
As fronteiras que separam os 7,5
milhões de israelenses dos 7 mi-
lhões de palestinos são mais do
que uma área de conflito. A cul-
tura de guerra vivenciada diaria-
mente por ambos os lados expli-
ca, em parte, porque Israel po-
de ser considerado um viveiro
de “start-ups”, como são cha-
madas empresas iniciantes e
inovadoras. “Israel é uma start-
up”, define Saul Singer, autor
do livro “Nação Empreendedo-
ra: o milagre econômico de Is-
rael e o que ele nos ensinou”.

Segundo o especialista, o fato
de o país viver sob tensão de no-
vos conflitos, aliado ao fato de
que a população é constituída
por imigrantes e que a cultura
militar faz parte do cotidiano es-
tão por trás da determinação e
da disposição dos empresários
israelenses de correr riscos. “O
país teve que se tornar inovador
para poder sobreviver aos ata-
ques e o fato de ser constituído
por imigrantes contribuiu para
isso. No caso do militarismo, a
ideia de ter que cumprir uma
missão, ou seja, não poder fa-
lhar e, ao mesmo tempo, ter de
correr riscos, ajuda a criar a cul-
tura de empreendedorismo. Afi-
nal, inovação não é só ter boas
ideias”, afirma.

De acordo com Singer, o Bra-
sil não tem que seguir os pas-
sos de Israel, assim como o
país não foi atrás do caminho
criado pelo Vale do Silício, nos
Estados Unidos. “Cada um
tem o seu caminho. Israel é um
país pequeno, diferentemente
dos Estados Unidos, por isso fi-
cou conhecido como País do Si-
lício. Não desejamos a ne-
nhum país entrar em conflito
para se tornar empreende-
dor”, diz o especialista.

Não é à toa que a Intel acaba
de comprar a 11ª companhia, em
Israel, e o Google e a Microsoft
vão abrir incubadoras no país.
Entre os negócios que ganham
destaque ali está a Shaker, que
nasceu como um projeto de mar-
keting de universidade e virou
um dos mais populares aplicati-
vos na internet, premiado em
US$ 50 mil feira americana Te-
chCrunch Disrupt.

Há um ponto que tem sido
fundamental para estimular o
empreendedorismo ao redor do
mundo: o apoio governamen-

tal. Segundo Singer, os gover-
nos têm entrado como sócios
de investidores privados na
constituição de fundos de ven-
ture capital (capital semente).
“Quando o governo de Israel
fez isso, ficou com os riscos. Se
não desse certo, ficaria com o
prejuízo, mas deu muito certo e
recebeu rapidamente a sua par-
te e saiu da parceria”, conta.
“Agora foi a vez do governo es-
panhol fazer uma parceria com
a Telefónica. Esse modelo pode-
ria ser usado pelo Brasil.”

Outro ponto que tem sido co-
mum em vários mercados — e
parece que tem dado certo — é
o fato de o governo estimular o
crescimento de áreas ou bairros
criados organicamente pelas
start-ups, em vez de o governo
tomar a iniciativa de montar
um pólo de tecnologia. “Em
Londres, os empreendedores
acharam um lugar com bons res-
taurantes e adotaram o local.”

Mas, e se o país não tiver a
tradição inovadora e de paten-
tes, como o Brasil? Singer expli-
ca que inovação não se restrin-
ge à tecnologia. “Tecnologia é
importante, mas design, moda
e arquitetura também. Agricul-
tura é inovação quando se pen-
sa em distribuição, criação de
sementes”, diz.

Para Singer, o governo tem
que entender que precisa redu-
zir os impostos, grande vilão
dos empreendedores. “Em Is-
rael, os produtos tecnológicos
têm taxas baixíssimas, o que es-
timula o seu desenvolvimento.
Mas a questão é que os empreen-
dedores não podem esperar o
governo fazer a sua parte. A ini-
ciativa privada tem de entrar
também nesse segmento.”

Venture capital
A questão financeira ainda é a
parte mais crítica da equação.
Muitos fundos de venture capi-
tal não têm histórico e, por isso,
uns se saem muito melhor do
que outros, de acordo com Sin-
ger. “Os fundos de Israel estão
muito focados no país. Mas

acho que se um dia quiserem ex-
pandir a atuação para o Brasil,
por exemplo, vão ter de procu-
rar parceiros locais.”

Sobre investidores-anjo que
são, em geral, os primeiros a
aportar recursos nas start-
ups, o especialista diz que é um
bom medidor da inovação do
país. Quanto maior o número
deles, mais o país é empreende-
dor. “Muitas vezes, eles são

mais importantes do que os
fundos porque os empreende-
dores confiam mais na expe-
riência deles”, avalia.

A última variável desta equa-
ção são as instituições de ensi-
no. Em Israel, a educação é ele-
mento importante da cultura,
inclusive corporativa. Não à
toa, as universidades têm papel
central no desenvolvimento de
pesquisas e na comercialização
de produtos. “Sei que, em al-
guns lugares, as universidades
não têm a cultura de negócio.
Por isso, acho importante que
os alunos façam intercâmbio.”

As instituições também po-
dem ajudar investindo em ace-
leradoras — que servem para
preparar as empresas ainda em
estágio bastante inicial a ir a
mercado buscar investidor-an-
jo ou venture capital. “Mas o
que faz diferença mesmo é um
caso de sucesso. As pessoas se
animam quando veem um Face-
book ou Microsoft. Querem
ser o próximo Mark Zucker-
berg e os venture capitals que-
rem descobri-lo.” ■

Saul Singer
Autor do
livro “Nação
Empreendedora:
o milagre
econômico de
Israel e o que ele
nos ensinou”

Divulgação

● Governo tem que reduzir
os impostos que são o grande
vilão dos empreendedores.

● Inovação não se
restringe à tecnologia.
Design, moda, agricultura
e arquitetura também.

● Governos podem fazer
parcerias com o setor privado
para constituir fundos voltados
para o empreendedorismo.
Israel e Espanha já fizeram.

● Governos não precisam
criar pólos de tecnologia e,
sim, estimular as áreas
que são criadas
organicamente pelas start-ups.

● Universidades precisam
estimular intercâmbios,
criar aceleradoras e promover
desenvolvimento de pesquisas
que levem à obtenção de
patentes das invenções.
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PONTOSFORTES

“Inovação deve ter tributação
diferenciada para atrair investidor”

“Cada um tem o seu
caminho. Israel é um país
pequeno, diferentemente
dos Estados Unidos, por
isso ficou conhecido
como País do Silício.”

Governos de Israel
e Espanha fizeram
parceria com setor
privado para lançar
fundos para auxiliar
empreendedores

Especialista Saul Singer ilustra com a experiência de Israel em start-ups caminho que Brasil pode seguir
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




