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Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel
O Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel (IEICI), uma organização sem fins lucrativos,
apoiada pelo governo de Israel e pelo setor privado, viabiliza laços comerciais, joint ventures e alianças
estratégicas entre empresas internacionais e de Israel. Encarregado de promover a comunidade empresarial
israelense em mercados estrangeiros, ele fornece informações comerciais, consultoria, contatos e atividades
promocionais abrangentes e profissionais a empresas israelenses. Além disso, o IEICI presta serviços
complementares a empresários, grupos comerciais e delegações empresariais de todo o planeta. O IEICI usa
sua rede de relações única e exclusiva com o próspero ecossistema de startups de Israel para conectá-la
a atores internacionais de acordo com sua área de interesse.

Sr. Otni Oron
Diretor
Setor de Fintech
Cel +972 54 815 8161
otnio@export.gov.il
www.export.gov.il

O Setor de Fintech
O setor de fintech de Israel está há muitos anos em constante efervescência. O que começou com apenas
algumas startups cresceu para mais de 500 empresas utilizando tecnologias de ponta, modelos de
negócios únicos e profundo know-how em áreas periféricas (cibersegurança, software, móvel e outras).
A disponibilidade de grandes instituições financeiras em permitir que startups conduzam testes beta em
seus produtos, o apoio de aceleradoras e hubs dedicados e uma comunidade sólida e vibrante fazem
de Israel, no geral, e Tel-Aviv, de maneira mais específica, um dos hubs de fintech líderes, dentre os mais
inovadores do mundo.
A divisão de fintech do Instituto de Exportação de Israel opera no centro da comunidade israelense da
área – estabelecendo relacionamentos, montando e liderando pavilhões nacionais em importantes feiras
internacionais, hospedando delegações profissionais, organizando conferências de fintech e desenvolvendo
eventos de tecnologia específicos em cooperação com instituições financeiras de todo o mundo, todas
com um único objetivo em mente: criar oportunidades de negócio para o benefício mútuo das empresas
de fintech de Israel e de instituições financeiras de qualquer lugar do globo.
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Administração de Comércio Exterior
A Administração de Comércio Exterior (FTA) do Ministério de Economia e Indústria de Israel
administra e apoia o comércio internacional de Israel, promovendo os negócios e as exportações,
estabelecendo e mantendo acordos comerciais, atraindo e viabilizando investimentos
estrangeiros e criando cooperações estratégicas com empresas internacionais.
Por meio de nossa sede em Jerusalém e de mais de 40 missões comerciais e econômicas em
importantes centros financeiros ao redor do mundo, a FTA promove a economia de Israel a nível
global.

Sr. Itzhak (Tsahi) Reich
Cônsul para Assuntos Econômicos
Ministério da Economia
Consulado-Geral de Israel em São
Paulo
Itzhak.Reich@IsraelTrade.gov.il
economy.gov.il

Essas missões comerciais e econômicas de Israel estão na linha de frente dos esforços do
governo israelense para impulsionar nossas indústrias em mercados estrangeiros.
Nossa equipe altamente qualificada de representantes para economia e consultores comerciais
prestam uma ampla gama de serviços a empresas israelenses e à comunidade empresarial
internacional.

Sra. Taly Segal
Cônsul para Assuntos Econômicos
Ministério da Economia
Consulado-Geral de Israel no Rio de
Janeiro
Taly.Segal@israeltrade.gov.il
economy.gov.il
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Diretoria Nacional para Assuntos Cibernéticos de Israel
A Diretoria Nacional para Assuntos Cibernéticos de Israel (INCD), vinculada ao Gabinete do
Primeiro-Ministro, atua como a equipe do Primeiro-Ministro e do governo encarregada de elaborar
políticas nacionais relacionadas a assuntos cibernéticos, promover sua implantação e fornecer
recomendações em questões relacionadas ao tema.
A INCD é responsável por criar e melhorar capacidades e competências nacionais em cibersegurança
de modo a superar os desafios oriundos do ciberespaço.
A INCD busca a evolução da postura de liderança de Israel enquanto potência global em pesquisa
e desenvolvimento em cibersegurança, investindo recursos dedicados na academia, no capital
humano e na indústria de cibersegurança israelense.
A INCD amplia a cooperação e sinergia entre o setor privado, o governo e parceiros internacionais
para a criação de um ecossistema de cibersegurança único e dominante.

Sra. Roi Yarom
Planejamento de Políticas
Diretoria Nacional para Assuntos
Cibernéticos
Gabinete do Primeiro Ministro de
Israel
Cel +972 52 838 9523
roiya@pmo.gov.il
www.pmo.gov.il

Unidade de Cibersegurança
A Unidade de Cibersegurança do Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel (IEICI)
representa mais de 300 empresas israelenses da área de cibersegurança, trabalhando para maximizar
a eficácia de seu relacionamento empresarial com partes estrangeiras e em mercados internacionais.
A unidade expõe as capacidades e as inovadoras soluções israelenses em cibersegurança a potenciais
clientes e parceiros estrangeiros, seja como soluções individuais ou como um pacote de soluções
personalizadas abrangentes, adaptadas às suas necessidades específicas de curto e longo prazo.
Para tanto, a unidade, que desempenha um papel fundamental no ecossistema israelense e está
familiarizada com as necessidades da indústria cibernética local, detém a mais completa e atualizada
base de dados de empresas de cibersegurança sediadas em Israel. A unidade é uma joint venture
do IEICI e de seus grandes parceiros governamentais – a Administração Internacional do Ministério
da Economia e a Diretoria Nacional para Assuntos Cibernéticos de Israel, vinculada ao Gabinete do
Primeiro-Ministro –, alavancando seu conhecimento e os ativos nacionais para atingir os objetivos
da unidade e da indústria.
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Sra. Yaara Sabzerou
Coordenadora de Marketing
Unidade de Cibersegurança
Instituto de Exportação de Israel
Cel +972 50 822 8357
yaaras@export.gov.il
www.israelcyberalliance.com
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AU10TIX
• Gestão de identidade e
fraude

www.au10tix.com

A AU10TIX é pioneira na autenticação de 2ª geração da identidade de
clientes e em automação de integração.

• Risco e compliance (GRC)

Visão Geral da Empresa

• Autenticação (KYC / AML)

A AU10TIX é pioneira na autenticação de 2ª geração da identidade de clientes e em automação
de integração. A AU10TIX potencializa gigantes globais, como o Paypal, Goolge, Visa, banco
BBVA, Payoneer, eToro, Coinbase e outros, ajudando-os a automatizar e acelerar a integração
do cliente enquanto permite uma prevenção à fraude e compliance em KYC mais robusta e
em nível forense. A AU10TIX oferece um portfólio completo de serviços de KYC e integração,
incluindo autenticação de identidade, reconhecimento facial .biometric, processamento POA/
POR e verificação de dados e rastreio de KYC. A AU10TIX é uma subsidiária da ICTS International
N.V., que por quase 30 anos figura entre as empresas líderes em segurança aeroportuária a
nível mundial.

Visão Geral da Solução
O AU10TIX BOS (serviço back office) permite uma integração 100% automática de clientes e a
iniciação de KYC em mercados regulados. O portfólio da solução inclui kits de desenvolvimento
de software para captura facial e documento, detecção de fraude e falsificação de identidade,
detecção de sinalização de risco e extração de conteúdo para uso imediato. O BOS oferece
taxas de conversão até +300% mais altas, especialmente em imagens de qualidade inferior.
Assim sendo, o AU10TIX BOS afeta as taxas de conversão e a eficiência operacional enquanto
aumenta a efetiva proteção a fraudes e a compliance de KYC.

Tecnologia e Produtos
A AU10TIX oferece uma gama completa de soluções para a integração online, móvel e presencial
do cliente.
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AudioCodes
• Engajamento de clientes

www.audiocodes.com

A AudioCodes é uma fornecedora líder em redes de voz avançadas e
soluções de processamento de mídia para o ambiente de trabalho digital.
Visão Geral da Empresa
A AudioCodes é uma fornecedora líder em redes de voz avançadas e soluções de processamento
de mídia para o ambiente de trabalho digital. A ampla gama de produtos, soluções e serviços
inovadores da AudioCodes é usada por grandes empresas multinacionais e operadores de
primeira linha a nível mundial em suas comunicações unificadas, centrais de atendimento e
serviços empresariais hospedados.

Visão Geral da Solução
A AudioCodes é uma fornecedora líder em redes de voz avançadas e soluções de processamento
de mídia para o ambiente de trabalho digital. A AudioCodes permite que empresas e prestadores
de serviço em todo o mundo construam e operem todas as redes de VoIP para comunicações
unificadas, centrais de atendimento e serviços empresariais hospedados.

Tecnologia e Produtos
Projetamos, fabricamos e vendemos, a nível mundial, produtos, aplicações e serviços
profissionais de VoIP, VoIP convergente e redes de dados a empresas globais, negócios de
pequeno e médio porte e a prestadores de serviços.
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BioCatch
• Gestão de identidade e
fraude
• Risco e compliance (GRC)

www.biocatch.com

Líder em Biometria Comportamental
Visão Geral da Empresa

• Insurtech

A BioCatch usa biometria comportamental para prevenir e detectar fraudes. Autenticação
contínua para aplicações web e móveis para a prevenção de fraudes de nova conta.

• Regtech

Visão Geral da Solução

• Autenticação (KYC / AML)

A plataforma de biometria comportamental da BioCatch é o alicerce de toda a solução. Com
foco na prevenção a fraudes, enquanto fornece uma experiência descomplicada a usuários
online e móveis, a plataforma BioCatch desenvolve perfis de biometria comportamental de
usuários online para o reconhecimento de uma ampla gama de ameaças humanas e não
humanas à cibersegurança, como malware, cavalos de Tróia de acesso remoto (RATs) e
atividade robótica.

Tecnologia e Produtos
A biometria comportamental é uma tecnologia de cibersegurança revolucionária que identifica
as pessoas por como elas fazem o que fazem, e não pelo que elas são (impressão digital,
rosto), o que elas sabem (pergunta secreta, senha) ou o que elas têm (token, código único
enviado por SMS).
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Checkmarx
• Proteção de dados,
encriptação e recuperação
• Segurança WEB e de
aplicações
• Risco e compliance (GRC)

www.checkmarx.com

Entrega mais rápida de softwares seguros
Visão Geral da Empresa
Checkmarx é uma empresa de Software de Segurança para Aplicações. Nossa missão é
fornecer a empresas e organizações soluções e serviços de teste de segurança para aplicações
que capacitem desenvolvedores a entregar softwares seguros com maior rapidez. Entre os,
aproximadamente, 1.400 clientes da empresa, há cinco dos dez maiores fornecedores de
software do mundo e muitas organizações governamentais ou que figuram na lista Fortune
500.

Visão Geral da Solução
CxSAST – Uma solução de Análise de Código-Fonte que permite que organizações façam uma
varredura automática em códigos não compilados ou elaborados para identificar e remediar
centenas de vulnerabilidades de segurança.
CvIAST – Integra-se às plataformas de teste funcional existentes e a ambientes CI/CD sem
qualquer sobrecarga operacional. Monitora aplicações em teste e analisa e comunica as
vulnerabilidades detectadas.
AppSec Accelerator – Um Serviço Gerenciado de Segurança para Aplicação que ajuda
organizações na transição para um ciclo de desenvolvimento de software seguro.
Codebashing – Treinamento de segurança contextual para desenvolvedores.

Tecnologia e Produtos
CxSAST, IAST, Análise de Código-Fonte Aberto, AppSec Accelerator.
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CyberArk

www.cyberark.com

• Segurança na nuvem

A CyberArk é líder global em segurança de contas privilegiadas.

• Gerenciamento de incidentes

Visão Geral da Empresa

- SIEM / SOC
• Gestão de identidade e
fraude
• Risco e compliance (GRC)
• Perímetro, segurança de ATP
e proteção de endpoint

Provedora número 1 em segurança de contas privilegiadas, a CyberArk protege dados, a
infraestrutura e os ativos de empresas na nuvem e pelos processos de encadeamento DevOps.
A CyberArk entrega a solução mais completa para a redução do risco criado por credenciais
e segredos privilegiados, contando com a confiança de mais de 50% das empresas listadas
na Fortune 100.

Visão Geral da Solução
Projetada para segurança desde a estaca zero, a Solução de Segurança de Conta Privilegiada
da CyberArk é a mais abrangente para todos os sistemas internos e na nuvem, de cada endpoint
até os processos de encadeamento DevOps. Essa Solução de Segurança de Conta Privilegiada
pronta para a utilização de empresas é expansível e construída para ambientes de distribuição
complexa, de modo a fornecer máxima proteção contra ameaças avançadas externas e de
detentores de informações privilegiadas.

Tecnologia e Produtos
Core Privileged Account Security Solution Application Identity Manager Endpoint Privilege
Manager Conjur.
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Cyber Sepio Systems Ltd
• ICS e OT seguros
• Perímetro, segurança de ATP
e proteção de endpoint

www.sepio.systems

Protegendo organizações contra ataques maliciosos por dispositivos de
hardware
Visão Geral da Empresa
A Sepio Systems é pioneira na proteção de organizações contra ataques via dispositivos de
hardware não autorizados. Ciberarmas foram roubadas e estão sendo usadas contra alvos
civis que nunca suspeitaram que os dispositivos aparentemente legítimos que usam foram
comprometidos, permitindo o acesso a ativos importantes – geralmente por longos períodos.

Visão Geral da Solução
O pacote de segurança da Sepio detecta periféricos infectados ou comportamentos de
dispositivos maliciosos, isola o ataque e dispara alertas – parando o hardware não autorizado
antes que ele comprometa as operações regulares. A Sepio Systems entrega a primeira solução
de segurança do mercado a identificar e bloquear dispositivos de hardware maliciosos antes
que eles causem danos.

Tecnologia e Produtos
O pacote da Sepio Systems descobre, identifica e bloqueia dispositivos maliciosos antes que
eles causem danos. Nossos agentes implantam endpoints de segurança contra periféricos não
autorizados ao longo da organização, bem como infraestrutura de rede contra dispositivos
não autorizados e manipulações de firmware.
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Glassbox
• Segurança WEB e de
aplicações

www.glassboxdigital.com

Glassbox - Transformando informações gravadas em um insight
inestimável.

• Risco e compliance (GRC)

Visão Geral da Empresa

• Forense e analítica
• Empréstimos e financiamento

Fundada em 2010 e trabalhando com as maiores instituições líderes do mundo. Escritórios
nos E.U.A., no Reino Unido e em Israel + parceiros no mercado internacional.

• Engajamento de clientes

Visão Geral da Solução

• Dados e infraestrutura

Trata-se de uma solução de Análise sem Tags com Session Replay (aplicações web e móveis).
Com insights automáticos, a GB permite a compreensão não apenas DO QUE os clientes online
estão fazendo, também do PORQUÊ.

Tecnologia e Produtos
As soluções da Glassbox são baseadas em uma excepcional tecnologia de Record Replay, que
fornece insights profundos sobre como, exatamente, os clientes interagem com aplicações
web e móveis.
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GuardiCore

www.guardicore.com

• Segurança na nuvem

Protegendo aplicações empresariais críticas em centros de dados e nuvens

• Risco e compliance (GRC)

Visão Geral da Empresa

• Dados e infraestrutura

A GuardiCore é líder na proteção de volumes de trabalho e de aplicações críticas em qualquer
ambiente de nuvem ou centro de dados, permitindo que organizações reduzam o risco,
barrem ameaças avançadas e cumpram os requisitos de compliance por meio de uma solução
de segurança integrada, projetada para as infraestruturas de TI de hoje - virtualizadas e
orientadas para a nuvem.

Visão Geral da Solução
O GuardiCore Centra ajuda a reduzir a superfície de ataque, protege aplicações críticas e
garante a conformidade, oferecendo a mais completa solução para microssegmentação. Com
o Centra, equipes de TI podem descobrir aplicações e visualizar fluxos de modo a rapidamente
projetar, testar e implantar políticas para qualquer ambiente de nuvem híbrido.

Tecnologia e Produtos
Nosso principal produto, o GuardiCore Centra, integra visibilidade de fluxo, microssegmentação,
detecção de ameaças e reposta a incidentes em um único produto, reduzindo a complexidade
do gerenciamento de segurança e eliminando a necessidade de soluções independentes. Com
o Centra, equipes de TI podem definir, monitorar e aplicar políticas de microssegmentação
para isolar volumes de trabalho, barrar movimentos laterais e conter violações ativas, tudo
sem afetar o desempenho da rede ou do sistema.
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SecuredTouch
• Móvel e IoT
• Gestão de identidade e
fraude

www.securedtouch.com

A SecuredTouch está iluminando os pontos cegos da autenticação com
biometria comportamental
Visão Geral da Empresa
A SecuredTouch é líder em biometria comportamental para transações móveis, entregando
tecnologias de autenticação contínua para o fortalecimento da segurança e a redução de
fraudes, enquanto aprimora a experiência digital dos clientes.
Nossas soluções otimizadas para celular não requerem cadastro, são de fácil implementação
e fornecem alertas em tempo real quando detectada uma atividade suspeita, do login ao
logout.

Visão Geral da Solução
A SecuredTouch fornece uma plataforma de autenticação e risco para aplicações e transações
móveis que detecta fraudes e remove a fricção com base na análise dos gestos do usuário.
Ela também diferencia comportamentos humanos e não humanos.

Tecnologia e Produtos
A tecnologia avançada da SecuredTouch elimina o dilema entre uma segurança forte e uma
experiência agradável para o usuário. Diferente dos métodos de autenticação convencionais,
que são baseados em senhas, coleta de impressão digital por dispositivo ou geolocalização,
a SecuredTouch tem seu foco primário no usuário. Nossa tecnologia cria um perfil de usuário
único pela coleta e análise de mais de 100 parâmetros comportamentais físicos, como pressão
do dedo, tamanho do dedo e coordenadas de toque. Por meio do uso de algoritmos exclusivos
de machine-learning, o comportamento do usuário é continuamente validado em comparação
com o perfil, permitindo uma verificação de identidade em tempo real nos bastidores.
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ThetaRay
• Risco e compliance (GRC)
• Insurtech

www.thetaray.com

Provedora líder em soluções de análise de big data para a detecção de
ameaças e descoberta de oportunidades.
Visão Geral da Empresa
As soluções de análise avançada da ThetaRay operam em grande escala, com precisão e
velocidade, para gerenciar o risco de forma mais efetiva, detectar esquemas de lavagem de
dinheiro e fraudes, expor empréstimos em mora, descobrir questões operacionais e revelar
valiosas novas oportunidades de crescimento.

Visão Geral da Solução
As soluções de análise da ThetaRay são puramente fundamentadas em matemática e livres
de contexto, não exigindo qualquer especialidade na área. Isso possibilita que detectemos
com sucesso anomalias que indicam ameaças ou oportunidades em qualquer tipo de dados.
A ThetaRay dedica-se a ajudar clientes de grandes instituições financeiras, departamentos
de cibersegurança e infraestruturas críticas a dar grandes passos para o gerenciamento de
riscos e a descoberta de novas e valiosas oportunidades.

Tecnologia e Produtos

Índice por Categoria

Índice por Empresa

No centro da plataforma de análise avançada da ThetaRay está uma série de algoritmos
patenteados criados por dois dos mais renomados matemáticos do mundo, Dr. Ronald Coifman,
da Universidade de Yale, e Dr. Amir Averbuch, da Universidade de Tel-Aviv. A plataforma de
análise avançada da ThetaRay ajuda a compreender as magnitudes de dados assim que são
coletados, ao mesmo tempo em que fornece insights empresariais claros e confiáveis. Seja
o caso de ameaças e fraudes ou de oportunidades e questões de eficiência operacional, as
soluções da ThetaRay descobrirão valiosos insights ocultos entre o big data de clientes. Com
nossa Plataforma de Análise de Big Data exclusiva, mais informações significam mais insights,
e nossos métodos de análise avançada são projetados para se adaptarem a mudanças
contínuas.
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Potencializando a Inovação

Esta publicação tem fins meramente informativos. Embora tenham sido envidados todos os
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ordem financeira ou outra, causados pelas informações aqui contidas.
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