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Caros Amigos, 

O Relatório IATI 2018: Indústria Israelense de Ciências da Vida oferece um duplo panorama da 

indústria de ciências da vida da Nação Inovadora: O Relatório fornece uma visão da indústria, incluindo 

suas subáreas, tendências e influências e faz referência ao eixo de tempo ao avaliar processo de longo prazo 

(como o futuro do RH na ciências da vida) e compara os dados àqueles do ano anterior. A continuidade, a 

comparação anual e a visão de longo prazo fazem do relatório a mais completa imagem da indústria 

israelense de ciências da vida – uma força crescente dentro do mercado global de cuidados da saúde.  

Esta crescente indústria continua prosperando nos últimos anos, apoiada pelo governo e excelência 

acadêmica contínua. Conforme o ecossistema local continua a crescer e florescer, cada área fica mais forte – 

Academia, Indústria, Incubadoras, Educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, Fundos de 

Investimento e apoio governamental. Este forte ecossistema continua crescendo: enquanto 2016 foi um ano 

de tendências mistas, o Relatório conclui que 2017 mostra tendências positivas em quase todos os 

parâmetros: mais fundos, maiores aquisições, empresas mais maduras, mais fusões e aquisições e maior 

interesse global.  

Não é à toa que este Relatório vai de encontro à nossa conferência MIXiii-BIOMED de 2018, uma 

celebração anual da grande inovação e novas capacidades, habilidades e atrativos da área de Ciências da 

Vida de Israel em escala global. 

Enquanto Organização Israelense Guarda-Chuva para as indústrias de Ciências da Vida e de Alta 

Tecnologia, a IATI acredita que a combinação de professionais altamente treinados e experientes do país, da 

excepcional comunidade acadêmica, do espírito inovador e da bravura tecnológica irá apenas impulsionar a 

indústria de ciências da vida israelense ainda mais adiante nos próximos anos. 

Este relatório exclusivo fornece uma visão aprofundada da indústria local e espera-se que seja usado como 

uma ferramenta para melhores decisões na Indústria, no Governo e na Academia. Esperamos que você o 

considere informativo e útil, e que ele encoraje você a compartilhá-lo com outras pessoas. 

Gostaríamos de prestar calorosos agradecimentos à Autoridade Israelense de Inovação por apoiar este 

Relatório e por se aliar a nós na promoção da indústria durante este ano; a Claudio Yarza, sócio, Líder de 

Farmacêutica e Ciências da Vida e a Omer Gavish, sócio na prática de Ciências da Vida na PwC Israel, por 

todo o apoio no preparo deste relatório; a Gil Gurfinkel, líder da Medison Biomed, por sua contribuição na 

elaboração do capítulo Incubadoras; à Teva Pharmaceuticals e à Firma de Advocacia ZAG por seu grande 

apoio. Finalmente, agradecemos à equipe IATI que trabalhou dia e noite para terminar este Relatório.  

Mal podemos esperar por um novo ano de inovação e crescimento! 

Cordiais Saudações,  

Todos os direitos reservados à IATI - Israel Advanced Technology Industries (R.A)© ("IATI") . Nenhuma parte desta 
publicação pode ser reproduzida, copiada, fotocopiada, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida por meio 
eletrônico, mecânico, por fotocópia ou por gravação, seja da forma que for, integralmente ou em parte – sem permissão prévia 
por escrito da IATI. 

Karin Mayer Rubinstein Yaky Yanay  

CEO e Presidente da IATI Co- Presidente da IATI 

Presidente da Pluristem Therapeutics   

 



Índice 

 
Sumário Executivo...…………………………………………………………………………………………………………….………. 4 

Indústria Israelense de Ciências da Vida ………………….…….………………………………………………………………. 5 

Subáreas da Indústria Israelense de Ciências da Vida …………………….………………………………………… 8 

TI de Cuidados em Saúde e Saúde Digital de Israel …………………………………………………………...……. 9 

Financiamento ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 

Financiamento de Alta Tecnologia por Israel ………………………………………………………………………… 10 

Área Israelense de Ciências da Vida - Financiamento.………………………………………………………….……. 12 

Decomposição das fontes de investimento para ciências da vida em Israel …………………………………. 14 

Investidores Mais Ativos de Israel em Ciências da Vida ……………………………………………………………. 22 

Empresas israelenses de ciências da vida listadas na NASDAQ …………………………………………………. 23 

Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE)…….………………………………………………………………………………… 24 

Outras Bolsas de Valores ….…………………………………………………………………………………………………. 26 

Apoio Governamental ……………………………………………………………………………………………………………………… 28 

Saúde Digital como Mecanismo de Crescimento Digital ……………………………………………………………… 30 

O Programa de Incubadoras Tecnológicas………………………………………………………….…………………. 31 

Campo de Atividade…………………………………………………………………………………………………………. 31 

Apoio Financeiro…………………………………………………………………………………………………………………… 32 

Centros de P&D de Empresas Multinacionais da indústria estrangeira nos campos de cuidado em 

saúde ..............................................................................................……………………………………………. 

 

32 

Incubadoras de ciência da vida mais ativas .........……………………………………………………………………. 33 

Aquisições de empresas israelenses de Ciências da Vida …………………………………………………………………… 40 

Exportações de Produtos Israelenses de Ciências da Vida ……………………………………….………………………. 45 

Excelência Acadêmica em Ciências da Vida – Hub de inovação.………………………………………………………. 46 

Estudantes Acadêmicos ………………………………………………………………………………………………………… 47 

Empresas de Comercialização em Israel – Serviços de Transferência de Tecnologia (TTOs). …..…………….. 49 

Agências para Apoio de Transferência de Tecnologia em Israel  ...………………………………………………. 50 

Tendências Globais ………………………………………………………………………………………………………………………. 54 

Fontes …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 

 

  



A Situação da Indústria Israelense de Ciências da 

Vida  

Sumário Sintético IATI - 2018  
 

Sumário Executivo 

A indústria israelense de ciências da vida continua a crescer e a melhorar sua posição global. Além 

do número de empresas estabelecidas crescer a cada ano, mais e mais empresas continuam a 

caminhar do estágio embrionário para estágios mais avançados, contribuindo para a experiência 

e maturidade da indústria. A habilidade dos empreendedores israelenses em aproveitar a 

excelência da pesquisa acadêmica, do amplo apoio do governo e do ecossistema inovador 

contribui para o sucesso da indústria. 

Seguindo um ano de tendências mistas, 2017 mostrou tendências positivas em praticamente 

todos os parâmetros. O aumento no número total de empresas de ciências da vida, no valor médio 

e total levantado, e na atividade tanto nos mercados privado e público. Este ano também vimos a 

maior aquisição já feita de uma empresa israelense de ciência da vida e a primeira de mais de um 

bilhão de dólares. Este é um outro indicador da alta maturidade da indústria israelense de ciência 

da vida e de sua crescente presença global.  

A situação continua a mudar em relação às subáreas da indústria israelense de ciências da vida. 

Enquanto a participação da subárea de dispositivos médicos, que é tradicionalmente a maior 

subárea da indústria, continua a diminuir, as subáreas de saúde digital e terapêutica continua a 

crescer. Espera-se que esta tendência permaneça nos próximos anos e recebeu um novo impulso 

do recente Programa Nacional para a Promoção do Campo de Saúde Digital. O programa 

permitirá que startups tenham acesso a dados médico digitalmente armazenados e realizem 

grandes pesquisas de dados com base nestes dados médicos. Esta é uma plataforma fértil para 

empresas de saúde digital israelenses e uma grande vantagem em comparação com outras 

empresas ao redor do mundo.  

O Programa Nacional para a Promoção do Campo de Saúde Digital é o último exemplo do apoio 

do governo de Israel às indústrias de alta tecnologia e ciência da vida. Junto com o despertar dos 

mercados e das vantagens estruturadas nas empresas de ciência da vida israelenses, acreditamos 

que a indústria israelense de ciência da vida terá um papel de liderança na indústria de ciência da 

vida global e que as empresas de Israel estarão à frente de sua indústria.   

 



Indústria Israelense de Ciências da Vida 

Atualmente, aproximadamente 1.450 empresas de ciências da vida estão ativas em Israel 

(Figura 1), empregando mais de 85.000 pessoas, um aumento de aproximadamente 50 

empresas e 10.000 empregados em comparação com o ano anterior1. Estes números têm base 

em diferentes bases de dados e em nossas próprias estimativas. Por volta de 1.307 empresas 

de ciências da vida se estabeleceram em Israel na última década (2008-2017) ou 131 empresas 

por ano em média (Figura 2), sendo que metade delas ainda está ativa. 

Figura 1 – Número Cumulativo de Empresas de Ciências da Vida em Atividade  

  

Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online 

Figura 2 – Número de Empresas Israelenses de Ciências da Vida Estabelecidas (2008-2017) 

  
Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online 

                                                           
1 Incluindo empregados em Israel e em agências for a de Israel. 
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Na mesma década, 654 empresas do segmento encerraram suas operações por variados 

motivos, ou, em média, 65 empresas por ano. Embora o número de empresas estabelecidas 

tenha caído nos últimos 3 anos, o número de empresas que encerraram suas operações nestes 

anos caiu em maior quantidade (62% em 2017 – menor que esta média – veja a Figura 3). 

Figura 3 – Número de Empresas Israelenses de Ciências da Vida que Encerraram suas (2008-

2017) 

 

 
Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online 

A porcentagem de empresas em etapas avançadas fora das empresas de ciências da vida ativas 

é estável e é 39 por cento em 2017 – similar ao ano anterior. Destas empresas, 35% estão no 

estágio de receita inicial e 4% estão em estágio de crescimento de receita (Figura 4). Os 

restantes sessenta e um por cento estão sobretudo nas etapas de P&D, somando 50% de todas 

as empresas de ciências da vida ativas (como no ano anterior). 

Figura 4 – Número de Empresas Israelenses de Ciências da Vida em Atividade, por Etapa 
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Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online 

Embrionária 
149

P&D 740

Receitas 
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Crescimento 
de Receita 62



Subáreas da Indústria Israelense de Ciências da Vida   

Embora o número de empresas de dispositivos médicos na indústria israelense de ciências da 

vida tenha crescido em 2017, sua participação na indústria de ciências da vida geral continua 

a cair, com 40% em 2017 comparados aos 42% em 2016. TI de Cuidados em Saúde e 

terapêutica continuam sendo as maiores subáreas com 255 e 202 empresas, respectivamente, 

representando aproximadamente 31% de todas as empresas de ciências da vida (similar ao ano 

passado). A participação das empresas de agrobiotecnologia, embora ainda muito pequena, 

tinha o aumento mais significante, de 3% em 2016 para quase 5% em 2017. 

Figura 5 – Subáreas da Indústria de Ciências da Vida de Israel  

 

 

Fonte: IATI, Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 
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TI de Cuidados em Saúde e Saúde Digital de Israel  

Mais da metade das empresas de TI de cuidados de saúde e saúde digital de Israel se 

estabeleceram nos últimos seis anos, com uma média de 36 por ano (Figura 6). Destas 

empresas, 353 ainda estão em atividade (Figura 7). Setenta por cento das empresas são 

relativamente pequenas, com menos de 10 empregados, cerca de 25% têm entre 10 e 50 

empregados e pouquíssimas, cerca de 5%, são relativamente grandes com mais de 50 

empregados.  

 

Figura 6 – Número de Empresas de TI de Cuidados em Saúde e Saúde Digital Estabelecidas por 

Ano 

 

Fonte: IATI 

Figura 7 – Número de Empresas de TI de Cuidados em Saúde e Saúde Digital em Atividade 

estabelecidas por ano   

 

 
Fonte: IATI 
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Financiamento 

Financiamento de Alta Tecnologia por Israel  

A indústria israelense de ciências da vida tem diversas fontes de financiamento, entre as quais 

estão a Agência de Inovação de Israel, fundos de capital de risco (israelenses e estrangeiros), 

microfundos, empresas investidoras na aquisição de outras, OPIs (principalmente a NASDAQ 

e outras bolsas de valores estrangerias) e investidores-anjos. É difícil dar números exatos, uma 

vez que as definições usadas por variados relatórios da indústria são diferentes. Baseamos 

nossos dados sobre financiamento nas informações da Pesquisa sobre Alta Tecnologia da IVC-

ZAG, que obtém dados de capital levantado por empresas de Alta Tecnologia israelenses a 

partir de fundos de capital de risco locais e estrangeiros, bem como de outros investidores, 

como empresas de investimento israelenses ou estrangeiras, empresas investidoras na 

aquisição de outras, incubadoras, aceleradoras e investidores particulares, como investidores 

de alto risco e clubes de investidores de alto risco. Neste relatório, o capital levantado em 

bolsas de valores públicas é registrado separadamente. 

De acordo com a Pesquisa IVC-ZAG para o 4° trimestre de 2017, empresas de alta tecnologia 

israelenses captaram uma alta anual histórica de US$ 5,2 bilhões em 2017, ultrapassando a 

alta anual histórica registrada em 2016 por US$0,4 milhão ou 9%. O principal motivo para o 

aumento foi quatro grandes negociações de mais de US$ 100 milhões cada uma (Cybereason, 

Via, Lemonade e Skybox), representando 12% do valor total captado. A queda no número de 

negociações continua em 2017, incluindo uma queda de 17% no número de negociações em 

empresas em estágio embrionário. Como resultado, a tendência de crescimento na rodada de 

captação média permanece por seis anos consecutivos, alcançando US$8,5 milhões em 2017, 

ou seja, um aumento de US$1,3 milhões ou 18% comparada a 2016 (Figura 8). 

Figura 8 – Capital Levantado por Empresas de Alta Tecnologia Israelenses  



 

A partir de uma perspectiva global, vemos uma tendência similar nos E.U.A. De acordo com o 

Relatório MoneyTree, da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) e da CB Insights, investimentos em 

capital de risco cresceram entre 2012 e 2017, alcançando seu maior nível desde 2015 – US$ 71,9 

bilhões, em 5.052 negociações em 2017. O financiamento aumento em 17% em relação a 2016, 

enquanto que o número de negociações decresceu 4%, caindo pelo terceiro ano consecutivo.  

Figura 9 - Relatório MoneyTree da PwC-Cb Insigths – Investimento de capital total em 

empresas financiadas por capital de risco  

 

 
Fonte: Relatório MoneyTree PwC, CB Insights T3 2017  
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De acordo com o Entepreneurship at a Glance [empreendedorismo em poucas palavras] da 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento para 2017, embora as tendências 

de investimento sejam similares em Israel e outros mercados, o mercado israelense é único a 

nível de despesas de investimentos em capital de risco. Conforme o relatório, na maioria dos 

países da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o capital de risco 

constitui uma porcentagem muito pequena PIB (geralmente, mesmo de 0,05%), enquanto que 

o nível de expansão em Israel por investimentos de capital de risco em 2016 permanece mais 

alto que todos os outros membros da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento, representando mais de 0,35% do PIB (Figura 10).  

Figura 10 - Despesas com Capital de Risco enquanto uma % do PIB (2016 ou último ano 

disponível) 

 

StatLink hhttp://dx.doi.org/10.1787 

Fonte: Entrepreneurship at a Glance 2017, Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

Área de Ciências da Vida de Israel - Financiamento 

De acordo com a Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG, o 

financiamento da área de ciências da vida continua crescendo, atraindo US$ 1,2 bilhão em 

2017, que representa 25% do total de investimentos em alta tecnologia em Israel. Durante a 

última década, a área teve uma média de 26% do total de investimentos em alta tecnologia 

israelense (Figura 11).  

Figura 11 - Capital Levantado por Empresas de Alta Tecnologia Israelenses, por área (2008-

2017) 
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Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 

O financiamento de US$ 1,2 bilhão foi investido em 135 empresas de ciências da vida, uma 

queda de 1,5% no número de empresas em comparação com 2016. O financiamento médio por 

empresa cresceu significativamente em 2017 comparado a 2016 e é de aproximadamente 

US$8,86 milhões, que é mais que o dobro da média em 2008-2016, e levemente mais alto que 

o investimento médio em empresas de alta tecnologia.   Os investimentos totais em empresas 

de ciências da vida em 2017 aumentaram em 40% também estão acima da média da última 

década (Figura 12). 

 Figura 12 - Capital Levantado por Empresas Israelenses de Ciências da Vida (2008-2017) – 

milhões US$ 
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A tendência descrita acima está alinhada com a tendência de investimento nos E.U.A. De 

acordo com o Relatório MoneyTree™, da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) e da CB 

Insights, investidores norte-americanos contribuíram com US$ 15 bilhões para a área de 

cuidados de saúde, em 755 negociações em 2017. Nos últimos 20 anos, a área de cuidados em 

saúde é o segundo maior setor de alta tecnologia por valor em dólar nos E.U.A. Além disso, a 

participação em negociações de cuidados em saúde foi maior que a atividade em participação 

em negociações de telefonia móvel e telecomunicação em 2017, que é tradicionalmente o 

segundo maior setor por valor de negociações (Figura 13).  

Figura 13 - Relatório MoneyTree™, da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) e da CB Insights - 

Top cinco de investimentos dos E.U.A., por setor, 2017 

 
Fonte: Relatório MoneyTree™, da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) e da CB Insights 

Decomposição das fontes de investimento para ciências da vida 

em Israel 

Conforme mencionado acima, o total de investimentos em empresas de ciências da vida em 

Israel em 2017 correspondeu a US$1,2 bilhão. Desta quantia, US$ 141 milhões foram 

investidos por fundos de capital de risco israelense, o que representa 12% dos investimentos 

totais em empresas israelenses da área (porcentagem similar à do ano passado). O valor de 

capital de risco investido em empresas de ciências da vida do país em 2017 está acima do 

investimento médio dos últimos três anos, enquanto que a porcentagem do investimento 

total é igual à média. A tendência de investimentos em capital de risco permanece estável, 

enquanto os investimentos em ciências da vida em geral se apresentam relativamente 

voláteis. (Figura 14). 

Figura 14 - Capital Investido por Fundos de Capital de Risco Israelenses vs. Outros Investidores 

em Ciências da Vida (2008-2017) - milhões US$ 
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Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 

No período de 2003-2017, é possível notar um crescimento contínuo nos valores investidos 

por investidores israelenses. Em 2017, os investidores israelenses contribuíram com US$ 323 

milhões, ou 47% de 2016. É possível ver que o interesse na área de ciências da vida israelense, 

tanto por investidores locais quanto estrangeiros, está crescendo pelo quinto ano consecutivo 

(Figura 15.). 

 

Figura 15 - Capital Investido em Empresas de Ciências da Vida Israelenses: Investidores israelenses 

vs. Estrangeiros (2013-2017) - milhões US$ 

 

 
Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 
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O aumento em investimentos não suportados por capital de risco em ciências da vida 

continuou em 2017: US$ 393 milhões, ou 33% dos investimentos totais em empresas de 

ciências da vida em Israel foram investimentos não suportados por capital de risco, 

comparados com US$ 381 milhões, ou 45% em 2016. Embora os investimentos suportados 

por capital de risco em empresas israelenses de ciências da vida tenham caído em 2016 pela 

primeira vez em uma década a um valor de US$470 milhões, é possível ver um crescimento 

significativo de mais de 70% nos investimento suportados por capital de risco em 2017 a um 

valor de US$803 milhões (Figura 16). 

 
 
Figura 16 - Rodadas de Financiamento em Ciências da Vida Suportadas por Capital de Risco 

vs. Não Suportadas por Capital de Risco (2008-2017) – milhões US$ 

 
Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 

 

A tendência de o aumento na participação de investimento destinar-se a empresas em 

etapas posteriores (receitas iniciais e crescimento de receita) continua em 2017, assim como 

um aumento no número de negociações. Outra tendência que continua em 2017 é o aumento 

nos valores investidos em negociações de mais de US$20 milhões, que alcançou uma alta 

anual recorde de US$ 656 milhões (Figuras 17 e 18).  

Figura 17 - Capital Levantado por Empresas Israelenses de Ciências da Vida, por fase (2008-

2017) - milhões US$ 
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Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Capital Levantado por Empresas Israelenses de Ciências da Vida, por Dimensão de 

Negociação (2008-2017) - milhões US$ 

 
Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 
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Pode-se notar que o total de negociações é similar a 2016 (Figura 19). O número de 

negociações para financiamento da área de ciências da vida israelense envolvendo empresas 

em estágio de P&D ainda é o maior, embora ainda não tenha retornado a seus níveis do 

período 2012-2015. Depois de três anos de aproximadamente 30 negociações anuais, pode-

se ver uma queda no número de negociações envolvendo empresas em estágio embrionário 

para o nível mais baixo desde 2014. O número de negociações envolvendo empresas em 

estágios posteriores não teve mudança significativa em 2017, com uma pequena diminuição 

para empresas com receitas iniciais e um pequeno aumento no número de negociações para 

empresas com crescimento de receita.  

Figura 19 - Número de Negociações de Financiamento para a Área de Ciências da Vida 

Israelense, por fase (2008-2017) 

 

Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 

A dimensão média de negociações cresceu significativamente em 2017, alcançando uma 

média recorde de US$ 8,86 milhões e continuando a tendência vista desde 2009 (Figura 

21). É interessante notar que pela primeira vez em dez anos, a dimensão média de 

negociações teve alta para todas as etapas e é significativamente maior do que a média de 

10 anos. A dimensão média de negociações para empresas em fase de embrionária mais que 

dobrou, quando comparada ao ano anterior, e para empresas em etapas de P&D e receitas 

iniciais, a dimensão média de negociações alcançou seu nível mais alto na última década, 

(Figura 20).  
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Figura 20 - Dimensão Média de Negociações de Financiamentos para a Área de Ciências da 

Vida Israelense, por etapa (2008-2017) – milhões US$ 

 

 

 

Figura 21 - Dimensão Média de Negociações de Financiamentos para a Área de Ciências da 

Vida Israelense (2008-2017) - milhões US$ 
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As cinco principais subáreas na indústria de ciências da vida não mudaram nos últimos anos 

não mudaram nos últimos anos e são dispositivos médicos, biotecnologia/farmácia (incluindo 

agrobiotecnologia e terapêutica), diagnósticos, TI de saúde (incluindo telemedicina e 

bioinformática) e a subárea “outras”. 

Como pode ser observado na Figura 22 e na Figura 23, a subárea de dispositivos médicos 

continua atraindo a maior parte dos investimentos em ciências da vida em 2017, tanto em 

termos de valores investidos quanto em número de negociações, embora a porcentagem de 

investimentos nesta subárea tenha sofrido um declínio em 2016 e 2017. Além disso, a 

participação da subárea de dispositivos médicos continua a cair e chegou a uma baixa anual 

acumulada de 41%. Biotecnologia/farmácia se manteve como a segunda maior subárea em 

2017, tanto em valores investidos quanto em número de negociações e cresceu nestes dois 

parâmetros em 2017.  

A terceira maior subárea continua sendo a de TI de saúde, que segue crescendo em termos de 

valor de negociações. Como já discutido em nosso relatório anterior, algumas empresas de 

dispositivos médicos também podem ser incluídas nesse relatório em tal definição. por 

desenvolverem produtos como biosensores, etc. Como tal, o valor real investido, em empresas 

de saúde digital em 2017 é provavelmente mais alto que US$145 milhões (como apresentado 

na Figura 22). Também pode-se ver um investimento recorde no setor de Diagnósticos em 

2017, com US$109 milhões em nove negociações. 

Figura 22 - Capital Levantado pela Área Israelense de Ciências da Vida, por Subárea – milhões US$ 

 

 
       Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG 
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Figura 23 - Capital Levantado pela Área Israelense de Ciências da Vida, por subárea (n° de 

negociações) 

 

Fonte: Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG  

 

Investidores Mais Ativos de Israel em Ciências da Vida  

De acordo com dados do Centro de Pesquisas IVC, bem como dados disponíveis ao público, a 
OrbiMed Israel Partners e a Pontifax seguem sendo os dois mais ativos investidores de Israel 
em ciências da vida nos últimos três anos (com exceção de investimentos por incubadoras), 
com 21 e 219 investimentos neste período, respectivamente. É interessante a emergência da 
aMoon Partners, um capital de risco relativamente jovem (começou a operar em 2016), que é 
o investidor mais ativo em 2017 com 11 investimentos (veja a tabela 1). 

Tabela 1 – Principais Investidores em Ciências da Vida, por Ano, nº de Investimentos Iniciais e 

n° Total de Investimentos 
Ano Coloc. Nome do Investidor Tipo de Investidor N° de 

Investimentos 
Iniciais 

Nº de 
Negociações 

em 
Participação 

2015 

1 

OrbiMed Israel Partners LP Fundo de Capital de 
Risco 

6 10 

2 

Pontifax III LP Fundo de Capital de 
Risco 

5 6 

FutuRx Ltd. Incubadora 5 5 

3 

OurCrowd Management Ltd. Grupo/ Clube de 
Investidores de Alto 
Risco 

4 7 

Zaitoun Ventures Empresa de 
Investimentos/Consultoria  

4 4 

4 

NGT3 Incubadora 3 3 

Triventures III Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 
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Virtus Inspire Ventures (VI Ventures) Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Trendlines Incubators Israel Incubadora 3 3 

Van Leer Xenia Ventures (VLX Ventures) Incubadora 3 3 

2016 

1 Trendlines Incubators Israel Incubadora 8 8 

2 

Pontifax IV LP Fundo de Capital de 
Risco 

6 7 

3 

Incentive Technological Incubator Ltd. Incubadora 4 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Incubadora 4 4 

OrbiMed Israel Partners II Fundo de Capital de 
Risco 

4 4 

aMoon Partners Fund I Fundo de Capital de 
Risco 

4 4 

4 

Triventures III Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Arkin Bio Ventures LP Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Gefen Capital Fund Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Johnson & Johnson Innovation - JJDC Inc. Corporate VC 3 3 

Sanara Ventures Ltd. Incubadora 3 3 

RAD BioMed Accelerator Ltd. Incubadora 3 3 

NGT3 Incubadora 3 3 

2017 

1 

aMoon Partners Fund I Fundo de Capital de 
Risco 

11 11 

2 Sanara Ventures Ltd. Incubadora 6 6 

3 

OrbiMed Israel Partners II Fundo de Capital de 
Risco 

5 7 

Pontifax IV LP Fundo de Capital de 
Risco 

5 6 

SBI Japan-Israel Innovation Fund Fundo de Capital de 
Risco 

5 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Incubadora 5 5 

eHealth Ventures (EHV) Ltd. Incubadora 5 5 

Trendlines Incubators Israel Incubadora 5 5 

4 

Israel Biotech Fund (IBF) I LP Fundo de Capital de 
Risco 

4 4 

5 

OurCrowd Qure Ventures Fund Fundo de Capital de 
Risco 

3 4 

ZORA Ventures Special Purpose Vehicles Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Rimonci Capital Fundo de Capital de 
Risco 

3 3 

Arix Bioscience HT 3 3 

Galil Ofek Innovations Ltd. Incubadora 3 3 

Fonte: Base de Dados IVC On-line  

Empresas israelenses de ciências da vida listadas na NASDAQ 

Na última década, empresas israelenses de ciências da vida levantaram mais de US$ 3,7 bilhões 

na NASDAQ. A maior parte desse valor (mais de US$ 2,3 bilhões) foi captada entre 2014 e 

2015, quando algumas empresas se beneficiaram da janela de oportunidade para OPIs de 

ciências da vida. De acordo com o Centro de Pesquisas IVC, em 2017, 36 empresas israelenses 

de ciências da vida foram listadas na NASDAQ, sendo que 12 delas captaram US$ 673 milhões 

(OPIs e ofertas subsequentes). Confira a Figura 24. 



Figura 24 - Ofertas Públicas* por Empresas Israelenses de Ciências da Vida Listadas na 

NASDAQ 2008-2017 (milhões US$, n° de ofertas)* 

 

 

Fonte: Base de Dados IVC On-Line 

* Incluindo OPIs e ofertas subsequentes na NASDAQ 

A queda observada em 2016 no número de ofertas públicas e nos valores levantados pela área 

de ciências da vida israelense na NASDAQ não são exclusividade de empresas israelenses, 

sendo parte de uma queda global em ofertas públicas na indústria. Em 2017, houve um 

aumento significativo nos valores levantados no NASDAQ por empresas israelenses de ciências 

da vida, uma tendência que acreditamos que continuará em 2018. Cortou-se a NASDAQ em 

2016 em mais de 55%, e os valores levantados caíram em mais de 78%. Ainda assim, a NASDAQ 

permaneceu sendo a principal fonte de ofertas públicas para empresas israelenses de ciências 

da vida, com um maior número de ofertas e um maior montante em capital levantado do que 

em todas as outras bolsas juntas (incluindo a TASE). 

 

     Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) 

Cinquenta e quatro ações de ciências da vida estão listadas na Bolsa de Valores de Tel Aviv 

(TASE), sendo que 35 delas estão duplamente listadas em mercados estrangeiros 2. Destas 54 

empresas, 36 são israelenses e o resto são empresas estrangeiras duplamente negociadas. Em 

nossa opinião, empresas israelenses de ciências da vida veem a TASE, principalmente, como 

um caminho para a NASDAQ ou outra bolsa de valores internacional em um estágio posterior. 

O número de transações de fundo nos últimos anos é mínimo devido à falta geral de 

conhecimento de indústria por investidores institucionais e a relatórios de análise e 

entendimento industrial insuficientes. De acordo com o Centro de Pesquisas IVC, três 

                                                           
2 De acordo com website da TASE - www.tase.co.il 
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empresas de ciências da vida captaram US$ 17 milhões na TASE em 2017, por ofertas iniciais 

e subsequentes (Figuras 25 e 26). 

 

Figura 25 - Número de Empresas Públicas de Ciências da Vida na TASE, por setor 

 

  
Fonte: TASE 

Figura 26 - – Ofertas Públicas* por Empresas de Ciências da Vida Israelenses Listadas na TASE 

2008-2017 (milhões US$, n° de ofertas)* 
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*Incluindo IPOs e ofertas subsequentes  

Em março de 2010, a TASE lançou o Índice Biomed, que atualmente inclui as 29 empresas 

de ciências da vida com maior capitalização de mercado, a uma queda de 5 empresas 

comparando-se a 2016. O desempenho do Índice Biomed nos últimos anos é apresentado 

na Figura 27. 

Figura 27 - Desempenho do Índice Biomed, da TASE 

  

Fonte: TASE 

     

    Outras Bolsas de Valores  

Há um número significante de empresas israelenses de ciências da vida que são negociadas 

em outros mercados de ações, como AIM, Frankfurt SE, LSE, NYSE, SGX, TSX, Xetra, e em 

mercados de capitalização pequenos, como o OTCB e o Pink Sheets. De acordo com o Centro 

de Pesquisas IVC, 3 empresas israelenses de ciências da vida captaram US$ 48 milhões em 

2017, um aumento de 29% no valor captado em comparação com 2016 com o mesmo 

número de transações (OPIs e ofertas subsequentes). Confira a Figura 28. 

 

Figura 28 - Ofertas Públicas* por Empresas Israelenses de Ciências da Vida em Outras Bolsas de 

Valores 2008-2017 milhões US$, nº de ofertas) 
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Fonte: Base de Dados IVC On-line 

*Incluindo IPOs e ofertas subsequentes 

De acordo com o Relatório "Pharma, Biotech & Medtech 2017 in Review" da Evaluate Pharma, 

50 empresas globais de biotecnologia listadas em bolsas de valores do ocidente tiveram uma 

OPI em 2017, captando US$ 3,851 milhões (US$ 77 milhões em média). O número total de 

flutuações e o valor captado por flutuações de biotecnologia em OPIs em 2017 foi o mais alto 

desde 2015, representando uma grande melhoria para empresas que desejam fazer seu 

lançamento público, similar à tendência observada para empresas israelenses (Figura 29).  
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   Figura 29 - Ofertas Públicas Iniciais em Bolsas do Ocidente, por trimestre 

 
Fonte: Pharma, Biotech & Medtech 2017 in Review, Evaluate Pharma, fevereiro de 2018 

     

 

     Apoio Governamental  

Assim como em anos anteriores, o governo de Israel ainda está fortemente focado na criação 

de uma rede de apoio à Pesquisa e Desenvolvimento, através de vários programas de incentivo 

e subvenção. A Agência de Inovação de Israel (antigo Gabinete do Cientista-Chefe) responsável 

pela política de inovação deste país é uma entidade pública independente e imparcial que 

opera em benefício do ecossistema de inovação israelense e da economia de Israel como um 

todo. Seu papel é fomentar e desenvolver os recursos de inovação israelenses ao mesmo tempo 

que cria e fortalece a infraestrutura e a base necessárias para apoiar toda a indústria do 

conhecimento.  

A missão da Agência de Inovação de Israel é fortalecer o ecossistema de inovação e promover 

a inovação, o empreendedorismo e as tecnologias revolucionárias como um fomento para o 

crescimento econômico inclusivo e sustentável. Para isso, fornece uma variedade de 

ferramentas práticas e plataformas de financiamento com o objetivo de abordar as 

necessidades dinâmicas e em constante mudança dos ecossistemas de inovação nacional e 

internacional, além de operar através de uma variedade de formas adaptadas para 

empreendedores e empresas a fim de promover, implementar e alcançar suas inovadoras 

ideias de P&D em vários estágios. As ferramentas e programas oferecidos pela Agência têm 

base na etapa e necessidades específicas da empresa, contribuindo com 30% a 85% das 

despesas em P&D aprovadas por empresas de tecnologia 
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Na última década, a IIA investiu anualmente mais de US$ 100 milhões no setor de ciências da 

vida através de seus variados programas. Isto inclui os programas para empreendimentos para 

etapas iniciais (TNUFA), programas de Incubadoras (confira abaixo) e para empresas de 

crescimento. O Programa The Magnet (consórcio entre a academia e a indústria) e os 

Programas Nofar e Kamin visam suprir a lacuna entre estudos aplicados e a indústria. 

Plataformas exclusivas apoiam empresas multinacionais interessadas em tecnologia 

israelense, empresas israelenses a procura de novos mercados pelo mundo e fabricantes e 

plantas tradicionais em busca de inovação e fabricação avançada para seus negócios.  

O apoio da Agência de Inovação de Israel ao setor de ciências da vida está crescendo e chegou 
a um terço de seu orçamento anual (Figura 30). 

 

Figura 30 - Orçamento da Agência de Inovação de Israel (subvenções por áreas) 

 

Fonte: Agência de Inovação de Israel 
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Saúde Digital como Mecanismo de Crescimento Digital  

O sistema de saúde exclusivo de Israel, no qual todo o histórico médico pessoal da população é 

gerenciado por quatro Organizações de Gerenciamento de Saúde, junto com a diversidade 

populacional e a inovação na indústria das ciências da vida, é um campo fértil para pesquisas de 

big data com base nestas informações. Dados médicos foram digitalmente armazenados pelas 

Organizações de Gerenciamento de Saúde israelenses desde a década de 1990, documentando 

todos os tipos de informações médicas com dados completos de cada paciente. Esta base de dados 

fornece dados sistemáticos, extensivos e de qualidade, sobre uma população estável de pacientes 

por toda sua vida. Dar acesso a estes dados a empresas do setor privado permitirá que elas 

melhorem sua pesquisa e seu processo de desenvolvimento, bem como criem ferramentas novas e 

inovadoras, que, por sua vez, melhorarão o sistema de saúde e o tratamento fornecido aos 

pacientes. 

Em março de 2018, o governo israelense aprovou um programa nacional de saúde digital de US$ 

264 milhões. O orçamento seria investido principalmente na instalação de uma infraestrutura 

digital para pesquisa médica e para apoiar a colaboração entre o sistema de saúde de Israel e 

startups locais que operam no setor de saúde digital. Como parte deste programa, a Agência de 

Inovação de Israel implementará 5 projetos principais: 

1. Encorajar a pesquisa e o desenvolvimento, assim como planos piloto por empresas e 

empreendedores no campo da Saúde Digital realizado em cooperação com as organizações de saúde 

de Israel. 

2. “Laboratórios de Inovação em Tecnologia”, uma vereda lançada de forma nova que objetiva 

promover a inovação e fortalecer a cooperação entre as empresas multinacionais e as startups 

israelenses no campo da Saúde Digital. 

3. Promover acordos de cooperação com entidades internacionais para apoiar a pesquisa e o 

desenvolvimento de empresas israelenses no campo da saúde digital e do teste piloto. 

4. Apoiar o estabelecimento de uma Associação de Usuários (uma associação de empresas com um 

interesse comum por tecnologia avançada) no campo da Saúde Digital. 

5. Criar um plano para capacitar pessoas no campo da ciência de dados, em especial no campo de 

Saúde Digital. 

Este programa também inclui uma nova Iniciativa Nacional Israelense de Clínica Genômica, 

liderada pela Agência de Inovação de Israel, com o objetivo de sequenciar e analisar os genomas de 

100.000 voluntários israelenses. Combinar dados de sequência de genoma com informações 

clínicas extensivas, usando análises aprofundadas de Big Data, permitirá novas pesquisas médicas 

e servirá como base para a descoberta de novos medicamentos e para o desenvolvimento de uma 

clínica personalizada e preventiva. 

Na prática, as Organizações de Gerenciamento de Saúde de Israel já são muito efetivas na condução 

de projetos de big data e clínica personalizada (relacionadas ao genoma) em cooperação com 

empresas multinacionais e startups, assim como instituições acadêmicas. Espera-se que o plano 

atraia mais empresas globais e as encoraje a abrir centros de P&D em Israel. Ao fazer isso, o plano 



não só contribui para as startups de Israel na indústria das ciências da vida, mas também para 

aumentar a presença israelense no mundo. 

    

     O Programa de Incubadoras  

A meta principal do programa é transformar ideias tecnológicas inovadoras da etapa inicial de 

P&D em startups e ajuda-las a chegar a um marco que possam captar recursos. O programa de 

incubadoras, lançado em 1991, se posicionou enquanto principal financiador de startups em 

Israel, apoiando de 60 a 70 novas startups a cada ano. 

Atualmente há 18 incubadoras tecnológicas e uma incubadora biotecnológica designada 

(confira abaixo). As incubadoras são de posse de grupos experientes, como fundos de capital 

de risco, empresas multinacionais, bem como investidores provados. Os donos de incubadoras 

são selecionados através de processes competitivos para um período de licença de oito anos 

estão localizados em todo Israel.  

Área de Atividade  

De 2008 a 2017, aproximadamente 600 empresas foram aceitas em vários programas de 

incubadoras, dentre as quais 28% das empresas eram de dispositivos médicos e 11% eram 

empresas de biotecnologia/biomedicina. De maneira interessante, a maioria das empresas, 

operando no programa de incubadoras em 2017, é da área de ciências da vida, um nível 

relativamente alto de risco para investidores e empreendedores.  

Figura 31 - Empresas no Programa de Incubadoras, por setor (2017) 

  

Fonte: Programa de Incubadoras, Agência de Inovação de Israel 
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Apoio Financeiro 

Em relação a projetos de ciências da vida e cuidados em saúde, a Agência de Inovação de Israel 

distingue entre dois tipos de fundo diferentes: o tipo das Incubadoras Tecnológicas, no qual o 

orçamento total é de até NIS 3,5 milhões por um período de dois anos, e um tipo de Incubadora 

dedicada à Biotecnologia, na qual o orçamento total do projeto é de até NIS 8,1 milhões por 

um período de até três anos. Para ambos os tipos, 85% do orçamento total é financiado pelo 

governo como um subsídio que é devolvido somente em caso de sucesso, e os outros 15% são 

financiados pela incubadora. 

Com o passar dos anos, o governo financiou mais de 2.000 empresas incubadas, com um total 

acumulado de investimentos governamentais de mais de US$ 750 milhões. Destes, mais de 

1.800 empresas amadureceram e deixaram as incubadoras e 60% delas captaram 

investimentos privados com sucesso. Ao fim de 2015, 35% das incubadoras alumni ainda 

estavam ativas e operantes. O total acumulado de investimentos privados em incubadoras 

alumni ultrapassou US$ 5 bilhões. Isto significa que, para cada dólar que o governo investe 

em uma empresa incubadora, essa empresa capta um adicional de 5 a 8 dólares a partir do 

setor privado. 

Muitas empresas de ciências da vida bem-sucedidas começaram no programa de incubadoras, 

e muitas delas também receberam financiamento adicional de vários programas da IIA. Dentre 

elas estão: Re Walk, Compugen, Simbionix, Protalix, Prolor, Mazor Robotics, Enzymotec, 

Collplant, Valtech, Dune Medical e outras. A maioria dessas empresas agora são públicas, seja 

em Israel ou nos E.U.A. 

 

Centros de P&D de Empresas Multinacionais da indústria estrangeira 

nos campos de cuidado em saúde  

Recentemente, a Agência de Inovação de Israel iniciou um novo tipo de incentivo (nº 35) para 

encorajar o estabelecimento e a expansão de centros de P&D operados por Multinacionais 

industriais estrangeiras nos campos da Biotecnologia, Dispositivos Médicos e Saúde Digital. 

Estas multinacionais poderão se estabelecer e expandir suas operações em Israel nos campos 

de P&D, inovação ou fabricação de tecnologia através do estabelecimento de sua sede ou da 

transferência de parte de sua atividade econômica global para Israel. 

 

 

 

 

 

 



 

As incubadoras mais ativas de ciências da vida: 

De acordo com a Medison Pharma4, no final de 2017, a Agência de Inovação de Israel anunciou 

que iria dar início a uma segunda incubadora de biotecnologia na região norte do país. A 

licitação para gerenciar a incubadora já está circulando com parceiros industriais em potencial 

e a Agência de Inovação de Israel tem planos para que a nova incubadora entre em operação 

em 2018. 

A seguir há uma lista, em ordem alfabética, das incubadoras de Israel com foco total ou parcial 

nos projetos de ciências da vida e cuidados em saúde: 

▪ Alon-MedTech Ventures Ltd: dispositivos médicos e saúde digital – fundada em 2013 e situada 

em Yokneam Illit. Apoiada pela Agência de Inovação de Israel. O principal investidor da 

incubadora é o renomado empreendedor israelense Dr. Shimon Eckhouse (fundador das 

empresas Lumenis e Syneron, cotadas na NASDAQ). 

 

O portfólio da Alon-MedTech inclui 12 empresas de tecnologia cosmética, saúde e dispositivos 

médicos, entre as quais estão a ClipTip Medical e a Anchora Medical (dispositivos 

laparoscópicos), a EVA Visual (scanner 3D manual de alta resolução para usos cosméticos), 

ArchimedUS Medical (dispositivo para aplicações estéticas) e a BrainMARC (ferramentas 

móveis baseadas em EEG). 

Em março de 2016, a Alon Medtech assinou um contrato exclusivo com a Tsinghua University 

(considerada uma das maiores universidades da China) para selecionar vários projetos a partir 

do portfólio do Centro de Pesquisas XIN (um centro conjunto das universidades de Tsinghua 

e Tel Aviv) para desenvolvimento posterior na incubadora. 

▪ BioInc: terapêutica – fundada em 2012, localizada em Yavne, é gerenciada pela M Ventures 

(parte de capital e risco da Merck). 

A BioInc foi lançada como uma estrutura laboratorial individual de 500 m², equipada com 

equipamento de P&D de ponta e está localizada dentro das instalações da Interlabs em Yavne, 

o local líder em P&D da Merck em Israel. Esta proximidade com a Merck permite um nível 

único de apoio e interação entre os cientistas. 

A BioInc está investindo em empresas na etapa pré-embrionária e, atualmente, abriga a 

Metabomed (uma empresa de descoberta de medicamentos no campo do metabolismo do 

câncer) e a ARTSaVIT (uma empresa de apoptose do câncer, desenvolvendo a mimética da 

ARTS). 

▪ eHealth Ventures – Fundada em 2016 e situada em Modi’in Illit. Apoiada pela Agência de 

Inovação de Israel. Os investidores da incubadora incluem a Medison Pharma (uma parceira 

comercial israelense muito importante para a indústria farmacêutica internacional e uma 

investidora ativa em inovação), a Maccabi Healthcare Services (segunda maior organização de 

manutenção da saúde de Israel), a Cleveland Clinic Innovations (braço comercial da Cleveland 



Clinic – segundo meior Centro Médico dos E.U.A.), a Amgen (líder global em biofarmacêutica) 

e a SCI (Shanghai Creation Investment, grande em investidora chinesa de capital de risco). 

A incubadora espera admitir 40 startups nos seus oito anos de operação licenciada e 

atualmente está recrutando empresas nas áreas de saúde digital, incluindo: telemedicina/ 

telediagnósticos, gerenciamento de TI e sistemas de apoio à tomada de decisões para hospitais 

e clínicas, big data e análise prognóstica, dispositivos de IDC, aplicativos para mudança de 

comportamento, sistemas de jogos para melhorar a saúde e mais. A incubadora está 

constantemente avaliando novos projetos e atualmente tem seis empresas em seu portfólio em 

várias áreas e etapas de desenvolvimento, incluindo: a AllerGuard (dispositivos para detectar 

alérgenos na comida), a OsteoSee (Medida de Densidade Óssea como ferramento de 

monitoramento e controle) e a Mind’s Eye (monitoramento e diagnóstico de DTAH). 

A eHealth Ventures está planejando captar mais recursos para investimentos de 

acompanhamento em empresas que irão completar seus ciclos na incubadora após dois out 

três anos. 

▪ ExploreBio: cuidados em saúde e ciências da vida – lançada em 2018, localizada em Yavne, 

privada. A ExploreBio foi estabelecida como um veículo de investimento pré-embrionário por 

quatro fundos de investimento com vistas a empresas em etapas iniciais na área de 

biotecnologia em Israel: A M ventures, a Arkin Bio Holdings, a Pontifax e a WuXi AppTec 

formaram a equipe neste projeto.  

 

A ExploreBio prometeu US$ 20 milhões para os próximos cinco anos, a serem investidos 

conjuntamente em uma iniciativa que compreenda investimento pré-embrionários e serviços 

de gerenciamento para experimentos de prova de conceito em biotecnologia. A ExploreBio visa 

investir US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão por empresa até quatro investimentos por ano em um 

período de cinco anos. As empresas em etapas iniciais podem se beneficiar do rápido acesso a 

financiamento e do fácil acesso a capital de seguimento e à possibilidade de trabalhar nas 

instalações da bio-incubadora da M Ventures em Yavne, Israel. 

 

Duas empresas foram incorporadas em 2018, a Explore Bio 1 (uma nova plataforma de 

engagers de células tronco) e a Pantheon Bioscience (uma nova plataforma de mecanismos de 

defesa contra bactérias), ambas abrigadas nas instalações da bio-incubadora da M Ventures. 

 

▪ Aceleradora de biotecnologia FutuRX – Fundada em 2014, em Ness Ziona, apoiada pela 

Agência de Inovação de Israel. A aceleradora é um empreendimento conjunto da JJDC 

(Johnson & Johnson Innovation), OrbiMed Israel Partners (parte do Orbimed Healthcare 

Fund Management, capital de risco global de ciências da vida) e da Takeda Ventures (empresa 

investidora na aquisição de outras, braço da Takeda Pharmaceutical Company). 

 

O portfólio da FutuRX é composto de onze empresas biofarmacêuticas em fase inicial. 

Empresas dignas de nota que compõem o portfólio da incubadora são a HepaRx (fase clínica, 

desenvolvendo um medicamento patenteado de molécula pequena para câncer), a XoNovo 

(fase pré-clínica, desenvolvendo uma molécula pequena patenteada para o tratamento de 

doenças neurodegenerativas) e a Mitoconix Bio Ltd. (desenvolvendo um inibidor de primeira 



classe de divisão mitocondrial para o tratamento da doença de Huntigton e outras condições 

degenerativas).   

Em 2017, duas empresas do portfólio da FutureRx captaram financiamentos significativos: em 

setembro de 2017, a Mitoconix Bio captou US$ 20 milhões em fundos de série A de múltiplos 

investidores (novos e já existentes), enquanto que em maio de 2017, a BiomX (desenvolvendo 

terapêutica com base em microbiomas com várias indicações) captou US$ 24 milhões de 

investidores novos e existentes. Além disso, a RM Global iniciou em maio de 2017 a RMGP 

Biopharma Fund, um fundo de US$ 30 milhões, para apoiar empresas promissoras que 

emerjam da FutureRx.  

▪ Galil Ofek Technological Innovation: tecnologias biomédicas – fundada em 2016, localizada 

em Katzrin, apoiada pela Agência de Inovação de Israel, como foco específico em dispositivos 

médicos e biotecnologia (internet e softwares como campos secundários de interesse). 

 

A incubadora é uma parceira entre a Mikal (uma holding de investimentos), a Next North 

(focada em investimentos e desenvolvimento de negócios de startups e tecnologia), a Paz Atid 

(holdings, projetos e empreendimentos em dispositivos médicos na Galileia), a Tay Medical 

(investindo em startups de tecnologia e seus desenvolvimentos de negócios) e a Mor Research 

(uma empresa de transferência de tecnologia da Clalit Health Services). 

 

O portfólio da Galil Ofek atualmente inclui 4 empresas: a Marpé Technologies (rastreio de 

câncer de pele assistido por computador), a Vicut Medical (dispositivos para remoção de 

pólipos em órgãos internos), a Biobetter (tecnologia para fabricação de proteína e proteção de 

drogas biológicas) e a Epic MD (desenvolvendo um novo dispositivo de fechamento fáscia). 

 

▪ Incubit Technology Ventures: tecnologias exclusivas e inovadoras - Fundada em 2014, situada 

em Be'er Sheva, apoiada pela Agência de Inovação de Israel. A incubadora é de propriedade 

plena, mantida pela Elbit Systems, a maior empresa de capital aberto israelense de defesa de 

alta tecnologia. 

 

O portfólio da Incubit inclui 8 empresas, das quais 2 são da área de ciências da vida - a 

EchoCare (desenvolvendo um dispositivo de monitoramento doméstico fixo e de memorização 

automática para o cuidado de idosos) e a Collage Medical Imaging (desenvolvendo biópsia 

ótica para o revolucionário diagnóstico microscópico de tumores cancerígenos locais dentro 

de órgãos). 

 

▪ Incentive Incubator: software e ciências da vida - Fundada em 2012, situada na Ariel 

University de Samaria, apoiada pela Agência de Inovação de Israel. A Peregrine Ventures (uma 

empresa de capital de risco da área de ciências da vida e saúde digital) é a acionista única da 

incubadora. 

 

O portfólio da Incentive inclui 19 empresas de ciências da vida, com foco em dispositivos para 

uso único, bem como 15 empresas de software. Até agora, as empresas do portfólio da Incentive 

captaram mais de US$ 160 milhões. Em 2016, duas delas tiveram de aquisições: a NLT Spine 

(produtos expansíveis e tecnologias para cirurgias na coluna minimamente invasivas) foi 



adquirida pela SeaSpine Holdings Corp., localizada nos E.U.A., por US$ 43 milhões 

(anunciado em agosto de 2016) e a Valtech Cardio (reparo por transcateter de válvulas mitral 

e tricúspide) foi adquirida pela Edwards Lifesciences, também localizada nos E.U.A., por US$ 

340 milhões (anunciado em novembro de 2016). Além disso, a Otic Pharma (dispositivo de 

fornecimento de espuma para o tratamento de distúrbios da audição) anunciou sua fusão com 

o grupo listado na NASDAQ Tokai Pharmaceuticals (dezembro de 2016). 

 

Em janeiro de 2018, a empresa CartiHeal, do portfólio da Incentive (desenvolvendo um 

tratamento para lesões superficiais de articulações) assegurou US$ 2,5 milhões para a 

Bioventus, complementando a rodada de financiamento da CartiHeal (liderada pela aMoon, 

JJDC Inc., Peregrine Ventures e Elron), levando a rodada total a US$ 21 milhões. 

 

▪ Lonza Collaborative Innovation Center (CIC): engenharia, software e ciências da vida – 

fundada em 2017, localizada em Haifa, privada. A CIC tinha programação para começar a 

trabalhar no quarto trimestre de 2017 e contratar de 15 a 20 funcionários em 2018. 

 

O objetivo da CIC é alavancar as forças científicas de Israel nas áreas como engenharia, 

software e biologia celular/molecular para fornecer à Lonza oportunidades para ganhar mais 

conhecimento e capacidade. A Lonza objetiva acelerar processos de ponta em Pesquisa e 

Desenvolvimento em todo o segmento de Farmácia e Biotecnologia da Lonza, bem como 

explorar capacidades biológicas e de fabricação potencialmente transformadoras. 

 

A CIC contará com uma equipe exclusiva de P&D da Lonza em Israel, que trabalhará com a 

indústria local e acadêmicos especialistas através de colaborações e pesquisa patrocinada. A 

Lonza já assinou acordos de intenções e realizou recrutamento de talentos na Universidade de 

Tel Aviv, na Technion R&D Foundation e a Weizmann Institute of Science. 

 

▪ MEDX Xelerator – dispositivo médico e saúde digital - Fundada no fim de 2016, situada em 

Or Yehuda, apoiada pela Agência de Inovação de Israel. Investidores da incubadora incluem a 

MEDX Ventures Group (uma empresa de gestão e investimento em tecnologia médica), a 

Boston Scientific (desenvolvedora global, fabricante e comercializadora de dispositivos 

médicos), o Invention Science Fund, um fundo liderado pela Intellectual Ventures, entre cujos 

investidores está Bill Gates) e o Sheba Medical Center (maior hospital de Israel). 

A MEDX Xelerator tem o propósito de investir em 40 empreendimentos ao longo de um 

período de oito anos, com foco inicial em dispositivos médicos não invasivos, o que visa 

mercados importantes, com considerável crescimento potencial. 

Desde o lançamento oficial da incubadora em setembro de 2016, duas empresas foram 

adicionadas a seu portfólio: a CanaryCheck (detecção precoce de risco de anastomose pós-

operatória) e a EndoWays (robótica, micro cateter de autopropulsão para navegar através de 

vasos sanguíneos tortuosos). 

 

 



▪ MindUp – Saúde Digital - Fundada no início de 2016 e situada em Haifa, apoiada pela Agência 

de Inovação de Israel. A MindUp é um empreendimento conjunto da Medtronic (empresa 

multinacional de dispositivos médicos), IBM (gigante multinacional da computação), Pitango 

Venture Capital (empresa líder israelense de capital de risco) e do Rambam Medical Center 

(hospital universitário e centro médico líder do norte de Israel). 

A MindUP foca seus investimentos nas áreas de big data, análise preditiva, telemedicina, 

computação em nuvem, sensores implantáveis e móveis, diagnóstico remoto avançado, 

medicina personalizada, análise genômica e sistemas hospitalares de TI. 

A MindUp atualmente tem cinco empresas em seu portfólio: a Gait Better (reduzindo a taxa 

de queda e melhorando a mobilidade da terceira idade), a Hemonitor (sistema com base de 

ultrassom não invasivo, contínuo e autônomo), a Precevese (tonômetro doméstico de não 

contato), a 4C Diagnostics LTD. (ferramenta de amostragem doméstica totalmente 

automatizada) e a Resmetrix (novo sistema de gerenciamento de doença respiratória).  

▪ NGT3, Next Generation Technologies: dispositivos médicos e tecnologias de ciências da vida 

– Fundada em 2013 e situada em Nazaré, apoiada pela Agência de Inovação de Israel. A 

incubadora se originou da NGT, que opera enquanto incubadora tecnológica desde 2002. São 

levantados recursos de investidores europeus, americanos e israelenses para a incubadora, 

com histórico operacional na área de cuidados de saúde. 

O portfólio de empresas da NGT3 inclui 11 empresas em estágio inicial, principalmente de 

dispositivos médicos inovadores e ciências da vida. Foram feitos investimentos notáveis na 

PamBio (terapia medicamentosa para condições de hemorragia aguda), na Parasonic 

(dispositivo de uso doméstico para remoção de piolhos), na Aqueduct e na Guide In Medical 

(sistemas de intubação orientada). A incubadora espera três saídas via fusões e aquisições em 

2018. 

A NGT3 adicionou duas empresas a seu portfolio em 2017:  a EIO Biomedical (desenvolvendo 

uma solução exclusiva para prevenções a adesões cirúrgicas) e a Barcode Diagnostics 

(desenvolvendo uma análise pessoal de medicamento contra o câncer). 

▪ PMatX: eletrônicos de nova geração – fundada em 2018, localizada em Yavne, apoiada pela 

Agência de Inovação de Israel. A incubadora é uma parceria entre a M Ventures (braço de 

investimento de risco da Merck), a Flextronics International (fabricante multinacional e 

tecnologia), a HP (empresas de software e hardware com sede nos EUA) e a Battery Ventures 

(firma de investimentos globais com sede nos EUA). 

 

A PMATX é um laboratório de inovação aberto que se esforça para liderar o desenvolvimento 

do ecossistema israelense com relação a eletrônicos da nova geração, integrando materiais 

avançados com novos métodos de fabricação. São combinadas instalações laboratoriais locais 

de 400 metros quadrados dedicados à sínteses, análise, impressão e eletrônica ao lado 

BioIncubadora da M Ventures em Yavne com orientação técnica tanto da Flex quanto da M 

Ventures.  

O foco das incubadoras cobre eletrônicos da nova geração, incluindo as áreas de eletrônica de 

sensores flexíveis, nanomateriais, eletrônicos orgânicos, novas tecnologias de fabricação sendo 



desenvolvidas para eletrônicos que incluem dispositivos moldados interconectados, 

eletrônicos baseados em modelos e fabricação funcional aditiva, novos aplicativos que 

necessitarão de eletrônicos integrados a fatores de forma não-padrão incluindo vestíveis, 

dispositivos pequenos e outros. 

Espera-se que a PMatX anuncie seu portfólio de empresas em maio de 2018. 

▪ RAD BioMed Accelerator – dispositivos médicos, oftalmologia, biofarmácia e diagnósticos - 

situada em Tel Aviv, privada, fundada em 1992 pelo Sr. Yehuda Zisapel e pelo Prof. Nava 

Zisapel (antigos fundadores da Neurim Pharmaceutical). 

 

A RAD BioMed Accelerator foi lançada pelo Grupo RAD, líderes globais em tecnologias de 

comunicação de dados e voz. Seu portfolio inclui 18 empresas. Empresas notáveis são: a 

Moebius Medical (biotecnologia em fase clínica), que licenciou seu novo tratamento para alívio 

da dor causada pela osteoartrite para a gigante farmacêutica indiana Sun Pharma, a Laminate 

Medical (dispositivo para melhora das taxas de desobstrução de acesso vascular), que 

recentemente anunciou uma rodada de financiamento de série B de US$ 8 milhões, e a 

SteadyMed (desenvolvendo uma plataforma de administração de medicamento), que captou 

US$ 30 milhões em uma colocação privada no início de 2017. 

Em junho de 2017, a Belkin Laser, empresa do porfólio da Rad Biomed, desenvolvedora de um 

tratamento automatizado com laser de um segundo para glaucoma, fechou uma rodada de 

financiamento de US$ 5 milhões, com US$ 2,5 milhões arrecadados da Zicom Holdings de 

Singapura e da Rimonci Capital da China. Mais US$ 2,5 milhões foram assegurados através de 

uma concessão da UE como parte do programa GLAUrious. 

▪ Sanara Ventures: Tecnologias médicas - fundada no começo de 2016 e situada em Ra'anana. 
A incubadora é um empreendimento conjunto da Teva Pharmaceutical Industries e da Philips 
Healthcare. 
 
O portfólio da Sanara inclui 12 empresas que cobrem várias áreas da tecnologia médica.  
 
Empresas dignas de nota incluem a eWay (nebulizador manual para administração de 
medicamento pulmonar), a Myhomedoc (check-ups e diagnósticos remotos com base em 
smartphone), a Purecare (tratamento inovador para gengiva), a Lensfree (dispositivo que 
diminui a radiação da TC), Breatheme (gerenciamento de asma baseado em aplicativo e 
espirômetro), a SpirCare (inovadora medição da capacidade residual pulmonar). 
 

▪ Terralab Ventures: amplo foco em tecnologia – Fundada em 2013 e situada em Yokneam Illit, 

apoiada pela Agência de Inovação de Israel. A incubadora foi lançada pela Terra Venture 

Partners, de capital de risco com investidores oriundos de fundos norte-americanos e 

europeus, bem como de vários escritórios familiares. O fundo é um empreendimento conjunto 

da Terra Ventures, da Veolia Environmental Trust, da Energias de Portugal, da The Cleanweb 

Initiative e da General Electric. 

 

A Terralab Ventures tem foco amplo, cobrindo empresas envolvidas com soluções móveis, 

purificação de água, soluções ambientais, energia e tecnologia limpa. Além disso, a incubadora 

inclui 5 empresas com interesse pelas ciências da vida: a Sphinx (tratamento contra piolhos), 

Epitech (tratamento para olhos secos) e a Augmedics (cirurgia orientada por realidade 



aumentada), que arrecadou em setembro de 2017 US$ 8,3 milhões em fundos de série A 

liderados pela AO Invest junto à Agência de Inovação de Israel, a Terra Ventures e outros 

investidores. 

 

▪ Trendlines Medical (antiga Misgav Technology Center): tecnologia médica – Fundada em 

1996, com instalações em Misgav Business Park e Ramat Gan, apoiada pela Agência de 

Inovação de Israel. A Trendlines Medical é parte da Trendlines, uma empresa pública, 

duplamente cotada em Singapura (SGX) e nos E.U.A. (OTCQX). 

Além da Trendlines Medical, a Trendlines opera uma incubadora de agricultura (a Trendlines 

Agtech), uma incubadora médica em Singapura e a Trendlines Labs (centro de inovação 

interno). O portfólio da Trendlines Medical inclui trinta e três empresas, desde a fase de 

formação até a fase de geração de receita. Empresas dignas de nota são a Venisca Medical 

(Botox® sem agulha para bexiga hiperativa), a Acruo Medical (sistema inovador de reparação 

do menisco) e a Gordian Surgical (uma solução segura para abrir e fechar a parede abdominal 

durante procedimentos de laparoscopia). 

A Trendlines Medical tem cinco saídas até o momento – a E.T. View Medical (vendida para a 

Ambu A/S, setembro de 2016), a FlowSense (vendida para a Baxter, setembro de 2013), a 

InnoLap Surgical (vendida para a Teleflex, setembro de 2013), a Inspiro Medical (vendida para 

a OPKO Health, abril de 2014) e a PolyTouch (vendida para a Covidien, abril de 2012). 

Em abril de 2018, a Trendlines anunciou que a empresa Stimatix (desenvolvedora de solução 

de baixo perfil para gerenciamento de colostomia), presente em seu portfólio, vendeu seus 

ativos para uma subsidiária da B. Braun Group, uma empresa alemã de dispositivos médicos. 

Depois da transação, a Trendline ficou com 28,2% da Stimatix, avaliados em US$ 42,6 

milhões. 

 

▪ Incubadora Van Leer Xenia: tecnologia, saúde digital e ciências da vida - Fundada em 2012, 

localizada em Jerusalém, apoiada pela Agência de Inovação de Israel. A incubadora é fruto de 

uma fusão entre a incubadora detida pela Xenia Venture Capital, empresa cotada na TAS, e 

uma incubadora detida pelo Fundo Van Leer. 

 

O portfólio das empresas da incubadora Van Leer Xenia foca em alta tecnologia, bem como em 

empresas de dispositivos médicos, farmacêutica e saúde digital. Seis a cada nove empresas em 

seu portfólio são do setor médico, farmacêutico e de saúde digital, incluindo: a EyeYon Medical 

(dispositivos médicos oftalmológicos), a Camereyes (rastreio de retina de alta qualidade), a 

Eximore (administração de medicamento oftalmológico), a Ninox (dispositivo para 

tratamento de apneia do sono obstrutiva) e a Omnix Medical (novos agentes antibióticos 

contra cepas bacterianas patogênicas resistentes). 

 

▪ Incubadora Youdim Pharmaceuticals: diagnósticos e desenvolvimento de medicamentos - 

fundada em 1997 e situada em Yokneam Illit. A incubadora é uma subsidiária integral, 

operando como parte integrante, da Youdim Pharmaceuticals. 

 

O portfólio da Youdim inclui 4 empresas envolvidas no desenvolvimento de soluções 

terapêuticas e de diagnósticos nas áreas de doenças neurológicas e câncer: a N2B (formulação 



de administração intranasal para medicamento contra Parkinson), a Curewize (diagnóstico e 

resultado personalizados para pacientes com câncer), a BioShai (teste sanguíneo para 

diagnóstico de mal de Parkinson) e a Glaucopharm (novo tratamento tópico para glaucoma). 

 

     Aquisições de empresas israelenses de Ciências da Vida  

De acordo com o Centro de Pesquisas IVC, desde 2008, 124 empresas israelenses de ciências 

da vida foram compradas, por um total de US$ 10 bilhões (Figuras 32 e 33 e Tabela 2). Em 

2017, vimos a maior aquisição de uma empresa israelense de ciências da vida por US$ 1,1 

bilhão, que é, segundo o Relatório de Saídas de Israel em 2017 da PwC, a segunda maior 

negociação feita em Israel em 2017. É interessante perceber que três das 10 maiores 

negociações de alta tecnologia feitas em Israel em 2017 são de empresas de ciências da vida. 

Isto faz com que o valor total da aquisição em 2017 para quase US$ 2,1 bilhões, o mais alto 

desde 2013. De acordo com o relatório PwC, as negociações farmacêuticas e de ciências da vida 

cresceram em 2017 tanto em termos de conta quanto de valor. Enquanto 2017 marcou uma 

volta aos investimentos relacionados à tecnologia, principalmente em serviços e dispositivos 

médicos, as grandes farmacêuticas ainda não voltaram ao mercado de negociações. 

No mesmo período, somente US$ 6,3 bilhões foram investidos em empresas israelenses de 

ciências da saúde (como visto na Figura 12), mas enquanto em 2014-2016, o valor arrecadado 

por empresas israelenses de ciências da vida foi mais alto que o valor pago por aquisições (em 

cada ano individualmente), em 2017, o valor pago por aquisições foi significantemente mais 

alto que o valor arrecadado pelas empresas, de maneira similar à situação na primeira metade 

da década.  

Figura 32 - Aquisições de Empresas Israelenses de Ciências da Vida, por subáreas – milhões 

US$, n° de Empresas (2008-2017) 

 
 

 

Fonte: Relatório de Saídas de Alta Tecnologia IVC-Meitar  

13 13

9

16
15 15

7

9

12

15

991
814

492

734
926

2251

358

646
530

2097

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

# of Deals Exit Amount ($m)

# milhões US$

Valor de saída (MM US$)

N°

N° de 

negociações 



Figura 33 - Aquisições de Empresas Israelenses de Ciências da Vida, por subáreas (n° de Empresas 

2013-2017) 

 
 

 

Fonte: Relatório de Saídas de Alta Tecnologia IVC-Meitar  
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Tabela 2 - Aquisições de Empresas Israelenses de Ciências da Vida com Valores que 
Excedem US$ 10 milhões (2012-2017) 

Nome da empresa 

Valor da 
Negociação 

(US$ 
milhões) 

Comprada por Ano Área 

Oridion Systems Ltd. 310 Covidien 2012 Dispositivos médicos 
superDimension Ltd. 300 Covidien 2012 Dispositivos médicos 
Surpass Medical Ltd. 135 Stryker 2012 Dispositivos médicos 
Thrombotech Ltd. 56.5 D-Pharm 2012 Biotecnologia 
Sync-Rx Ltd. 17.3 Volcano 2012 Dispositivos médicos 
UltraShape Medical Inc. 12 Syneron Candela 2012 Dispositivos médicos 
Given Imaging Ltd. 970 Covidien 2013 Dispositivos médicos 
PROLOR Biotech Inc. 480 OPKO Health 2013 Biotecnologia 
dbMotion Ltd. 235 Allscripts 2013 TI em saúde 
Alma Lasers Ltd. 221 Fosun Pharma 2013 Dispositivos médicos 
Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

100 CareFusion 2013 
Dispositivos médicos 

ConTipi Ltd. 85 Kimberly-Clark 2013 Dispositivos médicos 
Spectrum Dynamics Ltd. 51 Biosensors International 2013 Dispositivos médicos 
Eon Surgical Ltd. 40 Teleflex 2013 Dispositivos médicos 
Upstream Peripheral Technologies 
Ltd. 

35.5 Spectranetics 2013 
Dispositivos médicos 

ActiViews Ltd. 20 Stryker 2013 Dispositivos médicos 
ColoRight Ltd. 175 LOreal 2014 Dispositivos médicos 
Simbionix Corp. 120 3D Systems 2014 TI em saúde 
Kyma Medical Technologies Ltd. 35 ZOLL Medical 2015 Dispositivos médicos 
V-Gen Ltd. 35 Newport 2014 Dispositivos médicos 
Stimatix GI Ltd. 15 Undisclosed German 

company 
2014 

Dispositivos médicos 
cCAM Biotherapeutics Ltd. 95 Merck 2015 Biotecnologia 
MIS Implants Technologies Ltd. 375 Dentsply Sirona 2016 Dispositivos médicos 
Galil Medical Ltd. 110 BTG 2016 Dispositivos médicos 
Roshtov Software Industries Ltd. 21 Magic Software 2016 TI em saúde 
ETView Ltd. 16 Ambu 2016 Dispositivos médicos 
NeuroDerm Ltd. 1100 Mitsubishi Tanabe 

Pharma 
2017 

Pharmaceuticals 
Syneron Medical Ltd. 400 Apax Partners 2017 Dispositivos médicos 
Valtech Cardio Ltd 340 Edwards Lifesciences 2017 Dispositivos médicos 
Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

150 BD 2017 
Dispositivos médicos 

IOPtima Ltd. 56 Chengdu Kanghong 
Pharmaceutical Group 

2017 
Dispositivos médicos 

GeneSort Ltd. 23 AID Partners 2017 Biotecnologia 
Talent Biotechs Ltd. 10 Kalytera 2017 Dispositivos médicos 

Fonte: Base de dados IVC On-line  

 



No que tange à consolidação da indústria de tecnologia médica global, 2017 começou com a 

compra da St. Jude Medical pela Abbott Laboratories por US$ 25 bilhões e finalizou com a 

aquisição da C.R. pela Becton Dickinson por US$ 24 bilhões, terceira e quarta maiores 

aquisições que a área já viu (respectivamente). Gostaríamos de chamar atenção para a 

aquisição da Kite Pharma por mais de US$ 12 bilhões, o maior valor já pago por uma empresa 

que não tem produtos aprovados. Embora Kite Pharma não seja considerada uma empresa 

israelense, cientistas israelenses descobriram que suas tecnologias têm grande base na 

tecnologia desenvolvida no Instituto de Ciências de Weizmann. O valor total de todas as 

negociações de fusões e aquisições fechadas em 2017 foi o segundo maior total anual dos 

últimos cinco anos – US$ 98,5 bilhões em 2017, comparados a US$ 48,1 bilhões em 2016. Por 

outro lado, o número de negociações foi o mais baixo desde 2009 – 183 negociações, 

comparadas com as 239 de 2016 (Figura 34). 

Figura 34 - Atividade de Fusões e Aquisições da Área Global de Tecnologia Médica 

Fonte: Pharma, Biotech & Medtech 2017 in review, fevereiro 2018  

According to Pharma, Biotech & Medtech 2017 In Review, da Evaluate Pharma, aquisições em 

farmacêutica/biotecnologia por fusões e aquisições totalizaram US$ 80 bilhões. Somente 179 

negociações foram fechadas em 2017, o que fez de 2017 o ano mais baixo em fusões e aquisições 

devido a uma falta de negociações de megafusão. Com exceção das duas maiores negociações 

do ano (Actelion e Kite Pharma), o valor total das negociações em 2017 foi de 

aproximadamente US$ 1 bilhão de dólares (Figura 35).    

 

Transações de Fusão e Aquisição Fechadas na Área de Tecnologia Médica nos Últimos 5 Anos Fonte: EvaluateMedTech*, janeiro de 2018 
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Figura 35 - Atividade de Fusões e Aquisições em Farmacêutica e Biotecnologia  

 

Fonte: Pharma, Biotech & Medtech 2017 in review, fevereiro 2018 

 

* Essa análise inclui somente aquisições por empresas farmacêuticas e de biotecnologia, 

excluindo atores de tecnologia médica e diagnóstico, por exemplo.  

 

 

 

Fonte: EvaluatePharma*, janeiro de 2018 
Transações Anunciadas de Fusão e Aquisição Fechadas na Área de Farmacêutica e 
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Exportações de Produtos Israelenses de Ciências da Vida  

De acordo com o Instituto de Cooperação Internacional e Exportações de Israel (IEICI), as 

exportações de Israel de equipamento médico farmacêuticos em 2017 alcançaram US$ 9 

bilhões, o que é quase 9% do total de exportações de bens e serviços de Israel e 39% do total de 

exportações industriais de alta tecnologia. Conforme visto na Figura 36 abaixo, enquanto a 

exportação de alta tecnologia cresceu 1,2% em dólares, para US$ 22,8 bilhões, as exportações 

farmacêuticas aumentaram em 9%, chegando a uma alta anual geral desta indústria. As 

exportações de equipamentos médicos aumentaram 7% para US$ 1,5 bilhão, comparado a US$ 

1,4 bilhão em 2016.   

As exportações para os E.U.A., o maior mercado de Israel, cresceram 2% em 2017, a um total 

de US$ 11,3 bilhões, principalmente devido a uma queda em exportações farmacêuticas, que é 

a indústria dominante em exportações para os E.U.A. (e, no geral, nas exportações israelenses), 

mas também altamente volátil. Por outro lado, as exportações de equipamentos médicos 

continuaram a crescer em uma taxa acelerada (pelo quarto ano consecutivo) e aumentaram 

10% para US$ 910 milhões. As exportações para o Reino Unido, segundo maior mercado das 

exportações de Israel e o maior na Europa, também cresceram 33% em 2017, chegando a um 

valor recorde de US$ 2,8 bilhões. De forma consistente com os anos passados, a maioria do 

crescimento em 2017 se deve às exportações farmacêuticas, que contam aproximadamente 

74% do total de exportações para o Reino Unido. Deve-se observar que a indústria 

farmacêutica é significativamente influenciada pelas atividades de produção e exportação da 

Teva, responsável por uma grande porcentagem das exportações industriais. Acreditamos que, 

conforme observado no relatório IEICI, a significativa influência da Teva pode resultar em uma 

queda nas exportações farmacêuticas em 2018. 

Figura 36 - Exportações de Israel de Alta Tecnologia Industrial 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Developments and Trends In Israeli Exports, The Israel Export and International Cooperation Institute, 

março de 2018 
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Excelência Acadêmica em Ciências da Vida – Hub de inovação  

Acreditamos que o número de publicações científicas é uma das métricas para excelência acadêmica, 

porque demonstra a ligação entre pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento industrial. 

Como visto na Figura 37 abaixo, as bem estabelecidas atividades de pesquisa de Israel na área de ciências 

da vida são uma plataforma fértil para publicações científicas e excelência acadêmica. De acordo com o 

Samuel Neaman Institute, na Technion, um instituto de pesquisa de políticas nacionais multidisciplinar 

e independente vinculado ao Comitê Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Civis do Ministério de 

Ciências, Tecnologia e Espaço, o tópico mais publicado3, com uma margem considerável, tanto em 2017 

como em 2013, foi Medicina, seguida por Bioquímica. É interessante notar que as duas subáreas líderes 

em publicações científicas em Israel estão relacionadas às ciências da vida. Também é interessante notar 

que enquanto o total de publicações científicas na subárea de medicina diminuiu mundialmente, a 

porcentagem das publicações israelenses aumentou em 8%. 

Também podemos notar que embora a população de Israel seja somente 0,1% da população mundial, as 

publicações científicas de Israel são responsáveis por 0,21%-1,44% das publicações mundiais (Figura 

37).  

 
Figure 37 - Percentage of Israeli Scientific Publications from Total Worldwide Publications 

 

                                                           
3 É importante notar que uma publicação específica pode ser relevante para mais de uma subárea e, assim, os dados para cada 
subárea devem ser analisados separadamente e a porcentagem mostrada na Figura 37 não pode ser somada.  

Fonte: Análise do Samuel Neaman 
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Estudantes Acadêmicos  
 
De acordo com um estudo realizado pelo Conselho de Educação Superior com relação à busca 
por graus acadêmicos em ciências da vida, em 2016/2017 o número de novos estudantes nos 
campos da natureza e tecnologia cresceu nas universidade e faculdades e chegou a 17.240, um 
aumento significativo de aproximadamente 6% em comparação com 2015/2016. Este é o 
maior aumento nos últimos dez anos nestas áreas.  

A procura de estudantes por formações na área de biotecnologia também foi afetada pelos 
desenvolvimentos na indústria. Em meados da década de 2000, o número de inscritos em 
biotecnologia tinha crescido para aproximadamente 2.600, em comparação com 1.000 no 
começo dos anos 90. Em 2002/2003, o número de estudantes de primeiro ano na área de 
biotecnologia alcançou aproximadamente 2.800 alunos, embora, desde então tenha havido 
uma pequena queda no número de estudantes desta área.  

Enquanto somente 30,8% de estudantes de graduação tenham se formado em cursos com foco 
em ciência e tecnologia (Engenharia e Arquitetura, Agricultura, Ciências Biológicas, Física, 
Matemática, Estatística e Ciências da Computação), 16% dos alunos de mestrado se formaram 
em cursos de ciência e tecnologia (Figura 38).  

Figura 38 - Estudantes Matriculados em Instituições de Ensino Superior, de Acordo com o 

Grau e Área de Estudo (2016/2017) 

 

Fonte:  Comitê de Orçamento e Planejamento, Conselho de Educação Superior  
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Mestres são uma grande força na condução de pesquisa acadêmica, tendo um importante 

impacto na pesquisa aplicada. Assim, dados sobre novos graduados podem dar uma indicação 

do futuro da pesquisa em Israel. Tanto o total de mestres quanto a porcentagem de formandos 

em ciências biológicas (11%) não mudou significativamente desde 2010/2011 (Figura 39). 

 

Figura 39 - Distribuição de Formandos em Grau de Mestra em Israel, por área de estudo 

(2010/2011 – 2014/2015) 

 

Fonte:  Ilustração do Samuel Neaman Institute na Technion de dados recebidos do Gabinete Central de Estatística  
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Empresas de Comercialização em Israel – Serviços de Transferência de 

Tecnologia  

O papel das empresas de comercialização (TTOs) é buscar, desenvolver e comercializar o 

know-how acumulado em instituições públicas, como hospitais, faculdades e universidades, 

para tornar patentes produtos comerciais, bem como assistir à criação de startups. Empresas 

de comercialização com tais atividades contribuem substancialmente para o aumento da 

economia, uma vez que aumentam a renda das instituições que representam. 

As TTOs desempenham uma importante função na indústria israelense de ciências da 

vida, uma vez que muitas patentes, novas startups e contratos de licença na área surgiram das 

oito universidades de pesquisa e dos onze institutos de pesquisa e hospitais existentes no país. 

Em agosto de 2017, o Gabinete Central de Estatística do Estado de Israel publicou em 2016 

uma pesquisa com relação a empresas de comercialização em Israel e às suas atividades 

relativas a invenções, patentes, contratos de licença, receitas e startups, originalmente 

operados pelos TTOs. A pesquisa foi iniciada e apoiada pelo Concelho Nacional de Israel para 

Pesquisa e Desenvolvimento, vinculado ao Ministério de Ciências, Tecnologia e Espaço. 

Segundo a pesquisa, deste número, empresas de comercialização protocolaram 635 pedidos 

originais de patente em 2016. De acordo com a mesma pesquisa, empresas de comercialização 

estavam também envolvidas na criação de 34 startups. 

De acordo com o relatório do Gabinete de Patentes de Israel, 6.425 pedidos de patente foram 

protocolados em 2016, comparado a 6.904 patentes em 2015, uma queda de 7%. As áreas 

predominantes dos novos pedidos de patentes foram necessidades básicas (43%), química e 

metalurgia (27%) e física (12%). Apesar da queda no total de pedidos, houve um aumento 

significante de 17% na área de necessidades básicas (Figura 40).  

Figura 40 - Novos Pedidos de Patente, por área (2015 & 2016) 

 

 

Fonte:  Gabinete de Patentes de Israel 
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Apoio aos Gabinetes de Transferência de Tecnologia de Israel  

Nos últimos 10-15 anos, um número de veículos de desenvolvimento de negócios e fundos 

emergiu com o objetivo de intervir diretamente nas TTOs e pesquisadores de Israel. Estes 

veículos empregam diferentes modelos conforme pertencem a afiliações institucionais, 

prestação de serviços a projetos, áreas de pesquisa e apoio de financiamento. Ainda assim, 

estes veículos se unem em sua missão de oferecer a projetos em estágios iniciais um meio 

seguro para a comercialização através da facilitação do acesso a conhecimentos de indústria, 

financiamentos e comercialização, baseando-se na crença de que muitas vezes projetos de 

pesquisa inovadores não conseguem chegar ao mercado apesar de ter um potencial comercial.  

▪ Instituto Alfred Mann – Technion (AMIT): fundado em 2006 pelo Dr. Alfred E. Mann, um 

empreendedor e filantropo americano, e pela Technion – Instituto Israelense de Tecnologia, o 

AMIT quer diminuir o espaço entre pesquisa acadêmica aplicada e sucesso comercial. O AMIT 

é o hub de aceleração da Technion, apoiando o desenvolvimento e a comercialização de 

inovações biomédicas de excelência concebidas pelos alunos, funcionários ou ex-alunos da 

Technion, com a missão de trazer ao mercado tecnologias biomédicas inovadoras. 

 

A AMIT opera o programa Grassroots para ajudar a transformar inovações biomédicas de 

ponta em empresas de sucesso que ajudem a humanidade. Este programa é uma parceria entre 

a Technion e a Fundação Alfred Mann (uma organização com sede nos EUA e um histórico de 

inovações biomédicas comercializadas). Como parte do programa Grassroots, a AMIT trabalha 

com médicos de institutos de medicina de todo o mundo, na busca por necessidades médicas 

não ainda não satisfeitas e ideias com potencial para impactar significativamente os cuidados 

em saúde. Na seleção, a AMIT funda uma empresa e guia seu desenvolvimento por todo o 

espectro de necessidades biomédicas. A AMIT atualmente tem 13 empresas em seu portfólio. 

 

▪ Hadasit Bio-Holdings LTD. – O Centro Médico da Univerdade de Hadassah: A Hadasit Bio-

Holdings (HBL), fundada em 2005, é uma empresa pública (TASE: HDST) cujo foco é a 

variedade de áreas terapêuticas. A linha de produtos da HBL é composta somente por linhas 

de produtos de projetos advindos da Hadasit (Centro Médico da Univerdade de Hadassah 

TTO). As empresas da HBL operam nas áreas de Oncologia (Rx e Dx), Medicina Regenerativa 

e Doenças Inflamatórias.  

 

A HBL foca a conclusão da Fase I e a preparação para a Fase II para seu portfólio das empresas. 

Critério chave de inclusão para a seleção das empresas da Hadassah na HBL incluem empresas 

com teste de conceito via teste em modelo animal que se dirijam a um mercado em dólares 

multibilionário com necessidades clínicas não satisfeitas. A HBL atualmente tem seis 

empresas em seu portfólio.  

 

▪ Integra Holdings – Hebrew University: fundada em 2012 por Yissum (TTO da Hebrew 

University), a Integra investe em projetos advindos da Hebrew University e tem um direito 

exclusivo de examinar em primeira mão as IPs e inovações mais promissoras da instituição. A 

Integra foca em biofármacos e diagnósticos e dispositivos médicos.  

 



A Integra emprega equipes multidisciplinares de especialistas que trabalham com 

investidores e apresentam uma abordagem prática para alcançar o sucesso comercial. O 

fundo fornece conhecimento e apoio para as empresas de seu portfólio desde a concepção à 

comercialização, enquanto aumenta seus contatos industriais extensivos cultivados por anos.  

 

A Integra Holdings detém um portfólio diversificado de onze empresas em estágios iniciais 

ou posteriores com parcerias estabelecias com fundos de investimentos líderes como a 

Orbimed, a Pontifax, a Lundbeck, a SROne e a Biolight LifeSciences, bem como investidores 

privados.  

 

▪ LinkEdge (instituições múltiplas): Fundada em 2017, a LinkEdge investe capital de arranque 

em inovações genuínas de ciências da vida advindas de universidades israelenses, instituições 

de pesquisa e centros médicos com uma forte ênfase no desenvolvimento de medicamentos, 

dispositivos médicos e saúde digital. A LinkEdge usa seu conhecimento para realizar 

investimentos de capital de risco próximos a seus objetivos. A plataforma foi fundada por dois 

participantes sinergéticos: a Medison Pharma, um parceiro comercial israelense líder na 

farmácia internacional e um investidor ativo em inovações, e a Zavit Ventures, um investidor 

assíduo em biotecnologia e tecnologias da nova geração em Israel.  

 

A estratégia da LinkEdge é capitalizar a falta de financiamento que caracteriza inovações em 

ciências da vida em etapas iniciais, o que frequentemente esgotou seus recursos disponíveis, 

mas não criou valor suficiente para assegurar financiamentos significativos de investidores. 

Assim, o objetivo da LinkEdge é trabalhar junto a instituições que fomentam inovações, 

buscando projetos em etapa de idealização ou em desenvolvimento inicial que se baseiem em 

premissas inovadoras revolucionárias ou de aperfeiçoamento. 

 

A Linkedge firmou uma única parceria com a Shaare Zedek Medical Center em que já 

selecionou seis projetos para o financiamento inicial. Concomitantemente, a LinkEdge 

também está avaliando projetos de outras universidades, hospitais e instituições de pesquisa 

israelenses em que o empreendedor esteja buscando construir relações a longo prazo que 

permitirão identificar pesquisas mais inovadoras com potencial comercial. 

 

▪ Momentum – Universidade de Tel Aviv: fundada em 2014 seguindo um investimento do Tata 

Group e da Temaske, com sede em Singapura, o Fundo Momentum investe em importantes 

tecnologias promissoras em um amplo leque de áreas advindas de pesquisadores da 

Universidade de Tel Aviv, incluindo farmacêuticas, cuidados em saúde, alta tecnologia e física.  

 

Os receptores de investimentos do Fundo Momentum são projetos inovadores em etapas 

iniciais que podem receber de US$ 250 mil a US$ 1 milhão para aprofundar sua pesquisa com 

vistas à rápida comercialização. Os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv envolvidos em 

projetos financiados recebem assistência tanto do Fundo Momentum quanto da Ramot (TTo 

da Universidade de Tel Aviv) no estabelecimento de conexões com a indústria, bem como guia 

em todos os aspectos envolvidos na transformação de projetos em produtos. 

 

▪ Startup Nation 2 Enterprise (instituições múltiplas): A Startup Nation 2 Enterprise (SN2E) foi 

fundada em 2014 com o objetivo de se tornar um líder em IP e de mercado de conhecimento 



para inovações de Israel em um amplo leque de campos científicos. A SN2E recebeu 

autorização do Concelho de Israel para Educação Superior para agregar e comercializar IP 

desenvolvida em instituições acadêmicas públicas, hospitais e centros de pesquisa israelenses. 

Assim, a SN2E é elegível para receber subsídios governamentais sem capital para acelerar o 

desenvolvimento de IP em instituições de pesquisa que represente.  

 

A SN2E tem dezenas de IPs prontas para aplicações de crescimento na indústria, bem como 

acesso a IPs em linhas de produto em desenvolvimento e pesquisadores de institutos 

israelenses renomados. A SN2E objetiva conectar os pesquisadores líderes de Israel com 

empresas multinacionais da Fortune 1.000, executivos de capital de risco e fusões e aquisições 

através da facilitação de um processo0 completo de comercialização de IP centrado no 

consumador.  

 

A SN2E atualmente é filiada a várias instituições israelenses, das quais somente algumas são 

da área de ciências da vida: a AFEKA (Faculdade de Engenharia de Tel Aviv), a Academia de 

Belas-Artes e Design de Bezalel, Centro Médico da Galileia, Faculdade de Hadassah, faculdade 

de Tecnologia de Jerusalém, Faculdade Braude ORT, Centro Acadêmico Ruppin, Faculdade de 

Shenkar e Tel-Hai. 

 

▪ O Instituto Nacional para Biotecnologia em Negev – Universidade Ben Gurion (NIBN): 

Fundada em 2009 como um órgão de pesquisa independente, funciona sob supervisão da 

Universidade de Ben Gurion (BGU) como um Instituto separado e distinto. A missão da NIBN 

é plantar sementes que levarão ao crescimento de indústrias de biotecnologia de sucesso em 

Israel, particularmente em Negev. A instituição é dirigida por seu próprio Concelho no qual o 

Governo de Israel, os acionistas majoritários e a BGU têm a mesma representação. A NIBN 

tem uma abordagem multidisciplinar, relativamente livre de amarras departamentais.  

 

A maioria dos cientistas da NIBN são contratados depois de concluir os estudos de pós-

doutorado no exterior. Os cientistas aceitos no NIBN contam com espaço laboratorial 

suficiente e um pacote de startup generoso para cobrir todas as suas necessidades e espera-se 

que eles gerem pesquisa de valor comercial. A Associação ao Instituto está sujeita à reavaliação 

científica de cada três a cinco anos para assegurar que o foco da pesquisa de todos os membros 

atuais em linha com todos os objetivos do Instituto.  

 

A pesquisa na NIBN se organiza em seis áreas principais: oncologia, doenças genéticas, 

doenças infecciosas, doenças metabólicas e autoimunes, doenças degenerativas e 

biotecnologia aplicada.  

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Gabinetes mais ativos na transferência de tecnologia em Israel, por instituição:  

Tipo de Instituição Nome da Instituição 
Gabinete de Transferência de 
Tecnologia 

Universidades 

Ariel University Ariel P&D 

Bar Ilan University Birad 

Ben Gurion University B.G. Negev Technologies & Applications Ltd.  

Haifa University Carmel 

Hebrew University Yissum 

Holon Institute of 
Technology 

A.Y.Y.T 

ORT Braude College Ofek Eshkolot Research & Development Ltd. 

Technion T3 

Tel Aviv University Ramot 

Weitzman Institute Yeda 

Centros Médicos 

Rambam Medical Center MedTech 

Alyn Hospital ALYNnovation  

Hadassah University 
Medical Center 

Hadasit 

Shaare Zedek Medical 
Center 

Madaiit 

Tel- Aviv Sourasky 
Medical Center  

Innovation and Tech Transfer Office 

Tel Hashomer Medical 
Center 

Tel Hashomer Medical Research, 
Infrastructure and Services Ltd 

Instituições de Pesquisa 

Clalit Health Services Mor Research Applications 

Rappaport Family  
Institute for Research 

BioRap 

Organizações de 
Manutenção da Saúde 

Clalit Health Services Mor Research Applications 

 



Tendências Globais 

O relatório “2017 Pharmaceuticals and Life Sciences Industry Trends”4 da PwC identifica, 

entre outros tópicos, os seguintes maiores desenvolvimentos, que acreditamos ser relevantes 

para o ano que vem:  

“Paciente em primeiro Lugar”: as empresas estão mudando para uma abordagem interativa 

e flexível que fornece aos pacientes melhores ferramentas e informações sobre os 

medicamentos que eles consomem e suas condições médicas. Devido a avanços na 

tecnologia digital e médica, as empresas farmacêuticas e os fornecedores de cuidados em 

saúde podem acessar dados dos pacientes facilmente, em tempo real. Uma variedade de 

ferramentas pode ser combinada com portais online e aplicativos móveis para melhorar e 

tornar mais imediata a comunicação com os pacientes. Estes aplicativos podem ser usados 

para rastrear a progressão de uma doença ou recuperar e ajudar empresas de cuidados em 

saúde a entender melhor as necessidades dos pacientes.  

 

Estes modelos de negócios que colocam o paciente em primeiro lugar consideram as 

empresas farmacêuticas parceiras valiosas do consumidor. Por sua vez, as empresas 

farmacêuticas que têm sucesso na conquista do paciente aumentam suas chances de 

sucesso regulatório e comercial, pois decisões de aprovações, prescrição e comercialização 

de medicamentos estão mais próximas aos resultados e às necessidades do paciente. Os 

insights que os fabricantes de medicamentos fornecem para pacientes reduzem erros 

potencialmente perigosos relacionados aos medicamentos e minimizam o tempo que os 

pacientes têm de gastar para administrar sua doença e navegar no sistema de saúde.  

 

- Análise: A indústria farmacêutica vive uma etapa inicial de uma mudança fundamental 

para análise e ciências de dados avançados. Espera-se que isto melhore a tomada de decisão 

em todos os níveis. Nas últimas décadas, o volume e a variedade da informação médica 

expandiu-se significativamente. As empresas farmacêuticas começaram a perceber os reais 

benefícios deste ecossistema de dados em evolução, usando novos métodos para uma 

rápida aquisição, cura, análise e visualização de dados em grande e diversa quantidade em 

armazenamento em nuvem e plataformas de processamento distribuído. Implementados 

de forma correta, programas de análise podem oferecer muitos benefícios para funções 

individuais em uma empresa farmacêutica.  

 

De acordo com o relatório da PwC “Top health industry issues of 2018”5, existe a 

possibilidade de 2018 apresentar uma incerteza persistente e risco para a indústria, mas 

estes desafios também podem motivar as organizações de saúde a buscar maiores 

colaborações entre setores, fazer novos investimentos estratégicos e criar eficiência, todas 

táticas que apoiam a resiliência corporativa. Alguns desafios chave que a indústria da saúde 

encara em 2018 são: 

 

 

                                                           
4 https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-life-sciences-trends 
5 https://www.pwc.com/us/en/health-industries/top-health-industry-issues.html?_ga=2.145109296.523219623.1523791693-

1295398819.1503307918 



 

 
- Assegurar a internet das coisas: dispositivos médicos conectados à internet estão sendo 

desenvolvidos em hospitais e empresas de ciências da saúde para várias tarefas, como 

cuidado de pacientes, registros médicos e faturamento. Na indústria de cuidado em saúde, 

novas ameaças à cibersegurança como ransomware, miram tanto fornecedores como 

usuários de serviços, bem como terapêuticas, como dispositivos médicos. Em 2017, 

quebras de cibersegurança na indústria de dispositivo médico aumentaram em 525% nos 

EUS e em 2016, 16 hospitais no Reino Unido não conseguiram acessar dispositivos 

conectados à internet. Hospitais e organizações de saúde devem preparar-se com defesa 

robusta e planos de mitigação para manter a privacidade de dados, a segurança dos 

dispositivos médicos e a proteção dos pacientes.  

 

- Inteligência artificial: Enquanto a adoção de tecnologia de inteligência artificial pode 

parecer devagar nas ciências da vida em comparação com outras indústrias, a inteligência 

artificial ganha impulso e tem potencial para mudar significativamente a indústria. 

Negócios na área da saúde estão usando AI para automatizar a tomada de decisões, criar 

eficiência financeira e nos relatórios tributários, automatizar partes de suas cadeias de 

produção ou agilizar funções de cumprimento de regulação. Fornecedores de cuidado em 

saúde podem aumentar as ferramentas de AI para ajudar seu pessoal a analisar resultados 

de rotina patológicos e radiológicos com mais rapidez e precisão, permitindo-os atender 

mais pacientes e angariar mais receitas. 

 

- Reforma fiscal nos EUA: a legislação tributária republicana propõe reduzir o imposto de 

pessoa jurídica federal de 35% a 20% e uma alteração no sistema territorial. Estas 

mudanças precisarão de novas estratégias das organizações de saúde em 2018 e podem 

requerer uma reflexão dos modelos de negócios e cadeias de fornecimento.  

Enquanto alguns dos desafios são promovidos por leis e regulamentações, outros são postos 

por mudanças tecnológicas. A posição inovadora e de liderança de Israel em algumas destas 

áreas – cibersegurança como um exemplo – é uma grande vantagem para as empresas de 

ciências da vida de Israel e permitir é a elas tomar a liderança na superação destes desafios.  
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