is more of a myth 
than a reality. 

The initiatives taken 
by big companies 
to help improve the 

management of third 
sector entities are very 
few, and very limited in 

scope Their contribution 
to improving the 

management of the 
nonprofits is more  
myth than reality

As iniciativas das grandes empresas que ajudam  
a melhorar a gestão de entidades do terceiro  

setor são poucas e têm escopo limitado.  
Suas contribuições para a melhora da gestão 

dessas entidades são mais mito do que realidade
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eQuem conhece um pouco sobre Brasil e Israel sabe 

que há várias coisas em comum entre os dois países, 
como povos calorosos, altas temperaturas e ampla di-
versidade cultural. Poucos conhecem, porém, as seme-
lhanças que há no direito societário e no tratamento a 
investidores estrangeiros. Em geral, ambos países tra-
tam investimentos estrangeiros e locais com igualdade 
e se consideram abertos a investimentos estrangeiros. 
A legislação brasileira pode ser considerada mais res-
tritiva sob alguns aspectos, mas, em termos gerais, 
tanto Brasil quanto Israel são receptivos a estrangeiros 
sob a perspectiva legal. 
Estrangeiros planejando investir no Brasil ou em Israel 
possuem opções legais parecidas, uma vez que ambas 
as legislações preveem figuras societárias com carac-
terísticas em comum, como, por exemplo, sociedade 
limitada em que um ou mais sócios são responsáveis a 
priori apenas por suas quotas do capital social; socie-

dade em que há sócios com responsabilidade limitada 
e outros ilimitadamente responsáveis pelas obrigações 
da sociedade; sociedade por ações, que são comercia-
lizadas publicamente entre acionistas nacionais e es-
trangeiros. 
Além disso, ambos os sistemas permitem que estrangei-
ros adquiram quotas de empresas nacionais e até sejam 
seus sócios majoritários. No Brasil, contudo, é exigida a 
nomeação de representante no país para receber citação 
em nome de sócios que vivam no exterior, bem como de 
representante local em nome de sociedade na qual todos 
os seus sócios residam no exterior. Já o direito israelen-
se não impõe exigências nesse sentido. 
Da mesma forma, em ambos os países, estrangeiros po-
dem participar da administração da sociedade. Em regra, 

People who know a little about 
Brazil and Israel may know the 
countries have plenty of things in 
common such as warm people, 
hot weather and great cultural 
diversity. What is perhaps less 
known is that the countries also 
have similarities when it comes to 
corporate law and the treatment 
given to foreign investments. In 
general, both see themselves as 
foreign-investment-receptive and 
treat foreign and local investors 
equally. In some aspects the 
Brazilian system is stricter in its 
treatment of foreign investors, but 
in broad terms, Brazil and Israel 
are both welcoming to foreigners 
from a legal perspective. 
Foreigners planning to invest 
either in Brazil or in Israel have 
similar legal paths to choose. In 
both legal systems it is possible to 
incorporate, for example, a limited 
liability company in which one or 
more shareholders would a priori 
be liable only for its company’s 
shares; or a limited partnership 
where some partners have limited 
liability and others are unlimitedly 
liable for the partnership’s 
obligations. Another common 
possibility is a corporation whose 
shares are publicly traded among 
nationals and foreigners alike. 
Under both laws, a foreigner can 
generally hold shares in a local 
company and even be its’ 
controlling shareholder. Brazilian 
law requires the appointment of 
a local representative authorized 
to receive judicial summons on its 
behalf in case the shareholder lives 
abroad. In addition, companies 

estrangeiros podem ser diretores de 
sociedades israelenses ainda que não 
residam no país, exceto diretores 
“externos” de sociedades cujas ações 
sejam publicamente comercializadas 
em Israel. No Brasil, no entanto, o 
estrangeiro necessita de visto perma-
nente para participar da administra-
ção de sociedade brasileira. 
Não obstante, existem, no Brasil, 
restrições à participação de estran-
geiros em setores estratégicos, tais 
como comunicação, saúde e acesso 
a recursos naturais, enquanto que o 
direito israelense é um pouco me-
nos restritivo nesse sentido e, em 
geral, não impõe restrições espe-
cíficas a estrangeiros. As normas e 
exigências regulatórias israelenses 
se referem a setores específicos da 
economia, como, por exemplo, ban-
cário ou de seguros, e em regra se 
aplicam igualmente a israelenses e 
estrangeiros. A recente aquisição da 
Tnuva, a maior empresa israelense 
de laticínios, pelo conglomerado 
chinês Bright Food, bem como a 
aquisição de uma série de empresas 
israelenses no ramo de seguros por 
investidores chineses – cujas apro-
vações estão sob análise do órgão 
responsável ––, são exemplos de tal 
abertura. Ainda, a maioria dos exits 
de empresas israelenses de high tech 
tem como compradores investidores 
estrangeiros, tais como IBM, Cisco, 
Google e Apple. Muitos fundos de 
investimento israelenses são forma-
dos no exterior, frequentemente nas 
Ilhas Cayman, e investem livremen-
te em empresas israelenses. 
Quanto à transferência de capital, o 
investidor estrangeiro é obrigado a 
se registrar junto ao Banco Central 

inwhich all shareholders reside abroad have to appoint 
a local representative in its name. Israeli law, however, 
does not require this. 
In both countries foreigners may be members of the 
Board of Directors or take part in the Company’s 
management. Generally in Israel, foreigners may be 
members of a company’s board even when residing 
abroad, except for external directors of public 
companies whose securities are publicly traded in 
Israel. Brazil, however, requires foreigners to be 
granted a permanent visa in order to take part in a 
local company’s management. 
While there are restrictions over foreign participation 
in the Brazilian local economy in relation to strategic 
areas such as communication, health services 
and natural resources, the Israeli system is more 
permissive in this regard and, generally, does not 
impose specific restrictions on foreigners. There are 
specific regulations and requirements for regulatory 
approval in certain sectors of the economy, such as in 
banking, insurance and so on, however they generally 
apply equally to Israelis and non-Israelis. The recent 
purchase of Tnuva, Israel’s largest dairy company by 

Investimentos estrangeiros entre  
Brasil e Israel

Foreign investments between  
Brazil and Israel by Yarom Romem & Daniel Shil Szriberpor Yarom Romem & Daniel Shil Szriber

O direito brasileiro e o israelense viabilizam  
o acesso de investidores estrangeiros sem  
grandes obstáculos. Investidores de ambos  
os países deveriam prestar mais atenção a  

esta via de mão dupla ainda pouco explorada

Yarom Romem é sócio do escritório  
de advocacia Yigal Arnon & Co., em Israel 

Yarom Romem is a partner at  
Yigal Arnon & Co. in Israel 

Daniel Shil Szriber, formado em direito pela  
PUC-SP no Brasil, é atualmente estagiário  
no escritório Yigal Arnon & Co., em Israel. 

Daniel Shil Szriber graduated from law school at the 
Pontifical Catholic University of São Paulo in Brazil and 

is currently an intern at Yigal Arnon & Co. in Israel 
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do Brasil e à Receita Federal. Além 
disso, é obrigatório o registro, junto 
ao Banco Central, de transferên-
cias de capital e reinvestimentos 
de lucro sobre capital estrangeiro, 
incluindo capital de sociedade bra-
sileira afiliada a sociedade estran-
geira ou controlada por maioria de 
sócios estrangeiros. Já em Israel, 
não é exigido registro de transfe-
rências internacionais, as quais são 
realizadas pela maioria dos bancos. 
Contudo, tais transferências estão 
sujeitas à à supervisão de órgãos re-
gulatórios, com base em legislação 
específica, tal como leis contra a 
lavagem de dinheiro, por exemplo. 

the Chinese conglomerate Bright 
Food and the purchase of a number 
of Israeli insurance companies 
by Chinese investors - currently 
under review by the Inspector of 
Insurance – are examples of that. 
In addition, the majority of Israeli 
high tech companies ‘exits’ are 
to foreign buyers such as IBM, 
Cisco, Google, Apple and others, 
and many Israeli investment funds 
are actually incorporated abroad, 
often in the Cayman Island, and 
nonetheless invest in Israeli 
companies. 
With respect to the transfer of funds 
from and to Brazil, foreign investors 
have to register with the Central 
Bank of Brazil (“CBB”) and with the 
Federal Revenue. Additionally, any 
transfer of funds must be registered 
with the CBB and the reinvestment 
of profits from foreign capital has 
also to be registered, including 
capital in Brazilian companies which 
are affiliated to foreign entities or 
controlled by a majority of foreign 
shareholders. In Israel, there are 
no specific registration rules over 
the international transfer of funds, 
which can be made through regular 

No que tange à propriedade intelec-
tual (PI), em regra, é possível regis-
trá-la em nome de estrangeiros em 
ambos os países, para de garantir a 
proteção de direitos frente a tercei-
ros. Igualmente, a transferência de 
direitos de PI também depende de 
registro para produzir efeitos frente 
a terceiros. É importante, ainda, no-
tar que, quando há suporte financei-
ro do Escritório do Cientista-Chefe 
do Ministério da Economia de Is-
rael (ECC), os sócios da sociedade 
interessada em desenvolver PI têm 
de se comprometer formalmente e 
se sujeitar à Lei de Incentivo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimento, a qual 

banks, though it may be supervised 
by regulatory bodies, through, for 
example, anti-money laundering 
legislation. 
Finally, regarding intellectual 
property, there is no general 
restriction in either of the 
countries on registration of 
intellectual property rights by 
foreigners for protection against 
third parties. Likewise, IP rights 
transfer are effective against third 
parties only through its registry 
with the responsible authority. 
It is also worth noting that if a 
company receives financial support 
from the Office of the Chief 
Scientist of Israel (the “OCS”) in 
developing intellectual property, 
the company’s shareholders are 
required to uphold the Law for 
Encouragement of Research and 
Development which limits the 
transfer of intellectual property 
developed with funding from the 
OCS and are required to sign a 
formal undertaking to that effect. 
The same applies to the grant of 
rights of manufacturing outside of 
Israel. This is a rapidly evolving 
area of the law in Israel, with 

limita a transferência e a fabricação 
de referida PI fora de Israel. Cabe 
ressaltar que tais normas se encon-
tram em rápido desenvolvimento e 
houve modificações recentes na le-
gislação, podendo haver novas alte-
rações nas regras em breve. 
Assim, em termos gerais, o direito 
brasileiro e o israelense viabilizam 
o acesso de investidores estrangei-
ros sem grandes obstáculos. Por-
tanto, investidores de ambos os pa-
íses deveriam prestar mais atenção 
a esta via de mão dupla ainda pouco 
explorada e promete excelentes re-
sultados a ambos os países e a seus 
investidores privados. 

Brazil’s and Israel’s 
legal systems make 

investments accessible 
to foreigners without 

imposing overwhelming
burdens upon them. 
Brazilian and Israeli 

investors should
pay more attention to 
this promising and still 

largely unexplored
two-way road

changes in legislation recently 
enacted. 
To summarize, Brazil’s and Israel’s 
legal systems make investments 
accessible to foreigners without 
imposing overwhelming burdens 
upon them. Therefore, Brazilian 
and Israeli investors should pay 
more attention to this promising 
and still largely unexplored two-
way road that may bring profitable 
results to both countries and to 
private investors. 
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Referência internacional em reciclagem, o Brasil segue a estabelecer 
novos desafios para o reaproveitamento de resíduos industriais

An international reference in recycling, Brazil continues  
to face new challenges to recycle manufacturing waste

Sem deixar sobras
No leftovers

Fiéis à máxima de Antoine Laurent 
de Lavoisier (1743-1794), segundo a 
qual na natureza nada se cria, nada 
se perde, tudo se transforma, os bra-
sileiros seguem estabelecendo novos 
desafios na área de reciclagem. Em 
25 de novembro de 2015, o Minis-
tério do Meio Ambiente, a Coalizão 
Embalagens e o Movimento Na-
cional dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR) assinaram em 
Brasília o acordo setorial para a im-
plantação do sistema de logística re-
versa de embalagens em geral. O do-
cumento prevê um aumento de 22% 
no reaproveitamento de embalagens 
até 2018 por meio da ampliação da 
rede de Pontos de Entrega Voluntá-
ria (PEVs), da expansão da capaci-
dade produtiva das cooperativas de 
catadores e de ações educativas e de 
esclarecimento da população. “Acre-

ditamos que a meta definida no acor-
do será cumprida sem atropelos”, 
comenta André Vilhena, diretor-exe-
cutivo do Compromisso Empresarial 
pela Reciclagem (Cempre).
Tal confiança é respaldada por fei-
tos em várias fronteiras locais do 
reaproveitamento de embalagens. É 
sabido, por exemplo, que o Brasil é 
o número 1 na reciclagem de latas de 
alumínio, com 98%. Mas também li-
dera o processamento de caixas lon-
ga vida (29%), graças a tecnologias 
nacionais, e é vice no de garrafas 
PET (59%), atrás apenas do Japão, 
com 77,9%. “Desenvolvido a partir 
dos anos 1990, o modelo brasileiro é 
destaque pela eficiência e, também, 
pela forte proposta de inclusão so-
cial”, assinala Vilhena. 
A criatividade está na ordem do dia. 
Em alguns setores, as metas de reci-

clagem envolvem não apenas os va-
silhames, mas também o conteúdo. 
É o caso das empresas ligadas à As-
sociação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove). Responsá-
veis pela destinação de 10% das em-
balagens PET do mercado nacional, 
elas também têm de dar encaminha-
mento sustentável, no estado de São 
Paulo, ao óleo descartado, por meio 
do programa Óleo Sustentável. São 
cerca de 40 milhões de litros ao ano, 
dos quais metade é recolhida por 
bares, lanchonetes e restaurantes. 
O desafio é aumentar a captação do 
resíduo nas moradias, hoje por volta 
de 4 milhões de litros, evitando que 
seja jogado em pias, bueiros ou mes-
mo no solo, poluindo assim redes 
de água e lençóis freáticos. “Desde 
2012, conseguimos dobrar o volu-
me doméstico. Mas temos ainda um 
longo caminho pela frente”, observa 
Bernardo Pires, gerente de sustenta-
bilidade da Abiove.
O objetivo traçado é elevar a coleta 
junto a condomínios, edifícios e re-
sidências para 10 milhões de litros 
ao ano, até 2030. Para isso, a Asso-
ciação aposta em campanhas educa-
tivas e no valor de mercado do óleo 
usado, cuja cotação anda ao redor de 
R$ 1,50 o litro. “É um trabalho que 
tende a surtir efeito a médio e longo 
prazo”, observa Pires, que não vê a 
hora de “exportar” a iniciativa. “Já 
fomos procurados por outros gover-
nos estaduais. Uma hora, não tenho 
dúvida, o Óleo Sustentável vai se ex-
pandir pelo Brasil.” 

Faithful to an aphorism attributed to Antoine Laurent 
de Lavoisier (1743-1794) which says that “in nature 
nothing is created, nothing is lost, everything is 
transformed,” Brazilians are always setting new 
recycling challenges. On November 25, 2015, the 
Ministry of the Environment, Coalizão Embalagens 
(the Packaging Coalition), and Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis — MNCR 
(the National Movement of Recyclable Material 
Collectors) signed in Brasilia an industrial 
agreement to implement a reverse logistics system 
for packaging in general. The document calls for a 
22% rise in packaging recycling by 2018 through an 
increase in the number of points of voluntary delivery 
(Pontos de Entrega Voluntária — PEVs), a growth in 
the productive capacity of recycling co-ops of scrap 
collectors, plus educational and clarification actions 
geared to the population. “We believe that the target 
set in the agreement will be met without problems,” 
says André Vilhena, executive officer of Compromisso 
Empresarial pela Reciclagem — Cempre (Business 
Commitment to Recycling).
Such confidence is supported by achievements in 
several local boundaries of packaging reuse. It 
is known, for example, that Brazil tops the list of 
aluminum can recyclers, with a 98% rate of reuse. 
It also leads in long-life carton processing (29%) 
thanks to domestic technologies, and comes in second 
in reusing PET bottles (59%), after Japan, with 
77.9%. “Developed in the 1990s, the Brazilian model 
stands out for its efficiency, with the added social 
inclusion benefit,” Vilhena notes.
Creativity is on the agenda. In some industries, 
recycling targets involve not just the bottles, 
but contents as well. This is the case of member 
companies of the Brazilian Vegetable Oil Industry 
Association (Abiove). In charge of the final 

destination of 10% of the national 
PET packaging market, they 
also have to sustainably dispose 
of the used cooking oil in São 
Paulo through the Sustainable 
Oil program. About 40 million 
liters are used per year, of which 
half are collected by bars, cafes, 
and restaurants. The challenge is 
to increase this waste collection, 
currently of around 4 million liters, 
in homes, to prevent this oil from 
being disposed of in sinks, drains, 
or the soil itself, thereby polluting 
water systems and ground water. 
“Since 2012, we have managed to 
double the domestic volume. But 
we still have a long way to go,” 
says Bernardo Pires, sustainability 
manager at Abiove.
The goal is to increase the 
collection at condominiums, 
buildings, and homes to 10 million 
liters a year by 2030. To this 
end, the Association invests in 
educational campaigns and the 
market value of used oil, whose 
price is around R$1.50 a liter. 
“It’s a job that tends to show 
results in the medium and long 
term,” says Pires, who can’t wait 
to “export” the initiative. “We 
have been approached by other 
state governments. Sooner or later, 
beyond any doubt, the Sustainable 
Oil project will be expanded 
throughout Brazil.” 

Coleta de óleo comestível: projeto da indústria e do governo paulista
Collecting edible oil: an industry and São Paulo state government project
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Uma nova geração de enólogos e produtores garante reconhecimento, 
demanda e prêmios internacionais aos vinhos israelenses

A new generation of enologists and producers ensures acknowledgement, 
demand, and international awards to Israeli wines

Sopro de vida A breath of life

Foi uma longa espera. Interrompida 
em 636, com a invasão árabe-muçul-
mana, a produção de vinhos em Israel 
só ressurgiria na década de 1880, por 
iniciativa do barão Edmond de Rots-
child (1845-1934). A bebida entrou, 
então, no dia a dia dos israelenses, 
mas teria de aguardar mais de cem 
anos para despertar paladares mundo 
afora. O interesse externo despontou 
na década de 1990, e continua em alta. 
Desde 2001, as exportações quintu-
plicaram, somando US$ 39,1 milhões 
em 2015. Os prêmios também só cres-
cem: em 2014 e 2015, por exemplo, 
Israel ganhou 20 medalhas de prata e 
31 de bronze no Decanter World Wine 
Awards, um dos concursos mais pres-
tigiados do planeta.
“Israel tem regiões muito propícias 
para o plantio de uvas viníferas. As 
principais são as Colinas da Judeia, 
a Galileia Superior e, sobretudo, as 
Colinas de Golã, que contam com ter-
roirs comparáveis aos de Bordeaux e 
Borgonha, na França, e de Mosel, na 
Alemanha, três dos principais polos 
de produção de vinhos de altíssima 
qualidade”, comenta Mário Telles 
Junior, diretor-executivo da seccional 
paulista da Associação Brasileira de 
Sommeliers (ABS-SP).
Bons terroirs – ou seja, condições de 
solo, clima, altitude, relevo e umidade 

propícias para o cultivo de uvas viní-
feras – já são meio caminho andado. 
A outra metade da travessia dos vi-
nhos “made in Israel” para o mundo 
foi cumprida graças a uma nova gera-
ção de empresários e profissionais. “A 
maioria dos vinicultores israelenses 
estudou e atuou em centros de ponta 
no exterior”, assinala Gabriel Harari, 
da importadora Vinhos de Israel. 
Essa busca do saber deu um sopro de 
vida na vinicultura israelense. Ao lon-
go das duas últimas décadas, o total 
de fabricantes saltou de 20 para cerca 
de 300, dos quais pelo menos 250 são 
micro e pequenos produtores. “São 
‘butiques’ e ‘garagens’ que produzem 
pequenos volumes de alto padrão”, 
informa Telles. “Foi essa turma que 
elevou a qualidade dos vinhos israe-
lenses, tanto dos convencionais quan-
to dos kasher.”
A concorrência dos pequenos pro-
dutores mexeu com os gigantes do 
setor. Que o diga a Carmel, a maior 
produtora de vinhos kasher do mun-
do, com 15 milhões de garrafas ao 
ano e boa presença nos Estados Uni-
dos, França e Reino Unido. Fundada 
em 1882 pelo barão de Rotschild, a 
vinícola, que soma 1.400 hectares na 
Galileia Superior e em Negev, osten-
ta um lote de 32 vinhos recebedores, 
desde 2007, de 90 ou mais pontos 

It was a long wait. Interrupted in 
636 by the Arab-Muslim invasion, 
the Israeli wine production would 
only resurface in the 1880s by 
the initiative of Baron Edmond 
de Rothschild (1845-1934). Wine 
then became part of everyday 
Israeli life, but would have to 
wait over a century to conquer 
tastes worldwide. Foreign interest 
only appeared in the 1990s, 
and has remained high. Since 
2001, exports have increased 
fivefold, adding up to US$39.1 
million in 2015. Awards have also 
increased: in 2014 and 2015, for 
example, Israel won 20 silver 
medals and 31 bronze medals at 
Decanter World Wine Awards, 
one of the most prestigious in the 
world.
“Israel has very favorable 
areas to grow wine grapes. The 
main ones are the Judean Hills, 
Upper Galilee, and particularly 
the Golan Heights, which have 
terroirs comparable to those 
in Bordeaux and Burgundy in 
France, and Mosel, Germany, 
three of the main high quality 
wine production centers,” 
said Mario Telles Junior, head 
of the São Paulo division of 
the Brazilian Association of 
Sommeliers (ABS-SP).
Good terroirs – i.e., favorable 
soil, climate, altitude, terrain, and 
moisture conditions for growing 
wine grapes – are half the battle. 
The other half of the battle of 
wines “made in Israel” was won 
thanks to a new generation of 

entrepreneurs and professionals. 
“Most Israeli enologists studied 
and worked at leading centers 
abroad,” says Gabriel Harari, of 
Vinhos de Israel importer.
The quest for knowledge has 
breathed new life into Israel’s 
wine industry. Over the last 
couple of decades, the number of 
producers jumped from 20 to 300, 
from which at least 250 are micro 
and small producers. “They are 
‘boutique’ and ‘garage’ makers 
who produce small high level 
volumes,” says Telles. “These 
were the guys who really gave a 
boost to Israeli wine quality, both 
conventional and kosher.”
Competition from small producers 
has put pressure on the industry 
giants. Carmel, the largest 
producer of kosher wines in 
the world, with a 15-million-
bottle a year production and a 
strong presence in the United 

States, France, and the UK, has 
felt the pressure. Founded in 
1882 by Baron Rothschild, the 
winery occupies 1,400 hectares 
in Upper Galilee and Negev 
areas, and boasts a batch of 32 
wines that have received, since 
2007, 90 or more points from the 
highly respected American critic 
Robert Parker. This feat has Lior 
Lacser’s fingerprints all over 
it. Graduated in Burgundy, the 
enologist had served in France 
and Australia and worked with 
the French wine expert Michel 
Rolland before landing in Carmel, 
in 2003. Once he took over as the 
company’s Head of Production, 
in 2006, the high marks from 
Parker started coming in. “Lacser 
was willing to make wines the 
European style, with less alcohol 
and a subtler oak influence. They 
are Old World wines, big style”, 
says director Adam Montefiore. 

Drori: o pesquisador prepara um vinho 100% israelense

Drori: the researcher prepares a 100% Israeli wine 

Israel tem regiões muito propícias para o plantio  
de uvas viníferas. As principais são as Colinas  

da Judeia, a Galileia Superior e, sobretudo, 
as Colinas de Golã, que contam com terroirs 
comparáveis aos de Bordeaux e Borgonha
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do incensado crítico norte-americano 
Robert Parker. O feito tem o dedo 
de Lior Lacser. Graduado na Borgo-
nha, o enólogo ganhou experiência 
na França e na Austrália e trabalhou 
com o expert francês Michel Rolland 
antes de desembarcar na Carmel, em 
2003. Depois que assumiu a chefia 
da produção, em 2006, as boas notas 
de Parker não tardaram. “Lacser che-
gou disposto a fazer vinhos ao estilo 
europeu, com menos álcool e menor 
influência de carvalho. São vinhos do 
Velho Mundo em grande estilo”, ob-
serva o diretor Adam Montefiore.
Doron Rav Hon, da Sphera, e Eran 
Pick, da Tzora, são outros dois no-
mes de destaque da nouvelle vague 

Doron Rav Hon, of Sphera, 
and Eran Pick, of Tzora, are 
two other prominent names in 
the Israeli nouvelle vague. The 
former studied in Burgundy and 
extended his learning at the 
vineyards of Meursault, Chablis 
and Champagne, while the 
latter, a University of California 
graduate, worked in the United 
States, France, and Australia. 
Back home, Pick also had the 
privilege to spend time with 
Ronnie James (1945-2008), the 
Egyptian founder of Tzora, who 
is considered Israel’s “terroir 
doctor”. “Ronnie taught us to let 
the terroir speak in the wines, to 
respect the fruit’s character,” says 
the enologist.
Set near the Judean Hills, the 
winery has been active since 
1993, producing 90,000 bottles 
a year. Its main export markets 
include the United States, 
Germany and Belgium. All of its 
wines are blends: red: Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 
and Merlot; white: Sauvignon 
Blanc and Chardonnay. “We do 
not believe that Israel is naturally 
inclined toward varietal wines, 

made from a single kind of grape. 
But the development of special 
Israeli blends is an achievable 
goal,” says Pick.
Differently from Tzora, Sphera 
seriously believes in producing 
varietals. Doron Rav Hon’s 
“boutique” has been filling 
17,000 bottles a year using only 
white grapes from Upper Galilee 
and the Judean Hills since 
2012. Its production, which has 
just begun to be welcomed in 
Hong Kong, received a valuable 
endorsement from British critic 
Stuart Pigott, who considered the 
Sphera Riesling 2013 one of the 
top five in the world of its kind, 
in 2014. “I can’t wait to taste 
his other white wines. A star is 
born!” the critic wrote on his 
blog.
The assurance brought by foreign 
acknowledgement has encouraged 
the Israelis to take a bolder step: 
to produce wines from native 
grapes. The project is based on 
a teamwork led by biologist and 
enologist Elyashiv Drori, of Ariel 
University. Recanati Winery, of 
Upper Galilee, took the lead, 
and released 4,000 bottles of a 

Marawi-variety wine, in 2015. 
Now it’s Drori himself, as the 
founder of Gvaot winery in 
Samaria, who plans to launch 
another 100% Israeli wine. He has 
identified 20 local wine species, 
and already made his choice. 
“Before 2016 is out, we will start 
the making wine from Dabuki 
grapes. That strain makes very 
aromatic white wines,” explains 
the researcher, who is the winner 
of two gold and two silver medals 
at the Vinalies Internationales 
contest, in Paris. 

israelense. O primeiro estudou na 
Borgonha e estendeu seu aprendizado 
em vinhedos de Mersault, Chablis e 
Champagne, ao passo que o segundo, 
graduado pela Universidade da Cali-
fórnia, trabalhou nos Estados Unidos, 
na França e na Austrália. De volta para 
casa, Pick teve ainda o privilégio de 
conviver com o egípcio Ronnie James 
(1945-2008), fundador da Tzora, que 
é considerado o “doutor terroir” de Is-
rael. “Ronnie nos ensinou a deixar o 
terroir falar nos vinhos, a respeitar o 
caráter de fruta”, diz o enólogo.
Instalada nas imediações das Colinas 
da Judeia, a vinícola, em atividade 
desde 1993, produz 90 mil garrafas 
ao ano e tem entre seus principais 
mercados externos Estados Unidos, 
Alemanha e Bélgica. Todos os seus 
vinhos são cortes (blends): Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e 
Merlot, nos tintos; Sauvignon Blanc 
e Chardonnay, nos brancos. “Não 
acreditamos que Israel tenha vocação 
para vinhos varietais, de uma única 
uva. Mas o desenvolvimento de cor-
tes especiais israelenses é uma meta 
viável”, afirma Pick.
Na contramão da Tzora, a Sphe-
ra aposta firme em varietais. Desde 
2012, a “butique” de Doron Rav Hon 
envasa 17 mil garrafas ao ano utili-

zando apenas uvas brancas da Galileia 
Superior e das Colinas da Judeia. Sua 
produção, que começou a ser aprecia-
da há pouco em Hong Kong, recebeu 
um valioso endosso do britânico Stu-
art Pigott, que considerou o Sphera 
Riesling 2013 um dos cinco melhores 
do mundo da variedade, em 2014. 
“Não posso esperar para degustar seus 
outros vinhos brancos. Nasce uma es-
trela!”, escreveu o crítico em seu blog.
A confiança gerada pelo reconheci-
mento externo vem estimulando os 
israelenses a dar passos mais ousa-
dos: produzir vinhos com uvas na-
tivas. O projeto tem por base o tra-
balho de uma equipe liderada pelo 
biólogo e enólogo Elyashiv Drori, da 
Universidade de Ariel. A Recanati, 
da Galileia Superior, saiu na frente, 
lançando 4 mil garrafas da variedade 
Marawi, em 2015. Agora é o próprio 
Drori, fundador da vinícola Gvaot, 
na Samária, que planeja outro vinho 
100% israelense. Ele identificou 20 
espécies viníferas locais e já fez a 
sua escolha. “Ainda em 2016, vamos 
iniciar a vinificação da uva Dabuki. 
A cepa resulta em vinhos brancos 
muito aromáticos”, explica o pes-
quisador, detentor de duas medalhas 
de ouro e duas de prata no concurso 
Vinalies Internationales, em Paris. 

Israel has very 
favorable areas to 
grow wine grapes. 
The main ones are 
the Judean Hills, 

Upper Galilee, and 
particularly the Golan 
Heights, which have 
terroirs comparable 
to those in Bordeaux 

and Burgundy

Só uvas brancas: Doron Rav Hon inspeciona videiras
White grapes only: Doron Rav Hon inspects grapevines

Terroir nobre: vinhedo da Carmel 
na Galileia Superior

Noble Terroir: Carmel vineyard  
in Upper Galilee 

“Doutor Terroir”: Ronny James (ao centro) e a sua equipe
“Doctor Terroir”: Ronny James (middle) and his team
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Brasil borbulhante
Argentina e Chile dão as cartas na elaboração de 
tintos, brancos e rosés de qualidade na América 
do Sul. Na seara dos espumantes, a história é 
outra. Nas cinco últimas edições do Effervescents 
du Monde, uma espécie de campeonato mundial 
do gênero, o Brasil conquistou 11 medalhas de 
ouro e 40 de prata, sendo superado apenas pela 
Espanha, a Itália e, claro, a anfitriã França, berço 
dos vinhos borbulhantes. 
“A fineza da borbulha é o ponto alto dos nos-
sos espumantes, que estão entre os melhores do 
mundo. São vinhos límpidos, com boa cromati-
cidade, aroma delicado e acidez equilibrada”, 
define Juliano Perin, presidente da Associação 
Brasileira de Enologia (ABE). 
A produção se concentra na Serra Gaúcha, que 
conta com condições favoráveis ao cultivo de Pi-
not Noir e Chardonnay, duas das principais cepas 
usadas em espumantes. Um exemplo é a elevada 
umidade do ar, ao redor de 75%, que contribui 
para reduzir teores de açúcar e acentuar a acidez 
das frutas. “Nosso terroir lembra o de Champag-
ne, na França. A temperatura não é elevada, o 
que ajuda na maturação das uvas”, explica Perin.

Bubbly Brazil
Argentina and Chile are industry leaders when it 
comes to producing red, white, and rosé quality 
wines in South America. But when it comes to spa-
rkling wines, the story is quite different. In the last 
five editions of Effervescents du Monde, a sort of 
world sparkling championship, Brazil won 11 gold 
and 40 silver medals, surpassed only by Spain, Italy 
and, of course, France, the host and birthplace of 
bubbly wines.
“Perlage fineness is the high point of our sparkling 
wines, which are among the best in the world. They 
are clear wines with good chromaticity, delicate aro-
ma and balanced acidity” says Juliano Perin, presi-
dent of the Brazilian Association of Enology (ABE).
The Brazilian production is concentrated in Serra 
Gaúcha (Rio Grande do Sul mountain range), whi-
ch has very favorable conditions for growing Pinot 
Noir and Chardonnay, two of the main strains used 
in sparkling wines. An example: the high humidity, 
around 75%, which helps reduce sugar levels and 
enhance the fruit’s acidity. “Our terroir evokes the 
wines from Champagne, France. The temperature 
in Serra Gaúcha is never too high, which helps ripe-
ning of the grapes,” says Perin.

Ponto Nero Brut: entre os dez mais  
do Effervescents du Monde 2015

Ponto Nero Brut: one of the top ten  
of Effervescents du Monde 2015
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do é inclusive citado quando se fala na fé em um mun-
do melhor, sem miséria, fome, guerras, nem conflitos. É 
a aguardada Era Messiânica. De acordo com o judaísmo, 
a chegada do Messias será celebrada com um grande ban-
quete. D’us servirá o Leviatã, o grande peixe do inicio da 
criação, e um vinho especial. A bebida será elaborada com 
as primeiras uvas que o Criador guardou do Éden, quan-
do o jardim sagrado ainda era na Terra. Nessa refeição tão 
aguardada, o lugar para o vinho está reservado.
A religião judaica, em sua versão mais ortodoxa, impõe 
normas para a produção, manuseio e consumo de alimen-
tos, certificados como produtos kasher. Com o vinho não 
é diferente. O que o diferencia não é a qualidade ou estilo, 
mas basicamente o processo de elaboração. As uvas e a 
forma de cultivá-las são praticamente as mesmas de qual-
quer outro vinho disponível no mercado. As mudanças de 
fato começam quando os cachos chegam à adega para ini-
ciarem os preparativos e a fermentação propriamente dita. 

Apenas pessoas que observam os preceitos da religião po-
dem manuseá-las, assim como o equipamento, que deverá 
ser previamente higienizado se porventura foi antes utili-
zado para vinhos “comuns”. Ainda dentro da classificação 
kasher há uma versão mais “radical”, em que o vinho é 
submetido por segundos a temperaturas perto dos oitenta 
graus centígrados, a chamada “flash pasteurização”, rece-
bendo a menção mevushal, assinalada no rótulo. 
Diante do aumento da demanda por vinhos de melhor 
padrão, tendência generalizada verificada de três dé-
cadas para cá, algumas vinícolas de renome mundo 
afora começaram a destinar parte da colheita para a 
produção de vinhos kasher, mevushal ou não. É o caso 
de bons châteaux de Bordeaux e casas de champagne, 
como a Laurent Perrier. 

Wine is part of the Jewish culture. The noble fermented 
beverage is mentioned even when someone brings up 
faith in a better world, without poverty, hunger, wars, 
or conflicts. It is the much-awaited Messianic Age. 
According to Judaism, the arrival of the Messiah will 
be celebrated with a great banquet. G’d shall serve 
Leviathan, the sea monster from the beginning of 
creation, as well as a special wine. The drink will be 
made from the first grapes which the Creator has kept 
from Eden, when the sacred garden was still on Earth. 
During this much awaited meal, wine shall have a 
special place. 
The Jewish religion, according to its orthodox version, 
has rules for producing, handling, and consuming food, 
which are certified as kosher products. With wine it’s no 
different. What makes the difference is neither quality 
nor style, but basically its manufacturing process. The 
grapes and how to grow them are practically the same 
as with any other wine on the market. The real changes 
start when bunches of grapes come to the cellar to start 
preparing and fermenting them for wine. Only people 
who follow the religious principles can handle them, 
as well as the equipment which should be cleaned 
beforehand if used previously for “common” wines. 
Within the kosher category, there is a more “radical” 
version, i.e., when the wine is cooked at temperatures 
around 80 degrees Celsius – the so-called “flash 
pasteurization” – and is given the expression mevushal 
on its label.
In view of the higher demand for better wines, a general 
trend seen for three decades, some famous wineries 
worldwide started to send part of the harvest to produce 
kosher wines, whether mevushal or not. It is the case of 
good Bordeaux chateaux and champagne houses, such 
as Laurent-Perrier.
There would be no reason not to produce “drinkable” 
kosher wines in Israel. Strictly speaking, the country has 
the potential to produce good wines: it is between the 
30th and 33rd parallels, has a Mediterranean climate 
and a diversified topography which allows identifying 
distinct terroirs. Despite sporadic initiatives offering 
something distinctive, the idea of Israeli wine, however, 
was that of a sweet red, which dates back from biblical 
times. At a time when there was little control over the 

Não haveria razão para deixar de pro-
duzir vinhos kasher “bebíveis” em 
Israel. A rigor, o país tem potencial 
para produzir bons vinhos: está situ-
ado entre os paralelos 30 e 33, tem 
clima mediterrâneo e uma topografia 
diversificada, que permite identificar 
distintos terroirs. Apesar de iniciati-
vas esporádicas no sentido de oferecer 
algo diferenciado, a imagem do vinho 
israelense, no entanto, era a de um tin-
to adocicado, o que data, aliás, desde 
os tempos bíblicos. Numa época em 
que não se tinha grande controle sobre 
o processo de vinificação, nem todo o 
açúcar se convertia em álcool, resul-
tando num vinho doce e de teor alcoó-
lico relativamente baixo. 
Os tempos mudaram. Israel, com uma 
economia altamente desenvolvida, 
viu a cultura do vinho crescer de for-
ma acelerada, sobretudo nos últimos 
20 anos, alterando o cenário vitiviní-
cola do país. A bem da verdade, o pri-
meiro passo foi dado um pouco antes, 
com a criação, na primeira metade dos 
anos 1980, da Golan Heights Winery, 
nas Colinas de Golã, que, valendo-se 
da altitude (chega a mil metros) e de 
seu clima mais ameno, propôs vinhos 
mais frescos e elegantes – em especial 
os da linha Yarden, que reúne os me-
lhores tintos e brancos da vinícola. 
Os bons resultados abriram caminho 
para a implantação de novos vinhedos 
em zonas mais adequadas à vitivini-
cultura de excelência, caso da Gali-
leia, também no norte de Israel, assim 
como inspirou o surgimento de uma 
leva de vinícolas-butique voltadas 
à produção de vinhos de qualidade. 
Tishbi, Margalit e Domaine du Castel, 
algumas das primeiras a aparecer den-
tro do conceito de vinícola-butique, 

vinification process, not all the sugar 
would turn into alcohol, resulting in 
a sweet wine, with a relatively low 
alcohol content. 
Times have changed. Israel, with 
a developed economy, saw the 
culture of wine grow fast, mostly 
over the last 20 years, changing 
the winemaking culture of the 
country. As a matter of fact, the first 
step was taken before, in the early 
1980s, with the establishment of the 
Golan Heights Winery, at the Golan 
Heights, which had the advantage 
of its altitude (almost 1,000 meters) 
and its milder climate, and came up 
with fresher and more elegant wines, 
specially those of the Yarden line, 
a collection of the winery’s best red 
and white wines.
The good results paved the way 
for new vineyards in zones more 
adequate to winemaking of 
excellence, which is the case of 
Galilee, also to the North of Israel. 

Vinhos sem preconceito Wines without prejudice
by Jorge Lucki por Jorge Lucki 

Além de vinhedos melhor localizados, técnicas 
avançadas de manejo e instalações de primeira linha, 

as vinícolas israelenses contam hoje com enólogos 
formados nas melhores escolas estrangeiras,  

com estágio em produtores de prestígio

Jorge Lucki é autor de  
“A experiência do gosto”  
e colunista da revista  
Prazeres da Mesa 
Jorge Lucki is the author of  
“A experiência do gosto”  
and columnist of Prazeres  
da Mesa magazine
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ganharam reconhecimento internacio-
nal. Ao longo do tempo outras foram 
aparecendo e atraindo atenções, casos 
da Chillag, Clos de Gat, Recanati, Ne-
tofa, Tzora e Adir. Boa parte delas não 
está direcionada à elaboração de vi-
nhos kasher. Embora os envolvidos na 
produção eventualmente observem as 
leis da religião, não contrariando, por-
tanto, os princípios básicos para obter 
a certificação kasher, esta depende da 
supervisão e chancela de um rabino, 
o que implica custos suplementares, 
nem sempre cabíveis do ponto de vis-
ta comercial.
As vinícolas de maior porte, conhe-
cidas como “big five” - Carmel, Bar- 
kan, Binyamina, Teperberg 1870 e a 
própria Golan Heights -, responsáveis 
ainda hoje por mais de 80% do vinho 
produzido em Israel, reagiram ao mo-

It also inspired the creation of 
several boutique-wineries aimed 
at the production of quality wines. 
Tishbi, Margalit and Domaine du 
Castel were some of the first to 
appear within this concept and 
gained international recognition. In 
time, a few other wineries started to 
appear and drawing attention, such 
as Gat, Recanati, Netofa, Tzora, and 
Adir. Many of them are not aimed at 
kosher wines. Although a few people 
involved in winemaking may observe 
religious rules, and therefore do not 
oppose the basic principles to get 
kosher certification, this depends on 
a rabbi’s supervision and seal, which 
implies additional costs, not always 
affordable from a commercial 
standpoint.
The biggest wineries, known as 
the “big five” - Carmel, Barkan, 
Binyamina, Teperberg 1870 and 
Golan Heights itself – currently 
account for over 80% of the wine 
produced in Israel – responded 
to the qualitative movement 
proposed by the smaller wineries 

vimento qualitativo proposto pelas pe-
quenas, deixando de lado sua filosofia 
calcada em vinhos correntes para se 
dedicar a rótulos de bom padrão. Para 
tanto, investiram na construção de 
adegas modernas e vinhedos próprios 
em áreas diferenciadas. Um exemplo 
é o arrojado projeto da Carmel na Alta 
Galileia, a Kayoumi, cujo Shiraz Sin-
gle Vineyard 2008 ganhou o troféu da 
categoria no Decanter World Wine 
Awards, concurso promovido pela 
prestigiada revista inglesa Decanter. O 
mesmo grupo, aliás, implantou numa 
zona particular do Neguev a vinícola 
Yatir, cujo Yatir Forest 2003 obteve 93 
pontos do mais influente crítico de vi-
nhos, o americano Robert Parker.
Existem hoje em Israel perto de 300 
vinícolas operando comercialmente, 
das quais cerca de 90% foram fun-

by abandoning their philosophy 
based on current wines to dedicate 
themselves to quality labels. They 
therefore invested in building 
modern cellars and growing their 
own vineyards in special areas. One 
example is Carmel’s Kayoumi, a 
bold project in High Galilee, whose 
Shiraz Single Vineyard 2008 won the 
trophy in the Decanter World Wine 
Awards category, a contest held by 
Decanter, the prestigious English 
magazine. Incidentally, the same 
group set up the Yatir winery, in a 
private area of the Neguev, whose 
Yatir Forest 2003 got 93 points from 
the most influent wine critic, Robert 
Parker, of the USA.
Today, there are some 300 wineries 
in Israel, 90% of which established 
after 1990. In addition to better 
located vineyards, advanced handling 
techniques – Israel is one of the 
countries with the most advanced 
technology, where drip irrigation 
was developed – and top-notch 
facilities, Israeli wineries currently 
count on enologists graduated from 

the best foreign schools and trained 
with renowned producers. In a 
relatively short period of time, they 
have already reached a praiseworthy 
standard and the trend is to reach 
even higher levels. Many projects 
are aimed at exports. Not just Jewish 
communities spread around the 
globe. The expectation is to become 
part of the international market, 
without any kind of race, creed or 
color prejudice. 

dadas após 1990. Além de vinhedos 
melhor localizados, técnicas avan-
çadas de manejo – é um dos países 
com mais alta tecnologia, onde foi 
desenvolvida a irrigação por goteja-
mento, por exemplo – e instalações 
de primeira linha, as vinícolas isra-
elenses contam hoje com enólogos 
formados nas melhores escolas es-
trangeiras, com estágio em produto-
res de prestígio. Num relativamente 
curto espaço de tempo já atingiram 
um padrão louvável e a tendência é 
alcançar patamares ainda mais ele-
vados. Muitos projetos estão tam-
bém voltados para a exportação. 
Não visam apenas a colônia judaica, 
espalhada pelos quatro cantos do 
planeta. A expectativa é participar 
do mercado internacional, sem pre-
conceito de raça, credo ou cor. 

In addition to better 
located vineyards, 
advanced handling
techniques and top-
notchfacilities, Israeli 

wineries currently
count on enologists 
graduated from the 
best foreign schools

and trained with 
renowned producers
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wOs veículos aéreos não tripulados 
(Vants), mais conhecidos como dro-
nes, estão invadindo lavouras mundo 
afora. Em 2015, segundo a consultoria 
Deloitte, dos Estados Unidos, a frota 
comercial dessas naves, hoje por volta 
de 1 milhão de unidades no plano glo-
bal, ganhou o reforço de 300 mil apa-
relhos, dos quais 80% foram destina-
dos à agricultura. É nessa promissora 
seara que atua a israelense Sensilize. 
Fundada há três anos por Robi Stark e 
Yoav Zur, a empresa já é referência no 
desenvolvimento de sistemas de moni-
toramento aéreo de culturas agrícolas 
em países de três continentes – casos 
de Reino Unido, França, África do Sul 
e Índia – por conta de seus sensores e 
softwares, que captam e analisam as 
imagens coletadas do alto. “A Sensi-
lize desenvolve sensoriamento de alta 
capacidade, com análise inteligente, 
e opera em parceria com provedores 
de serviços e fabricantes de drones. 
Garantimos segurança à agricultura, 
oferecendo aos produtores uma ferra-
menta de mapeamento aéreo de suas 
plantações”, afirma o CEO Robi Sta-
rk, que concedeu entrevista exclusiva 
ao Anuário. Confira a seguir.

como os sensores remotos instalados 
em drones ajudam os agricultores?
O conceito é baseado na necessidade 
de dados confiáveis atualizados para 
a tomada de decisões, tais como: 
quando irrigar, quanto fertilizante co-
locar, qual a extensão da praga que 
afeta a lavoura etc. Para fazer isso, 
um sensor desenhado para mapear a 

vegetação é montado em um drone, 
que sobrevoa os campos. Depois dis-
so, o usuário terá a informação que 
lhe permitirá tomar a decisão certa.

o senhor trabalhou durante muito 
tempo com sistemas de sensores para 
a área de defesa civil. como teve a 
ideia de criar uma nova companhia 
focada na agricultura?
Nossa experiência é com sensoria-
mento remoto. Durante os últimos 
20 anos, trabalhamos com mapea-
mento e desenvolvimento de aplica-
tivos para “alvos ambientais”: água 
no solo e vegetação. Desejávamos 
mudar e lidar com o mercado civil. 
Já que tínhamos muita experiência 
trabalhando com mapeamento de 
vegetação e também em razão do 

Unmanned aerial vehicles (UAVs), 
commonly known as drones, 
are invading crops worldwide. 
In 2015, according to Deloitte 
consulting, in the United States, 
the commercial fleet of these 
vehicles, currently around 1 
million units globally, was 
increased by another 300,000 
units and 80% of this amount is for 
agriculture. It is in this promising 
area that Israeli Sensilize operates. 
Founded three years ago by Robi 
Stark and Yoav Zur, the company 
is already a benchmark in remote 
sensing technology for farms in 
countries (in three continents) 
such as the United Kingdom, 
France, South Africa, and India 
- due to its sensors and software, 

which capture and analyze images from 
above. “Sensilize develops high-end sensing, 
with intelligent analysis and operates in 
partnership with service providers and drone 
builders. We guarantee security to agriculture, 
offering farmers a tool for aerial mapping,” 
CEO Robby Stark says in an exclusive 
interview  
for this Yearbook. Check it below:

how do remote sensors mounted on drones  
help the farmers?
The concept is based on the need of reliable 
updated data in order to make decisions 
such as when to irrigate, how much fertilizer 
to apply, what is the extent of the disease 
affecting the crop, etc. To make this happen, an 
application-driven sensor that was designed 
to map vegetation condition is mounted on a 
drone that flies over the fields when required. 
After this, the user will get the information that 
will enable him to make the right decision.

you worked for many years with sensor systems 
for the civil defense area. how did you come  
up with the idea of creating a new company 
focused on agriculture?
Our background is remote sensing. In the last 
20 years we have worked with mapping and 
developed applications for “environmental 
targets”: soil water and vegetation. We wanted 

Em atividade há apenas três anos, a israelense Sensilize  
já é referência em sistemas de monitoramento aéreo de lavouras 

Israeli company - Sensilize, founded only three years ago, is a  
benchmark in remote sensing technology within the agribusiness industry

Vigilância no campo Field surveillance

Missão de reconhecimento: drone 
equipado com a tecnologia Sensilize

Fact-finding mission: drone with 
Sensilize technology
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potencial deste mercado, decidimos 
mudar para o mercado agrícola.

Quais são as vantagens  
para os usuários?
Os sensores desenvolvidos pela Sen-
silize permitem que o usuário tome 
decisões corretas. São, na prática, um 
instrumento que está faltando hoje na 
caixa de ferramentas dos agricultores. 
Nós realmente os ajudamos a eliminar 
os riscos do processo e a aumentar a 
produção – além dos lucros, claro. 

o senhor participou do summit agro-
negócio Brasil, em são paulo, em no-
vembro de 2015. a sensilize pretende 
se instalar no Brasil?
Um dos gargalos no mercado agrí-
cola brasileiro é a eficiência. Acre-

One of the bottlenecks of the Brazilian agriculture 
market is efficiency. I believe that by using 

technology and solutions such as ours,  
a better understanding of crops and operation 

management can be achieved
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A ICL é uma empresa global de produtos à base de minerais especiais 
que atendem as necessidades essenciais da humanidade com atuação 
principalmente em três mercados: agricultura, alimentos e especialidades 
industriais.

A ICL extrai recursos minerais únicos encontrados no Mar Morto e 
planalto Rotem, em Israel, e possui também mineração e instalações 
de produção em todo o mundo. A ICL produz fertilizantes que ajudam 
a alimentar a crescente população mundial através do fornecimento 

ICL do Brasil  Ltda. e Rotem do Brasil Ltda.
Rua George Ohm, 230 – Torre B - 21º andar – Brooklin – CEP: 04576-020 - São Paulo – SP 
Tel: +55 11 2155 4500, fertilizersbrasil@icl-group.com, www.icl-group.com

de nutrientes essenciais que ajudam os agricultores a aumentar a 
quantidade e qualidade de suas colheitas.

A ICL fornece uma gama de produtos para aprimorar a nutrição das 
plantas. Entre os nutrientes fornecidos, incluem-se o fósforo, o potássio, 
o magnésio, o cálcio e o enxofre que combinados com micronutrientes 
são utilizados em aplicação direta no solo, misturas, sistemas sofisticados 
de irrigação e aplicação foliar, sendo a base para o avanço e a 
prosperidade da agricultura.

efficiency. I believe that by using 
technology and solutions such as 
ours, a better understanding of 
crops and operation management 
can be achieved. However, we think 
that serving this market should be 
through local partners. 

to change and work with the 
civil market, and since we have 
a lot of experience working with 
vegetation mapping, and because 
of the potential of this market 
sector, we decided to move to 
agriculture.

What are the advantages  
for the users?
The sensors developed by Sensilize 
will allow users to make the right 
decisions. They are actually a tool 
which so far has been missing in 
the farmer’s toolbox. We really 
help them eliminate the risks of the 
process and increase production – 
in addition to profit, of course.

you were at the Brazil agribusiness 
summit, in são paulo, in november 
2015. does sensilize intend to  
settle in Brazil?
One of the bottlenecks of the 
Brazilian agriculture market is 

dito que, usando tecnologia e solu-
ções como as nossas, um melhor 
conhecimento em relação às colhei-
tas e à gestão de operações pode ser 
alcançado. Achamos, no entanto, 
que o atendimento ao mercado bra-
sileiro deve ser feito via parceiros 
locais. 
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Stark: “Oferecemos segurança aos agricultores”

Stark: “We offer security to the farmers”

Um dos gargalos no 
mercado agrícola 

brasileiro é a
eficiência. Acredito 

que, usando 
tecnologia e soluções
como as nossas, um 
melhor conhecimento 

em relação às
colheitas e à gestão 
de operações pode 

ser alcançado

 

Nossa área de atuação é extensa.
Nossas soluções, sob medida.

Com uma presença crescente no mercado global, a Embraer Defesa & Segurança 

é uma empresa que possui parcerias estratégicas para desenvolver soluções 

integradas de defesa e segurança. Nossa tecnologia customizada permite 

uma atuação eficiente na terra, no mar e no ar. Afinal, proteger pessoas, 

territórios e patrimônios é a nossa missão. 
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agronegócio e sustentabilidade • agribusiness and sustainability



Frases de destaque / Highlights

Discurso direto / Direct speech

“I have the best job in the government. 
A large budget, large responsibilities. 
For decades this institution was very 
significant in its contribution to the 
Israeli high-tech ecosystem and the 
entrepreneurship that we see today.”

Tenho o melhor trabalho no 
governo. Um orçamento alto, 
grandes responsabilidades. Por 
décadas esta instituição foi muito 
significativa em sua contribuição 
ao ecossistema israelense de alta 
tecnologia e ao empreendedorismo 
que vemos hoje.

“We cannot work by ourselves today because 
the challenges are global, but the solutions 
are local. For this reason we need partners, 
collaborators and sponsors. We know how 
to impact the world with knowledge and 
technological breakthroughs and we want  
to work with you [Brazilians].”

Hoje não podemos trabalhar 
sozinhos, pois os desafios são globais, 
porém com soluções locais. Por esse 
motivo, precisamos de parceiros, 
colaboradores e patrocinadores.  
Nós sabemos como impactar o 
mundo com conhecimentos e avanços 
tecnológicos e queremos trabalhar 
com vocês [brasileiros].

“What I see are opportunities. We’re undergoing 
difficulties, but we are going to learn and overcome 

them. You should learn, as I have learned, from small 
failures. This is what is going to save Brazil.”

O que eu enxergo são as oportunidades.  
Estamos passando por dificuldades, mas vamos 
aprender e vamos superar. Aprendam, como  
eu aprendi, com esses pequenos fracassos.  
É isso que vai salvar o Brasil.

Jorge Paulo Lemann, sócio do 3G Capital / 3G Capital partner 
Evento da Endeavor Brasil, Setembro de 2015  

/ Endeavor Brasil event, September 2015

Avi Hasson, Cientista Chefe do Ministério  
da Economia de Israel / Chief-Scientist of  

Israel’s Ministry of Economy 
– Haaretz - Janeiro de 2016 / January, 2016

Rafael Reif, presidente do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) / President of the Massachusetts Institute  
of Technology (MIT) – Março de 2015 / March, 2015

“When I started working, 
there was plenty of 
capital to invest: my 
mind, my arms and my 
desire to work.”

“It’s a US $2.5 billion industry now for 
Israel. […] There are over 300 Israeli 

companies involved now [in water tech]; 
they are doing business in about 150 

countries throughout the world.” 

Olacyr de Moraes (1931-2015),  
empresário / an entrepreneur

Seth Mitchell Siegel, autor / author  
– The Algemeiner, Outubro de 2015 / October, 2015

Quando comecei a 
trabalhar, tinha muito 
capital para investir: 
minha cabeça, meus 
braços e minha vontade 
de trabalhar.

Hoje é um setor de US$ 2,5 bilhões para 
Israel. […] Há mais de 300 empresas 
israelenses envolvidas agora [em tecnologia 
da água]; estão fazendo negócios com cerca 
de 150 países no mundo.
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“To turn the tables  
[...] Brazilians need  
to regain their trust.  
The economic crisis 
we’re undergoing is 
neither the first, nor if 
going to be the last.”

Para virar o jogo  
[...] é preciso voltar  
a incutir confiança  
no brasileiro.  
A crise econômica  
que vivemos não  
é a primeira nem  
será a última.

Benjamin Steinbruch, 
diretor-presidente da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN)  
/ CEO, Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) – Folha de S.Paulo, 
Agosto de 2015 / August, 2015

“I’ve never met an entrepreneur without a big 
ego and I don’t think an egoless entrepreneur can 
succeed, nor can an investor for that matter. […] If 

someone has no ego then his business will fall apart.”

Zohar Gilon, sócio-gerente da Tamar Technology 
Ventures / Managing Partner at Tamar Technology 

Ventures – Geektime.com, Dezembro de 2015 / 
December, 2015

Nunca encontrei um empreendedor 
sem um grande ego e não acho que 
um empreendedor sem ego pode ter 
sucesso, nem um investidor nesse 
sentido. [...] Se alguém não tem ego, seu 
empreendimento vai cair aos pedaços.  

“I had a feeling of great responsibility, but also of great 
satisfaction. There were in Israel at the time Jews who came 
from 102 countries and spoke 81 languages – how do you 
consolidate them into one nation? This is where I saw my role.”

Senti uma grande responsabilidade, mas 
também uma grande satisfação. Na época, 
havia em Israel judeus que vieram de 102 
países e falavam 81 idiomas – como você os 
consolida em uma nação? Foi aí que percebi 
qual era o meu papel.  

Yitzhak Navon (1921-2015), quinto presidente de Israel 
(1978-1983), poeta e dramaturgo / fifth President of Israel 

(1978-1983), poet and playwright – Depoimento sobre a sua 
passagem pela Presidência da nação, 2009 / Declaration about 

being the President of the nation, 2009
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Governador do Paraná por dois mandatos e prefeito de 
Curitiba em três ocasiões, Jaime Lerner traz do berço a 
devoção pelo urbanismo e a arquitetura. Descendente 
de imigrantes poloneses, ele nasceu e foi criado na Rua 
Barão do Rio Branco, uma das artérias centrais da capi-
tal paranaense. A diversidade dava o tom na vizinhança, 
onde havia uma estação ferroviária, a antiga sede da As-
sembleia Legislativa, o Paço Municipal, emissoras de 
rádio, redações de jornais e diversos escritórios e lojas, 
entre os quais o comércio de seu pai. “Fiz meu curso 
de realidade lá, com jornalistas, deputados, operários e 
comerciários. Certo dia, um circo se instalou a 20 me-
tros da nossa casa, permitindo que fizesse meu curso de 
fantasia”, conta. “Cada um teve uma rua importante na 
sua vida. No meu caso, a Rio Branco criou as condições 
para que me tornasse arquiteto e urbanista.”
As lições cotidianas de realidade e fantasia e o pos-
terior aprendizado acadêmico permitiram a Lerner 
tornar a sua Curitiba referência global em planeja-
mento urbano. A cidade ganhou um plano diretor 
que lhe garantiu um crescimento ordenado, passou 
a contar com um sistema de transporte copiado mun-
do afora e seus habitantes festejaram a multiplicação 
de parques e áreas verdes. Estas e outras iniciativas 
renderam a Lerner amplo reconhecimento: depois de 
presidir a União Internacional dos Arquitetos, entre 
2002 e 2005, ele foi apontado pela revista Time, em 
2010, como um dos 25 mais influentes pensadores do 
mundo. Aos 78 anos, o ex-governante segue firme à 
frente de seu escritório de arquitetura, dedicando-se 
a projetos no Brasil e no exterior. “A gente procura 
criar condições para que as cidades comecem a fazer 
suas transformações. As cidades não são tão comple-
xas quanto os vendedores de complexidades querem 
nos fazer crer”, afirma ele, que concedeu entrevista 
exclusiva ao Anuário. Confira a seguir.

Paraná governor for two terms and 
mayor of Curitiba for three terms, 
Jaime Lerner has been devoted to 
urbanism and architecture practically 
from birth. A descendant of Polish 
immigrants, he was born and raised 
on Barão do Rio Branco Street, a 
central Curitiba thoroughfare. The 
district included several landmarks: 
the railroad station, the old 
Legislative Assembly building, the 
City Hall, radio stations, newspaper 
buildings, and several offices and 
stores, including his father’s business. 
“I attended the school of reality there, 
among journalists, state deputies, and 
construction and retail workers. One 

Autor de grandes projetos urbanísticos à frente dos governos de Curitiba e do Paraná, 
Jaime Lerner defende intervenções pontuais para acelerar transformações nas cidades

A creator of major urban projects when he was mayor of Curitiba and governor of 
Paraná State, Jaime Lerner defends certain interventions to boost city transformation

“Virei acupunturista 
urbano”

“I became an urban 
acupuncturist”

day, a circus came to town and set 
up 20 meters away from our house, 
allowing me to attend a costume 
course. In my case, Rio Branco Street 
created the conditions that permitted 
me to become an architect and urban 
planner,” he said.
The daily lessons in reality and 
fantasy and later higher education, 
has allowed him to turn his city 
into a global reference in urban 
planning. A master plan was 
put together for the city, which 
ensured its structured growth, and 
Curitiba’s transportation system has 
been copied worldwide. Plus, its 
population has celebrated its new 

Qual a sua principal influência em 
arquitetura e urbanismo à época de 
estudante?
Jaime Lerner O trabalho de Oscar 
Niemeyer, sobretudo. O detalhe é 
que me formei primeiro em engenha-
ria, pois quando entrei na universida-
de, no fim dos anos 1950, não havia 
escola de arquitetura no Paraná. Meu 
contato inicial com a área se deu em 
Paris, onde estagiei, em 1962, graças 
a uma bolsa de estudos. Foi só quan-
do retornei ao Brasil que consegui 
cursar arquitetura. Recebi meu diplo-
ma em 1964, na Universidade Fede-
ral do Paraná. 

entre 1964 e 1965, o senhor se envolveu 
no desenvolvimento do plano diretor da 
capital paranaense e na criação do Insti-
tuto de pesquisa e planejamento urbano 
de curitiba (Ippuc). Que modelos servi-
ram de base para essas iniciativas?
JL Como estudante universitário, par-
ticipei de um movimento de alunos 
e professores em defesa de um pla-
no diretor para Curitiba. Atuamos na 
elaboração do plano preliminar, em 
parceria com o arquiteto e urbanista 
Jorge Wilheim [1928-2014], e em 
seu desenvolvimento, processo que 
deu origem ao IPPUC. Não houve in-
fluências específicas. Nossa ideia era 
transformar a cidade, fazer acontecer. 
Queríamos dar orientação ao cresci-
mento da cidade, devolver espaços 

and multiple parks and green areas. 
These and other initiatives earned 
Lerner widespread recognition: after 
heading the International Union of 
Architects between 2002 and 2005, 
he was selected by Time magazine as 
one of the 25 most influential world 
thinkers in 2010. At 78, the former 
governor still runs his architecture 
firm, dedicating his time to projects 
in Brazil and abroad. “We try to 
create conditions for cities to start 
making their changes. Cities are 
not as complex as complication 
mongers want us to believe,” he says 
during his exclusive interview to the 
Yearbook. Check it out.

Lerner: “As cidades não são tão 
complexas quanto os vendedores de 
complexidades querem nos fazer crer”

Lerner: “Cities are not as complex as 
complication mongers want us to believe”
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aos pedestres e criar áreas verdes.

em 1972, como prefeito de curitiba, o 
senhor devolveu aos pedestres a rua das 
flores, que virou cartão-postal da cidade. 
como a população recebeu a novidade?
JL Foi um passo importante, mar-
cante, pois houve muitos questiona-
mentos. Ganhamos confiança nesse 
episódio. A inovação mais importante 
daquele período, no entanto, não foi a 
Rua das Flores, mas o primeiro siste-
ma de transporte integrado, inaugura-
do em 1974. À época, falava-se muito 
em metrô, mas não tínhamos recursos 
suficientes para seguir por esse ca-
minho. Optamos por uma solução 
nossa, dentro da nossa realidade, com 
base em ônibus de rápida circulação, 
em pistas exclusivas e intervalos de 
passagem reduzidos. O sistema, co-
nhecido como Rede Integrada de 
Transporte (RIT), começou com 50 
mil passageiros por dia, ganhou aper-
feiçoamentos e transporta atualmente 
2,5 milhões a cada jornada. Para se 
ter uma ideia do que isso representa, 
o metrô de Londres, o maior e o mais 
antigo do planeta, transporta 3 mi-
lhões de pessoas ao dia.

What was your chief influence  
in architecture and urbanism  
when you were a student?
Jaime Lerner Mostly, Oscar 
Niemeyer’s work. An interesting 
detail is that I first graduated in 
Engineering because when I started 
at the University at the end of the 
1950s, there wasn’t a school of 
architecture in Paraná. My first 
contact with the subject was in 
Paris, during my internship in 1962, 
thanks to a scholarship. It was only 
when I returned to Brazil that I 
succeeded in studying Architecture. 
I got my diploma in 1964 from the 
Federal University of Paraná.

Between 1964 and 1965, you 
were involved in the development 
of curitiba’s master plan and the 
creation of the curitiba urban 
research and planning Institute 
(Ippuc). What models did you  
use as a basis for those initiatives?
JL As an university student, I was 
part of a professors and students 
movement in favor of a Master 
Plan for Curitiba. We worked 
together on the preliminary plan, 

in partnership with architect 
and urban planner Jorge 
Wilheim (1928-2014), and, in its 
development, a process which 
originated IPPUC. There weren’t 
any specific influences. Our idea 
was to transform the city, to make 
it happen. We wanted to guide 
the city’s growth, develop spaces 
for pedestrians and create green 
areas.

In 1972, as mayor of curitiba, you 
gave back to pedestrians rua das 
flores, a street that became the  
city’s postcard. how did the 
population react to the news?
JL It was an important and 
remarkable step, because there 
were many questionings. After 
this event, we won people’s trust. 
However, the most important 
innovation in that period was 
not Flores Street, but the first 
integrated transportation system, 
which opened in 1974. At that 
time, everybody talked a lot about 
subways, but we did not have 
enough funds to pursue that path. 
So we went for our own solution, 

a rIt deu origem a um novo conceito 
em transporte coletivo, o Buss rapid 
transit (Brt), que ganhou o mundo, mas 
demorou a vingar no Brasil. Quais as ra-
zões do “cochilo” local?
JL Mais de 250 cidades ao redor do 
mundo contam com BRTs. Por aqui, 
não se sabe o porquê, a ideia custou a 
pegar. O metrô, cujo quilômetro cons-
truído custa até 100 vezes mais que 
o do BRT, ainda é referência no país. 
Algumas capitais vêm apostando em 
corredores de ônibus, mas o transpor-
te público precisa ser pensado como 
rede, de maneira integrada. De qual-
quer forma, dar prioridade ao trans-
porte público já é positivo.

o jornal inglês Guardian o chamou de 
“revolucionário verde” devido à expan-
são das áreas verdes e parques públicos 
em curitiba, que saltaram de uma mé-
dia de 0,5 para 50 metros quadrados 
per capita entre os anos 1960 e o fim da 
última década. como foi executado esse 
projeto?
JL Decidimos que era mais importante 
preservar áreas verdes do que arreca-
dar impostos por meio delas, já que 
muitas eram privadas. Começamos 

Ópera de Arame: acupuntura de estilo em Curitiba 

Wire Opera House: the acupuncture style of Curitiba 

então a desapropriar, mas com criati-
vidade. Propúnhamos o seguinte: va-
mos desapropriar dois terços e você 
fica com um terço, mas vamos aliviar 
os impostos e prestar uma homena-
gem à sua família. Os valores pagos 
eram reduzidos, mas o que restava 
aos proprietários acabava se valori-
zando, pois cuidávamos dos espaços 
desapropriados, transformados em 
parques. Deu certo: fizemos 98% de 
acordos amigáveis. E o processo con-
tinua em expansão: hoje, há 64 metros 
per capita de áreas verdes em Curitiba. 

o senhor é um dos principais adeptos da 
chamada acupuntura urbana. Quais as 
premissas dessa corrente urbanística?
JL Constatei que as mudanças nas ci-
dades demoravam muito para ocorrer. 
Começamos, então, a desenvolver a 
ideia de que transformações pontuais 
podem gerar novas energias e acele-
rar processos de transformação. Hoje, 
eu me dedico à Acupuntura Urbana, 
virei acupunturista. O mais impor-
tante é a concepção, que tem de con-
templar, de forma conjunta, a vida, o 
trabalho e a mobilidade. Sempre uso 
como metáfora das cidades a tartaru-

within our reality, based on a fast 
circulation bus, with exclusive 
lanes and shorter intervals between 
buses. The system, known as 
RIT in Portuguese (Integrated 
Transportation Network) started 
with 50 thousand passengers a 
day, was improved, and currently 
carries 2.5 million each trip. Just to 
give an idea of what this represents, 
London’s subway system, which 
is the world’s largest and oldest, 
carries 3 million people a day.

If you want creativity, 
cut a zero out of your 
budget; if you want 

sustainability, cut two 
zeros; if you want 
solidarity, assume 
your own identity  
and respect other 
people’s identities

Cais Mauá: revitalização da orla do Guaíba, em Porto Alegre

Mauá Pier: Renewal of the Guaíba riverside in Porto Alegre
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ga: ela mora, trabalha e se movimenta 
no mesmo espaço. Se você tem lazer 
aqui, trabalho lá, casa acolá, vai aca-
bar matando a “tartaruga”. 

poderia citar alguns de seus principais 
projetos de acupuntura urbana?
JL Em Curitiba, dois exemplos são o 
teatro Ópera de Arame e a Universi-
dade Livre do Meio Ambiente, situa-
dos em antigas pedreiras transforma-
das em parques municipais. Depois 
que deixei a vida política, continuei 
a me dedicar à Acupuntura Urbana 
em Angola, no México, na República 
Dominicana e, claro, também no Bra-
sil. Dois novos projetos por aqui são 
o Parque Urbano da Orla do Guaíba 
e o Cais Mauá, em Porto Alegre, que 
vão revitalizar 190 mil quilômetros 
quadrados às margens do Rio Guaíba.

Qual a principal lição que tirou de suas 
passagens pelos governos de curitiba e 
do paraná?
JL O maior problema dos adminis-
tradores públicos não são recursos. 
Sempre digo: se você quer criativi-
dade, corte um zero do orçamento; 
se quer sustentabilidade, corte dois; 
se quer solidariedade, assuma a sua 
identidade e respeite a dos outros. 

rIt led to a new concept of mass 
transportation system, the Bus rapid 
transit (Brt), which was acclaimed all 
over the world, but took a long time 
to be accepted in Brazil. Why?
JL There are BRTs in over 250 cities 
worldwide. Here, for some reason we 
don’t know, the idea took longer to be 
accepted. The subway, of which each 
kilometer built costs up to 100 times 
more than the BRT, is still a reference 
in the country. Some capitals have 
been betting on bus lanes, but public 
transportation needs to be thought in 
terms of a network, in an integrated 
way. Anyway, treating public 
transportation as a priority is  
already a positive notion. 

the British newspaper “the Guardian”
called you a “green revolutionary” due
to the expansion of green areas and
public parks in curitiba, which jumped
from an average .5 meters to 50 square
meters per capita between the 1960s 
and the end of the last decade. how 
was this project carried out?
JL We decided that the most 
important thing was to preserve 
green areas, rather than to collect 
taxes through them, since many 
were private property. We started to 
expropriate the areas through forced 
sales, but we used creativity in the 
process. We proposed the following: 
we are going to expropriate two-
thirds of your land, and you keep 
one third. But we are going to ease 
the taxes for you and pay a tribute 
to your family. So the taxes were 
reduced, and what was left to the 
owners became more valuable, 
since we took good care of the 
expropriated areas, and turned them 
into parks. It worked: 98% of our 
deals were made on friendly terms. 
And the process continues to be 
expanded: today there are 64% of 
green areas per person in Curitiba.

you are one of the main followers of 

the so-called “urban acupuncture.” 
What are the assumptions of this 
urban trend?
JL I realized that city 
transformation takes a long time to 
occur. So we started developing the 
idea that certain specific changes 
can generate a new energy and 
accelerate the transformation 
process. Today, I am dedicated to 
urban acupuncture, I became an 
acupuncturist. The most important 
thing is the concept, which needs 
to contemplate the entire picture: 
life, work and mobility. I always 
use the turtle as a city metaphor: 
it lives, works, and moves around 
in the same space. If you have your 
leisure moments here, work there 
and live in another place, you end 
up killing the “turtle”. 

can you mention some of your main 
urban acupuncture projects?
JL In Curitiba, there are two 
examples: the Wire Opera House 
and the Free University of the 
Environment – both set up in old 
quarries turned into city parks. 
After I gave up politics, I continued 
working on Urban Acupuncture in 
Angola, Mexico, the Dominican 
Republic and Brazil. There are 
two new projects underway in 
Southern Brazil: the Urban Park 
on the Guaíba riverside, and the 
Mauá Pier, in Porto Alegre. Both of 
them will revitalize 190 thousand 
kilometers of the Guaíba riverside.

What is the main lesson that you 
learned after leading the government 
of curitiba and paraná?
JL Funds are not the city 
administration’s main problem. I 
always say: if you want creativity, 
cut a zero out of your budget; if 
you want sustainability, cut two 
zeros; if you want solidarity, 
assume your own identity and 
respect other people’s identities. 

Se você quer 
criatividade, corte  

um zero do 
orçamento; se quer 
sustentabilidade, 

corte dois; se quer 
solidariedade, 
assuma a sua 

identidade e respeite 
a dos outros

88    Anuário 2015



A inovação em Israel começa nas 
salas de aula. O país ocupa o oitavo 
posto na edição 2014 do ranking da 
Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) 
que mede a eficácia de novas práti-
cas pedagógicas. Contam pontos a 
favor do ensino local, por exemplo, o 
hábito dos professores de debaterem 
entre si metodologias para facilitar o 
aprendizado, a participação dos mes-
tres no desenvolvimento de materiais 
didáticos e políticas de recrutamento e 
manutenção de educadores. A estes e 
outros bons usos e costumes começa a 
se somar uma nova e promissora ten-
dência: o ensino voltado à inovação 
tecnológica, proposta que contempla 
não apenas as grades curriculares dos 
cursos primário, fundamental e médio, 
como os próprios materiais escolares.
“Na época atual é preciso preparar 
os alunos para o novo mundo global 
com suas novas necessidades, tais 
como: economias globais comparti-
lhadas, responsabilidade ecológica, 
compartilhamento de informações, 
como lidar com um número sem-fim 
de informações etc. As escolas têm 
a responsabilidade de preparar seus 
alunos para os próximos desafios no 
presente e no futuro”, afirma ao Anu-
ário o professor Ram Cohen, diretor 

read, and text their classmates and 
teachers. The project, aimed to 
reach 1,400 teenagers between 13 
and 18 by 2018, includes additional 
novelties. “Most of the lessons will 
be recorded, so students will be 
able to use them at all times”, notes 
Cohen, who, apart from manager and 
educator, sometimes has to become 
a host. “Schools from all over the 
country as well as delegations from 
overseas come to visit our school and 
get inspiration.”
Backed by the Tel Aviv-Yafo 
Foundation and held by the City of 
Tel Aviv, Tichonet is a public school, 
free of charge. Apart from traditional 
subjects, its syllabus includes 
theoretical and practical computing 
and robotics classes. Learning 
state-of-the-art technologies has 
captivated the students. So much so, 
that in mid-2015 the school won the 
Makers Anonymous (MA), an IBM-
sponsored robotics team that has 
been participating in national and 
international contests. “The students 
are challenged by relevant and 
creative materials, while enjoying  
the process of learning. They 
understand that acquiring the  
21st century skills is vital for their 
success in the future,”  
says the principal.
Another innovative proposal is Beta 
School, from Petah Tikva. It is a 
teacher training center kept by the 

Innovation in Israel starts in the 
classrooms. The country ranks 
8th according to an OECD list of 
2014 which measures effectiveness 
of new pedagogical practices by 
country. Positive aspects of local 
teaching include the teachers’ habit 
of discussing methodologies to make 
learning easier, their participation 
in the development of teaching 
materials, and educator recruiting 
and retaining policies. There is also a 
new and promising trend: a learning 
process geared to technological 
innovation, covering not just the 
curricula of elementary, junior, and 
high school courses, but school 
materials as well.
“In today’s age there is a need to 
prepare the students to the new global 
world that has new needs such as 
shared global economics, ecological 
responsibility, sharing information, 
handling endless information etc. 
Schools have the responsibility 
to prepare their students for the 
upcoming challenges in the present 
and future”, says Professor Ram  
Cohen, Principal of Natan Alterman 
Middle and High School of Tel Aviv 
to the Yearbook. 
Known as Tichonet, in 2012 the 
school became the first Israeli 
learning institution to do away with 
school books, notebooks, pens and 
pencils. Its 1,000 students use their 
laptops and tablets to take notes, 

Professores e estudantes israelenses 
começam a interagir com tecnologias de 

ponta no dia a dia das escolas

Israeli teachers and students start 
interacting with cutting-edge technologies 
during their daily school activities

Lições de 
inovação

Innovation 
lessons

da Natan Alterman Middle and High 
School, de Tel Aviv. 
Conhecida como Tichonet, a escola 
se tornou, em 2012, a primeira insti-
tuição de ensino israelense a abolir 
livros, cadernos, lápis e canetas. Seus 
mil alunos fazem anotações e leituras 
em laptops e tablets, e podem se co-
municar com colegas e professores 
por via eletrônica. O projeto, que pre-
tende atender 1.400 jovens na faixa 
de 13 a 18 anos até 2018, prevê ou-
tras novidades. “A maioria das aulas 
será gravada, assim os alunos poderão 
utilizá-las a qualquer momento”, ob-
serva Cohen, que, além do trabalho 
como administrador e educador, se vê 
obrigado, volta e meia, a atuar como 
anfitrião. “Escolas de todo o país, as-
sim como grupos do exterior, visitam 
nossa escola para obter inspiração.”
Apoiada pela Tel Aviv-Yafo Foun-
dation, mantida pela prefeitura local, 
a Tichonet é gratuita. Sua grade de 
ensino inclui, além das disciplinas 
tradicionais, aulas teóricas e práticas 
de computação e robótica. O apren-
dizado de tecnologias de ponta, por 
sinal, cativou os alunos. Tanto é que 
a escola ganhou, em meados de 2015, 
o Makers Anonymous (MA), uma 
equipe de robótica que vem partici-
pando de competições nacionais e 

town, with the support of the Ministry 
of Education, the government of 
neighboring Tel Aviv, and Microsoft. 
Started in June 2015, its workshops 
have already welcomed 1,500 
teachers and students. “Our activities 
are an integration between our 
pedagogical approach and Microsoft 
great tools like cloud services 
by Office365”, explains Karina 
Batat, head of the project. “Each 
workshop at Beta School provides 
participants with a unique experience 
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internacionais e conta, inclusive, com 
o patrocínio da IBM. “Os alunos são 
desafiados por materiais criativos e re-
levantes enquanto aproveitam o pro-
cesso de aprendizado. Eles entendem 
que adquirir as habilidades do século 
21 é fundamental para seu sucesso no 
futuro”, observa o diretor.
Outra proposta inovadora é a Beta 
Scholl, de Petah Tikva. Trata-se de 
um centro de treinamento de profes-
sores mantido pela prefeitura local 
com o apoio do Ministério da Educa-
ção, do governo da vizinha Tel Aviv 
e da Microsoft. Inaugurada em junho 
de 2015, a instituição já recebeu 1.500 
educadores e estudantes em seus 
workshops. “Nossas atividades são 
uma integração entre o enfoque peda-
gógico e as excelentes ferramentas da 
Microsoft, como serviços na nuvem 
do Office365”, explica Karina Batat, 
chefe do projeto. “Cada workshop na 
Beta School dá aos participantes uma 
experiência única que combina um 
espaço de aprendizado físico ‘ágil’ e 

Tela interativa: tecnologia de ponta na Beta School 

Interactive screen: cutting-edge technology at Beta School 

that combines an ‘agile’ physical 
learning space and a virtual learning 
collaborative environment.”
The school’s main reference is the 
Future Classroom Lab, of Brussels, 
an initiative sponsored by the 
European Union through European 
Schoolnet. The FLC has been active 
since 2012 and its targets include 
developing classroom reorganization 
initiatives and other learning areas 
to optimize changes in teaching 
methodologies. Its ideal model calls 
for dedicated spaces for creation, 
interaction, presentation, research, 
exchange, and development.
“Beta School continues to 
disseminate European Union 
projects, with our tech-pedagogical 
approach, and enlarge its 
engagement in the community 
of innovative and entrepreneurs 
teachers that we started to build”, 
comments Karina, who has been 
busy with several ongoing projects. 
“Two of them are to increase global 
collaboration by online technologies 
and to build long term programs 
for students and teachers about re-
defining learning and agile learning 
spaces, with 3D and augmented 
reality (AR) technologies.” 

um ambiente colaborativo de aprendi-
zagem virtual”, afirma.
A principal referência da escola é o 
Future Classroom Lab, de Bruxelas, 
iniciativa patrocinada pela União Eu-
ropeia por intermédio da European 
Schoolnet. Em atividade desde janei-
ro de 2012, o FCL se dedica a desen-
volver propostas de reorganização de 
salas de aula e outras áreas de apren-
dizagem para otimizar mudanças nas 
linhas pedagógicas e nos métodos de 
ensino. Seu modelo ideal prevê espa-
ços específicos para criação, intera-
ção, apresentação, investigação, troca 
e desenvolvimento.
“A Beta School continua a dissemi-
nar projetos da União Europeia com 
nossa abordagem tecnopedagógica 
e a aumentar seu compromisso na 
comunidade de professores empre-
endedores e inovadores que come-
çamos a construir”, comenta Karina, 
que contabiliza vários projetos em 
desenvolvimento. “Dois deles são 
para aumentar a colaboração global 
com tecnologias on-line e montar 
programas de longo prazo para alu-
nos e professores sobre a redefinição 
do aprendizado e dos seus espaços 
ágeis, com tecnologia 3D e de reali-
dade aumentada.” 
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A revolução digital apresenta uma grande missão aos 
educadores. Trata-se de substituir os sistemas de ensino 
vigentes, desenvolvidos a partir dos primórdios da era 
industrial, por métodos afinados com o novo cenário. 
Esta é a principal tarefa de David Mioduser, professor 
da Escola da Educação da Universidade de Tel Aviv. O 
acadêmico dedica-se a vários projetos na área, com des-
taque para o bem-sucedido Designing Minds, que tem 
por proposta colocar alunos do jardim da infância em 
contato com tecnologias de ponta.
Para Mioduser, é secundário debater se os quadros-negros 
serão substituídos por telas interativas ou se os livros di-
dáticos cederão espaço aos aparelhos de leitura. O fun-
damental, na sua avaliação, é garantir que os sistemas 
educacionais proporcionem uma perfeita sintonia entre as 
salas de aula e mundo que as rodeia. “Questões sobre a 
relevância ou a obsolescência da manipulação do conhe-
cimento e das tecnologias de transmissão e também de 
affordances*/perigos da substituição do velho pelo novo 
já foram muito discutidas ao longo da história humana. 
Devemos trabalhar muito para agora, cuidadosamente, 
inventar novos modelos”, afirma ele, que concedeu entre-
vista exclusiva ao Anuário. Confira a seguir.

cadernos, lápis, borrachas, quadros-negros, livros e de-
mais materiais didáticos impressos estão com os dias 
contados no ensino? 
A questão principal hoje não é sobre quais recursos tecno-
lógicos de ensino/aprendizagem estão nas salas de aula ou 
na mochila dos alunos. A questão principal a ser tratada é a 
grande sinergia que deve existir entre a realidade da escola 
e a do mundo externo. Como o mundo lá fora mudou já é 
sabido: vivemos na era digital, na sociedade do conheci-
mento, na qual o rápido desenvolvimento das tecnologias 
digitais mudaram nosso modo de estudar, trabalhar, pro-
duzir e a trocar bens, criar arte ou aproveitar momentos 
de lazer. É esta a realidade dentro da escola? Na maioria 
das vezes, não. Um exemplo entre muitos: o conhecimen-

The digital revolution has brought 
a great mission to educators. It 
is about replacing the current 
teaching systems, developed in the 
beginning of the industrial era, 
for methodologies fit for today’s 
scenario. This is the main task of 
David Mioduser, a professor at 
the Tel Aviv University’s School 
of Education. The professor 
dedicates himself to several 
projects in the area, particularly 
the successful Designing Minds, 
aimed at introducing cutting-
edge technologies to kindergarten 
students.
In his opinion, discussing whether 
or not blackboards will be replaced 
by interactive screens, or school 
books by reading equipment, is 
of secondary importance. The 
key, to his mind, is to ensure that 
educational systems harmonize 
classrooms and the outside world. 
“Questions about the relevance 
or obsolescence of knowledge-
manipulation and transmission 
technologies and the affordances/
dangers of the replacement of the 
old for the new have been discussed 
all along human’s history. We should 
work hard to mindfully invent the 
new models now,” he says during 
his exclusive interview to this 
Yearbook. Check it out below: 

are pencils, pens, erasers, 
blackboards, books and other printed 

school material on borrowed time? 
The key question nowadays is 
not about what teaching/learning 
technological-aids populate the 
classrooms or children’s backpack. 
The key question to be dealt with 
relates to the substantial synergy that 
should exist between the reality in 
school and the outside world. How 
the outside world looks like is well 
known: we live in the digital era, the 
knowledge society, in which the rapid 
development of digital technologies 
has changed the ways we learn, 
work, produce and exchange goods, 
create art or spend leisure time. Is 
this the reality inside our schools? 
Mostly not. One example out of 
many: Knowledge, conceived today 
as an ever-growing and networked 
body generated and maintained by 
large communities of partners (e.g., 
scientists, writers, workers), within 
the school is still confined to finite 
pre-packed linear repositories, many 
times outdated (the textbook). 

how do you picture a classroom in 
the middle of the century?
The important issue to be discussed, 
rather than how classrooms will 
look like in the future, or what are 
the benefits and/or drawbacks of the 
new knowledge-related technologies, 
is if and how society (educators, 
policy-makers, relevant social 
agents, citizens at all) is able to 
cope with the challenge of defining 

Para o professor David Mioduser, da Universidade de Tel Aviv, o maior desafio  
dos educadores é desenvolver sistemas de ensino voltados à era digital

To Tel Aviv University’s Professor David Mioduser, the biggest challenge 
facing educators is to develop teaching systems in the digital era

“A velha escola não 
se encaixa mais”

“The old school does 
not fit anymore”

to, concebido hoje como um corpo 
articulado sempre crescente gerado e 
mantido por grandes comunidades de 
parceiros (por exemplo, cientistas, es-
critores e trabalhadores) dentro da es-
cola é ainda confinado a repositórios 
lineares pré-montados, muitas vezes 
obsoletos (o livro didático). 

como o senhor vê a sala de aula em 
meados do século 21?
A questão importante a ser discutida, 
mais do que como as salas de aula 
serão no futuro ou quais os benefí-
cios e/ou obstáculos das novas tec-
nologias ligadas ao conhecimento, é 
se e como a sociedade (educadores, 
legisladores, agentes sociais relevan-
tes, cidadãos etc.) é capaz de encarar 
o desafio de definir as características 
de sistemas educacionais atualiza-
dos, em sinergia com as novas rea-
lidades e necessidades. As escolas, 
inicialmente concebidas em um con-
texto da revolução industrial, foram 
criadas em perfeita sinergia com as 
necessidades sociais, objetivos e cul-
tura da época - produção e educação 
em massa compartilhavam modelos, 
procedimentos e meios. Na nossa so-
ciedade pós-industrial, as realidades 
acima descritas também evoluem, 
bem como nossa compreensão da 
importância da necessidade de ajudar 
o crescimento e a autorrealização de 
cada pessoa, a escola da era industrial 
e as tecnologias associadas não mais 
se enquadram.
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Mioduser: “O conhecimento 
ainda está confinado em 
depósitos pré-embalados e 
muitas vezes já obsoletos” 

Mioduser: “Knowledge is 
still confined to pre-packed 
repositories, many times 
outdated”

*Affordance: É a qualidade de um objeto, ou de um ambiente, que permite que um indivíduo realize uma ação.
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a pedagogia está preparada para en-
carar esse desafio?
Nos últimos 50 anos geramos uma 
grande quantidade de pesquisas e 
conhecimentos práticos sobre como 
as pessoas aprendem em geral e com 
tecnologias avançadas em particu-
lar. Temos realmente conhecimento 
suficiente para começar a formular 
novas pedagogias, novos papéis para 
os professores, novos modelos alter-
nativos aos modelos escolares tra-
dicionais, inclusive a integração de 
meios tecnológicos atualizados para 
o ensino-aprendizagem. A sociedade 
deve assumir a responsabilidade pro-
ativamente. 

em tempos de Whatsapp e twitter, 
as trocas de mensagens são cada vez 
mais sucintas, telegráficas. esse hábito 
não pode prejudicar, a médio e longo 
prazo, a capacidade de articulação e de 
raciocínio de crianças e jovens? 
Não temos ainda perspectiva sufi-
ciente, em tempo e alcance, para ser 
definitivos sobre efeitos e consequên-
cias positivas ou negativas. Por outro 
lado, tivemos várias centenas de anos 
para estudar e aprender sobre o efeito 
da tecnologia impressa na aprendiza-
gem, no pensamento e nos proces-
sos cognitivos, sociais e culturais. A 
pesquisa sistemática e consciente das 
questões importantes – como ganhos 
cognitivos, novas habilidades e es-
tratégias à disposição e demandadas 
pela tecnologia, implicações afetivas, 
sociais e morais – contribuirá para ex-
pandir nossa compreensão dos novos 
fenômenos e projetar ações apropria-
das e modelos de implementação.

Questões sobre a relevância ou a obsolescência 
da manipulação do conhecimento e das 

tecnologias de transmissão já foram muito 
discutidas. Devemos trabalhar muito para agora, 

cuidadosamente, inventar novos modelos

The relevance 
or obsolescence 
of knowledge-
manipulation 

and transmission 
technologies have been 

discussed all along 
human’s history.  

We should work hard  
to mindfully invent the 

new models now

o projeto designing minds, do qual o 
senhor participa, tem por meta colo-
car crianças do jardim da infância em 
contato com novas tecnologias. como 
está o programa? 
O projeto Designing Minds tem 
como objetivo ser uma plataforma 
intelectual e prática para aproximar 
crianças do jardim da infância a 
conteúdos, processos e habilidades 
relacionados ao mundo tecnológi-
co, assim como à própria nature-
za do pensamento humano e dos 
processos de aprendizado. Nele, as 
crianças se dedicam a projetar e a 
processar a resolução de problemas, 
a analisar o mundo dos artefatos - 
“o mundo feito pela cabeça do ho-
mem” - em que vivemos, a entender 
o funcionamento de máquinas inte-
ligentes e a programar robôs usan-
do uma linguagem visual especial-
mente desenvolvida para crianças 
pequenas. Moldado ao longo de dez 
anos de pesquisas, o projeto é efe-
tivamente implementado em jardins 
da infância em diferentes locais de 
Israel, incluindo a periferia. Um 
exemplo comovente são os três jar-
dins da infância em Kiryat Yam, ao 
norte de Haifa, que, depois de quatro 
anos da implantação do programa, 
receberam um prêmio nacional de 
educação por seu pensamento tec-
nológico avançado. Atualmente o 
programa de implementação está se 
expandindo para outras localidades, 
e cerca de 30 professores de jardim 
da infância estão sendo treinados em 
um curso de um ano de duração mi-
nistrado por nós na Universidade de 
Tel Aviv. 

the characteristics of updated 
educational systems in synergy 
with the new realities and needs. 
Schools, initially conceived in the 
context of the industrial revolution, 
were created in perfect synergy with 
the social needs, goals and culture 
of that time – mass production and 
mass education shared models, 
procedures and means. In our 
post-industrial society, as the 
above described realities evolve as 
well as our understanding of the 
importance of the need to support 
each person’s growth and self-
realization, the industrial-era school 
and its associated technologies do 
not longer fit.

Is pedagogy ready to face this 
challenge?
In the last half century, we have 
generated a large amount of 
research and practical knowledge 
about how people learn in general 
and with advanced technologie 
in particular. We do have enough 
knowledge to start formulating 
new pedagogies, new roles for 
teachers, new alternative models 
to traditional schooling, including 
the integration of updated 
technological means for teaching 
and learning. It is society’s call to 
proactively take the responsibility.

message texting has become 
increasingly more concise and 
telegraphic due to Whatsapp 
and twitter. can’t this habit hurt 
articulation and reasoning skills in 
children and youngsters in the long 
term? What can be done about it?
We don’t have enough perspective yet 
(in time and scope) to be definitive 
about neither positive or negative 
effects and consequences (in 
contrast, we have had about several 
hundred years to study and learn 
the effect of the print technology 
on learning, thinking, cognitive 

processes, social and cultural 
processes). Systematic research 
aware to the important questions 
(e.g., cognitive gains, new skills and 
strategies afforded and demanded by 
the technology, affective, social and 
moral implications) will contribute 
to expand our understanding 
of the new phenomena and to 
design appropriate actions and 
implementation models. 

the “designing minds” project, in 
which you participate, aims bringing 
together kindergarten children 
and new technologies. how is the 
program coming along? 
Designing Minds project aims at 
being an intellectual and practical 
platform to bring kindergarten 
children closer to contents, 
processes and skills related to 
the technological world, as well 
as to the own nature of human 
thought and learning processes. 

In it, children engage in design 
and problem solving processes, in 
analyzing the world of artifacts – 
the human-mind-made-world in 
which we live, in understanding the 
functioning of smart machines and 
programming robots using a visual 
language specially developed for 
young children. Molded through 
ten years of research, it is actually 
implemented in kindergartens 
in several locations in Israel, 
including in the periphery. 
A moving example are three 
kindergartens in Kiryat Yam, north 
of Haifa, which after four years 
of implementation of the program 
received a national education 
prize for their work advancing 
technological thinking. Currently 
the implementation program is 
expanding to other localities, and 
about 30 kindergarten teachers are 
being trained in a yearlong course 
conducted by us in TAU. 
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O mundo dos negócios tem se tornado cada vez mais competi-
tivo. Grupos empresariais gigantescos surgem aparentemente 
do nada e se desenvolvem de forma cada vez mais acelerada. 
Ao mesmo tempo, grupos tradicionais, aparentemente sólidos, 
perdem sua relevância ou entram em colapso repentinamente.
Ao analisarmos as razões destes movimentos de criação e 
destruição de valor, concluímos que o fator determinante é 
o humano. Pessoas especialmente qualificadas, profissionais 
altamente preparados são o grande diferenciador das empre-
sas de sucesso.
Para entender a capacitação dos profissionais, utilizamos na 
Korn Ferry uma metodologia que chamamos de KF4D, para 
as Quatro Dimensões do Sucesso:
• Competências: capacidades e comportamentos observáveis, 
incluindo habilidades de gestão que contribuem para uma 
melhor liderança.
• Experiências: qualificações obtidas durante a vida profissional, 
que vão além dos títulos, capturando o impacto da experiência.
• Traços: características de personalidade que exercem forte 
influência nos comportamentos e potencial de liderança.
• Direcionadores: valores, motivações e aspirações que de-
terminam o que é importante, o que motiva e guia decisões e 
trajetória de vida.
Estas quatro dimensões determinam sucesso profissional e se 
desenvolvem durante toda a vida do profissional desde os es-
tágios iniciais de sua educação até atingir níveis profissionais 
mais elevados.
O processo educacional tem uma influência direta no desenvolvi-
mento do profissional nas quatro dimensões acima mencionadas.
Nossa experiência, tendo observado um número elevado de 
executivos de empresas de alta reputação, mostra que a maio-
ria destes executivos teve um compromisso grande com a 
educação. Este compromisso incluiu cursos universitários em 
instituições de alto padrão, pós-graduação, cursos de exten-
são/especialização e cursos de idiomas. Este processo incluiu 
com frequência cursos no exterior e se estendeu durante toda a 

The business world has become more competitive 
than ever. Giant business groups seem to appear 
out of the blue and develop faster and faster. At 
the same time, some apparently solid traditional 
groups lose their relevance, or suddenly collapse.
When analyzing the reasons for creating 
and destroying value, we conclude that the 
determining point is the human factor. A group of 
highly skilled and trained professionals is what 
makes a difference at successful companies.
To understand the training of professionals, we, 
at Korn Ferry, use a methodology we call KF4D 
for the Four Dimensions of Success:
• Skills: clear skills and behaviors, which include 
management skills contributing to a better 
leadership.
• Experience: qualifications acquired throughout 
one’s career, which go beyond job positions, 
capturing the impact of experience.
• Traits: personality traits that exert a strong 
influence on behavior and leadership potential.
• Drivers: Values, motivation, and aspirations 
that determine what is important, what motivates, 
guides decisions, and one’s life path.
These four dimensions determine professional 
success and develop throughout a professional’s 
entire life, from the early stages of their education 
to the highest professional levels.
The educational process has a direct influence on 
the development of the professional in the four 
dimensions above.
Having observed a large number of highly 
reputable company executives, our experience 
shows that most of these executives have had a 
strong commitment to education. This commitment 
includes university courses in high standard 
institutions, graduate courses, extension/
specialization courses, and language courses. 
This process frequently included travels abroad 
and lasts one’s entire career; it has also migrated 
from technical topics to business management, 
strategy/innovation, people management, and 
governance, as the professional takes up more 
senior positions.

by Jairo Okret por Jairo Okret 

Além de conhecimentos técnicos, os profissionais
adquirem uma série de habilidades, que costumam 

acelerar suas carreiras: capacidade de trabalhar 
em equipe, efetividade na comunicação, 
criatividade, organização e priorização Jairo Okret é sócio da Korn Ferry International

Jairo Okret is a partner of Korn Ferry International
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O desafio da formação para  
o sucesso profissional

The challenge of education  
for professional success

Besides specific 
technical expertise, 
professionals clearly

acquire a range of skills, 
which often speed up 
their career: ability to 

work in different teams 
and lead them, effective 

communication, 
creativity, organization 

and prioritization

During these activities, besides 
specific technical expertise, 
professionals clearly acquire 
a range of skills, which often 
speed up their career. Highly 
valued skills include the 
ability to work in different 
teams and lead them, effective 
communication, creativity and 
varied interests, organization 
and prioritization.
The focal point of education in 
the professional development 
process requires those aspiring 
to executive positions to plan 
carefully, making strategic 
decisions after a reflection 
process. A high-quality and 
well-planned educational 
process develops skills in the 
four dimensions and increases 
one’s chances of a successful 
career. 

carreira e migrou de temas técnicos, 
para gestão de negócios, estratégia/
inovação, gestão de pessoas e gover-
nança na medida em que o profissio-
nal ocupa posições mais seniores.
É de se notar que durante estas ati-
vidades, além de conhecimentos 
técnicos específicos, os profissio-
nais adquirem uma série de habi-
lidades, costumam acelerar suas 
carreiras. Entre estas habilidades, 
podemos destacar a capacidade de 
trabalhar em equipes diversas e 
liderá-las, efetividade na comuni-
cação, criatividade e interesses va-
riados, organização e priorização.
A centralidade da educação no pro-
cesso de desenvolvimento profis-
sional obriga o aspirante a cargos 
executivos a planejar este processo 
cuidadosamente, tomando decisões 
estratégicas após um processo de 
reflexão. Um processo educacional 
de qualidade e bem planejado de-
senvolve competências nas quatro 
dimensões e eleva a chance de su-
cesso profissional. 
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Bisturi, só se for absolutamente necessário. Isra-
el é um dos campeões de partos normais na Orga-
nização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Sua preferência pelas vias 
naturais corresponde a 84,6% em cada grupo de 
mil bebês nascidos vivos, pouco atrás da líder Is-
lândia (84,8%) e bem acima da média de 72,4% 
das 34 nações da OCDE. O detalhe é que as gestan-
tes israelenses não têm muita margem de escolha. 
“A maioria dos hospitais de Israel fará a cesárea 
somente por razões médicas. Assim o ‘pedido das 
mães’ pela cesárea sem motivo médico não será 
apoiado”, comenta Nancy Novik, diretora do Na-
tural Childbirth Center (NCC), uma das maternida-
des do Hadassah Medical Center, ligado à Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém (UHJ). 

A lancet is to be used only if absolutely necessary. 
Israel is a champion of natural births according 
to the ranking of the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD). Its 
preference for natural means accounts for 84.6% 
of each group of 1,000 babies born alive, slightly 
behind Iceland (84.8%), and well above the 
72.4% average of OECD’s ranking of 34 nations. 
The main reason is that Israeli pregnant women 
don’t have much of a choice. “Most hospitals in 
Israel will do cesareans for medical reasons only. 
So that ‘mothers request’ for cesarean without 
medical reason will not be supported,” comments 
Nancy Novik, director at the Natural Childbirth 
Center (NCC), one of the maternity hospitals 
within Hadassah Medical Center, connected to the 
Hebrew University of Jerusalem (HUJ).
Good for mothers and babies since it 
considerably reduces the inherent risks of any 
surgery, the good and healthy local custom also 
includes financial incentive. The national health 
plan guarantees natural births without any cost. 
The picture changes when the patient chooses to 
have a C-Section without a medical justification. 
“She will have to find her own surgeon,” Nancy 
notes.
In addition to incentives and deterrents, midwives 
or nurse-midwives are central figures of Israeli 
obstetrics. Some eight out of ten delivering 
mothers are assisted by these professionals, 
before, during and after childbirth. Doctors are 
stand-bys. “Physicians in general are geared for 
pathology and intervention, while midwives, with 
no financial agenda and much more patience 
than physicians, are attuned to the physiological 
process,” NCC’s director points out. 
At the other end of the international ranking 
is Brazil, where 85.5% of babies are delivered 

Campeão mundial de cesarianas, o Brasil começa a seguir os passos de 
Israel, que ocupa o segundo posto no ranking de partos normais da OCDE

A world champion in C-Sections, Brazil is trying to reverse this trend by 
following Israel, which comes in second in OECD’s ranking of natural births

Por vias naturais By natural means

through cesareans. But the 
country is starting to look 
for good practices from other 
countries, including Israel, 
to get rid of the appalling 
global C-Section leadership. 
The boldest initiative is the 
project called Parto Adequado 
(Adequate Childbirth) - a 
partnership of The National 
Regulatory Agency for Private 
Health Insurance and Plans 
(ANS in Portuguese), the 
Albert Einstein Hospital, and 
the Institute for Healthcare 
Improvement - which increased 
natural childbirths from 22% 
to 31% in the 40 hospitals 
connected to the program, 
between September 2014 to 
April 2016. Not by coincidence, 
during that period, there was 
a strong decrease in babies 
admitted to neonatal intensive 
care units in the participating 
hospitals - from 155 to 46 in 
every 1,000 babies born alive 
by April 2016. “It was an 
amazing leap. In just one year, 
we accomplished what we hadn’t 
in 50: containing the advance 
of C-Sections,” says Martha 
Regina de Oliveira, industry 
development director at ANS.
To reverse the up-trending 
number of cesareans, it was 
necessary to invest in many 
fronts. For starters, partners 
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Bom para mães e bebês, já que 
reduz consideravelmente os ris-
cos inerentes a toda e qualquer 
intervenção cirúrgica, o bom e 
saudável costume local conta, in-
clusive, com incentivos monetá-
rios. O Plano Nacional de Saúde 
garante o direito a partos naturais 
sem custo algum. A coisa muda 
de figura se a paciente optar por 
uma cesárea sem justificativa 
médica. “Ela terá de providen-
ciar um cirurgião por conta pró-
pria”, observa Nancy.
Estímulos e freios à parte, o mo-
delo israelense de obstetrícia tem 
como figuras centrais as enfermei-
ras-parteiras, também conhecidas 
como obstetrizes. Cerca de oito 
em cada dez gestantes são acom-
panhadas por estas profissionais 
antes, durante e após os partos. 
Os médicos ficam em segundo 
plano. “Geralmente os médicos 
são preparados para patologia e 
intervenção, enquanto as partei-
ras, sem preocupações financeiras 
e com muito mais paciência do 
que os médicos, estão mais liga-
das com o processo fisiológico”, 
assinala a diretora do NCC. 
No outro extremo do ranking 
internacional, o Brasil, em que  
85,5% dos bebês vêm à luz por 
meio de cirurgias, começa a bus-
car boas práticas em outros pa-
íses, Israel inclusive, para tentar 
se livrar da liderança global em 

cesarianas. A iniciativa de maior 
fôlego é o projeto Parto Adequado 
– uma parceria da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), 
do Hospital Israelita Albert Eins-
tein e do Institute for Healthcare 
Improvement –, que elevou de 
22% para 31% os partos naturais 
nos 40 hospitais vinculados ao 
programa, entre setembro de 2014 
e abril de 2016. No período, não 
por acaso, houve uma forte que-
da de bebês admitidos nas UTIs 
neonatais das instituições partici-
pantes – de 155 para 46 em cada 
mil nascidos vivos até abril de 
2016. “Foi um salto surpreenden-
te. Conseguimos em um ano o que 
não havíamos alcançado em 50: 
conter o avanço das cesarianas”, 
diz Martha Regina de Oliveira, 
diretora de desenvolvimento seto-
rial da ANS. 
Para inverter a curva ascendente 
das cesáreas, foi preciso inves-
tir em várias frentes. Parceiros 
e participantes trataram, logo de 
cara, de desenvolver um traba-
lho de conscientização junto ao 
público feminino, reforçando os 
pontos positivos do parto natural 
e desconstruindo o mito de que 
este é inevitavelmente doloroso. 
Simultaneamente, teve início um 
programa de treinamento e ca-
pacitação de três grupos de pro-
fissionais: equipes de plantão, 
médicos e, seguindo o exemplo 

israelense, enfermeiras obstetras. 
“Antes, o processo já começava 
torto, com o obstetra agendan-
do uma série de cesarianas para 
um mesmo dia”, conta Martha. 
“Agora, as equipes dos hospi-
tais estão aptas a prestar todo o 
atendimento às gestantes e en-
caminhá-las às salas de parto no 
momento adequado.”
A Justiça também abraçou a cau-
sa. Em 30 de novembro de 2015, 
o juiz Victório Giuzio Neto, da 
24ª Vara Federal Cível em São 
Paulo, determinou que os pro-
fissionais de saúde que realiza-
rem parturições normais deverão 
receber remuneração três vezes 
superior à daqueles que opta-
rem por cesarianas. A decisão, 
de caráter nacional, diz respeito 
aos planos de saúde, que são os 
campeões nacionais de cesáreas. 
“A cesárea, muitas vezes, é rea-
lizada por pressões indevidas da 
parturiente e/ou do médico, o que 
não é nada bom, pois aumentar 
custos e elevar riscos é a antítese 
da qualidade”, observa Claudio 
Lottenberg, presidente do Hos-
pital Israelita Albert Einstein. 
“Imagino que o Parto Adequado 
poderá se desdobrar em outras 
iniciativas que questionem, de 
fato, práticas que não têm evi-
dência e eficácia comprovadas. 
Quem sabe seja este o seu maior 
mérito.” 

and participants began developing a joint 
awareness program with women, reinforcing 
the positive aspects of natural childbirth and 
disallowing the myth that natural delivery 
is inevitably painful. At the same time, a 
training and educational program was 
initiated with three groups of professionals: 
teams on duty, physicians, and – following 
the Israeli example – nurse-midwives. 
“The previous system started the wrong way, 
with the obstetrician scheduling several 
C-Sections on the same day,” says Martha. 
“Now, hospital teams are prepared to assist 
women about to give birth and take them to 
the delivery room at the right moment.”
Justice has also embraced the cause. 
On November 30, 2015, Judge Victório 
Giuzio Neto, from the 24ª Federal Civil 
Court in São Paulo, determined that 
health professionals who perform natural 
deliveries should earn three times as much 
as those ones who go for C-Sections. As 
a nationwide court decision, it concerns 
health insurance plans, who are national 
C-Section champions. “Sometimes cesareans 
occur for undue pressure from either the 
patient and/or the physician, which is not 
good at all, because adding to costs and 
risks is the opposite of quality,” observes 
Claudio Lottenberg, president of the Albert 
Einstein Hospital. “I think that the Adequate 
Childbirth project may unfold into other 
initiatives that really question practices  
with no supporting evidence of effectiveness.  
This may be its greatest value.” 

O modelo israelense de obstetrícia tem como figuras 
centrais as enfermeiras-parteiras, também conhecidas 

como obstetrizes. Cerca de oito em cada dez 
gestantes são acompanhadas por estas profissionais

Midwives or nurse midwives are central figures  
of Israeli obstetrics. Some eight out of ten  
delivering mothers are assisted by these 

professionals, before, during and after childbirth
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Research and development in the 
healthcare and medicine areas are 
on the rise in Israel. In 2015, Israel 
Advanced Technology Industries 
(IATI), the leader among local front-
runners in life sciences, counted a 
record number of 1,380 companies 
in the country – 40.2% more than 
in 2010. The sophisticated group 
is led by machine and equipment 
manufacturers, with 52.5% of the 
total; followed by pharmaceutical 
and biotechnology laboratories, with 
22.9%; and healthcare and digital 
health companies, with 20.6%. 
“Healthcare innovation has long 
been a national priority, presenting 
Israel with a tremendous opportunity 
to become a global leader in fields 
such as patient empowerment and 
engagement, tele-care, mobile health 
and big data,” said Avi Hasson, Chief 
Scientist of Israel’s Ministry of the 
Economy, in September 2015. 
A significant part of IATI’s list is 
made up of startups, such as Talkitt, 
MobileODT, iFeel Labs, and 
Doctome. All these companies were 
among the ten finalists of Medica App 
in November 2015. Medica App is an 
apps competition held in Germany, 
as part of Medica, the world’s largest 
Medicine trade show. The highlights 
were Jerusalem’s Talkitt, which won 
the competition with its technology 
that allows vocally-impaired patients 
to communicate verbally, and Tel 
Aviv’s MobileODT, which won the 

Criativas e ousadas, as startups israelenses reforçam a  
posição de destaque do país no cenário das ciências da vida

Creative and bold, Israeli startups reinforce their country’s 
outstanding position on the life sciences ranking

O exemplo das pequenas Small companies  
set the example

A pesquisa e o desenvolvimento nas áreas de saúde e me-
dicina estão em alta em Israel. Em 2015, o Israel Advan-
ced Technology Industries (IATI), principal representan-
te local dos segmentos de ponta das chamadas ciências 
da vida, registrou o número recorde de 1.380 companhias 
do ramo no país – 40,2% a mais do que em 2010. O so-
fisticado grupo é liderado por fabricantes de aparelhos e 
equipamentos, com 52,5% do total, vindo a seguir labo-
ratórios farmacêuticos e de biotecnologia (22,9%) e em-
presas de healthcare e saúde digital (20,6%). “As inova-
ções em saúde há muito tempo são prioridade nacional, 
dando a Israel a tremenda oportunidade de se tornar líder 
global em áreas como a melhoria de vida e empodera-
mento de pacientes, teleassistência ou assistência remota, 
serviço de saúde móvel e megadados”, declarou Avi Has-
son, cientista-chefe do Ministério da Economia de Israel, 
em setembro de 2015.
Boa parte da listagem do IATI é composta por startups. 
São os casos da Talkitt, MobileODT, iFeel Labs e Doc-
tome, que marcaram presença, em novembro de 2015, 
entre as dez finalistas da Medica App, competição de 
aplicativos promovida na Alemanha em paralelo à Medi-
ca, a maior feira global de medicina. Os destaques foram 
a Talkitt, de Jerusalém, vencedora do concurso com a sua 
tecnologia que permite a comunicação oral por portado-
res de deficiências vocais, e a MobileODT, de Tel Aviv, 
contemplada com o terceiro prêmio pelo EVA System, 
voltado ao diagnóstico de câncer do colo do útero.
Responsável pela morte de 270 mil mulheres a cada ano, 
85% das quais nos países desenvolvidos, a doença pode 
ser facilmente curada. A partir de diagnósticos realizados 
nos cinco primeiros anos após o início do processo can-
cerígeno, uma única visita a uma clínica basta, em 95% 
dos casos, para um tratamento eficaz. “O câncer do colo 
do útero é causado pelo papilomavirus humano (HPV), 
que é transmitido pelo contato sexual. Por isso, é im-
portante que as mulheres façam exames regulares para 
encontrar alterações nas células do colo do útero antes 
que se tornem cancerígenas”, diz ao Anuário Ariel Beery, 
CEO e fundador da MobileODT.
A contribuição da pequena empresa para a prevenção da 
moléstia é um colposcópio portátil, aparelho que, acopla-

third prize for its EVA System, geared 
to cervical cancer diagnosis.
The cause of death of 270,000 
women every year, 85% of which in 
developed countries, cervical cancer 
can be easily cured. When diagnosed 
in the first five years after the onset 
of cancer, a single visit to a clinic is 
enough for a successful treatment, 
in 95% of cases. “Cervical cancer 
is caused by a virus called human 
papillomavirus (HPV) that is spread 
by sexual contact. That’s why it’s 
important for women to have regular 
screenings to find changes in cervical 
cells before they turn into cancer,” 
says Ariel Beery, MobileODT’s CEO 
and founder to the Yearbook.
This small company’s contribution 
to the prevention of this kind of 
cancer is a portable colposcope, an 
instrument which, once connected to 
a smartphone, allows visualization 
and analysis of the cervix in real 
time. Launched in 2012, it is 
affordable, easy to operate and, 
more importantly, enables massive 
prevention campaigns, through 
visits of healthcare crews to 

communities, as occurs in Mexico. 
“Over 6,000 women have been 
screened by the EVA System,” says 
Beery. “Our technology is being 
used to screen women globally 
in 20 countries, including sub-
Saharian Africa, Central America, 
North America, the Caribbean and 
Europe. Currently we are planning 
expansion into the Latin American 
and European markets.”
Also specialized in apps, Sesame 
Enable has focused on people 
with severe motor disabilities 
– around 150 million around 
the world. Such is the case of 
electrical engineer Giora Livne, 
who became tetraplegic in 2007. 
At the beginning of the decade, 
he was impressed to watch on TV 
a demonstration of a smartphone 
game that could be commanded by 
the user’s head movements. With 
the help of a third party, Livne 
called computer engineer Oded Ben 
Dov, who created the technology, 
and told him: “I can’t move my 
hands or legs. Could you make me 
a smartphone I could use?”

Israel has established itself as a leading center  
of innovation in biomedical research and 

development. The country’s entrepreneurial  
spirit together with its academic excellence 

continues to fuel the biomed industry

EVA System: aplicativo e 
hardware contra o câncer

EVA System: App and 
hardware against cancer
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The two Tel Avivians struck up an 
immediate friendship. They also 
decided to become partners in a 
new venture. This is how Sesame 
Enable was established in 2012. 
The company was backed by the 
Office of the Chief Scientist (OCS). 
As a business partner, the company 
chose Google, which adapted the 
technology developed by Ben  
Dov to the Android-powered  
Nexus 5 cell phone.
Sesame’s smartphone is easy to use. 
Introduced in May 2015, it must 
be turned on and propped within a 
distance of 40 to 60 centimeters from 
the user’s face. To access the app, 
all the user has to do is say “Open, 
Sesame!” From then on, with simple 
head movements, which command 
the controls on the menu of the 
mobile’s screen, it is possible, for 
instance, to make calls, send e-mails 
and browse the internet. “Our next 
step in to penetrate more markets, 
especially the United States and 
Europe, and increase awareness of 
the Sesame solution. We are working 
with the Veteran’s Administration of 
the United States on a special version 
of Sesame,” says Ben Dov.
Much like Sesame Enable’s co-
founder, industrial engineer Amatsia 
Raanan, from the little town of 
Hod-Hasharon, also had a special 
motivation to put his creativity to 
work for the well-being of others. In 

para ver. “Israel firmou-se como um 
dos principais centros de inovação 
em pesquisa e desenvolvimento bio-
médicos. O espírito empresarial do 
país, juntamente com sua excelência 
acadêmica, continua a alimentar a in-
dústria da biomedicina, à medida que 
se expande e amadurece”, declarou 
em março de 2016, à Business Wire, 
Benny Zeevi, sócio-gerente da Tel 
Aviv Venture Partners e integrante da 
diretoria do IATI. 

his case, however, the trigger was a 
family tragedy: his mother’s death, 
following a second hip fracture. He 
then discovered that hip fractures had 
become something of a pandemic, 
especially among the elderly, leading 
to the hospitalization of more than 2 
million people over 65 every year. Of 
this total, 30% die up to 12 months 
after the trauma – which are caused 
by falls, 95% of the times – and only 
20% recover completely. “Raanan 
searched for a technology solution, 
and when he realized that there were 
no available solutions, he decided 
to develop one,” says executive Guy 
Lerner, who has been working with 
Mr. Raanan on the project.
The answer came at the beginning 
of the decade: Hip-Hope, a belt 
equipped with two side airbags. 
These protectors are activated by a 
system that detects, in a split second, 
any loss of stability by the user, 
minimizing the impact of the patient’s 
hip on the ground. The technology 
was approved by the lab of the 
Simon Fraser University in Canada, 
an international benchmark in fall 
prevention techniques. “Hip-Hope 
airbag impact reduction was tested 
by using an apparatus simulating a 
real hip joint. The measured impact 
force was in the order of 5% to 10% 

compared to an unprotected fall”, 
says Lerner.
Backed by the Office of the Chief 
Scientist of Israel, Raanan intends 
to start his production in 2016, 
and already has plans to export 
– including to Brazil. His story 
is similar to those of many other 
Israeli startups which are now in 
the final touches before presenting 
their cutting-edge innovations to 
the global market. One example is 
Oxitone, which is currently about 
to introduce a bracelet that can 
measure the oxygen in the user’s 
blood without the use of needles 
or sensors; another is Endobetix, 
which created a non-surgical 
implant for the treatment of type-2 
diabetes; and Vecoy Nanomedicines, 
which uses nanotechnology to fight 
viral infections. It’s just a matter 
of waiting to see. “Israel has 
established itself as a leading center 
of innovation in biomedical research 
and development. The country’s 
entrepreneurial spirit together with 
its academic excellence continues 
to fuel the biomed industry, as it 
expands and matures”, said Benny 
Zeevi, Managing-partner of  
Tel Aviv Venture Partners and a 
member of IATI board, to Business 
Wire, in March 2016. 

O aparelho, lançado em maio de 
2015, deve ser ligado e colocado em 
um suporte a uma distância entre 40 
e 60 centímetros do rosto do usuário. 
Para acessar o aplicativo basta dizer 
“Open Sesame!”. Daí por diante, 
com simples movimentos da cabeça, 
que acionam os controles do menu 
exibidos na tela do celular, é possí-
vel, por exemplo, realizar chamadas 
telefônicas, enviar e-mails e navegar 
na internet. “Nosso próximo passo é 
penetrar em mais mercados consu-
midores, especialmente nos Estados 
Unidos e na Europa, e aumentar a 
conscientização sobre a Sesame Ena-
ble. Estamos trabalhando com a Ad-
ministração de Veteranos dos Estados 
Unidos (Veteran’s Administration of 
United States) em uma versão espe-
cial da Sesame”, revela Ben Dov.
Assim como o cofundador da Sesa-
me Enable, o engenheiro industrial 
Amatsia Raanan, da pequena Hod-
-Hasharon, também teve uma mo-
tivação especial para colocar a sua 
criatividade a serviço do bem-estar 
alheio. No seu caso, contudo, o estí-
mulo surgiu de um drama familiar: a 
morte da sua mãe, em decorrência de 
uma segunda fratura de quadril. Ele 
descobriu, então, que as fraturas de 
quadril haviam se tornado uma epi-

demia mundial, particularmente entre 
idosos, provocando a internação hos-
pitalar de mais de 2 milhões de pesso-
as com mais de 65 anos a cada tem-
porada. Do total, 30% morrem até 12 
meses após os traumatismos – causa-
dos, em 95% dos casos, por quedas – 
e só 20% se recuperam integralmente. 
“Raanan procurou uma solução base-
ada na tecnologia e, quando percebeu 
que não havia, resolveu desenvolver 
sua solução”, conta o executivo Guy 
Lerner, que vem trabalhando em con-
junto com o engenheiro na execução 
do projeto.
A resposta surgiu no início da dé-
cada. Trata-se de um cinto, o Hip-
-Hope, que conta com dois airbags 
laterais. Os protetores são acionados 
por um sistema que detecta, em uma 
fração de segundo, desequilíbrios 
do usuário, atenuando o impacto do 
quadril com o solo. A tecnologia foi 
aprovada pelo laboratório da uni-
versidade Simon Fraser, no Canadá, 
referência internacional em técnicas 
de prevenção de quedas. “A redução 
do impacto do Hip-Hope airbag foi 
testada com um aparelho que simula 
a articulação real do quadril. A força 
de impacto medida foi da ordem de 
5% a 10% em comparação com uma 
queda desprotegida”, destaca Lerner.
Apoiado pelo Escritório do Cientis-
ta-chefe de Israel, Raanan pretende 
iniciar a produção ainda em 2016, e 
já planeja exportar – inclusive para o 
Brasil. O roteiro é semelhante ao de 
diversas outras startups israelenses 
que estão em contagem regressiva 
para apresentar inovações de ponta 
ao mercado global. Alguns exemplos 
são a Oxitone, que dá os retoques fi-
nais em uma pulseira capaz de medir 
a oxigenação do sangue sem o au-
xílio de agulhas e sensores; a Endo-
betix, criadora de um implante não 
cirúrgico para o tratamento da diabe-
tes tipo 2; e a Vecoy Nanomedicines, 
que utiliza a nanotecnologia no com-
bate a infecções virais. É aguardar 

do a um smartphone, permite a visu-
alização e análise do colo do útero 
em tempo real. Lançado em 2012, o 
dispositivo tem custo acessível, é de 
fácil manuseio e, o mais importante, 
viabiliza a realização de campanhas 
de prevenção massivas, por meio de 
visitas de equipes de saúde às comu-
nidades, como ocorre no México. 
“Mais de 6 mil mulheres foram exa-
minadas com o EVA System”, in-
forma Beery. “Nossa tecnologia está 
sendo usada para examinar mulheres 
em 20 países ao redor do mundo, in-
cluindo África Subsaariana, América 
Central, América do Norte, Caribe e 
Europa. E, agora, planejamos expan-
dir nossas atividades para a América 
Latina e novos mercados europeus”.
Também especializada em aplica-
tivos, a Sesame Enable voltou suas 
atenções para os portadores de gra-
ves deficiências motoras, que somam 
150 milhões ao redor do mundo. É 
o caso do engenheiro elétrico Gio-
ra Livne, que ficou tetraplégico em 
2007. No início da década, ele ficou 
impressionado ao assistir, na TV, 
à demonstração de um jogo para 
smartphones acionado por gestos da 
cabeça do usuário. Com a ajuda de 
terceiros, Livne ligou para o criador 
da tecnologia, o engenheiro de com-
putação Oded Ben Dov, e disse-lhe: 
“Não consigo mexer minhas mãos ou 
pernas. Será que você pode fazer um 
smartphone que eu consiga usar?”
A afinidade entre os dois morado-
res de Tel Aviv foi imediata. Além 
de amigos, resolveram se tornar só-
cios em um novo empreendimento. 
Surgia, em 2012, a Sesame Enable, 
que recebeu apoio do Escritório do 
Cientista-chefe de Israel (OCS, na 
sigla em inglês). Como parceiro 
de negócios, a empresa optou pelo 
Google, que adaptou a tecnologia 
desenvolvida por Ben Dov ao celu-
lar Nexus 5, dotado de um sistema 
operacional Android.
O Sesame smartphone é de fácil uso. 

Israel firmou-se como um 
dos principais centros de 
inovação em pesquisa 

e desenvolvimento 
biomédicos. O espírito 
empresarial do país, 
juntamente com sua 

excelência acadêmica, 
continua a alimentar a 

indústria da biomedicina

Honra ao mérito: Talkitt  
e MobileODT premiadas  
na Medica App 

Honors award: Talkitt  
and MobileODT awarded  
at Medica App
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*Autor, entre outras obras, de “A saúde brasileira 
pode dar certo” (Atheneu, 2007) e “Saúde e 
cidadania – A tecnologia a serviço do paciente e 
não o contrário” (Atheneu, 2015). 
*Author of, among other titles: “A saúde brasileira 
pode dar certo” (The Brazilian health system can 
work*) - Atheneu, 2007 and “Saúde e cidadania 
– A tecnologia a serviço do paciente e não o 
contrário” (Health and Citizenship - Technology to 
serve the patient and not the other way around) 
- Atheneu, 2015. These books have not been 
translated into English.

Seja no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, ou em 
qualquer parte do mundo, um desafio comum às socie-
dades é o financiamento do sistema de saúde, indepen-
dentemente do modelo adotado em cada país. De modo 
geral, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
sistema de saúde, para ter êxito, deve se sustentar, de-
monstrar sua capacidade de melhorar a saúde da popu-
lação, ter capacidade de responder aos anseios de seus 
usuários e ser financiado de forma viável.
Dentro dessa perspectiva, dois elementos devem ser 
avaliados com maior profundidade. O primeiro diz res-
peito às questões relativas ao envelhecimento da popu-
lação, que não só quer viver mais como deseja viver 
melhor. Isso significa que o investimento relacionado 
à seguridade social deverá ter um peso mais repre-
sentativo, com o consequente alongamento das idades 
mínimas de aposentadoria e uma análise mais apurada 
da mecânica das contribuições. O segundo aspecto diz 

respeito ao uso adequado da tecnologia, que, uma vez 
incorporada, deve de fato agregar valor e não somen-
te gasto. Para se chegar às respostas, vários aspectos 
devem ser considerados. O primeiro diz respeito à ne-
cessidade de criação de processos mais aprimorados no 
que tange à avaliação dos benefícios reais e aos ganhos 
que uma tecnologia poderá proporcionar.
Considero o modelo atual da saúde brasileira insuficien-
te para atender as atuais e futuras demandas, sendo um 
de seus problemas mais sérios a falta de compromisso 
na entrega de resultados e performances. Fala-se muito 
sobre dados de produção e quase nada acerca da qua-
lidade dessas entregas. Quem sabe o grande mérito da 
reforma de saúde realizada nos Estados Unidos, pelo 
presidente Barack Obama, seja a de considerar aspectos 

Whether in Brazil, Japan, the 
United States, or any other country 
worldwide, a common challenge is 
how to fund the health care system, 
regardless of each country’s model. 
According to the World Health 
Organization (WHO), a successful 
health care system should be self-
supported, as a general rule. It 
should be able to demonstrate that 
it is capable of improving people’s 
health and responding to its users’ 
needs, besides being funded in a 
feasible way. 
From this standpoint, two aspects 
must be more carefully assessed. 
The first relates to the aging of 
the population: people don’t just 
want to live longer, but better. This 
means that the investment in social 
security should be more sensible, 
with the consequent extension of 
the minimum retirement age and a 
thorough review of the contribution 
process mechanics. The second 
aspect is about a more adequate use 
of technology, which, once adopted, 
should really add value, not just cost. 
To find the answers, several items 
should be considered. The first is 
the need to create better processes, 
as regards the appraisal of actual 
benefits and gains that a technology 
should provide. 
I consider the current model of 
the Brazilian health care system 
insufficient to meet existing and 
future demands, and one of its most 
serious problems is the lack of 
commitment when delivering results 
and performances. Much is said 
about production data and almost 
nothing about the quality of those 
deliveries. Maybe the great merit of 

relacionados à qualidade como fruto 
de um forte investimento nas mecâ-
nicas de Tecnologia da Informação 
(TI). A TI será capaz de gerar uma 
quantidade de dados jamais propos-
ta e esta massa, uma vez digitaliza-
da, trará oportunidades de melhoria 
e oportunidades de automação. A 
automação proporciona uma redu-
ção de custos, trazendo, ao mesmo 
tempo, segurança processual.
O setor de saúde tem um longo ca-
minho no sentido de promover me-
lhorias que coíbam desperdícios e 
usos impróprios da tecnologia. A 
ideia de que a tecnologia sempre 
traz valor é falsa. Aliás, precisamos 
ter claro que ela está a serviço do ho-
mem e não o contrário.
O Brasil se propôs a encarar uma 
grande tarefa: constituir o maior 
sistema universalizante do planeta. 
Muitos avanços aconteceram, mas 
estamos diante de um sistema pauta-
do pela equidade, a universalidade e 
a integralidade, conforme dita a nos-
sa Constituição. As oportunidades 
de colaboração entre Brasil e Israel 
são enormes. Isto, de certa forma, já 
vem ocorrendo, através da absorção 
de alta tecnologia israelense. Estou 
seguro de que temos um belo desa-
fio pela frente. 

the health care reform in the United States, headed by 
President Barack Obama, is to consider the quality-
related aspects resulting from a heavy investment 
in Information Technology (IT). IT will be able to 
generate a large amount of data as never before, 
and this volume, once scanned, will surely bring 
improvement and automation opportunities. And 
automation provides cost reduction while ensuring 
safe processes. The health care segment has a long 
way to go to promote improvements that can curb 
waste and inadequate uses of the technology. The 
idea that technology will always bring value is false. 
Incidentally, we have to make certain that it serves 
man, not the other way around.
Brazil has undertaken a major task: building the 
most universal system on the planet. Many advances 
have occurred, but we are far from a system based 
on equality, universality, and integrity, as our 
Constitution dictates. The collaboration opportunities 
between Brazil and Israel are vast. And, to a certain 
extent, this has been occurring in that Brazil has been 
absorbing cutting-edge Israeli of technology. I am 
certain that we have a bright future ahead. 

A tecnologia e seus mitos Technology and its myths
by Claudio Lottenberg* por Claudio Lottenberg* 

Há um longo caminho no sentido de promover 
melhorias que coíbam desperdícios e usos 

impróprios da tecnologia. A ideia de que a tecnologia 
sempre traz valor é falsa. Precisamos ter claro que  

ela está a serviço do homem e não o contrário

Claudio Lottenberg é oftalmologista e  
presidente do Hospital Israelita Albert Einstein 

Claudio Lottenberg is an ophthalmologist  
and the President of Albert Einstein Hospital
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We have a long way to 
go in order to promote 

improvements that 
can curb waste and 

inadequate uses of the 
technology. The idea that 

technology will always 
bring value is false. We 

have to make certain that 
it serves man, not the 

other way around
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amil.com.br

Não importa qual seja 
o tamanho da sua empresa.
Nossos planos combinam 
com os seus.

A Amil tem planos sob medida para a sua empresa.
Só a solidez e a segurança de um plano completo é capaz de oferecer a solução perfeita para 
todas as necessidades e para todos os tipos de empresa. Inclusive a sua, claro. E isso só é possível 
quando você conta com pessoas comprometidas que se dedicam para melhorar a vida dos seus 
funcionários. Pessoas que pensam, criam, trabalham e lutam para que eles tenham algo muito 
maior do que um plano de saúde. Para que eles tenham uma vida de saúde.
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wO Brasil se tornou um mercado re-
levante para as indústrias israelen-
ses da área de saúde. Entre 2009 e 
2015, as exportações somaram US$ 
7,2 bilhões, tendo apresentado um 
crescimento de 47,7%, para a casa 
de US$ 790,6 milhões. Boa parte 
desses números deve-se à “descober-
ta”, pelos fabricantes israelenses, da 
Hospitalar, uma das maiores feiras 
internacionais de produtos e serviços 
de saúde. Realizado em São Paulo 
desde 1994, o evento aproxima com-
pradores e vendedores e, além de ne-
gócios, viabiliza o debate da agenda 
do setor, por meio do Fórum de Ges-
tão, promovido simultaneamente. 

Em sua 23ª edição, de 17 a 20 de 
maio de 2016, a Hospitalar ocupou 
o Centro de Convenções e os qua-
tro pavilhões de exposição do Expo 
Center Norte. Foram 1.250 exposi-
tores de 37 países, que receberam 
mais de 90 mil visitas. Israel, uma 
vez mais, marcou presença. “Pela 
oitava vez, tivemos empresas isra-
elenses na feira – algumas estrean-
tes, outras já conhecidas pelo nosso 
público. Como sempre, elas contam 
com o apoio do Israel Export and 
International Cooperation Institute”, 
conta Waleska Santos, presidente da 
Hospitalar, que concedeu entrevista 
ao Anuário. Confira a seguir.

Quando os expositores israelenses 
aderiram à hospitalar? 
Israel estreou na Hospitalar em 
1995. Ao longo de todos estes anos, 
participaram da Hospitalar cerca de 
40 empresas israelenses dos mais 
variados setores da indústria médi-
co-hospitalar – de móveis e equipa-
mentos a instrumentos e sistemas 
para esterilização e desinfecção, 
passando por produtos para clínicas 
e laboratórios, de ortopedia e rea-
bilitação. Israel sempre se destacou 
pela excelência de seus produtos, 
pesquisa e inovação nos mais di-

Brazil has become an important market for the Israeli 
health care industry. Between 2009 and 2015 exports 
totaled US$7.2 billion, accounting for a 47.7% 
increase to some US$790.6 million. A major part 
of these figures is due to the Israeli manufacturers’ 
“discovery” of Hospitalar, one of the biggest 
international health care service and products 
trade show. Held in São Paulo since 1994, the show 
brings together buyers and sellers and, in addition 
to business, the industry debates its agenda through 
Management Forum, which is held at the same time. 
In its 23rd edition, from May 17 to 20, 2016, the 
Hospitalar fair is held at the Convention Center and 
the four pavilions of Expo Center Norte. Traders 
include 1,250 exhibitors from 37 countries, which 
welcome over 90,000 visitors. “It is the 8th time we 
have Israeli companies participating – some of them 
for the first time, others already known to our public. 
As usual, they are supported by the Israel Export and 
International Cooperation Institute,” says Hospitalar 
President Waleska Santos, who was interviewed for 
this Yearbook. Check it out below:

When did Israeli exhibitors first join hospitalar?
Their first time at Hospitalar was in 1995. 
Throughout these years, over 40 companies from 
different segments of the health care industry have 
participated in the event. From medical furniture, 
equipment, sterilization and disinfection systems, 
to products for clinics and labs, orthopedic and 
rehabilitation devices. Israel has always stood 
out thanks to the excellence of its products and its 
research and innovation in several segments of the 
health care industry. Its presence always draws a lot 
of attention from visitors, adding value to the event.

What is the influence of the medical mission to Israel, 
promoted by the Brazil-Israel chamber of commerce 

and Industry in 2013, as regards the 
strengthening of ties between the Israeli 
industry and hospitalar? 
The Medical Mission to Israel in which 
I participated resulted in a change 
in the profile of the International 
Conference of Health Care Services 
(CISS) - the Management Forum’s 
flagship, which organizes about 50 
other events, among seminars and 
workshops. After learning about 
Israel’s health care system, its hospitals 
and research centers, universities, 
its teaching philosophy and the 
integration between medicine and other 
professions, we decided to extend CISS’ 
spectrum, so far focused exclusively on 
public and private policy management, 
to contemplate manufacturers and 
suppliers in general. So the initial 
theme of the conference’s new profile 
in 2014 was the importance of four 
major clusters as a way of advancing 
health care service: Cleveland in the 
U.S., Medical Valley in Germany, the 
National Health Service in the U.K., 
and Israel’s health care service. The 
presentation has contributed to the 
discussion of these models of industry 
integration in Brazil and other Latin 
American countries taking part in the 
forum.

how many Israeli exhibitors participate in 
hospitalar 2016? Who are the “rookies” 
and who are the “veterans”? 
In Hospitalar’s 23rd edition, Israel 
marks its presence with seven 

A Hospitalar, uma das maiores feiras internacionais de produtos e serviços de saúde, 
abriu as portas do mercado brasileiro às indústrias israelenses

Hospitalar, one of the biggest international fairs of health care products 
and services, opened the Brazilian market to Israeli industries

Vitrine global Global vitrine
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versos segmentos do setor de saúde. 
Sua presença sempre desperta mui-
to interesse nos visitantes da feira, 
agregando valor ao evento. 

Qual o peso da missão médica a Israel, 
promovida pela câmara Brasil-Israel de 
comércio e Indústria em 2013, no for-
talecimento dos vínculos entre a indús-
tria israelense e a hospitalar? 
A Missão Médica a Israel, da qual 
participei, provocou a mudança do 
perfil do Congresso Internacional 
de Serviços de Saúde (CISS), car-
ro-chefe do Fórum de Gestão, que 
congrega cerca de 50 outros even-
tos, entre seminários e workshops. 
Depois de conhecer o sistema de 
saúde de Israel, seus hospitais e 
centros de pesquisa, as universida-
des, sua filosofia de ensino e a in-
tegração entre a medicina e outras 
profissões, decidimos ampliar o 
escopo do CISS, até então focado 
unicamente em gestão de políticas 
públicas e privadas, contemplan-
do também a indústria e os forne-
cedores em geral. Dessa forma, 
foi lançado como tema inicial do 
novo perfil do congresso, em 2014, 
a importância de quatro grandes 
clusters como alavanca para a evo-
lução dos serviços de saúde: o de 
Cleveland, nos Estados Unidos; 
o Medical Valley, na Alemanha; o 
National Health Service, no Reino 
Unido; e o de Israel. A apresentação 
contribuiu para a discussão desses 

Waleska: “Expositores israelenses 
agregam valor ao evento”

Waleska: “Israeli exhibitors add 
value to the event”
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modelos de integração setorial no 
Brasil e em outros países da Améri-
ca Latina que participam do fórum.

Quantos expositores israelenses parti-
ciparam da hospitalar 2016? Quais os 
estreantes e os “veteranos”? 
Na 23ª edição da Hospitalar, Israel 
marcou presença com sete empresas.
Três já participaram da feira: a 
Biometrix (produtos de consu-
mo), a Cnoga (eletromédicos) e a 
Flight (eletromédicos). As outras 

companies. Three have already 
taken part in the trade show: 
Biometrix (consumer products), 
Cnoga (medical-electronics) and 
Flight (medical-electronics). The 
four “rookies” are: Mennem 
(instruments), Miniplast (clinical 
and lab products), Noam 
(consumer products), and Schekel 
(furniture and equipment).

quatro, estrearam: a Mennem (ins-
trumentos), a Miniplast (produtos 
para clínica e laboratório), a Noam 
(produtos de consumo) e a Schekel 
(móveis e equipamentos).

Que produtos “made in Brazil” expos-
tos na feira mais atraem a atenção de 
compradores israelenses?
Um exemplo são aparelhos e equi-
pamentos odontológicos, mas os 
israelenses também estão atentos a 
novidades de outras procedências 

Which products “made in Brazil” 
are the most attractive to potential 
Israeli buyers? 
One example is dental instruments 
and equipment, but Israel is also 
paying attention to other new 
products at Hospitalar. After all, 
the trade show is a world event, 
with exhibitors from 37 countries. 
No country in the world is self-

apresentadas na Hospitalar. Afinal, 
a feira é um evento mundial, que 
conta com expositores de 37 nações. 
Não existe no mundo da saúde país 
autossuficiente em produtos e equi-
pamentos médicos. Daí o sucesso 
internacional da Hospitalar, que há 
mais de duas décadas vem promo-
vendo o encontro entre compradores 
e fornecedores de produtos, equipa-
mentos e serviços para todo e qual-
quer estabelecimento de saúde, tan-
to público como privado. 

sufficient in terms of medical 
equipment and products. Hence 
Hospitalar’s more than two 
decades of international success. 
This has advanced networking 
between buyers and suppliers 
of products, equipment, and 
services for every health care 
organization, whether public or 
private. 

Concorrência: a feira reúne 1.250 
expositores de 37 países

Competitiveness: the fair comprises 
1,250 exhibitors from 37 countries
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Qualidade 
e segurança 
acima de tudo

A TevA é a empresa número 1 no mundo em medicamentos genéricos e também  
a número 1 na produção de insumos farmacêuticos. está em 60 países e já ultrapassa 
os 40 mil colaboradores. Hoje, uma das 10 maiores empresas farmacêuticas  
do mundo. A TevA investe em pesquisa e desenvolvimento. São mais  
de 1000 moléculas no portifólio e 4,2 milhões de receitas-dia preenchidas  
com seus produtos. Há mais de 100 anos, a TevA tem uma abordagem humanizada 
e produtos inovadores. Isso se traduz num compromisso com o futuro. Beneficiar  
um número cada vez maior de pessoas é o resultado que tanto comemoramos.

Rua James Joule, 92 • 15º andar
São Paulo • SP • 04576-080

(11) 5105-5750

www.tevabrasil.com.br

saúde • health
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Over the last decades, Israel has 
built a solid reputation in the 
equipment and defense systems 
segment. With exports amounting 
to $5.7 billion in 2015, according 
to the Ministry of Defense, the 
country is one of the top ten 
players worldwide, with four 
companies among the industry’s 
top hundred: Elbit Systems, Israel 
Aerospace Industries (IAI), Rafael 
Advanced Defense Systems, and 
Israel Military Industries (IMI). 
These are respectively placed 
in 29th, 35th, 48th, and 94th 
positions in the 2015 ranking of 
Defense News magazine of the 
U.S.A. In addition to large figures, 
the Israelis are also noted for 
their creativity and innovation, 
as seen by the public attending 
the 19th edition of Milipol, one 
of the industry’s most important 
events. Held in Paris November 
17 to 20, 2015, the exhibition 
attracted nearly 30,000 visitors, 
and got an additional spotlight 
due to terrorist attacks that killed 
130 people in the city a few days 
earlier.
“We have seen an increase 
in the demand to meet with 
companies that have border 
protection technology. Against 
the background of recent events, 
this year we expect an increased 
interest on behalf of European 
countries in the products and 
services presented in the Israeli 
pavilion”, said Ohad Cohen, 
head of the Foreign Trade 

Administration at the Ministry  
of Economy, to the website  
Israel Defense, before the  
opening of the fair.
Installed at the stand of the 
International Institute for Export 
& Cooperation of Israel, Laser 
Detect Systems (LDS) was in 
fact one of the companies that 
attracted this particular interest. 
No wonder, for in its 12 years 
of activity LDS has specialized 
in the development of explosive, 
drug, and toxic material 
detection equipment – which 
makes it ideal for surveillance 
teams working at airports, 
border checkpoints, highways, 
railroad stations, and ports. Its 
new asset, officially launched 
at Milipol, is the G-Scan Pro, 
a scanner that detects, in less 
than three seconds, the presence 
of hazardous and prohibited 
substances in liquids, grains, and 
powders in clear and translucent 
packaging. “The device weighs 
only 1.6 kg and has a database 
that can be constantly updated,” 
says Adi Cooper, marketing 
and business development vice 
president.
In fact, G-Scan Pro is the 
portable model of B-Scan, 
another LDS item that has 
just gotten a new version. The 
basic difference between them 
is that the latter, with 12.5 
kilos, performs spectrographic 
analysis of containers in an inner 
compartment. “The technologies 

Israel construiu, ao longo das últimas décadas, uma 
sólida reputação no segmento de equipamentos e sis-
temas de defesa. Com exportações da ordem de US$ 
5,7 bilhões em 2015, de acordo com o Ministério da 
Defesa, o país é um dos dez principais players do 
mercado internacional, contabilizando quatro empre-
sas entre as cem maiores do setor: a Elbit Systems, a 
Israel Aerospace Industries (IAI), a Rafael Advanced 
Defense Systems e a Israel Military Industries (IMI), 
ocupantes, respectivamente, dos postos de número 29, 
35, 48 e 94 no ranking 2015 da revista Defense News, 
dos Estados Unidos. Além dos grandes números, os 
israelenses também se destacam pela criatividade e 
inovação, como pôde constatar o público presente à 
19ª edição da Milipol, uma das feiras mais importantes 
do ramo. Realizada em Paris, de 17 a 20 de novem-
bro de 2015, a exposição, que atraiu cerca de 30 mil 
visitantes, ganhou ainda maior evidência devido aos 
atentados terroristas que, dias antes, causaram a morte 

of both devices are similar.  
One is more suitable for manual 
use in field actions, while the  
other is perfect for checkpoints,” 
says Cohen.
Much lighter than the LDS 
devices but equally sophisticated, 
Fibrotex and Infrared products 
have also attracted many 
visitors to the Israeli stand. 
Essentially focused on uniform 
and camouflage accessory 
manufacturing for security 
forces, the former has the 
Nightwalker as its flagship. It 
is a 550-gram kit made up of 

de 130 pessoas na capital francesa. 
“Temos notado um aumento na 
demanda de reuniões com empre-
sas que oferecem tecnologia de 
proteção de fronteira. No contex-
to dos recentes acontecimentos, 
este ano esperamos, dos países 
europeus, um interesse crescente 
pelos produtos e serviços apre-
sentados no pavilhão de Israel”, 
disse Ohad Cohen, chefe de De-
partamento de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia, para 
o site Israel Defense, antes da 
abertura da feira.
Instalada no estande do Instituto 
de Exportação & Cooperação In-
ternacional de Israel, a Laser De-
tect Systems (LDS) foi uma das 
empresas contempladas, de fato, 
por esse interesse específico. Pu-
dera, pois em seus 12 anos de ati-

Grande produtor de equipamentos e sistemas de defesa, Israel 
também se destaca no segmento pela constante inovação

A major equipment and defense systems producer, Israel also 
excels in the segment, thanks to its constant innovation

Criatividade sem limites Limitless creativity

G-Scan Pro: scanner portátil identifica substâncias explosivas e tóxicas

G-Scan Pro: portable scanner identifies explosive and toxic substances

Camargo: biometria de voz dá mais 
segurança a serviços de atendimento

Camargo: voice biometrics boosts 
call service security 
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vidades a LDS se especializou no 
desenvolvimento de equipamen-
tos de detecção de explosivos, 
entorpecentes e materiais tóxicos 
– ideais, portanto, para equipes de 
fiscalização atuantes em aeropor-
tos, postos de fronteira, rodovias, 
estações ferroviárias e portos. Seu 
novo trunfo, lançado oficialmente 
na Milipol, é o G-Scan Pro, um 
scanner que detecta, em menos 
de três segundos, a presença de 
substâncias perigosas e proibidas 
em líquidos, grãos e pós envasa-
dos em embalagens transparentes 
e translúcidas. “O aparelho pesa 
apenas 1,6 quilo e conta com uma 
base de dados que pode ser atu-
alizada constantemente”, informa 
Adi Cooper, vice-presidente de 
marketing e desenvolvimento de 
negócios.
Na prática, o G-Scan Pro é o 
modelo portátil de outro item 
da LDS, o B-Scan, que acaba de 
ganhar uma nova versão. A dife-
rença básica entre os dois é que o 
segundo, com 12,5 quilos, realiza 
a análise espectrográfica de em-

balagens em um compartimento 
interno. “As tecnologias de am-
bos são similares. Um é mais in-
dicado para uso manual, em ações 
em campo, ao passo que o outro é 
perfeito para postos de fiscaliza-
ção”, assinala Cohen.
Bem mais leves do que os apa-
relhos da LDS, mas igualmen-
te sofisticados, os produtos da 
Fibrotex e da Infrared também 
atraíram bom público ao estande 
israelense. Voltada, basicamente, 
à confecção de uniformes e aces-
sórios de camuflagem para for-
ças de segurança, a primeira tem 
como carro-chefe o Nightwalker. 
Trata-se de um kit de 550 gramas 
composto por calça, jaqueta, ca-
puz e luvas que torna o usuário 
invisível aos “olhos” de sistemas 
de detecção térmica. Já a Infrared 
dedica-se a facilitar a identifica-
ção de soldados por seus compa-
nheiros, minimizando os riscos do 
chamado “fogo amigo”. 
“Em Israel, o fogo amigo é um 
grande problema. Infelizmente, 
nós nos envolvemos em várias 
operações de combate, e en-
frentamos diversos incidentes 
de fogo amigo”, declara Oron 
Ohayon, diretor de tecnologia e 
vice-presidente de marketing, ao 
Anuário. “Entre 1990 e 2009, por 
exemplo, houve cerca de 30 inci-
dentes que causaram 42 mortes e 
67 ferimentos.”
São vários os fatores que causam 
essas baixas. Os principais, se-
gundo o executivo, são operações 
realizadas à noite ou em condi-
ções climáticas adversas, ações de 
duas ou mais tropas numa mesma 
área e missões urbanas. A solução 
da Infrared são emblemas, painéis 
e fitas térmicas que permitem a 
correta identificação de homens e 
veículos por suas forças. “Eu não 
tenho estatísticas precisas sobre 
a redução de incidentes de fogo 

Infrared has civilian origins. 
Its parent company, Reshet 
Graf, has been active since 
1977 producing adhesives, 
plates, and commercial signage, 
among other items. The group 
started its security business in 
2010 as a strategy to expand its 
horizons. “Our products have 
been exported to more than 20 
countries. In some nations, they 
are only used by special forces 
and in the other products are 
in more extensive use,” says 
Ohayon.
Present on the Brazilian market 
for 20 years, Nice Systems 
is another example of Israeli 
creativity. A global reference in 
cyber security, the company has 
customized a voice biometric 
analysis system for the financial 
industry that enables a 100% 
accurate identification of call 
service users. Thanks to this 
technology, the call center clerks 
no longer need to ask so many 
questions to make sure that the 
person on the other end is who  
he or she claims to be.
“The system is already being 
implemented in a large bank in 
Brazil. In addition to ensuring 
full security, the innovation 
reduces considerable time 
spent on checking the caller’s 
information – from 50 to 20 
seconds on average – a valuable 
time saver for these services,” 
says Luiz Fernando Camargo, 
general manager for Brazil and 
the Southern Cone. 

pants, jacket, hood, and gloves, 
which make the user invisible to 
the “eyes” of thermal detection 
systems. Infrared, in turn, is 
focused on facilitating soldier 
identification by their peers, 
minimizing “friendly fire” risks. 
“In Israel, friendly fire is a big 
issue. Unfortunately, we have 
a lot of combat operation, and 
we have had too many friendly 
fire incidents”, comments to the 
Annuary Oron Ohayon, chief 
technology officer and vice 
president of marketing. “Between 
1990 and 2009, for example, 
there were more than 30 
incidents that caused 42 deaths 
and 67 injuries.”
Several factors may lead to 
such casualties. The main ones, 
according to the executive, are 
operations performed at night or 
in adverse weather conditions, 
actions of two or more troops 
in the same area, and urban 
missions. The Infrared solution 
consists of emblems, panels, 
and thermal tapes that allow the 
correct identification of men and 
vehicles by their forces. “I don’t 
have accurate statistics about 
the reduction of friendly fire 
incidents using our products, but 
I didn’t hear about any incidents. 
Although they cannot prevent all 
situations of friendly fire, their 
main advantage is during night 
time operation using night vision 
devices like night vision devices 
and thermal cameras,”  
says Ohayon. 

amigo envolvendo o uso de nos-
sos produtos, mas não tive notí-
cias sobre quaisquer incidentes. 
Apesar de nossos produtos não 
poderem evitar todas as situações 
de fogo amigo, são especialmente 
eficientes quando usados em ope-
rações noturnas, com utilização 
de dispositivos de visão noturna 
e câmeras térmicas”, diz Ohayon.
A Infrared tem origens civis. 
Sua controladora, a Reshet Graf, 
atua desde 1977 na produção de 
adesivos, placas e letreiros co-
merciais, entre outros itens. Os 
negócios em segurança tiveram 
início em 2010, ampliando os 
horizontes do grupo. “Já expor-
tamos nossos produtos para mais 
de 20 nações. Em alguns países, 
eles só são usados pelas forças 
especiais e, em outros, são usa-
dos de forma mais abrangente”, 
assinala Ohayon.
Presente há 20 anos no mercado 
brasileiro, a Nice Systems é ou-
tro exemplo da criatividade is-
raelense. Referência global em 
segurança cibernética, a empresa 
desenvolveu para o setor finan-
ceiro, sob medida, um sistema 
de análise de biometria de voz 
que permite a identificação 100% 
precisa de usuários de serviços de 
atendimento telefônico. Graças a 
essa tecnologia, os atendentes não 
precisam fazer uma série de inda-
gações para se certificar de que a 
pessoa do outro lado da linha é 
quem afirma ser. 
“O sistema já está sendo implanta-
do em um grande banco no Brasil. 
Além de garantir total segurança, 
a inovação permite uma conside-
rável redução na checagem das 
informações – em média, de 50 
para 20 segundos –, economizan-
do um tempo precioso para esses 
serviços”, informa Luiz Fernando 
Camargo, gerente-geral para o 
Brasil e o Cone Sul. 

A LDS se especializou 
no desenvolvimento 
de equipamentos de 

detecção de explosivos, 
entorpecentes e 

materiais tóxicos - 
ideais, portanto, para 

equipes de fiscalização 
atuantes em aeroportos, 

postos de fronteira  
e portos

Emblemas térmicos: tecnologia da  
Infrared para evitar o “fogo amigo”

Thermal emblems: Infrared technology  
to prevent “friendly fire” 

LDS has specialized in the development of explosive, 
drug, and toxic material detection equipment -  

which makes it ideal for surveillance teams working 
at airports, border checkpoints and ports
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Acabo de enviar um e-mail para a minha esposa acerca da pos-
sibilidade de uma viagem ao exterior e, num “piscar de olhos”, 
recebo a promoção de um hotel justamente na localidade alme-
jada e, é claro, nos exatos dias que pretendo viajar, assim como 
ofertas de passagens aéreas nas datas de ida e volta elencadas. 
Em outra ocasião, fiz uma breve pesquisa em um serviço de 
busca na internet acerca de um tênis para correr e, adivinhem, 
recebi em minhas redes sociais e contas de e-mail diversas pro-
pagandas de calçados e vestuários para a atividade em questão. 

Será que sou um usuário privilegiado por contar com a diligên-
cia e presteza dos colaboradores dos diversos serviços de inter-
net que utilizo, lendo, interpretando, procurando, encontrando 
e me ofertando os melhores produtos e serviços de acordo com 
os meus anseios, mesmo sem eu pedir? Certamente, não. 
Mas, então, qual a “mágica” utilizada para que sejam forneci-
das tais oportunidades cada vez mais precisas e customizadas 
para cada um de nós, internautas? 
A resposta, que a grande maioria não lê, está nos Termos de Uso 
e Políticas de Privacidade que rotineiramente aceitamos, preven-
do, como contrapartida para o uso dos fascinantes, maravilhosos 
e imprescindíveis serviços de internet gratuitos – mas não filan-
trópicos –, justamente a coleta e a permissão do uso dos nossos 
dados pessoais. Mas será que tais cláusulas são lícitas?
Atualmente, além da Constituição Federal, que prevê a inviola-
bilidade da intimidade, da vida privada e das comunicações, o 
Decreto nº 7.962/13, que regulamenta o Código de Defesa do 
Consumidor sobre a contratação no comércio eletrônico, dispõe 
que os prestadores de serviços devem prestar informações claras 
a respeito do seu produto ou serviço, incluindo os riscos à saúde 
e à segurança, devendo ser apresentado ao consumidor sumário 
do contrato antes da contratação, com as informações necessá-
rias ao seu pleno exercício de direito de escolha. Devem, ainda, 
disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita 

I send an e-mail to my wife about the chances of 
a trip abroad and, in the blink of an eye, I get a 
promotion of a hotel exactly at the desired spot 
and, of course, in the exact days I intend to travel, 
as well as airfare deals for departure and arrival. 
On another occasion, I searched briefly on a web 
search service about running shoes, and guess what? 
Several footwear and clothing ads immediately 
popped up for the activity in question, both on my 
social networks and e-mail accounts.
Am I a privileged user for being able to count on 
the speed and promptness of various providers 
of web services that I use by reading, reviewing, 
searching, finding, and offering me the best products 
and services according to my wishes, even without 
asking? Certainly not.
But then, what is the “magic” to be able to offer 
increasingly accurate opportunities, customized for 
each of us, Internet users?
The answer, which most of us don’t read, is in the 
Terms of Use and Privacy Policy which we routinely 
accept, when we sign up for an account with the 
fascinating, awesome, indispensable web browsers 
which are free – but not philanthropic –, precisely the 
collection and the permission of use of your personal 
data. But are such clauses lawful?
Currently, in addition to the Federal Constitution, 
which establishes the inviolability of intimacy, 
privacy and communications, Decree No. 7.962/13, 
which regulates the Consumer Protection Code when 
hiring electronic commerce stipulates that service 
providers should provide clear information about 
their product or service, including health and safety 
risks, and a summary contract must be submitted to 
the consumer before the service is hired, with the 
information required for full exercise of the right of 
choice. They should also provide the contract to the 
consumer in a medium that allows its preservation 
and reproduction, immediately after it is entered.

by Rony Vainzof por Rony Vainzof 

Rony Vainzof é sócio do Opice Blum, Bruno, 
Abrusio e Vainzof Advogados Associados
Rony Vainzof is a partner at Opice Blum, Bruno, 
Abrusio and Vainzof Advogados Associados
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A legalidade da coleta e venda de 
dados pessoais na internet

Lawfully collecting and selling 
personal data on the internet

Brazil’s Internet Civil 
Framework (Law Nº. 
12.965/14) requires 

express consent 
from web service 
users in order to 

sharetheir personal 
data,connection 

records and access to 
intermet applications

Moreover, Brazil’s Internet Civil 
Framework (Law No. 12.965/14) 
requires express consent from web 
service users in order to share 
their personal data, connection 
records and access to Internet 
applications, in addition to a 
special provision requiring further 
consent when personal data is 
actually collected, used, stored,  
or processed. 
Therefore, in view of recent legal 
developments requiring web 
service providers to be more 
transparent with their users, we 
consider this exchange well-
balanced, valid and lawful, 
provided, of course, the matching 
service is commensurate and clear 
to the users, who must expressly 
consent, of their own free will, to 
the use of their data. 

sua conservação e reprodução, ime-
diatamente após a contratação.
Por sua vez, o Marco Civil da Inter-
net (Lei nº 12.965/14) exige o con-
sentimento expresso dos usuários de 
serviços de internet para o compar-
tilhamento de dados pessoais, regis-
tros de conexão e de acesso a apli-
cações de internet, bem como, além 
do consentimento expresso, cláusula 
destacada das demais, quando ocor-
rer a coleta, uso, armazenamento e 
tratamento de dados pessoais. 
Assim, diante dos recentes avanços 
legais, obrigando prestadores de ser-
viços de internet a serem mais trans-
parentes perante seus respectivos usu-
ários, nos parece válida e lícita a troca 
equilibrada de serviços gratuitos pela 
coleta e utilização de dados pessoais, 
desde que, claro, a contrapartida seja 
proporcional, evidente e destacada 
aos usuários, que deverão expressa-
mente consentir com o uso de suas 
informações, de forma livre. 

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14)  
exige o consentimento expresso dos usuários  

de serviços de internet para o compartilhamento  
de dados pessoais, registros de conexão  

e de acesso a aplicações de internet
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A segurança dos Jogos Rio 2016, 
que serão realizados em agosto, está 
em mãos experientes. Responsável 
pelo fornecimento de softwares de 
monitoramento e tecnologia de inte-
gração de dados e comunicação para 
a maior festa esportiva do planeta, a 
israelense International Security and 
Defense Systems (ISDS) acumula 
em sua trajetória atuações em três 
Campeonatos Mundiais de Futebol, 
quatro Olimpíadas e nos Jogos Pan-
-Americanos Rio 2007, competi-
ções em que não foram registrados 
quaisquer incidentes. “Nós sempre 
olhamos para o passado e aprende-
mos a partir dos trágicos eventos 
para assim melhorarmos e ficarmos 
preparados para o futuro,” comenta 
o fundador Leo Gleser, de 67 anos.

Nascido na Argentina, Gleser migrou 
para Israel em 1966. Instalou-se em 
um kibutz e, alguns anos à frente, 
prestou o serviço militar na Marinha, 
pela qual atuou na Guerra do Yom 
Kipur, em 1973. As falhas cometidas 
pelos serviços de inteligência israelen-
ses antes do conflito o motivaram a se 
especializar na área. Depois de traba-
lhar na equipe de segurança da El Al, 
a maior companhia aérea de Israel, ele 
partiu para o próprio negócio. “Em 
1982, comecei a trabalhar para o então 
ministro da Defesa, Ariel Sharon. Foi 
aí que nasceu a ISDS, com a proposta 
de atuar na área de defesa, estratégia e 
inteligência, principalmente em segu-
rança de infraestrutura crítica”, conta 
o especialista. 
A estreia em grandes eventos ocorreu 
quatro anos depois, no Mundial de 
Futebol do México. O torneio teve de 
ser organizado às pressas, a partir de 
maio de 1983, depois que a Colômbia 
renunciou à condição de anfitriã, por 
conta de problemas econômicos. O 
bom trabalho executado credenciou 
a ISDS como fornecedora preferen-
cial no segmento em âmbito global. 
“Atualmente temos 25 empregados, 
15 deles estrangeiros de diferentes 
países: Brasil, Reino Unido, Austrá-
lia e Grécia. Todos eles trabalharam 
em diferentes agências de segurança 
e estiveram envolvidos em eventos 
internacionais”, informa Gleser, que 
concedeu ao Anuário uma de suas ra-
ras entrevistas. Confira a seguir.

Quais as atribuições da Isds nos jo-
gos rio 2016?
Somos fornecedores oficiais e asses-

The security of the 2016 Rio Olympic Games, to be 
held in August, is in experienced hands. 
Responsible for providing the monitoring software 
as well as data integration technology and 
communication software for the leading sports event 
on the planet, International Security and Defense 
Systems (ISDS) of Israel has already operated in 
three Soccer World Cups, four Olympics, and at the 
2007 Pan-American Games in Rio. No incidents were 
reported during those tournaments. “We always look 
back to the past and learned from tragic events how 
to improve and get better for the future,” comments 
the ISDS founder Leo Gleser, 67.
Born in Argentina, Gleser migrated to Israel in 
1966. He stayed on a kibbutz, and a few years later, 
he attended military service in the Navy, where he 
fought at the Yom Kippur war in 1973. The failures 
of the Israeli intelligence services before the conflict 
encouraged him to specialize in the security area. 
After working with the security team of El Al, the 
largest Israeli air company, he decided to open his 
own business. “In 1982, I started working for the 
Defense Minister Ariel Sharon. ISDS was born there 
and then, with the proposal of acting in the defense, 
strategy, and intelligence, mostly with critical 
infrastructure security,” Gleser says.
The company started working at large events four years 
later, during the Soccer World Cup in Mexico. The 
tournament was organized in a hurry, in May 1983, 
after Colombia gave up hosting the event for economic 
reasons. The good job provided by ISDS accredited the 
company as the segment’s main supplier worldwide. 
“Currently, we have 25 employees, 15 of them are 
foreigners from different countries: Brazil, United 
Kingdom, United States, Australia and Greece. All the 
employees served in different security agencies and were 
involved in international events,” says Gleser, who gave 
one of his rare interviews to the Yearbook. Check it out.

What are the Isds attributions  
during the 2016 olympic Games? 
We are the official providers and consultants 
of the Olympic Games, working jointly 
with the Olympics’ Security Department, 
which coordinates all security services with 
the Military, the Ministry of Justice, Civil, 
Military, and Federal Highway Police, and 
the Brazilian Intelligence Agency (Abin). 
Our first job was to set up the entire security 
system, through the Computer Command 
and Control Center. The equipment includes 
a physical security system, X-ray, perimeter 
system, closed-circuit TV, and panic sensors, 
among other items.

are new technologies going to  
be used during the event? 
One of the technologies we are using is 
the access control that will be part of 
the entire competition venues including 
those out of Rio as Manaus, Salvador, 
Belo Horizonte, Brasilia and São Paulo. 
The technology coordinates, combines 
and integrates the entire Olympic Games 
with the public forces as the police and 
the army for command and control in 
the venues. The VISO (Venue Integrated 
Security Operation) provides the concept 
of operation for each venue including 
the special coordination with the public 
forces such as the police and the army. 
This way of work was accepted by Rio 
2016. And for the Olympic Games it is 
crucial and necessary. We can assume 
that Tokyo 2020 will follow the same 
way and will build the security concept 
similar to Rio 2016. 

Fundador da israelense ISDS, fornecedora dos Jogos Rio 2016, Leo 
Gleser busca no passado lições para prevenir tragédias no presente

The founder of Israeli company ISDS, a 2016 Rio Olympic Games supplier, 
Leo Gleser seeks lessons of the past to prevent tragedies in the present

A voz da experiência The voice of 
experience

sores dos Jogos Olímpicos, trabalhan-
do em sintonia com o Departamento 
de Segurança dos Jogos Olímpicos, 
que coordena toda a parte de seguran-
ça com as Forças Armadas, o Ministé-
rio da Justiça, as polícias Civil, Militar 
e Rodoviária e a Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin). Nossa primeira 
atividade foi a implementação do sis-
tema integral de segurança, através do 
Centro de Comando e Controle Com-
putadorizado e Digitalizado. O apara-
to inclui sistema físico de segurança, 
raios X, sistema perimetral, circuito 
fechado de câmeras de TV e sensores 
de pânico, entre outros itens. 

novas tecnologias serão utilizadas 
no evento? 
Uma das novidades é o controle de 
acesso, que será implantado em todos 
os locais de competição, inclusive 
naqueles situados fora do Rio, casos 
de Manaus, Salvador, Belo Horizon-
te, Brasília e São Paulo. A tecnologia 
coordena, combina e integra os Jogos 
Olímpicos em sua totalidade com 
corporações como a Polícia Militar 
e o Exército, para o comando e o 
controle dos locais de competição. O 
Viso (sigla em inglês para Operação 
de Segurança Integrada Local) forne-
ce o conceito da operação para cada 
lugar, incluindo coordenação espe-
cial com as corporações como a Polí-
cia e o Exército. Este tipo de trabalho 
foi aceito pela Rio 2016. É crucial e 
necessário para os Jogos Olímpicos. 
Podemos presumir que Tóquio 2020 
vai seguir o mesmo exemplo e cons-
truir o conceito de segurança similar 
ao do Rio 2016.

Gleser: “O Rio de Janeiro está  
preparado para os Jogos Olímpicos”

Gleser: “Rio de Janeiro is  
ready for the Olympic Games”
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any other example? 
Another technology is Qylatron 
that was developed, on the last 13 
years, by Qylur Company in the 
United States. This system can 
X-ray 5 handbags at the same time 
and the pilots were: EuroDisney in 
Paris, the Statue of Liberty in New 
York, football games in the United 
States, TATA industries in India 
and airports around the world. The 
system will be part of the integral 
solution provided by ISDS for the 
Olympic Games. 

how do you evaluate the 
preparations for the 2016  
rio olympics as far as  
security is concerned? 
It is important to emphasize that 
Rio de Janeiro is very much 
experienced in large events, such 
as Carnival, Rock in Rio, Fan Fest 

and the New Year celebrations on 
Copacabana beach, among others. 
After the Pan-American Games in 
2007, the Military Games, and the 
World Cup, I can assure you that 
the city is much more prepared to 
host the Olympic Games. Moreover, 
the attitude of the Brazilian people 
helps a lot. They are easy to deal 
with, cheerful people who enjoy life.

What were the most sensitive 
situations faced by Isds  
during big events? 
One of them was during the 2004 
Olympic Games in Athens. Our 
intelligence service recommended 
that Greece demanded entry visas 
for citizens of certain countries. 
They complied with our request, 
which prevented major issues. It 
is worth mentioning that a few 
months before the event, in March 

2004, terrorist attacks had caused 
the death of 191 people in Madrid.

Besides sports mega-events, Isds 
is also consulted for international 
shows. What celebrities have relied 
on the company’s services? 
It all started in 1993, when ISDS 
accepted a request to accompany 
Madonna’s international tour. 
After that, we worked with Elton 
John, Metallica, and Gun’s & 
Roses. In 2010 we also worked at 
Shanghai International Exhibition, 
attended by many international 
personalities. I am a huge fan of 
music and big shows, but I confess 
that show business is not our main 
specialty. We prefer to work with 
international mega-events, where 
we can put into practice all our 
expertise in intelligence, anti-terror 
techniques, and cyber protection. 

algum outro exemplo? 
Outra tecnologia é a Qylatron, que 
foi desenvolvida, nos últimos 13 
anos, pela empresa Qylur, nos Es-
tados Unidos. Este sistema, que faz 
o raio X de cinco malas de mão ao 
mesmo tempo, foi implantado em 
vários locais e eventos: Euro Dis-
ney, em Paris; a Estátua da Liber-
dade, em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos; em jogos de futebol; in-
dústrias Tata, na Índia; e aeroportos 
ao redor do mundo. O sistema será 
parte da solução integral fornecida 
pela ISDS para os Jogos Olímpicos.

Que avaliação o senhor faz dos pre-
parativos dos jogos rio 2016 na área 
de segurança? 
O Rio de Janeiro, é importante fri-
sar, acumula uma larga experiência 
em grandes eventos, como Carna-
val, o Rock in Rio, a Fan Fest e o 
Réveillon na Praia de Copacabana, 
entre outros. Após realizar os Jogos 

Pan-Americanos, em 2007; os Jo-
gos Mundiais Militares, em 2011; 
e a Copa do Mundo de futebol, em 
2014; posso afirmar que a cida-
de está muito mais preparada para 
receber os Jogos Olímpicos. Além 
disso, a conduta do povo brasileiro 
também ajuda muito. São pessoas 
fáceis de lidar e alegres, que gos-
tam da vida. 

Quais as situações mais delicadas 
enfrentadas pela Isds em grandes 
eventos? 
Uma delas foi nos Jogos de Ate-
nas, em 2004. Nosso serviço de 
inteligência recomendou que a 
Grécia passasse a exigir vistos de 
entrada para cidadãos de determi-
nados países. Eles atenderam ao 
nosso pedido, o que evitou maio-
res problemas. Vale lembrar que, 
alguns meses antes, em março 
daquele ano, atentados terroristas 
haviam causado a morte de 191 

pessoas em Madri. 

além de megaeventos esportivos, a 
Isds também presta consultoria para 
shows internacionais. Que grandes 
estrelas contaram com os serviços da 
empresa? 
Tudo começou em 1993, quando 
a ISDS recebeu um pedido para 
acompanhar a turnê internacional 
da Madonna. Depois trabalhamos 
nas turnês de Elton John, Metallica 
e Guns N’ Roses. Em 2010, tam-
bém atuamos na Exposição Interna-
cional de Xangai, que contou com 
muitas personalidades internacio-
nais. Sou um apreciador declarado 
de música e grandes espetáculos, 
mas confesso que o show business 
não é a nossa maior especialidade. 
Preferimos os megaeventos inter-
nacionais, nos quais podemos colo-
car em prática toda a nossa experti-
se em inteligência, antiterrorismo e 
proteção cibernética.  
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A capital paulista ganha dois centros de cultura, o Memorial 
da Imigração Judaica e o Museu Judaico de São Paulo

São Paulo gets two cultural centers: the Jewish Immigration 
Memorial and the Jewish Museum of São Paulo

Boas novas em dobro Good news times two

Principal polo da comunidade judai-
ca no Brasil, São Paulo contava, até 
há pouco, com apenas um centro de 
divulgação das artes, crenças e tra-
dições judaicas – o Unibes Cultural, 
antigo Centro da Cultura Judaica, em 
Pinheiros. Agora já são dois e um ter-
ceiro será franqueado ao público nos 
próximos meses. As novidades são o 
Memorial da Imigração Judaica, no 
Bom Retiro, e o Museu Judaico de 
São Paulo, na Bela Vista. Instalado na 
sinagoga Kehilat Israel (Comunidade 
de Israel, em hebraico), a mais antiga 
do estado, o primeiro foi inaugurado 
em fevereiro de 2016, e o segundo, 
erguido a partir da sinagoga Beth-El 
(Casa de Deus), se prepara para abrir 
as portas em abril de 2017. 
“A proposta surgiu há 12 anos, como 
consequência da redução da colônia 
judaica no Bom Retiro e, por exten-
são, do número de fiéis frequentado-
res da sinagoga”, conta o rabino Toive 
Weitman, coordenador do Memorial. 
“Resolveu-se, então, prestar uma ho-
menagem aos imigrantes judeus que 
vieram para cá com sonhos demais e 
recursos de menos e, ao mesmo tem-
po, fazer um agradecimento ao Bra-
sil, que os acolheu tão bem.”
O projeto saiu do papel em 2012, no 
centenário da Kehilat Israel, e con-
templou a instalação de um elevador 
e a construção de um anexo no topo 
do edifício. Concluídas as obras, os 
pavimentos do Memorial ganharam 
temas específicos. No subsolo, que 

conta com uma lanchone kasher e 
uma loja, são apresentadas contribui-
ções dos judeus ao Brasil, incluindo 
uma galeria de notáveis e um mapa 
interativo do Bom Retiro, onde se 
instalaram os primeiros imigrantes. O 
primeiro andar é dedicado à história 
da sinagoga, cuja sede atual foi ergui-
da nos anos 1950. No segundo piso, o 
público tem contato com hábitos, ob-
jetos, festas e rituais do povo judeu. 
“Em 2017, vamos inaugurar mais 
uma área de exposições, no novo 
anexo, que será voltada aos países de 
onde os judeus partiram rumo ao Bra-
sil e contará ainda com o Jardim do 
Holocausto”, informa Weitman.

As the main hub of the Jewish 
community in Brazil, São Paulo 
held, until recently, only one place 
to display Jewish art, beliefs, and 
traditions: Unibes Cultural, which 
used to be the Center of Jewish 
Culture, at Sumaré district. Now 
there are two centers and a third 
one will open to the public in the 
next few months. The two new 
places are: the Jewish Immigration 
Memorial, at Bom Retiro district 
and the Jewish Museum of São 
Paulo, at Bela Vista district. Set 
up inside synagogue Kehilat Israel 
(Israel Community, in Hebrew), 
the oldest in São Paulo state, the 

Jewish Immigration Memorial 
opened in February 2016, while 
the Museum, housed by the Beth-
El synagogue (Home of God), is 
getting ready to open to the public 
in April 2017. 
“The proposal appeared 12 years 
ago, as a result of a declining 
Jewish community at Bom Retiro, 
and consequently a reduced 
number of temple attendants,” 
explains Rabbi Toive Weitman, 
coordinator of the Memorial. “So, 
a decision was made to honor the 
Jewish immigrants who came here 
with more dreams than resources 
and, at the same time, it shows 
our gratitude to Brazil, which 
welcomed them.”
The project came to life in 2012, 
during the Kehilat Israel 100th 
anniversary. An elevator was 
installed and an annex was built 
at the top of the building. After 
construction work was concluded, 
specific themes were pictured on 
the floors of the Memorial. In the 
basement, besides a kosher coffee 
shop and a store, contributions 
from Jews to Brazil are shown, 
including a gallery of notables 
and a Bom Retiro interactive map 
where the first immigrants lived. 

Resolveu-se prestar 
uma homenagem 

aos imigrantes 
judeus que vieram 

para cá com sonhos 
demais e recursos 

de menos e, ao 
mesmo tempo, fazer 
um agradecimento 
ao Brasil, que os 
acolheu tão bem

Tecnologia: totens eletrônicos são opções 
de interatividade no Memorial

Technology: electronic totems are 
interactive options at the Memorial

The first floor is dedicated to the 
history of the synagogue, whose 
current headquarters was built 
in 1950. On the second floor, the 
exhibition includes habits, objects, 
celebrations, and rituals of the 
Jewish people. “In 2017, we are 
going to open one more exhibition 
space at the new annex, which will 
focus on the countries from where 
the Jews departed on their way 
to Brazil. There will also be the 
Holocaust garden.” Weitman says.
In addition to a collection of 
some 1,000 pieces, most of 
which donated by immigrant 
descendants, the Memorial 
displays technology to captivate 
the public’s interest. There 
are several resources, such 
as electronic totems that give 
information on Jewish customs, a 
table which shows the dishes that 
are served on holy dates and a 
screen on the floor where one can 
virtually break a glass at the end of 
a wedding ceremony. “Interactivity 
counts a lot at cultural centers, 
particularly among the younger 
visitors,” notes the Rabbi.
The São Paulo Jewish Museum 
and Memorial have similar goals 
and reasons of being. The idea 
came up in 2000, due to a drop 
in the number of attendants to 
Beth-El, located on the corner 
of Avanhandava and Martinho 
Prado streets. In 2006, Botti Rubin 
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Além de um acervo de cerca de 
mil peças, em sua maioria doadas 
por descendentes de imigrantes, o 
Memorial conta com a tecnologia 
para despertar o interesse do pú-
blico. São os casos, entre outros 
recursos, de totens eletrônicos 
que prestam informações sobre 
os costumes judaicos, de uma 
mesa que apresenta, por meio de 
projeções, os pratos saboreados 
em datas sagradas e de uma tela, 
ao nível do chão, que permite a 
“quebra” de uma taça ao final de 
um casamento. “A interatividade 
conta muitos pontos a favor de 
centros culturais, especialmente 
entre os visitantes mais jovens”, 
observa o rabino.
O Museu Judaico de São Paulo 
tem objetivos e razões de ser se-
melhantes às do Memorial. A ideia 
surgiu em 2000, devido à queda da 
frequência à Beth-El, instalada na 
esquina das ruas Avanhandava e 

Martinho Prado. Em 2006, o Botti 
Rubin Arquitetos venceu o con-
curso para a escolha das linhas do 
projeto. Sua proposta previa, além 
da revitalização dos quatro pavi-
mentos já existentes, a construção 
de um mezanino e um anexo re-
vestido de vidro. Mal as obras ti-
veram início, surgiu um desafio: os 
alicerces da sinagoga, erguida nos 
anos 1920, teriam de ser reforça-
dos. “Tivemos de colocar dezenas 
de estacas de até 60 metros de al-
tura para suportar as novas estru-
turas, pois o solo é úmido e tem 
reduzida compactação”, explica o 
presidente, Sergio D. Simon.
O roteiro de visitação já está de-
finido. O térreo será dedicado aos 
ritos e festas judaicas, como Pes-
sach, Yom Kipur e Rosh Hashaná. 
Nos andares inferiores, além de 
uma área para as crianças, o pú-
blico poderá conferir mostras de 
curta e longa duração, a saga da 

Arquitetos, an architecture firm, 
won the project choice contest. 
In addition to renovating the 
four existing floors, its proposal 
included building a mezzanine 
and a glass annex. But when work 
had barely begun, a challenge 
turned up: the synagogue’s 
foundations, erected in the 1920s, 
would have to be reinforced. “We 
had to put tens of poles of up to 
60 meters in order to support the 
new structures, since the soil is 
moist and compaction is limited,” 
explains CEO Sergio D. Simon.
The visiting guide is already 
defined. The ground floor is going 
to be dedicated to Jewish rites and 
celebrations such as Passover, Yom 
Kippur, and Rosh Hashana. On the 
lower levels, besides a children’s 
lounge, the public can watch short 
and long exhibitions, the Jewish 
immigrant’s saga and the Holocaust 
history. In the annex, overlooking 

imigração dos judeus para o Bra-
sil e a história do Holocausto. No 
anexo, com vista para a Avenida 
Nove de Julho, haverá um café 
com cardápio kasher. No meza-
nino, outra atração de peso: um 
centro multimídia com acesso ao 
Arquivo Histórico Judaico Bra-
sileiro (AHJB), que acaba de se 
unir ao Museu, graças ao apoio 
do Instituto Samuel Klein.
“São 20 mil livros e 300 mil pá-
ginas de documentos, que estão 
sendo digitalizados. No momen-
to, há 750 peças disponíveis on-
line”, relata a diretora-executiva 
Roberta Alexandr Sundfeld, que 
já está em contagem regressiva 
para a inauguração. “O objetivo é 
interagir com o público e agitar. 
Uma ideia é uma exposição sobre 
Amy Winehouse, uma judia ilus-
tre; outra é a ‘montagem’ de uma 
rua com comércios típicos dos 
imigrantes judeus.” 

Nove de Julho Avenue, there will 
be a café with a kosher menu. On 
the mezzanine, another important 
attraction: a multimedia center, 
with an access to the Arquivo 
Histórico Judaico Brasileiro 
(Brazilian Jewish Historical 
Archive) that has just joined the 
Museum, thanks to the support of 
the Samuel Klein Institute.
“There are 20,000 books and 
300,000 pages of documents, 
which are being scanned. At the 
moment, there are 750 documents 
online,” says the executive director 
Roberta Alexandr Sundfeld, who 
is already on the countdown for 
the opening day. “The goal is 
to interact with the public and 
pep things up. One idea is an 
exhibition on Amy Winehouse, a 
celebrated Jewish singer; another 
is assembling and setting up a 
street displaying typical stores of 
Jewish immigrants.” 

Contraste: o anexo 
envidraçado dará leveza 
visual à estrutura do museu

Contrast: the glass annex 
will confer a light visual to 
the museum’s structure

A decision was 
made to honor the 
Jewish immigrants 

who came here with 
more dreams than 
resources and, at 
the same time, it 

shows our gratitude 
to Brazil, which 
welcomed them
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Israel entrou, definitivamente, nos 
roteiros e guias de viagem dos bra-
sileiros. Um forte trabalho de di-
vulgação realizado, desde meados 
da década passada, pelo escritório 
do Ministério do Turismo israelen-
se em São Paulo conseguiu elevar 
o total de visitantes brasileiros à 
Terra Santa em mais de 100% – de 
20.130 para 43.929, entre 2007 e 
2015. Longe de se darem por sa-
tisfeitas, no entanto, as autoridades 
da área querem mais. “A meta tra-
çada para 2016 é de um crescimen-
to de 20%, o equivalente a 52.715 
viajantes”, informa Renata Cohen, 
diretora-geral do Ministério do Tu-
rismo de Israel no Brasil.
A estratégia adotada no mercado lo-
cal contempla várias frentes. O pro-

Israel has definitely been included 
in guides and tours of Brazilian 
travelers. A strong publicity program 
carried out since 2005 by the office 
of the Israeli Ministry of Tourism in 
São Paulo has more than doubled 
the number of Brazilian visitors do 
the Holy Land: from 20,130 to 
 43,929, between 2007 and 2015. 
But tourism officials want more: 
“Our target for 2016 is a 20% 
growth, which equals 52,715 
tourists,” says Renata Cohen, 
general director of Israel’s Ministry 
of Tourism in Brazil.
The strategy for the local market 
includes several actions. Among 
other initiatives, the action program 
includes training agreements 
with tour operators and airline 
companies, advertising campaigns, 
and inviting opinion-makers, mostly 

grama de ação inclui, entre outras 
iniciativas, acordos de treinamento 
com operadores de turismo e compa-
nhias aéreas, campanhas publicitária 
e o envio de formadores de opinião, 
em sua maioria jornalistas, para visi-
tas a Israel. “Também participamos 
de feiras e eventos no Brasil”, assi-
nala Renata, que atua de olho em um 
coletivo bem diversificado. “Nossos 
públicos-alvo são católicos, evangé-
licos, judeus, famílias, espiritualis-
tas, solteiros e gays.”
A criatividade é crucial para des-
pertar o interesse dos potenciais 
visitantes. Para 2016, Renata e sua 
equipe programam a criação de 
um Vip Club para os internautas 
– com boletim informativo, brin-
des e eventos especiais –, reuni-
ões mensais com a mídia e novas 
campanhas publicitárias. “Também 
incluímos em nosso planejamento 

programas de hosting com várias 
personalidades – como a cantora 
gospel Fernanda Brum, o padre Fá-
bio de Melo e astros da Rede Globo 
– em eventos de peso em Israel”, 
conta Renata.
O trabalho do escritório brasileiro 
do Ministério do Turismo seria bem 
mais fácil se houvesse conexão aé-
rea direta entre Brasil e Israel. Foi 
o que ocorreu na virada da década 
passada, período em que a El Al 
manteve uma linha com três voos 
semanais entre São Paulo e Tel Aviv. 
Não por acaso, o número de viajan-
tes brasileiros à Terra Santa saltou 
de 27.891, em 2009, para 48.788, 
no ano seguinte. Em novembro de 
2011, contudo, a empresa decidiu 
interromper o serviço, decisão que 
poderá ser revogada nas próximas 
temporadas. “A EL AL mantém o 
plano de voltar a operar a rota São 
Paulo-Tel Aviv, sem data definida, 
para atender as comunidades judai-
ca e cristã, que tanto prestigiaram o 
voo direto no passado”, informa a 
diretora Priscila Golczewski.
Fundada em 1948, a El Al voou 
alto em 2015. O faturamento atin-
giu a cifra recorde de US$ 2,0 bi-
lhões, com lucro de US$ 107 mi-
lhões. Além disso, a companhia, 
que atende 36 destinos, adquiriu 
nove Boeing 787- 8 e 787-9, por 
US$ 1,2 bilhão, e arrendou, por 
meio de leasing, outras seis ae-
ronaves da mesma família. “É o 
maior plano de renovação da frota 
na história da El Al. E ainda temos 
a opção de aquisição de 15 outros 
aviões”, destaca Priscila. 

journalists, to visit Israel. “We also take part in trade 
shows and events in Brazil,” says Renata, who also 
keeps an eye on a diversified public. “Our target-
audience includes Catholics, Evangelicals, Jews, 
families, spiritualists, singles, and gays.”
Creativity is crucial to arouse the interest of potential 
visitors. For 2016, Renata and her team have 
projected the creation of a Vip Club for internet 
users - with a newsletter, gifts, and special events - 
monthly meetings with the media and new publicity 
campaigns. “We have also included talk shows in our 
planning with several pop idols - such as gospel singer 
Fernanda Brum, priest Fábio de Melo, and Globo TV 
stars - in important events in Israel,” Renata says.
The task of the Ministry of Tourism’s Brazilian office 
would be much easier if there were a non-stop flight 
between Brazil and Israel. This happened at the turn 
of the last decade, a period when El Al had a route of 
three weekly flights between São Paulo and Tel Aviv. 
Not by chance, the number of Brazilian travelers to 
the Holy Land jumped from 27,891 in 2009 to 48,788 
in the following year. In November 2011, however, the 
company decided to discontinue the service. But this 
decision could be reversed in the next few seasons. 
“El AL plans to resume the São Paulo-Tel Aviv line, 
but has not settled on a date yet. The idea is to serve 
the Jewish and Christian communities that have given 
our direct flight so much prestige in the past,” says 
director Priscila Golczewski.
Founded in 1948, El Al flew high in 2015. Its revenue 
hit the record figure of U$2 billion, with a US$107 
million profit. In addition, the company, which serves 
36 destinations, has acquired nine Boeing 787- 8s 
and 787-9s, for US$1.2 billion and leased another six 
aircraft from the same family. “It is the fleet’s largest 
modernization plan in the history of El Al. And we still 
have the option of purchasing a further 15 aircraft,” 
Priscila comments. 

O Ministério do Turismo de Israel segue aperfeiçoando a sua 
bem-sucedida estratégia de atração de turistas brasileiros

Israel’s Ministry of Tourism continues to improve its 
successful strategy of attracting Brazilian tourists

Mãos à obra
Go for it!

Renata: meta é levar 52 mil brasileiros a Israel em 2016
Renata: our target is to take 52,000 Brazilians to Israel in 2016
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wCidade sagrada das três grandes religi-
ões monoteístas, Jerusalém atrai legi-
ões de fiéis a cada ano. Muitos desses 
viajantes são evangélicos brasileiros, 
os principais responsáveis pela forte 
expansão no fluxo de turistas entre 
Brasil e Israel, que saltou de 10 mil 
para 60 mil, entre 2004 e 2013. A Igre-
ja Universal do Reino de Deus ocupa 
lugar de destaque nessa corrente, pro-
movendo, há mais de 25 anos, carava-
nas para Jerusalém e outras localida-
des bíblicas de Israel. “Estar na Terra 
Santa é como caminhar nas páginas da 
Bíblia. Muito mais do que turismo, é 

uma experiência de vida”, conta o bis-
po Miguel Peres, que morou na Terra 
Santa entre junho de 2013 e março de 
2014. “Fui estudar hebraico e, tam-
bém, a história dos templos de Jerusa-
lém. Foi a melhor experiência que tive 
em minha vida”. Confira a seguir a 
entrevista do bispo Peres ao Anuário.

Quando a Igreja universal começou a 
levar fiéis à terra santa? 
Organizamos caravanas para Isra-
el desde 1990. Algumas comitivas 
chegaram a contar com mais de 
dois mil fiéis. Em 2015, foram ape-
nas cerca de 300, pois enfrentamos 
dificuldades operacionais. Os pro-
blemas, no entanto, já foram supe-
rados. As excursões religiosas, por-
tanto, tendem a retomar o fôlego.

são centenas de fiéis a cada ano. 
Qual a motivação desses viajantes?
Para a Igreja Universal, Israel é o 
berço da nossa fé. Cremos no Deus 
de Israel e cremos que Ele não mu-
dou. Assim como Ele se manifes-
tou aos homens do passado, Ele se 
manifesta hoje na vida daqueles 
que creem. A história de Israel é 
uma bússola para os que querem 
seguir a Deus e ver resultados em 
suas vidas. 

Que pontos turísticos compõem o ro-
teiro das excursões?
Além de vários locais em Jeru-
salém, o itinerário inclui Mar da 

A Holy City for three of the most important 
monotheistic religions, Jerusalem attracts legions 
of faithful travelers every year. A significant part of 
those travelers are Brazilian Pentecostal Christians, 
which have led the considerable increase in the 
flow of tourists between Brazil and Israel: from 
10,000 tourists in 2004 to 60,000 in 2013. The 
Universal Church of the Kingdom of God plays a 
very important role in this flow, having promoted 
group tours to Jerusalem and other biblical locations 
in Israel for over 25 years. “Visiting the Holy Land 
is like walking through pages of the Bible. It’s much 
more than tourism, it’s a life experience,” says 
Bishop Miguel Peres, who lived in the Holy Land 
from June 2013 to March 2014. “I stayed there 
to study Hebrew and the history of the Jerusalem 
temples. It was the best experience in my life,”  
Check the Bishop’s interview below: 

When did the universal church start  
taking faithful travelers to the holy land? 
We have organized groups to visit Israel since 1990. 
Some of them included over 2,000 believers. In 2015 
there were only 300 due to operating difficulties. 
These, however, have been overcome, and religious 
excursions in large groups tend to be resumed.

there are hundreds of visitors every year.  
What is these travelers’ motivation?
To the Universal Church, Israel is the cradle of our 
faith. We believe in the God of Israel, and we believe 
He has not changed. As He has manifested Himself 
to men in the past, He manifests Himself today in the 
lives of believers. The history of Israel history is a 
compass for those who wish to follow God and see 
results in their lives. 

What site attractions are included in the excursions?

Apart from several places in Jerusalem, 
the tour includes: the Sea of Galilee, 
Capernaum, the Jordan River, Mount 
Hermon, Mount Carmel, Valley of 
Gideon, and Gilgal. For many years we 
also visited Mount Sinai. The excursions 
last seven days and prioritize a biblical 
route, so that the visitors can take in 
messages of faith from the events that 
occurred in each place.

What are the believers’ reactions  
during and after the visits?
Enthusiasm and faith maturity. After 
all, one thing is to hear beautiful stories 
of faith from the Bible, and another 
thing is to be where all those events 
took place. All our visitors come back 
radiant and many go back to Israel on 
other occasions. 

how do contacts with people from other 
religions, jews, for example, impact the 
believers of the universal church? 
Members of the Universal Church 
welcome everyone with open arms. 
There is no discrimination. As we are 
strongly supporting Israel and the 
Jewish people, many embrace the cause 
and fight for the same ideal. We cannot 
talk in the name of everyone, of course, 
since we have countless people visiting 
our temples everyday – hundreds, 
sometimes thousands, of people are 
visiting for the first time. But we always 
stress the importance of praying for 
peace in Jerusalem and for including 
Israel in their prayers. Always. 

O bispo Miguel Peres destaca a importância das excursões religiosas  
à Terra Santa promovidas pela Igreja Universal do Reino de Deus

Bishop Miguel Peres highlights the importance of religious travels to the 
Holy Land promoted by the Universal Church of the Kingdom of God

“Israel é o berço 
da nossa fé”

“Israel is the  
cradle of our faith”
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Galileia, Cafarnaum, Rio Jordão, 
Monte Hermon, Monte Carmelo, 
Vale de Gideão e Gilgal. Por mui-
tos anos, também fomos ao Monte 
Sinai. As excursões duram sete dias 
e dão prioridade ao roteiro bíblico, 
para que os visitantes possam ab-
sorver mensagens de fé dos fatos 
ocorridos em cada local.

Quais as reações dos fiéis durante e 
após as viagens?
Entusiasmo e amadurecimento da 
fé. Afinal, uma coisa é ouvir belís-
simas histórias de fé narradas na 
Bíblia; outra é estar no local onde 
tudo isso ocorreu. Todos voltam ra-
diantes e muitos retornam a Israel 
em outras oportunidades.

os contatos com seguidores de outra 
religião, o judaísmo, impactam de que 
forma os fiéis da Igreja universal?
Os integrantes da Universal rece-
bem todos de braços abertos. Não 
há discriminação. Como estamos 
prestando apoio intenso a Israel e 
ao povo judeu, muitos abraçam a 
causa e lutam conosco pelo mesmo 
ideal. Não podemos falar por to-
dos, claro, pois recebemos inúme-
ras pessoas diariamente em nossos 
templos – centenas e, por vezes, 
milhares pela primeira vez. Mas 
sempre enfatizamos a importância 
de que nossos fiéis orem pela paz 
em Jerusalém e coloquem Israel em 
suas orações. Sempre. 

Peres: “A história de Israel é uma bússola”
Peres: “The history of Israel is a compass.”
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O Krav Magá, técnica de defesa israelense, cai no gosto dos 
brasileiros. Só Israel conta com mais praticantes da modalidade

Krav Maga, an Israeli self-defense technique, is a hit in Brazil. 
Only Israel has more practitioners of the technique

Corpo a corpo em alta
Contact combat 
is booming

Rio de Janeiro, 1990. Recém-chegado 
ao Brasil, o israelense Kobi Lichtens-
tein, de 26 anos, toma um ônibus em 
Copacabana rumo ao Centro. Consta-
ta, com alívio, que o coletivo não está 
abarrotado, como de costume, e se 
acomoda em um banco no corredor. 
Alguns pontos à frente, dois homens 
sobem no veículo. Um deles pede li-
cença ao rapaz e senta-se na janela, 
enquanto o outro fica de pé, bem ao 
lado. Kobi recebe então um ultima-
to: teria de lhes entregar a carteira e 
o relógio e ficar quieto. Após alguns 
segundos, é a presa que dá o bote nos 
predadores: num contra-ataque fulmi-
nante, desarma o assaltante que estava 
de pé, aplica vários golpes na dupla e a 
despeja porta afora. “De início, pensei 
que eles estavam brincando, pois esse 
tipo de violência não existe em Israel. 
Só percebi que a coisa era séria quan-
do um deles encostou uma arma na 
minha cabeça”, relembra Kobi. “De-
pois disso, resolvi tudo de maneira 
rápida e eficiente.”
Motorista, cobrador e passageiros da-
quele ônibus tiveram o privilégio de 
assistir à primeira exibição em públi-
co no país de Krav Magá (luta corpo 
a corpo, em hebraico), técnica de de-
fesa israelense que ganhou o mundo 
nas três últimas décadas. No Brasil, 
são cerca de 160 academias espalha-
das por 17 unidades da Federação e 
algo em torno de dez mil praticantes. 
“Só ficamos atrás de Israel, onde pra-
ticamente toda a população domina 

ou tem noções da modalidade. Em 
compensação, promovemos no Rio, 
em maio de 2010, a maior aula de 
defesa da história, com 2.212 partici-
pantes, feito reconhecido pelo Guin-
ness World Records”, assinala Mestre 
Kobi, como é chamado por seus alu-
nos, que ostenta a faixa-preta 8º dan, 
somente dois pontos abaixo da gradu-
ação máxima.
Todo esse sucesso é resultado dire-
to do esforço do lutador, que chegou 
ao país em 1990 disposto a apresen-
tar o Krav Magá à América Latina. 
A missão foi acertada com ninguém 
menos que Imrich “Imi” Lichtenfeld 
(1910-1998), o criador da modali-
dade. Nascido na Hungria e criado 
na Tchecoslováquia, Imi era duro na 
queda. Praticava luta greco-romana e 
liderava, na década de 1930, um pe-
lotão que garantia a segurança da co-
munidade judaica de Bratislava contra 
grupos antissemitas. Como os inimi-
gos se multiplicavam e se tornavam 
mais violentos a cada dia, ele resolveu 
desenvolver um novo método defen-
sivo, com golpes simples e rápidos 
em pontos sensíveis do corpo. Surgia 
o Krav Magá.
A técnica de defesa chegou a Israel 
nos anos 1940 pelas mãos de seu ar-
tífice e logo em seguida foi adotada 
no âmbito militar. Em 1964, depois de 
atuar ao logo de duas décadas como 
instrutor da academia das forças ar-
madas, o atleta, decidido a mostrar os 
segredos do Krav Magá aos civis isra-

Rio de Janeiro, 1990. Israeli Kobi 
Lichtenstein, 26 years old and a 
newcomer in Brazil, takes a bus in 
Copacabana heading downtown. He 
is relieved to see that the bus is not 
packed out as usual and sits in an 
aisle seat. A few stops later, two men 
get on the bus. One of them asks 
the passenger to sit by the window 
while the other stands right next to 
him. Then he threatens Kobi with 
a gun and asks for his wallet and 
watch, and tells him to be quiet. All 
of a sudden, it’s the prey that jumps 
on the predators: in an unexpected 
counter-attack, he disarms the 
burglar who is standing, hits both 
men several times and throws them 
off the bus. “At first, I thought they 
were kidding because this type of 
violence is not common in Israel. I 
only noticed that it was serious when 
one of them put a gun to my head,” 
Kobi said. “After that, I quickly and 
efficiently got rid of nuisance.”
The driver, the ticket collector, and 
the passengers on that bus had 
the privilege of watching the first 
exhibition of Krav Maga (contact 
combat, in Hebrew) in the country, 
an Israeli self-defense system that 
has become a worldwide success 
over the last three decades. In 
Brazil, there are some 160 training 
centers in 17 states, and about 
10,000 practitioners. “We come 
second only to Israel in numbers, 
since practically the entire 

population practice it, or at least 
know its basics. On the other hand, 
in May 2010, we promoted in Rio 
the largest self-defense class ever, 
with 2,212 participants – a feat 
acknowledged by the Guinness 
World Records,” says Master Kobi, 
as he is called by his students. He 
was awarded the 8th Dan - black 
belt, only two below the top rank. 
This success is a direct result of 
Kobi’s efforts. He arrived in Brazil 
in 1990 to present Krav Maga 
to Latin America. His mission 
was agreed with none less than 
Imrich “Imi” Lichtenfeld (1910-
1998), the creator of Krav Maga. 
Born in Hungary and raised in 
Czechoslovakia, Imi was as hard as 
nails. He practiced Greco-Roman 
wrestling, and in the 1930s, he led 
a team of fighters who defended the 
Jewish community on the streets 
of Bratislava against anti-Semitic 
gangs. As his enemies multiplied 
and became more violent every day, 
he decided to develop a new self-
defense method with simple and 
quick moves, striking sensitive spots 
of the body. This was how Krav 
Maga was born.
The self-defense technique 
arrived in Israel in the 1940s with 
Lichtenfeld and was soon adopted 
by the military. In 1964, after more 
than two decades as an instructor 
at the IDF (Israeli Defense Forces), 
he decided to show the secrets of 

Reação à altura: Mestre 
Kobi aplica golpe em 
demonstração 

Immediate reaction: 
Master Kobi 
demonstrating his skills

A maioria dos nossos 
alunos tem um perfil 
bem diferente dos 

praticantes de artes 
marciais. São pessoas 
comuns, não lutadores. 
O Krav Magá estimula 

o aluno a agir de 
maneira preventiva,  

o que reduz  
muito os riscos.

Most of our students 
have a very different 

profile from those who 
practice martial arts. 

They are common folks, 
not wrestlers. Krav Maga 
encourages the student 
to act in a preventiveway, 

something that 
drastically reduces  

the risks.
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Recorde mundial: aula para 2.212 
alunos no Rio de Janeiro

World Record: a class for 2,212 
students in Rio de Janeiro

elenses, abriu academias em Netanya 
e Tel Aviv. Foi nesta última, sob a su-
pervisão direta do “pai da matéria”, 
que Mestre Kobi iniciou a sua trajetó-
ria no esporte. “A academia ficava a 
duas quadras da casa da minha avó”, 
conta ele. “Como eu era pequeno, me 
deixaram de fora, só olhando, ao lado 
da minha mãe. Tive de reclamar muito 
para me juntar a meu pai e meus dois 
irmãos nas aulas.”
O discípulo de Imi não tardou a di-
fundir a modalidade no Estado do Rio 
de Janeiro, hoje com 42 academias, e 
não parou mais. Fundou a Federação 
Sulamericana, estendendo os ensina-
mentos à Argentina e ao Peru. Mas é 

Krav Maga to Israeli civilians. He 
opened training centers in Netanya 
and in Tel Aviv. Master Kobi started 
his practice in Tel Aviv under the 
supervision of Lichtenfeld himself. 
“The gym was two blocks away 
from my grandmother’s house,” he 
says. “As I was only a little boy, 
they left me out, and all I could do 
was to sit by my mother and watch 
them. I had to whine a lot before I 
was allowed to join my father and 
two brothers in the classes.”
Imi’s apprentice soon started 
to spread Krav Maga in Rio de 
Janeiro State and never stopped. 
Today, the state has 42 gyms 
where the technique can be 
learned. He created the South 
American Federation, and his 
teachings spread to Argentina 
and Peru. But no doubt Brazil is 
where it became more popular. 
“Most of our students have a very 
different profile from those who 
practice martial arts. They are 
common folks, not wrestlers,” 
explains Brazilian Master Marcio 
Hirszberg, a 4th Dan black belt. 
“Krav Maga encourages the 
student to act in a preventive way 
– and pay more attention when 
walking on the streets, for example 
-, something that drastically 
reduces the risks. We even have 
some specific exercises to improve 
one’s posture.” 
Master Kobi insists that his 
masters, instructors, and best 
students should drink straight 
from the source. Every year, he 
takes a few of them to Israel, 
where Krav Maga was born. 
Advanced practitioners also 
act as ambassadors, constantly 
traveling to present the self-defense 
technique to interested parties. “We 
are always working to expand Krav 
Maga’s presence in Brazil and in 
Latin America. Chile and Uruguay 
are our next targets,” he adds. 

no Brasil, sem dúvida, que a técnica 
de defesa caiu no gosto popular. “A 
maioria dos nossos alunos tem um 
perfil bem diferente dos praticantes de 
artes marciais. São pessoas comuns, 
não lutadores”, explica o mestre brasi-
leiro Marcio Hirszberg, faixa-preta 4º 
dan. “O Krav Magá estimula o aluno a 
agir de maneira preventiva – prestan-
do mais atenção ao andar na rua, por 
exemplo –, o que reduz muito os ris-
cos. Temos até exercícios específicos 
para melhorar a postura.”
Mestre Kobi faz questão que seus 
mestres, instrutores e alunos de maior 
destaque bebam direto da fonte. Todos 
os anos, ele leva alguns deles a Israel, 
o berço da modalidade. Os pratican-

tes mais 
graduados 
a t u a m 
t a m b é m 
como em-
baixado-

res, viajando 
constantemente para 

apresentar a técnica de 
defesa a interessados. “Estamos 

sempre trabalhando para ampliar a 
presença do Krav Magá no Brasil e 
na América Latina. Além das nossas 
fronteiras, Chile e Uruguai são os pró-
ximos alvos”, informa ele. 
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Depois de ficar de mãos vazias em Londres, a equipe olímpica israelense 
se prepara para brigar por medalhas nos Jogos Rio 2016

Having ended up empty-handed in London, the Israeli Olympic 
team prepares to fight for medals in the Rio 2016 Olympics

Em busca do pódio

Seeking the podium

Desde 1992, nos Jogos de Barcelo-
na, os israelenses se acostumaram 
a comemorar, a cada quatro anos, 
conquistas de medalhas olímpicas 
por seus atletas. Foram oito no to-
tal – uma de ouro, uma de prata e 
seis de bronze –, mas a escrita não 
vingou nas Olimpíadas de Londres, 
em 2012. Passada a frustração, o 
Comitê Olímpico de Israel acredita 
que o breve jejum será interrompi-
do em agosto, nos Jogos Rio 2016, 
que serão realizados no Rio de Ja-
neiro. “A meta principal é voltar 
para casa com pelo menos uma me-
dalha na bagagem. Além disso, pre-
tendemos que nossos competidores 
participem de oito a dez finais em 
várias modalidades”, informa a 
porta-voz Bruria Bigman.
A delegação, com algo entre 35 e 
40 esportistas, terá um reforço de 
peso no atletismo. É a ucraniana 
Hanna Knyazieva-Minenko, uma 
estrela do salto triplo, que passou 
a defender as cores de Israel após 
casar-se com Anatoly Minenko, ex-
-campeão israelense de decatlo, em 
2013. Vice-campeã mundial em Pe-

quim, em 2015, Hanna também tem 
boas marcas no salto em distância 
– inclusive o recorde israelense, 
com 6,52 metros. Mas o triplo, 
definitivamente, é a sua especiali-
dade. “No início eu era melhor no 
salto em distância, mas o triplo era 
mais interessante. Toda pequena 
melhora na técnica pode alterar o 
resultado cada vez mais e eu amo 
voar”, declarou ela ao jornal Haa-
retz após ganhar a medalha de prata 
no Mundial da China, com um salto 
de 14,78 metros.
Forte candidata ao pódio, Hanna 
atrairá as atenções dos torcedores 
israelenses para as provas no Es-
tádio Olímpico. Ao mesmo tempo, 
eles estarão de olho nos torneios 
de judô e vela, modalidades em 
que seu país já conta com tradição 
internacional. Judocas e velejado-
res locais contabilizam três meda-
lhas olímpicas cada, mas a turma 
das águas leva vantagem, pois os-
tenta o único ouro israelense até 
o momento, conquistado por Gal 
Fridman nos Jogos de Atenas, em 
2004. “Temos boas chances, nova-
mente, no judô e na vela. Acredita-
mos que os judocas Yarden Jerbi e 
Sagi Muki e a velejadora Maayan 
Davidovich, na classe RS:X, bri-
garão por medalhas no Rio de Ja-
neiro”, comenta Bruria.
Maayan vai disputar a sua segun-
da Olimpíada. Estreou aos 19 anos 
nos Jogos de Pequim, em 2008, 

Since 1992, at the Barcelona Games, Israelis have 
grown accustomed to celebrate, every four years, 
the Olympic medals won by their athletes. They 
won a total eight medals – one gold, one silver and 
six bronze – but this didn’t happen in the London 
Olympics in 2012. After frustration subsided, the 
Israeli Olympic Committee now believes that this 
short fasting will be broken in August, at the 2016 
Olympics, to be held in Rio de Janeiro. “The main 
goal is to take home at least one medal. And we want 
our competitors to participate in eight to ten finals in 
several classes,” says spokesperson Bruria Bigman.
The delegation, with between 35 and 40 athletes, will 
have an important addition in athletics: Ukrainian 
Hanna Knyazyeva-Minenko, a triple-jump star, who 
has defended Israel’s colors since her marriage 
to Anatoly Minenko, a former Israeli decathlon 
champion, in 2013. A silver medalist at the 2015 
Beijing World Championship, Hanna also has good 

marks in the long jump – including 
the Israeli record of 6.52 meters. 
But the triple jump is definitely 
her expertise. “At first, I was 
better at the long jump, but the 
triple was more interesting. Every 
slight improvement in technique 
can further improve the result, 
and I love flying through the air,” 
she told Haaretz newspaper after 
winning the silver medal at Beijing 
World Championships, with a 
14.78-meter jump.
A strong candidate to the podium, 
Hanna will certainly attract Israeli 
fans to the Olympic Stadium 
competitions. They will also 
be watching judo and sailing 
tournaments, sports in which 

A meta principal é 
voltar para casa com 

pelo menos uma 
medalha. Temos boas 
chances no judô e na 
vela. Acreditamos que 

os judocas Yarden 
Jerbi e Sagi Muki e 

a velejadora Maayan 
Davidovich brigarão 

por medalhas
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alcançando a final. Não se classifi-
cou para a competição de Londres, 
em 2012, mas ganhou medalhas de 
bronze nos campeonatos mundiais 
de 2013 e 2014. Experiente, ela 
tem disputado poucas regatas, re-
servando a maior parte de seu tem-
po aos treinamentos para os Jogos 
Rio 2016. “Meu objetivo é tudo ou 
nada”, afirma ao Anuário. “Já esti-
ve em uma Olimpíada e acabei em 
décimo lugar. Agora quero lutar 
para ganhar e acho que posso.” 
Nos tatames cariocas, Linda Bol-
der e Shira Rishony, vencedoras de 
medalhas de ouro e prata no Grand 
Prix de Havana, em janeiro, pode-
rão surpreender. Mas os grandes 
favoritos do judô israelense são, de 
fato, Maki e Yarden. Treinado por 
Oren Smadja, bronze nos Jogos de 
Barcelona, o primeiro, de 23 anos, 
sagrou-se campeão europeu na ca-
tegoria até 73 quilos, em junho de 
2015, e alcançou o terceiro posto 
no Grand Slam de Abu Dhabi, em 
outubro. Já a peso meio-médio Yar-
den, de 26, acumula um título e um 

the country has an international 
tradition. Judokas and local 
boaters have won three Olympic 
medals each, but the water team 
has an advantage because they 
have won the only Israeli gold so 
far, by Gal Fridman at the 2004 
Athens Games. “Once again, we 
have good chances in judo and 
sailing. We believe that judokas 
Yarden Gerbi and Sagi Muki, and 
sailor Maayan Davidovich, at 
the RS: X class, will compete for 
medals in Rio de Janeiro,” said 
Bruria.
It will be Maayan’s second 
Olympics. She debuted at the 2008 
Beijing Games, at 19, and made 
it to the finals. She did not qualify 
for the 2012 London competition, 
but won bronze medals in the 2013 
and 2014 world championships. 
Experienced, she has competed in 
a few regattas, but she dedicates 
most of her time to practicing for 
the 2016 Rio Games: “My goal is 
to take all or nothing,” she says 
to Yearbook. “I’ve already been to 
one Olympic, and finished in 10th. 
Now, I want to go all the way to 
first, and I think I can make it.”
On the Rio tatamis, Linda Bolder 
and Shira Rishony, gold and 
silver medalists at the Havana 

vice-mundial, além de medalhas de 
prata e ouro em campeonatos eu-
ropeus. “A equipe é forte e vai dar 
muito trabalho no Rio”, avalia o 
árbitro brasileiro Edson Minakawa. 
Responsável pelo departamento de 
judô de A Hebraica há 37 anos, Mi-
nakawa tem razões de sobra para 
acompanhar os preparativos dos ju-
docas israelenses. Afinal, sua filha 
Camila, de 25, instalou-se em Israel 
em 2013 e é candidata a uma das 
vagas na equipe olímpica, na cate-
goria leve (até 57 quilos). Desde a 
mudança, os encontros rarearam. A 
mãe Miriam Zyman Minakawa, tri-
campeã mundial master, ainda teve 
a oportunidade de curtir a filha por 
três semanas, em 2015. Já Edson só 
consegue revê-la em competições 
internacionais. “Respeitei a decisão 
da Camila, que sempre quis dispu-
tar uma olimpíada”, conta o pai, 
que já teve de recusar, por razões 
óbvias, três escalações para arbitrar 
lutas da herdeira nos últimos anos. 
“Espero que isso ocorra novamen-
te, em breve, no Rio.” 

Grand Prix in January, may be a 
surprise. But the big Israeli judo 
favorites are, no doubt, Maki 
and Yarden. Coached by Oren 
Smadja, bronze at the Barcelona 
Games, Maki became European 
champion at 23 years of age, in 
the U73 (under 73 kg) class in 
June 2015, and got third place in 
October, at the Abu Dhabi Grand 
Slam. Welterweight Yarden, 26, 
has both a title and a second 
place at the world championship, 
as well as silver and gold medals 
in European championships. 
“The team is strong and will 
be a hard nut to crack in Rio,” 
said Brazilian referee Edson 
Minakawa.
Having been the head of  
Hebraica club’s judo department 
for 37 years, Minakawa has  
every reason to follow up  
training of the Israeli judokas. 
After all, his daughter Camila, 

25, has settled in Israel in 2013 
and is a candidate member to the 
Olympic team in the lightweight 
class (U57). Since the relocation, 
family members rarely see each 
other. Her mother, Miriam Zyman 
Minakawa, three-time world 
master champion, had a chance 
to spend time with her daughter 
for three weeks in 2015. Edson, 

on the other hand, only sees her at 
international tournaments. 
“I respected Camila’s decision, 
as she has always wanted to be 
in the Olympics,” says her father, 
who has had to refuse, for obvious 
reasons, three assignments to 
referee his daughter’s fights in 
recent years. “I hope it happens 
again soon in Rio.” 

Ouro e bronze no Europeu: os judocas Sagi Muki e Yarden Jerbi 

Gold and bronze medals at the European Cup: judokas Sagi Muki and Yarden Gerbi

Prata no Mundial:  
a saltadora Hanna 

Knyazieva-Minenko

Silver in the World 
Championship: jumper 

Hanna Knyazyeva-Minenko

The main goal is to 
take home at least 

one medal. We have 
good chances in 

judo and sailing. We 
believe that judokas 
Yarden Gerbi and 

Sagi Muki, and sailor 
Maayan Davidovich will 

compete for medals
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palestra “o futuro do judiciário”, 
com o desembargador josé  
renato nalini

“the future of the judiciary 
Branch,” a talk by chief justice  
josé renato nalini

19 de março, no BMA Advogados 
O caminho apontado por Nalini para a su-
peração dos problemas atuais do Judiciário 
pressupõe investimentos em tecnologia e 
uma tomada de consciência da sociedade 
brasileira, que terá de optar maciçamente 
por métodos alternativos de composição de 
controvérsias. 

March 19, at BMA Advogados 
Nalini’s solution to overcome the 
Judiciary’s current issues includes 
technological investments and the 
awareness of Brazilian society that it 
will have to make a massive option 
for alternative methods of resolving 
controversies.

Ações organizadas pela Câmara / Chamber Actions

seminário “Israeli mobile innovation”

“Israeli mobile innovation” seminar

3 de fevereiro, no Microsoft Technology Center 
Atenta ao desenvolvimento crescente de tecnologias digitais móveis mun-
do afora – especialmente em Israel –, a Câmara Brasil-Israel de Comércio 
e Indústria reuniu três especialistas para discutir as novidades na área: Roy 
Barzilay, representante do The Israel Export of International Cooperation 
Institute; Richard Chaves, diretor de inovação da Microsoft Brasil; e Boaz 
Albaranes, Cônsul Econômico de Israel em São Paulo. 

Videoconferência “o cenário político e as eleições  
em Israel”, com o jornalista israelense arad nir

“the political scene and the Israel elections” 
videoconference with Israeli journalist arad nir

4 de março, no Microsoft Technology Center 
O editor de assuntos internacionais e âncora do Channel 2 News, o prin-
cipal de Israel, fez uma análise do impacto do discurso que o primeiro-mi-
nistro israelense, Benjamin Netanyahu, proferira na véspera no Congresso 
dos Estados Unidos. 

March 4, at Microsoft Technology Center 
Nir, international news editor and anchor of Channel 2 News, Israel’s 
main channel, reviewed the impact of Israel’s Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s speech at U.S. Congress.

Além de uma extensa programação própria, a Câmara apoiou os se-
guintes eventos: HighTech nation (2 e 3 de julho de 2015, em São Paulo 
e no Rio de Janeiro); Israeli startups 2015: A hight-tech look into the 
future (22 de julho, no Rio de Janeiro); Axis Brazil 2015 (de 27 a 29 de 
julho, em São Paulo e no Rio de Janeiro); e o lançamento do programa 
Economia criativa (28 de outubro em São Paulo).

In addition to its own extensive schedule, the Chamber supported the 
following events: High-Tech Nation (July 2 and 3 in São Paulo and Rio de 
Janeiro); Israeli Startups 2015: A high-tech look into the future (July 22, in 
Rio de Janeiro); Axis Brazil 2015 (July 27 to July 29, in São Paulo and Rio); 
and the launch of the Creative Economy Program (October 28 in São Paulo).

“será que os pilotos de guerra israelenses podem 
ajudar o Brasil a ganhar a copa do mundo?”, com 
danny dankner, ceo da applied cognitive engineering

29 de abril, no Microsoft Technology Center 
Dankner apresentou o seu método de treinamento cerebral para 
esportistas, o IntelliGym, desenvolvido a partir de um programa 
criado pelo Technion para pilotos militares israelenses. Depois de 
estrear no basquete e no hóquei, o sistema acaba de ganhar uma 
versão para futebol, que o empresário israelense pretende intro-
duzir no Brasil o quanto antes. “Queremos ajudar o país a ganhar 
a próxima Copa do Mundo”, afirmou. 

“can Israeli war pilots help Brazil win the  
World cup?” with ceo danny dankner,  
of applied cognitive engineering

April 29, at Microsoft Technology Center 
Dankner presented IntelliGym, his brain training method for 
athletes, developed from a program created by Technion for 
Israeli military pilots. After being introduced in basketball and 
hockey, the system has just added a soccer version, which 
the Israeli entrepreneur plans to introduce in Brazil as fast as 
possible. “We want to help the country win the next World 
Cup,” he said.

palestra “o Impacto da tecnologia digital nos 
negócios”, com roger Ingold, presidente da 
accenture para o Brasil e américa latina

“the impact of digital technology on 
business,” a talk by roger Ingold, president 
of accenture Brazil and latin america

26 de fevereiro, em A Hebraica
Desde 2004 no comando do braço latino-americano 
da empresa de consultoria, o executivo abordou, entre 
outros temas, a chamada “Internet das coisas”, que 
consiste na conexão de objetos e aparelhos do dia a 
dia à rede mundial de computadores, e a revolução 
de digital, a qual, em sua análise, vai mudar a relação 
das empresas com seus consumidores e clientes e até 
mesmo com a própria gestão das empresas. 

February 26, at A Hebraica Club
Since 2004 at the helm of the Latin American arm 
of consulting firm Accenture, Mr. Ingold addressed, 
among other subjects, the so-called “Internet of 
Things,” which consists in the connection of  
day-to-day objects and devices with the worldwide 
web. He also addressed the digital revolution which, 
in his view, will change the relationship between 
companies and their customers, and even with the 
company’s own management.

February 3, at Microsoft Technology Center 
Aware of the increasing development of digital technologies worldwide – 
particularly in Israel – the Brazil-Israel Chamber of Commerce and Industry 
gathered three experts to discuss IT news: Roy Barzilay, representing 
The Israel Export of International Cooperation Institute; Richard Chaves, 
innovation officer at Microsoft Brasil; and Consul Boaz Albaranes, Head 
of the Israeli Economic and Trade Mission to São Paulo. 

2015 em foco / Focus on 2015
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almoço com rafael reif,  
presidente do mIt

27 de março, no restaurante Parigi
Primeiro estrangeiro a comandar a pres-
tigiada escola superior norte-americana, 
detentora de mais de 80 Prêmios Nobel, 
o acadêmico venezuelano destacou que o 
MIT tem como missão prioritária desenvol-
ver em seus alunos a sabedoria e a criativi-
dade na busca de um mundo melhor. Reif 
anunciou no encontro a disposição do MIT 
de trabalhar com os brasileiros.

luncheon with rafael reif,  
president of the mIt

March 27 at the Parigi restaurant
The first foreigner to command the 
prestigious U.S. university, which boasts 
over 80 Nobel Prizes, the Venezuelan 
scholar highlighted the MIT’s priority 
mission, which is to develop knowledge 
and creativity in its students in their quest 
for a better world. During the meeting 
Reif announced the MIT’s willingness to 
work with Brazilians.

Ingold: revolução  
digital em pauta

Ingold: The digital 
revolution on the agenda

Workshops com avi Kluger, da escola de administração de 
empresas da universidade hebraica de jerusalém (uhj)
De 18 a 20 de maio, na Câmara Brasil-Israel de  
Comércio e Indústria, FAAP, FGV e Accenture e no Insper
Kluger ministrou workshops nos quais abordou, principalmente, 
alguns dos temas mais relevantes de seus estudos: o feedback 
e suas consequências. “Se você se perguntar sobre os seus pro-
blemas, achará as soluções, mas para trazermos o melhor de nós, 
precisamos do outro”, assinalou o professor.

Workshops with avi Kluger, school of Business 
administration, the hebrew university of jerusalem (huj)
May 18 to May 20, at the Brazil-Israel Chamber of 
Commerce and Industry, FAAP, FGV, Accenture, and Insper
Kluger held workshops based on the most relevant topics 
of his studies: feedback and its consequences. “If you ask 
yourself about your problems, you will find solutions,  
but to bring out the best of us, we need each other,”  
the professor noted.

Ideias em debate: Paulo Cezar 
Aragão, Nalini e Jayme Blay

Ideas in debate: Paulo Cezar 
Aragão, Nalini, and Jayme Blay
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almoço com uriel levy, diretor do centro de nanociência 
e nanotecnologia da universidade hebraica de jerusalém
13 de outubro, no restaurante Aguzzo
No evento, promovido em parceria pela Câmara e a Sociedade Amigos 
Brasileiros da UHJ, o pesquisador traçou o cenário das nanotecnologias 
de ponta em desenvolvimento no campus da Universidade. Entre as ino-
vações, destacou “the invisible cloak”, um material que ao ser colocado 
sobre qualquer objeto o torna invisível, um sistema de navegação autô-
nomo que pode ser utilizado sem a necessidade de GPS e um processo 
para a criação de cores artificiais, sem a necessidade de pigmentos. 

luncheon with uriel levy, head of the  
huj nanoscience and nanotechnology center
October 13, at the Aguzzo restaurant
In the event, promoted by the Chamber and the Brazilian 
Friends of the HUJ, the researcher addressed cutting-edge 
nanotechnologies developed at the HUJ campus. Among the 
innovations, he highlighted the “invisible cloak” a material 
which placed on any object makes it invisible, an autonomous 
navigation system that can be used without GPS, and the process 
to create artificial colors without using pigments. 

almoço de ceos

ceos luncheon

30 de julho, no restaurante Cantaloup
Em um encontro informal e amigável, empresários e altos executivos co-
locaram a conversa em dia sobre conjuntura e trocaram experiências. O 
encontro também marcou a despedida de Mariano DeBeer, vice-presidente 
da Câmara, que anunciou sua partida para o Panamá, onde assumiu a 
presidência da Microsoft para a América Latina.

July 30, at the Cantaloup restaurant
In an informal and friendly meeting, entrepreneurs and senior executives 
discussed the current situation and shared experiences. The meeting 
was also a farewell to Mariano DeBeer, the Chamber’s Vice President, 
who announced we was leaving for Panama, to take over as Microsoft 
President for Latin America.

palestra “mind and epigenetics: the molecular  
basis of human evolution”, com o dr. liran carmel,  
da universidade hebraica de jerusalém (uhj)

“mind and epigenetics: the molecular basis of  
human evolution,” talk by dr. liran carmel  
of the hebrew university of jerusalem 

26 de junho, no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE)
Mais de 60 profissionais da área de saúde acompanharam a apresentação 
do titular do laboratório Gene Architecture, da UHJ. No evento, realizado 
em conjunto pela Câmara, a Sociedade Amigos Brasileiros da UHJ e o HIAE, 
o dr. Carmel destacou os avanços nos conhecimentos sobre a sequência do 
DNA e os genomas dos Neandertais e Denisovans.

palestra “cenário político-econômico atual e 
oportunidades de investimento”, com o econo-
mista charles ferraz, do Itaú private Bank

“the current political and economic scene and 
investment opportunities” talk by economist 
charles ferraz, of Itaú private Bank

19 de agosto, em A Hebraica
Um dos mais respeitados gestores de recursos do país, 
Ferraz analisou o cenário global e debruçou-se sobre a 
crise econômica brasileira. Abordou os desafios atuais 
e deu dicas sobre como posicionar uma carteira de 
investimentos frente à volatilidade do mercado. 

August 19, at A Hebraica Club
One of the most respected resource managers in 
Brazil, Ferraz reviewed the global scene and addressed 
the country’s economic crisis. He also addressed 
current challenges and how to position an investment 
portfolio in view of the market’s volatility.

June 26, at the Albert Einstein Hospital 
Over 60 professionals of the healthcare area attended the presentation 
by the head of HUJ’s Gene Architecture lab. During the event, organized 
by the Chamber, the Brazilian Friends of HUJ, and the Albert Einstein 
Hospital, dr. Carmel highlighted knowledge advances on the DNA 
sequence and the Neanderthal and Denisovan genomes.
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palestra “como transformar 
adversidade em oportunidade”, 
com joão doria

“how to turn adversity into opportunity” talk by joão doria

3º encontro anual das empresas Israelenses no Brasil

3rd annual meeting of Israeli companies in Brazil 

16 de outubro, em A Hebraica
O fundador e presidente do Grupo Doria e 
do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais 
recorreu à própria trajetória de vida para 
ilustrar a sua apresentação aos quase cem 
presentes. Filho de deputado federal cas-
sado em 1964, ele e a família tiveram de  
deixar o país e encarar as dificuldades. Os 
pontos fundamentais para enfrentar ad-
versidades, em sua análise, são disciplina, 
equilíbrio, coragem para assumir riscos, 
perseverança, paixão e humildade.

October 16, at A Hebraica club 
The founder and president of Grupo Doria and LIDE, a group of corporate leaders, used 
his own life story to illustrate his presentation to almost 100 attendees. The son of a 
federal deputy removed from office in 1964, he and his family had to leave the country 
and face many difficulties. The main requirements to confront adversities, in his view, 
 are: discipline, balance, courage to take risks, perseverance, passion, and humbleness.

27 de novembro, no Blue Tree Premium Faria Lima 
A principal atração da reunião foi a palestra “Construindo um negócio no Brasil”, a cargo de 
Amos Genish, CEO da Telefônica Brasil. O empreendedor israelense chegou ao Brasil em 1997 
disposto a criar a melhor empresa de telecomunicação do país. Fundou a Global Village Telecom 
(GVT), que prosperou e acabou por se fundir à espanhola Telefónica, em setembro de 2014. 

November 27, at the Blue Tree Premium Faria Lima Hotel 
The main attraction of the meeting was the “Building a business in Brazil” talk by Amos 
Genish, CEO at Telefônica Brasil. The Israeli entrepreneur came to Brazil in 1997 planning 
to set up the best telecoms company in the country. He founded Global Village Telecom 
(GVT), which thrived, and was later merged with Spanish Telefónica, in September 2014.

palestra “marco civil da internet, privacidade  
e o comércio eletrônico”, com rony Vainzof

10 de novembro, no Banco Daycoval
A Lei 12.965, em vigência desde abril de 2014, serviu como in-
trodução para uma ampla análise dos principais temas relativos 
ao chamado “Direito eletrônico”. Vainzof assinalou que a internet 
nunca foi um território sem leis, mas novos desafios de natureza 
legal estão sempre em debate. “Está em pauta, por exemplo, um 
anteprojeto de lei que, caso seja aprovado, vai trazer maior prote-
ção jurídica aos negócios na internet”, destacou. 

“Brazilian civil rights framework for the Internet, 
privacy and e-commerce,” a talk by rony Vainzof

November 10, at Daycoval Bank
Law 12.965, in force since April 2014, was used as an 
introduction to an extensive review of the main topics related 
to the so-called “Electronic Law”. Vainzof pointed out that the 
internet has never been a lawless land, but new legal challenges 
are always being debated. “As an example, a draft bill to ensure 
greater legal protection to business done on the net is currently 
on the table,” he said.

palestra “política internacional”, 
com o embaixador yossi Gal

23 de novembro, em A Hebraica 
Gal dedicou boa parte de sua apresentação à 
análise dos atentados terroristas ocorridos na 
primeira quinzena daquele mês na capital da 
França, onde atuou como embaixador de Israel 
durante cinco anos. “As democracias precisam 
de uma solução unificada. Somente quando os 
líderes do mundo livre unirem forças contra os 
extremistas é que poderemos colocar um fim 
nestas atrocidades”, alertou o diplomata.

“International politics” talk  
by ambassador yossi Gal

November 23, at A Hebraica Club
Gal used most of his presentation to talk 
about the terrorist attacks which occurred in 
the first half of that month in Paris, where he 
had been Israel Ambassador for five years. 
“Democracies need a united solution. Only 
when leaders of the free world join forces 
against extremists will we be able to put an 
end to these atrocities,” the diplomat warned.

Doria: lições de como 
superar desafios

Doria: lessons on how  
to overcome challenges

Genish: trajetória 
internacional  
nos negócios

Genish: 
international 
career in business

Ferraz: crise brasileira  
sob análise

Ferraz: Brazilian  
crisis review

notas • notes notas • notes
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O melhor  Condomínio Logístico da 
Cidade de São Paulo

Conta com 48.710,63m² de área construída, sendo 29 
módulos de 1.614,80m², e prédio administrativo com área 
construída de 2.975 m², sendo 5 andares de 676m² cada.        
Tem fácil acesso às Marginais Tiete e Pinheiros, Rodovias 
Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes.

Infraestrutura:

- Toda a infraestrutura e tecnologia em telecomunicações;
- Amplo estacionamento para funcionários e visitantes;
- Ruas c/ 20m de largura p/ trânsito de carretas e caminhões;
- Excelente apoio de serviços administrativos;
- Equipe de manutenção e limpeza;
- Gerador de energia para áreas de uso comum;
- Poço Artesiano 7.000 l/h;
- Caixa d’água 410.000 litros;
- Restaurante Self-service;
- Restaurante executivo com estrutura para eventos;
- Lanchonete e conveniência (Delivery);
- Posto Bancário.

Galpões Industriais e
Logísticos para locação

Infraestrutura completa na melhor região para garantir
o máximo de eficiência logística

adriana@espace-center.com.br www.espace-center.com.br(11) 3832-7176
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 AD Agência de Viagens  
e Turismo Ltda.

 www.adturismo.com.br

 Adatex S/A Ind. e Com.
 www.adatex.com.br

 Aeroeletronica
 www.ael.com.br

 Altec Sistemas e Tecnologia Ltda.
 www.altecsis.com.br

 A.S. Cunha Bueno C. de Seguros
 www.ascunhabueno.com.br

 Associação Alumni
 www.alumni.org.br

 Asteca Corretora de Seguros Ltda.
 www.astecaseguros.com.br

 Atias Mihael Ltda.
 www.atias.com.br

 Becker Advogados
 www.beckeradvogados.com.br

 Construtec Quality Consultoria  
e Engenharia

 www.construtec.com.br

 CSC Brasil Sistemas Ltda.
 www.cscbrasil.com.br

 Dakol Instrumentos  
e Sistemas Ltda.

 www.dakol.com.br

 Domingues e Pinho  
Contadores Ltda.

 www.dpc.com.br

 Eldabrás Indútria e Comércio Ltda.
 www.eldabras.com.br

 Gloria Brasil Publicidade Ltda.
 www.gloriabrasil.com.br

 Grant Thornton Consulting Services
 www.grantthornton.com.br

 Hotéis Vila Rica 
 www.hotelvilarica.com.br

 ICTS Protiviti
  http://www.icts.com.br/

 Indústrias Arteb S/A
 www.arteb.com.br

 Ituran
 www.ituran.com.br

 Maringá - Passagens  
e Turismo Ltda.

 www.maringaturismo.com.br

 Mayer Taublilb
 www.griskconsultoria.com.br

 Microservice Tecnologia Digital S/A
 www.microservice.com.br

 Miya Brasil Empr.  
e Participações Ltda.

 http://miya-water.com

 Netafim Brasil
 www.netafim.com.br

 Niskier Construtora Ltda.
 www.niskier.com.br

 Ochman Real Amadeo 
 Advogados Associados
 www.ochmanadv.com.br

 Pancostura S/A Indústria e Comércio
 http://pancostura.travelnet.com.br

 Pedra Forte Incorporações e 
Construções

 www.pedraforte.com

 Performa Investimentos Ltda.
 www.performainvestimentos.com.br

 Pinheiro Neto Advogados
 www.pinheironeto.com.br

 Plasson do Brasil Ltda.
 www.plasson.com.br

 Presidente Business Center
 www.presidentebusinesscenter.com.br

 Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda.
 www.metaltex.com.br

 Rafa Latino Representação  
Comercial e Marketing Ltda.

 www.rafael.co.il

 Rosenbaum, Michailovici  
Advogados Associados

 www.rosenbaum.adv.br

 Rotem do Brasil Ltda.
 www.iclbrasil.com.br

 Sonred Ltda. - Panorama Consultoria
 www.panoramaconsult.com.br

 Souza, Cescon, Barrieu & Flesh 
Advogados

 www.scbf.com.br

 Suchodolski Adv. Associados S/C Ltda.
 www.suchodolski.com

 Tekla Industrial Têxtil Ltda.
 www.tekla.com.br

 Teva Farmacêutica Ltda.
 www.tevabrasil.com.br

 Trench, Rossi e Watanabe Advogados
 www.trenchrossiwatanabe.com.br

 Velmovitsky Advogados Associados
 www.velmo.com.br

 Vicunha Têxtil S.A.
 www.vicunha.com.br

 Zancaner Costa, Bastos  
e Spiewak Advogados 

 http://zcbs.com.br
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BANCO SAFRA.  ESTRATÉGIA  E  EXCELÊNCIA  CONSTRUINDO RESULTADOS.

PARA ENXERGAR MELHOR ONDE INVESTIR,
             CONTE COM A NOSSA VISÃO DE LONGO PRAZO.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, o Investidor deverá entender todos os riscos inerentes ao mesmo, incluindo, mas não se limitando, risco de crédito, mercado e de liquidez, bem como, verificar se o investimento pretendido está adequado ao seu Perfil Suitability.  
O Grupo Safra não presta qualquer declaração ou garantia, expressa ou tácita, de resultado e/ou rentabilidade em qualquer espécie de ativo financeiro. Para mais informações sobre os produtos disponíveis, contate seu gerente de relacionamento Safra. Sujeito à análise e aprovação de 
crédito. CET - Informe-se junto ao Safra sobre o Custo Efetivo Total na data da contratação das suas operações de crédito. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia,   
7 dias por semana. Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

No Safra você encontra um parceiro com atuação global e reputação 
internacional de eficiência e solidez. Tem uma equipe qualificada 
para fazer negócios com soluções de serviços e de crédito únicas, 
sob medida para suas necessidades e um portfolio de investimentos 
diferenciado que alia alta performance e segurança. Para mais 
informações consulte nossos gerentes ou ligue para 0300 105 1234, 
de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados. 
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