
Israel é grife no mercado de segurança no Brasil 
Bettina Barros De São Paulo 
 
Cresce a atuação de empresas israelenses no setor. 
 
Quando chegou ao Brasil, nos anos 80, o israelense Dany Eny percebeu uma chance de negócio: 
abrir uma rede de fast-food em São Paulo. Uma cidade como essa, pensou, teria um grande 
mercado e potencial de crescimento. O negócio deu certo, mas à medida que ele foi conhecendo a 
realidade brasileira, enxergou um setor ainda mais promissor. Eny viajou a Israel e voltou com o 
que seria a primeira ferramenta antifurto para carros no país: uma trava de câmbio. Nascia a Mul-
T-Lock Brasil. 
 
Vinte anos depois, ele sente-se à vontade para dizer que venceu no mercado brasileiro de 
segurança. Com 600 mil clientes e mais de 650 pontos de vendas no país, sua fábrica é hoje a 
maior depois da matriz em Israel. E a Mul-T-Lock planeja agora fazer do Brasil uma plataforma de 
exportação para países vizinhos. 
 
Eny foi o precursor de um movimento de empresários israelenses que chegaram por aqui nos 
últimos 15 anos trazendo novidades que permeiam o dia-a-dia do cidadão brasileiro. E exemplifica 
o interessa que o Brasil desperta nas empresas de segurança, que cresce paralelamente à 
violência no país. 
 
Reconhecidos mundialmente por sua expertise em tecnologia de segurança - advinda 
essencialmente de sua história de conflito com os vizinhos árabes - , os israelenses avançam de 
forma estratégica, fixando marcas e abocanhando posições de mercado. Empresas israelenses 
estão entre as maiores do setor de segurança do Brasil, seja em número de clientes ou de 
funcionários. No caso da proteção de residências de luxo, uma empresa israelense, a Haganá, 
lidera em São Paulo. 
 
Essas empresas não gostam de divulgar números, até pelo caráter do negócio, mas garantem que 
o Brasil é considerado um dos mercados mais atraentes na América Latina por seu grande 
potencial de expansão, rivalizando com Argentina, Colômbia e México. "É o melhor país para esse 
setor", diz um empresário estabelecido aqui, que pediu para não ser identificado. 
 
Em comum, todas têm um passado militar em Israel que, afirmam, lhes garante a expertise 
diferenciada na hora de vender tecnologia no exterior. "Dizem que cada avião que pousa no Brasil 
traz dois ou três agentes do Mossad [o serviço secreto israelense] ", brinca Ronald Goldberg, da 
Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria de São Paulo. "Israel virou grife." 
 
Das 100 empresas israelenses que operam aqui, 15 são do setor de segurança e outras 15 do de 
informática, o que muitas vezes nada mais é que o desenvolvimento de softwares de segurança 
de dados. É um número significativo, levando-se em conta que supera o de empresas do 
agronegócio no Brasil, outro filão industrial de Israel. 
 
Clientes não faltam. Os grandes centros urbanos do país gastam muito com parafernálias para 
proteger a vida e o patrimônio. Segundo dados da consultoria RCI First, especializada em 
segurança, há hoje mais de 25 mil imóveis blindados no país, sendo que 14 mil deles só na cidade 
de São Paulo. Os quartos antipânico já somam 503 (400 em São Paulo) e os bunkers, 103 (64 em 
São Paulo). Segunda cidade brasileira mais violenta, o Rio também ostenta um dado expressivo: 
tem 14 mil janelas blindadas. 
 
É o ambiente ideal para a israelense Teleatlantic, a segunda maior do setor de segurança 
eletrônica entre as 1.500 registradas no Brasil. Presente ainda em quatro países (México, 
Venezuela, Colômbia e Israel), ela chegou ao Brasil em 1993.  



Única no país com tecnologia de transmissão de rádio via IP para alarmes - importada de Israel -, 
a empresa conta hoje com 12 mil clientes, contra 40 mil da líder Siemens. "Instalamos cem 
câmeras por mês em São Paulo", diz José Carlos de Vasconcellos, diretor-geral da Teleatlantic. 
"Há dez anos eram menos de quinze." 
 
Outro ponto em comum foi a adaptação à realidade brasileira. A Mul-T-Lock, por exemplo, 
começou com travas de câmbio após prospectar o mercado e se surpreender com o alto índice de 
roubos de carros no Brasil - algo raro em seu país de origem. "O carro-chefe em Israel são portas 
antiarrombamento e blindagem, devido às ameaças terroristas em Tel Aviv", diz Eny , sócio-
fundador da filial brasileira. "O problema aqui é outros e atendemos a essa demanda." 
 
A linha de produtos cresceu na esteira da sofisticação da violência brasileira. Além das 5 mil 
travas vendidas por mês (ainda o produto mais popular do grupo aqui), a empresa fabrica portas 
blindadas contra tiros de fuzil e metralhadora, cofres eletrônicos e mecânicos, fechaduras e 
cadeados especiais. 
 
Com sede em Tel Aviv, a Mul-T-Lock atua em 100 países e conta com 120 milhões de clientes. No 
Brasil, seu portfolio de 600 mil clientes inclui pesos-pesados da indústria como Votorantim, Klabin 
e os grupos de telecomunicação Vivo, Tim, Claro e Telemar. 
 
"Nossos planos são crescer muito na América Latina, que pra nós é o segundo melhor mercado do 
mundo fora a Rússia", diz Tal Talor, vice-presidente de marketing internacional, em entrevista por 
telefone ao Valor, de Tel Aviv. Mostra disso, diz ele, a fábrica de Osasco é a maior fora de Israel, 
empregando 110 funcionários e mais de 600 representantes. 
 
"Queremos entrar em outros mercados a partir do Brasil. Este ano, realizaremos testes de 
exportação para Argentina e Bolívia na área automotiva e residencial", confirma Eny. "A 
Venezuela produz parte das peças e importa o resto. Podemos entrar lá também." 
 
 
Outro caso de adaptação com sucesso é o da empresa de monitoração veicular Ituran, com sede 
em São Paulo e escritório no Rio. Líder de mercado em Israel, com participação de 75%, ela 
nasceu há 12 anos para atender a um pedido específico do Exército: localizar pilotos de caça 
derrubados no deserto. 
 
A empresa pesquisou e desenvolveu um sistema de rastreamento inédito em Israel. Fixou 
monitores nos pilotos, permitindo o seu acompanhamento por completo e sua localização rápida -
- em tempos de turbulência na região, soldados israelenses se tornaram alvo de seqüestro como 
objeto de barganha por prisioneiros árabes presos. 
 
O localizador de pilotos foi ajustado para grandes cidades, onde o desaparecimento de veículos é 
o problema, e é vendido para EUA, Argentina, China e Coréia do Sul. Todo o equipamento é feito 
em Israel e exportado para as filiais. 
 
A empresa está no Brasil desde 2000. "Nesses seis anos, viramos uma das referências no 
mercado", diz a diretora de marketing da empresa no Brasil, Elaine Vilela, enquanto caminha pelo 
corredor da empresa, onde estão exibidos uma dezena de prêmios de desempenho e qualidade 
concedidos pelas associações de seguradoras. Sem revelar faturamentos - "os israelenses são 
muito desconfiados" -, Elaine, a única brasileira na diretoria da Ituran, fala apenas em números 
de clientes. Eram 25 mil em 2003, subiram para 110 mil em 2005 e a projeção é alcançar a marca 
de 150 mil este ano. Uma média de 6 mil novos clientes por mês. 
 
De acordo com ela, a diferença na tecnologia garantiu a liderança em relação à concorrência. 
Enquanto outras empresas utilizam satélites, a Ituran trabalha com antenas próprias que se 
comunicam com o equipamento instalado no veículo.  



"Nas cidades há muita interferência eletromagnética, por isso o satélite não pega em locais 
fechados e subterrâneos", diz Elaine. "Isso funciona com monitoramento de cargas, porque 
transitam em estradas e locais amplos". 
 
Em recente entrevista à mídia israelense, o analista de segurança Roni Biron chamou a atenção 
para o futuro da Ituran na região. "Israel representa hoje 45% da receita da Ituran, mas as 
maiores perspectivas de crescimento estão no Brasil e na Argentina", afirmou ele. 
 
"Em 2005, os gastos com a segurança privada cresceram até 12% no Brasil, muito acima do 
crescimento do PIB brasileiro", diz José Jacobson Neto, presidente do Sindicato de Empresas de 
Segurança privada e Eletrônica de São Paulo. 
 
A insegurança produz um mercado e tanto. E os israelenses, como se vê, estão de olho nele. 

 
 
Leia Mais 
 
No setor imobiliário, violência influencia do projeto ao marketing 
De São Paulo  
 
Quem passa diante de um prédio de alto padrão da capital paulista dificilmente deixa de notar a 
nova coqueluche do mercado imobiliário. Os guarda-sóis da empresa de segurança patrimonial 
Haganá, com suas vistosas estrelas de Davi (símbolo do judaísmo), estão em quase todos os 
lançamentos de luxo de São Paulo. Nem bem o prédio foi finalizado e lá está ele e seu indefectível 
segurança de terno e gravata, com rádio na mão. 
 
Dizer que um empreendimento imobiliário conta com segurança Haganá virou uma espécie de 
"plus" no negócio. Além dos estacionamentos com várias vagas de garagem, espaço gourmet, 
fitness center e piscinas climatizadas, a segurança se tornou um quesito básico na escolha de um 
apartamento de alto padrão. Ao ponto de influir nos projetos arquitetônicos dos novos 
lançamentos, de acordo com as atuais regras de proteção. 
 
"A preocupação do morador com segurança é tão grande que em alguns prédios os corretores 
passam por um curso com a Haganá para explicar ao cliente como funcionará a segurança de 
onde ele morará", diz Carla Santos, diretora de pesquisa da Lopes, a maior consultoria imobiliária 
do país. "A empresa conseguiu observar e responder à demanda do mercado." 
 
A concepção de projetos de segurança residencial não é de hoje, mas começou a ganhar mais 
atenção do mercado a partir de 2000. Hoje, é uma exigência do consumidor. Em condomínios 
residenciais, é uma pré-condição de venda. "Na Vila Nova Conceição, todos os empreendimentos 
têm a segurança feita pela Haganá", diz Paulo Sérgio Santos, superintendente de atendimento da 
Lopes. Bairros onde a concentração de renda é alta - como Higienópolis, Jardim Europa e Perdizes 
- são fortes clientes da empresa. "Ela é a mais reconhecida no segmento luxo justamente por 
estar ligada a Israel". 
 
De acordo com dados do Sesvesp, o sindicato das empresas de segurança de São Paulo, a Haganá 
está atualmente entre as 20 maiores do mercado, entre as 400 registradas no Estado de São 
Paulo. 
 
Até 2003, as líderes em segurança patrimonial em São Paulo eram Graber Siemens e Brasiliano. 
Mas a situação virou. "A violência evoluiu, e a indústria da segurança precisou se sofisticar", diz 
Santos. 
 
 



Por eficiência, mas também uma boa dose de marketing da "grife Israel", o mercado identificou 
essa sofisticação na Haganá. Com cerca de 3.700 "colaboradores" (vigilantes e equipe de apoio), 
diz atender 900 condomínios, que representam 70% dos negócios. Recentemente, fechou 
contrato de segurança para o escritório da farmacêutica Novartis, na zona sul de São Paulo, sua 
maior conta industrial. Criada há oito anos, a Haganá atua em São Paulo - a exceção é o Shopping 
Tamboré, em Barueri. 
 
"Temos diferenciais, e pesquisas de mercado mostram que eles são o segredo do nosso sucesso", 
diz o diretor comercial José Antônio Caetano. Ele enumera: salários 10% superiores, que 
estimulam a fidelidade do empregado; projetos de segurança (identificação de falhas e proposição 
de soluções no design do prédio); palestras para condôminos; e testes para burlar as próprias 
regras. 
 
"Fazemos esses testes para confundir nossos próprios funcionários", diz Caetano. "Alugamos 
carros importados, modelos, mulheres grávidas e simulamos situações de socorro. Se o porteiro 
deixar a pessoa entrar no prédio, recebe uma advertência. Fazemos dois mil testes por mês". 
Segundo ele, o índice de falha é só de 2% a 3%. 
 
A parte israelense do negócio fica a cargo de José Bernardo Markuz, o "chefe", ex-subcomandante 
de treinamento do Exército de Israel e diretor operacional da Haganá. Autor do livro "Quem Tem 
Medo de Seqüestro?", foi ele quem trouxe o conceito de guarda de rua. "O israelense vive a 
guerra da fronteira. Percebemos que não adianta só ter um funcionário dentro do prédio, já que o 
perigo começa fora dele", diz Caetano. 
 
Os concorrentes alfinetam. "Todos dizem ser israelenses ou ex-oficiais do Exército. Os seguranças 
da Haganá teriam de passar por três anos de treinamento para obter a expertise israelense", 
disse uma fonte que preferiu anonimato. 
 
A própria empresa concorda que a "grife Israel" alavanca os negócios. Até dezembro, o site da 
empresa mostrava o seguinte slogan: "se cuidamos de um país, podemos cuidar de sua casa e 
empresa". 
 
"Retiramos o slogan porque não queremos provocar mal-estar com nossos clientes", diz Caetano, 
acrescentando que a empresa atende muitos de origem árabe. 
 
Do ponto de vista da engenharia civil, os prédios tiveram de mudar para se adaptar às exigências 
de segurança. "Não basta mais ser um edifício inteligente, tem de ser seguro", diz Raquel, da 
Lopes. Segundo ela, os projetos já são desenvolvidos em conjunto com empresas de segurança 
para evitar estragos depois, como quebrar paredes para atender normas de proteção. As parcerias 
com os arquitetos fecham a triangulação. "Hoje tudo é pensado, a tendência acompanha a 
indústria do medo. Olha-se do posicionamento da guarita à entrada e saída de veículos", diz. 
 
Com um faturamento mensal declarado de R$ 8 milhões, a Haganá prevê crescimento de 20% 
este ano, bem acima dos 3% de expansão do setor. "Estamos indo muito bem", diz Caetano. 
"Somente no mês de fevereiro fechamos mais dez negócios". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 19 e 19 mar. 2006, Especial, p. A26 
 
 
 
 
 


