
Iati – fortalecimento de indústrias de alta tecnologia e 
ciências da vida 

Nome Israeli Advanced Technology Industries (Iati) 

Objetivo Fortalecer as indústrias de alta tecnologia e ciências da vida de Israel 

Público-alvo Indústrias 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Alta tecnologia e ciências da vida 

Justificativa 

Para a concretização de avanços significativos na indústria, em especial 
no segmento de alta tecnologia, faz-se necessária a construção de 
relações, transferências de tecnologia e conhecimento para o benefício e 
desenvolvimento de uma cadeia de valor israelense. 

Escopo geográfico Israel 

Ano de 
implementação 

2012 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

O Iati promove a colaboração entra a indústria, governo e academia, 
tendo como contrapartida acesso ao universo de pesquisa acadêmica, 
empresarial e governamental para tornar Israel uma potência mundial de 
alta tecnologia.  

É um conceito metodológico de construção de vias para articulação e 
apoio ao fortalecimento da pesquisa e serviços de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Desde o início do projeto, mais de 500 membros aderiram ao Iati.  

A partir da colaboração entre universidade, empresa e governo, 
significativas mudanças puderam ser observadas, entre elas a divisão do 
Ministério de Economia.  

Com isso, criou-se setor específico para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação que auxilia o desenvolvimento de uma cadeia de valor de 
negócios de alta tecnologia. 

Instituição Executora 

Nome Indústrias Israelenses de Tecnologia Avançada (Iati) 



País Israel 

Setor Iniciativa privada – organização cívica e social de capital aberto sem fins 
lucrativos 

Clientes 

Empresários, startups, incubadoras, aceleradores, centros de pesquisa e 
desenvolvimento, empresas multinacionais, fundos de capital de risco 
nacionais e internacionais, investidores privados, empresas de 
transferência de tecnologia e provedores de serviços. 

Tamanho 10 funcionários 

Instituições Parceiras 

Parceiros 

Recanati Business School, Technion, Newsgeek, New England – Israel 
Business Council, MIT Israel, Tamid, UK Israel Tech HUB, UK Israel 
Business, Israel Startup Network, Ministério das Relações Exteriores, 
Finanças, Economia, Educação e Ciência, etc. 

Setor Governo, Indústrias e Universidades. 

Papel Apoiadores técnicos e institucionais. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação Há possibilidade de replicação do IATI no Brasil. 

Conclusão 

Entende-se que o IATI é um modelo de atuação consolidado e fixado em 
um país exemplo de produção de alta tecnologia que se mostrou 
altamente eficiente na geração de uma cadeia de valor inovadora em 
Israel. 

 


