
 

 

International Business Week  

 

Israel é muitas vezes nomeada como a “ Startup-Nation’’ Isto é devido ao fato de que um país de apenas 7,8 

milhões de pessoas (aproximadamente o tamanho de New Jersey), produziu mais empresas startup do que o Japão, 

China e Inglaterra. No ano de 2012, o montante total investido em tecnologia ficou em $ 1.9b, 75% do que a partir 

de Venture Capital - o maior índice per capita do mundo. 

Tel Aviv a capital de Israel é a segunda cidade mais populosa de Israel, servindo de centro financeiro, cultural e 

industrial do país. Desta forma os principais centro econômico, financeiros e tecnológicos estão localizados na 

cidade. Tel Aviv foi classificado em segundo lugar no Genome Report Startp de 2012 como a segunda cidade com 

maior número de Startup’s do mundo. 

Tel Aviv University (TAU), Fundada em 1956 é a maior e mais completa instituição de ensino superior e de 

pesquisa em Israel. Ela oferece 125 escolas e departamentos em todo os segmentos das ciências, humanidades e 

artes, e 128 centros de pesquisa. No ranking de Xangai em 2013, TAU foi nomeado uma das 150 melhores 

universidades do mundo. 

O que é  StarTau? 

StarTau, criada em 2009 na Universidade de Tel Aviv, a fim de atender a aspirantes a empreendedores de Israel, é a 

maior e mais ativo centro de empreendedorismo em Israel. Considerada uma das melhores incubadoras de empresas 

de 25 academias do mundo, de acordo com o último relatório do índice UBI, é uma organização sem fins lucrativos 

auxiliando empresas e empresários a partir de uma variedade de campos, incluindo: empreendimentos de internet, 

desenvolvimento de biotecnologia, aplicações móveis, os baixos tecnologia ventures, licenciamento de patentes, 

dispositivos médicos e muito mais. 

A missão da StarTau é proporcionar aos empresários a orientação prática e profissional necessária  para 

iniciar um negócio bem sucedido. Oferecendo aos clientes Mentoria programas, cursos e workshops, e os 

principais recursos de rede e de negócios.  

 Nós ligamos empresários do setor privado, anjos, VCs e empresas para o setor acadêmico e público. A equipe 

de StarTau se concentra em ajudar em todas as partes de empreendimentos dos clientes: desenvolvimento de 

negócios, marketing, assessoria jurídica, e muito mais 

Nessa viagem nosso objetivo será prover uma imersão no ecossistema Israelense, criando conexões com  

empresas bem sucedidas, aceleradoras e Startups do país, com o intuito de estreitar conexões inovadores  

entre o Brasil e Israel além de adequações do modelo Israelense ao modelo de negócio Israel. 



 

 

Conteúdo Oferecido: 

 

Saturday Sept 13th, Chegada a Israel 

 

 

Sept 14th – Tel Aviv University: Seminário de Boas-vindas na Tel Aviv University (TAU) 
 

Imersão no modelo econômico Israelense, apresentação Startau e seus modelo de negócio  

Debate sobre a importância do Tech Transfer, a importância da conexão Indústria e Faculdade. 

. 

Tópicos Discutidos: 

                                                                     
Introdução a StarTau – Tel Aviv University Entrepreneurship Center 
Ecossistema Israelense: Background, Politicas, Principais Parceiros 
Reunião em Ramot – Tel Aviv University Tech Transfer Office 
Tour of Tel Aviv University and facilities 

                     

 

 

 

 

Almoço 
 

Tempo Livre 
 

Jantar com Start Ups Israelenses Jantar em um restaurante de luxo na cidade de     

Tel Aviv. 

 

 Encontro com algumas das mais promissoras Startups de Tel Aviv com direito a 
apresentação dos projetos dessas startups. 

 

Sept 15th  – Tel Aviv: Acceleradoras, Hubs e Centro de Multinacionais de P&D 

Manhã: Visitas a Aceleradoras, Incubadoras e Hubs Nessa manhã nós iremos visitar diferentes 

aceleradoras, incubadoras e hubs que preparam as startups em curto período de tempo. 

Almoço 

 

 

 

 

 

Tarde : Multinacionais e  Centros de P&D  Nós iremos visitar empresas multinacionais que irão 

passar insights a respeito estrutura, estratégia e responder o porquê escolheram transferir sua 

matriz de Pesquisa e Desenvolvimento para Israel. 

 



 

 

Atividades Noturnas em Tel Aviv. 

 

Sept 16th & 17th September – DLD CONFERENCE   http://dldtelaviv.com/  

 

Ingressos e atividades inclusas no programa .          
 

Sept 18th – Jerusalém 

 
 Visita a capital mundial de geração de negócios e empreendedorismo. 

Manhã : Papel Governamental – Manhã destinado a encontros com importantes figuras do 

cenário governamental Israelense que auxiliam o ecossistema Israelense de Startups. 

 

Visitas Sugeridas: 
 

  Escritório do Chefe de Ciência e Tecnologia  

Ministro da Economia 
Ministro do Exterior 

 

Almoço em Jerusalém  
 

Tarde : Business in Jerusalém  Veja o que  Jerusalém  tem e pode oferecer com as suas 

atividades e o crescimento de suas famosas  

Visitas sugeridas:  
 

Mobile Eye 
Siftech 
Present Tense  

Volta para Tel Aviv &  Tempo Livre  
 

Sept 19th – Day off   
 

Uma chance para explorar Tel Aviv  sol, praia, café, programas culturais ( Bauhaus Tour opcional) 

 

Ou/ Jerusalém 

 

Uma imersão na historia e cultura de Israel e do povo Israelense em uma cidade de grande 

sincretismo religioso 

 

Visita ao Yad VaShem ( Museu do Holocausto) 
Tour  pela cidade velha em Jerusalém   

 

Almoço em Jerusalém  

 

Sept 20th – Partida                                                             

 

http://dldtelaviv.com/


 

 

 

Investimento(Full Package): 
- 5400 USD por participante 

- Passagem ida e volta 

- Acomodações em um hotel 4 estrelas com quartos compartilhados:  
- Transporte durante todo o período da viagem  

- Refeições: Café-da-manha, 4 almoços, incluindo dois jantares em restaurantes de Tel-Aviv. 

* Preços sem taxas, as StarTau  é uma empresa não governamental 

***O Programa esta sujeito a mudanças 


