


COMUM OS ESTRANGEIROS 
QUE CHEGAM A ISRAEL pela 
primeira vez se surpreende-
rem com o tom direto empre-

gado pela população local. Para um 
israelense, não é falta de educação per-
guntar a um recém-conhecido sua ida-
de ou salário. Em reuniões de trabalho, 
estrangeiros muitas vezes ficam sem 
saber quem manda em quem do outro 
lado da mesa, já que todos fazem per-
guntas incisivas sem se importar com 
hierarquia. Essa maneira de ser é local-
mente descrita como chutzpah, palavra 
de difícil tradução, mas que está pre-
sente nas relações entre pais e filhos, 
alunos e professores e até mesmo no 
Exército, na maneira como os sargen-
tos questionam seus generais. Isolada-
mente, essa faceta da identidade nacio-
nal não passaria de curiosidade. Aliada 
a universidades de ponta e capital para 

financiar a pesquisa, a peculiar ousadia 
israelense fez do país uma das princi-
pais potências mundiais em inovação 
tecnológica, uma espécie de Vale do 
Silício em pleno Oriente Médio. 

Israel ocupa uma posição de van-
guarda em campos tão variados como 
tecnologia da informação, segurança 
e biotecnologia. Reúne 4 400 empre-
sas de alta tecnologia e 200 centros de 
pesquisa de multinacionais consagra-
das, como Intel e Google. Foi em Isra-
el que surgiram algumas das grandes 
novidades high tech nos últimos anos, 
como o primeiro sistema de segurança 
para a internet e o primeiro programa 
de bate-papo online. Na área farma-
cêutica, empresas locais são responsá-
veis por alguns dos últimos medica-
mentos para combater doenças como 
Alzheimer e Parkinson. Em Israel, o 
setor de alta tecnologia é responsável 

por 15% do PIB e por 40% das expor-
tações. Além da gigante farmacêutica 
Teva e da Check Point, uma das líderes 
globais em segurança para internet, 
Israel tem hoje mais de 3 000 start ups 
— um salto considerável em relação a 
1990, quando havia 400. Não é coinci-
dência que um dos projetos mais avan-
çados de carro elétrico no mundo seja 
iniciativa de um israelense, Shai 
Agassi. Atualmente, o carro está sendo 
desenvolvido em centros de pesquisa 
de Israel e da Califórnia e deverá ser 
produzido nos próximos anos em par-
ceria com a Renault-Nissan. Depois 
dos Estados Unidos, Israel é o país com 
mais firmas listadas na Nasdaq, a bolsa 
do setor de tecnologia. 

O OÁSIS DAS START UPS 
O milagre high tech, que ganhou im-
pulso nos últimos 20 anos, é fruto de 
algumas peculiaridades. Uma delas é 
o papel exercido pelas Forças Arma-
das. Devido aos constantes conflitos 
armados, o país investe pesadamente 
em segurança. Algumas unidades mi-
litares são grandes campos tecnológi-
cos. Quando deixam a farda, muitos 
jovens oriundos desses centros abrem 
seus próprios negócios. "Esse back-
ground militar é pouco comum no 
restante do mundo", diz Saul Singer, 
um dos autores do livro Start-Up Na-
tion: The Story of Israel's Economic 
Miracle ("A nação das start ups, a his-
tória do milagre econômico israelen-
se", numa tradução livre), que deve ser 
publicado no Brasil no ano que vem. 
No começo dos anos 90, o país tam-
bém se beneficiou de um influxo de 
cerca de 1 milhão de imigrantes pro-
venientes da antiga União Soviética. 
Um em cada três deles era engenheiro 
ou técnico. Hoje, o país tem uma das 
maiores concentrações de cientistas 
de todo o mundo. 

Tirando essas excentricidades, Is-
rael não fugiu do modelo clássico de 
criação de clusters de tecnologia. Co-
mo a maior parte dos polos tecnológi-
cos, conta com excelentes instituições 
de pesquisa, que fazem a ponte entre 
o mundo acadêmico e o empresarial 
— uma lição básica que o Brasil insiste 



em não aprender. A Universidade He-
braica de Jerusalém é o melhor exem-
plo desse fenômeno. A Yissum, sua 
companhia de transferência de tecno-
logia. ganha mais de 1 bilhão de dólares 
anuais com a venda de pesquisas para 
clientes como Nestlé e IBM. Já são 
mais de 5 500 patentes registradas pe-
lo braço empresarial da universidade 
nos Estados Unidos. 

Como aconteceu na Coréia do Sul. 
outro país que usou a alta tecnologia 
como motor do crescimento, em Is-
rael o Estado teve um importante pa-
pel indutor. Nos anos 90, o governo 
lançou um programa com mais de 100 
milhões de dólares para investir no 
setor. Alguns fundos estrangeiros e 
investidores privados locais gostaram 
da idéia de ter o governo como sócio. 
Gostaram ainda mais dos contratos 
que estipulavam, passados cinco anos, 
a possibilidade de comprar a parte do 
governo por um valor acessível. Hoje, 
o país investe quase 5% do PIB em pes-
quisa e desenvolvimento — quase cin-
co vezes o esforço do Brasil. "O suces-
so de Israel é resultado de um fenôme-
no em que as pessoas passaram a ter a 

disposição para assumir riscos", diz 
Yossi Vardi, um dos empresários mais 
respeitados do país e que tem 50 start 
ups em seu portfolio. 

Mesmo com todos os avanços das 
duas últimas décadas, o setor de tecno-
logia ainda precisa se curar de uma 
espécie de nanismo empresarial — o 

país tem muitas start ups. mas só qua-
tro empresas de tecnologia têm valor 
de mercado superior a 1 bilhão de dó-
lares. Para complicar, o ambiente nos 
últimos anos piorou. Em 2009, segundo 
dados do IVC Research Center, consul-
toria especializada em capital de risco 
em Israel, as empresas de base tecno-
lógica locais só conseguiram levantar 
1,1 bilhão de dólares, o menor valor 

desde 2003 — um reflexo da piora do 
ambiente econômico global. Para re-
verter esse quadro, o governo reforçou 
os incentivos, como isenção de impos-
tos e garantias para fundos de pensão 
que investirem no setor de tecnologia. 
A meta é que, no longo prazo, pelo me-
nos 1% das start ups, cerca de 40 delas, 

convertam-se em grandes empresas 
globais. Cecil Perez, vice-presidente 
para América Latina da Check Point, é 
americano, mas já adotou o estilo chut-
zpah : "Há um grande número de start 
ups em Israel, mas muitas delas ainda 
precisam aprender a entregar os resul-
tados que prometem". Alguém ainda 
tem alguma dúvida sobre a força da 
objetividade israelense? • 
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