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The Israel Export & International
Cooperation Institute
The Israel Export & International Cooperation Institute, a
non-profit organization supported by the government of
Israel and the private sector, facilitates business ties, joint
ventures and strategic alliances between overseas and
Israeli companies. Charged with promoting Israel’s business
community in foreign markets it provides comprehensive,
professional trade information, advice, contacts and
promotional activities to Israeli companies. Furthermore, the
IEICI provides complementary services to business people,
commercial groups, and business delegations from across
the globe. IEICI uses its unique and one of a kind network with
the prosperous startup ecosystem in Israel, and connects
the foreign players, according to their field of interest.

The Fintech Sector
The Fintech sector in Israel has been blooming for several
years. What started out with just a handful of start-ups have
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grown to more than 500 companies utilizing cutting edge
technologies, unique business models and deep knowhow
in peripheral fields (cybersecurity, software, mobile and
more). A willingness of large financial institutions to let
Fintech start-ups beta-testing their products, support from
dedicated accelerators and hubs, and a strong & vibrant
community make Israel in general and Tel-Aviv in specific,
one of the leading, most innovative Fintech hubs in the world.
The Israel Export Institute’s Fintech division operates at
the very heart of the Israeli Fintech community - forming
relationships, assembling and leading national pavilions at
important international exhibitions, hosting professional
delegations, organizing Fintech conferences and developing
dedicated technology events in cooperation with financial
institutions around the world, all of which with one goal
in mind - to create business opportunities for the mutual
benefit of the Israeli Fintech companies and financial
institutions anywhere in the world.

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.

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 knowhow em áreas periféricas (cibersegurança, software, móvel e
outras). A disponibilidade de grandes instituições financeiras
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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.

Mr. Otni Oron
Manager, Fintech Sector
● M +972 54 815 8161
● otnio@export.gov.il ● www.export.gov.il
●
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The Foreign Trade Administration
The Foreign Trade Administration (FTA) at the Israeli Ministry
of Economy and Industry manages and supports Israel’s
international trade and trade policy by promoting trade
and exports, initiating and maintaining trade agreements,
attracting and facilitating foreign investments and creating
strategic cooperation with foreign companies.
Through our headquarters in Jerusalem together with over
40 economic and trade missions in key financial centers
throughout the world, the FTA promotes Israel’s economy
worldwide. Israel’s economic and trade missions are at the
forefront of the Israeli government’s efforts to boost our
industries in foreign markets.
Our team of highly experienced economic representatives
and business consultants provide a wide range of services
to Israeli companies and to the international business
community.
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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.

Mr. Itzhak (Tsahi) Reich
Consul for Economic Affairs
Ministry of Economy
Consulate General of Israel in Rio de Janeiro
● itzhak.reich@israeltrade.gov.il ● economy.gov.il
●

Ms. Taly Segal
Consul for Economic Affairs
Ministry of Economy
Consulate General of Israel in São Paulo
● taly.segal@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.
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Diretoria Nacional para Assuntos
Cibernéticos de Israel

Israel National Cyber Directorate
Israel National Cyber Directorate (INCD) in the Prime
Minister’s Office serves as the Prime Minister’s and
Government’s staff, which devises national cyber defense
policy, promotes its implementation and provides
recommendation on cyber-related matters.
The INCD is responsible to create and improve national cyber
security capacities and capabilities in order to overcome
challenges emanating from cyberspace.
The INCD strives to advance Israel’s leading posture as a
global powerhouse for cyber security-related research
and development, by investing dedicated resources in the
Israeli academy, human capital and cyber security industry.
The INCD enhances the cooperation and synergy between
the private sector, the government and international
partners, in order to create a unique and dominant cyber
security ecosystem.
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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.
Mr. Roi Yarom
Policy Planning, National Cyber Directorate
Israel’s Prime Minister’s Office
● M +972 52 838 9523
● roiya@pmo.gov.il ● www.pmo.gov.il
●
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Unidade de Cibersegurança

Cyber Security Unit
The Israel Export & International Cooperation Institute’s
(IEICI) Cyber Security Unit Represents more than 300 Israeli
companies in the cyber security field, and works to maximize
the effectiveness of their business engagements with foreign
counterparts, as well as in foreign markets. The unit exposes
Israeli capabilities and innovative cyber security solutions
to potential foreign clients and partners, either as standalone solutions or as an overarching tailor-made suite of
solutions, accommodating their specific short and long
term needs. To that end, the unit, which plays a key role in
the Israeli ecosystem and is well-acquainted with the needs
of the local cyber industry, holds the most comprehensive
and up-to-date database of Israeli-based cyber security
companies. The unit is a joint venture of IEICI and its major
governmental partners, the Foreign Administration at the
Ministry of Economy and the Israel National Cyber Directorate
in the Prime Minister’s Office, leveraging their expertise
and national assets in order to achieve the unit’s and the
industry’s objectives.
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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.
Ms. Yaara Sabzerou ● Marketing Coordinator
Cyber Security Unit, Israel Export Institute
● M +972 50 822 8357
● yaaras@export.gov.il ● www.israelcyberalliance.com
●
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• Risco e compliance (GRC)

• Authentication (KYC / AML)

• Autenticação (KYC / AML)
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Identity management & fraud | Risk & compliance (GRC) |
Authentication (KYC / AML)

Gestão de identidade e fraude | Risco e compliance (GRC) |
Autenticação (KYC / AML)

AU10TIX is the forerunner of 2nd generation customer ID
authnetication and onboarding automation.

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

AU10TIX is the forerunner of 2nd generation ID
authentication and onboarding automation. AU10TIX
technology powers global majors such as Paypal, Goolge,
Visa, BBVA bank, Payoneer, eToro, Coinbase and others.
AU10TIX 2nd generation technology enables 100%
automated forensic-level ID authentication, multi-modal
biometric face-matching, POA/POR processing and data
verification and KYC screening.

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. A tecnologia permite uma integração 100%
automática de para captura facial e documento, detecção
de fraude e falsificação de identidade,detecção de
sinalização de risco e extração de conteúdo para uso
imediato.

Mr. Ofer Friedman ● VP Marketing
● M +972 50 471 7150
● ofer.friedman@au10tix.com ● www.au10tix.com
●
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Client engagement

Engajamento de clientes

AudioCodes is a leading vendor of advanced voice
networking and media processing solutions for the digital
workplace.

A AudioCodes é uma fornecedora líder em redes de voz
avançadas e soluções de processamento de mídia para o
ambiente de trabalho digital.

AudioCodes is a leading vendor of advanced voice
networking and media processing solutions for the digital
workplace. With a commitment to the human voice deeply
embedded in its DNA, AudioCodes enables enterprises
and service providers to build and operate all-IP voice
networks for unified communications, contact centers
and hosted business services. AudioCodes’ wide range
of innovative products, solutions and services are used
by large multinational enterprises and leading tier one
operators worldwide.

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.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.

● Mr. Shauli Lehavi ● VP Marketing & Business Development, CALA
●
●

T +19 54 4949480
shauli.lehavi@audiocodes.com ● www.audiocodes.com
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Identity management & fraud | Risk & compliance (GRC) |
Insurtech | Regtech | Authentication (KYC / AML)

Gestão de identidade e fraude| Risco e compliance (GRC) |
Insurtech | Regtech | Autenticação (KYC / AML)

The Leader in Behavioral Biometrics

Líder em Biometria Comportamental

BioCatch is a cybersecurity company that delivers
behavioral biometrics, analyzing human-device interactions
to protect users and precious data. Founded in 2011 by
experts in neural science research, machine learning
and cybersecurity, BioCatch is used by banks and other
enterprises to reduce online fraud and protect against
cyber threats, without compromising user experience.
With an unparalleled patent portfolio and deployments at
major companies worldwide that cover tens of millions of
users to date, BioCatch has established itself as the industry
leader for behavioral biometrics.

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.
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.

● Ms. Tatiana Bulka Veicer ● Brasil Country Manager
●
●

T + 55 11 999384176
tatiana.bulka@biocatch.com ● www.biocatch.com
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Data protection | encryption and recovery |
WEB & application security | Risk & compliance (GRC)

Proteção de dados, encriptação e recuperação |

Deliver Secure Software Faster

Entrega mais rápida de softwares seguros

Checkmarx is at the forefront of automated application
security testing solutions. The Checkmarx unified platform
empowers organizations to deliver secure software faster.
In today’s fast paced development environments, developer
adoption is key to security success. The Checkmarx platform
integrates seamlessly within the entire development cycle;
from concept and through to production, in a developerfriendly manner. Moreover, Checkmarx addresses the
developer security skills challenge as part of its offering and
delivers digestible secure coding education that ensures
developers are not only aware but also proficient in writing
secure code. Checkmarx’s mission is ensuring security
doesn’t slow down delivery, it enhances it.

A Checkmarx está na vanguarda das soluções de teste de
segurança de aplicativos automatizados. A plataforma
unificada Checkmarx permite que as organizações
forneçam software seguro com mais rapidez. Nos
ambientes de desenvolvimento acelerado de hoje, a
adoção do desenvolvedor é fundamental para o sucesso
da segurança. A plataforma Checkmarx integra-se
perfeitamente em todo o ciclo de desenvolvimento;
desde o conceito até a produção, de maneira favorável ao
desenvolvedor. Além disso, a Checkmarx aborda o desafio
de habilidades de segurança do desenvolvedor como parte
de sua oferta e oferece uma educação de codificação
segura e digerível que garante que os desenvolvedores não
apenas estejam cientes, mas também sejam proficientes
na criação de códigos seguros. A missão da Checkmarx é
garantir que a segurança não atrase a entrega e aumente.

● Mr. Fabiano Lima ● Regional Director
●
●

T + 55 11 963982124
fabiano.lima@checkmarx.com ● www.checkmarx.com
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Segurança WEB e de aplicações | Risco e compliance (GRC)
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Cloud security | Incident management - SIEM /SOC | Identity
management & fraud | Risk & compliance (GRC) | Perimeter
& APT security & end point protection

Segurança na nuvem | Gerenciamento de incidentes - SIEM
/ SOC | Gestão de identidade e fraude | Risco e compliance
(GRC) | Perímetro, segurança de ATP e proteção de endpoint

CyberArk is the global leader in privileged account security.

A CyberArk é líder global em segurança de contas
privilegiadas.

CyberArk, the #1 provider of privileged account security,
protects data, infrastructure and assets across the
enterprise, in the cloud and throughout the DevOps pipeline.
CyberArk delivers the most complete solution to reduce
risk created by privileged credentials and secrets and is
trusted by more than 50% of the Fortune 100.

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.

● Ms. Carolina Bozza ● Country Manager
●
●

T +55 11 991207232
carolina.bozza@cyberark.com ● www.cyberark.com
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WEB & application securit | Risk & compliance (GRC)
| Forensic & analytics | Lending & financing, Client
engagement | Data & infrastructure

Segurança WEB e de aplicações | Risco e compliance
(GRC) | Forense e analítica | Empréstimos e financiamento |
Engajamento de clientes | Dados e infraestrutura

Glassbox - Transforming recorded information into
priceless insight.

Glassbox - Transformando informações gravadas em um
insight inestimável.

Glassbox is a Tag-less Analytics solution with Session
Replay (Web & Mobile Apps). With automatic insights, GB
enables to understand not just WHAT the online customers
are doing but also WHY. It is based on an unparalleled
Record Replay technology that gives deep insights into how
exactly the customers interact with the Web Site and Mobile
Apps. Using Glassbox our clients manage to maximize their
customers’ satisfaction, significantly improve the conversion
ratios and increase revenues from lost transactions.

A Glassbox oferece uma solução de análise sem tags com o
Session Replay (aplicativos da Web e dispositivos móveis).
Com insights automáticos, o GB permite compreender
não apenas o que os clientes on-line estão fazendo, mas
também por que. Ele é baseado em uma incomparável
tecnologia Record Replay que fornece insights profundos
sobre como exatamente os clientes interagem com o
site e os aplicativos móveis. Usando a Glassbox, nossos
clientes conseguem maximizar a satisfação de seus clientes,
melhorar significativamente as taxas de conversão e
aumentar as receitas de transações perdidas.

● Mr. Yoav Schreiber ● COO & Biz-Dev (Co Founder)
●
●

T +972 54 4497259
yoav@glassboxdigital.com ● www.glassboxdigital.com
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Cloud security | Risk & compliance (GRC) |
Data & infrastructure

Segurança na nuvem | Risco e compliance (GRC) |

Securing Business Critical Applications in Data Centers &
Clouds
GuardiCore is a leader in protecting workloads and critical
applications in any cloud or data center environment,
enabling organizations to reduce risk, stop advanced
threats and meet compliance requirements through a
converged security solution designed for today’s virtualized
and cloud-oriented IT infrastructures. Our flagship product,
GuardiCore Centra, integrates flow visibility, microsegmentation, threat detection and incident response in
a single product, reducing security management complexity
and eliminating the need for multiple point solutions.
With Centra, IT teams can define, monitor, and enforce
micro-segmentation policies to isolate workloads, stop
lateral movement and contain active breaches, all without
impacting network or system performance.

Protegendo aplicações empresariais críticas em centros
de dados e nuvens

● Mr. Felipe Mahatma ● Technical Account Manager
●
●

T +55 11 999987563
felipe.mahatma@guardicore.com ● www.guardicore.com
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Dados e infraestrutura

A GuardiCore é líder na proteção de cargas de trabalho
e aplicativos críticos em qualquer ambiente de nuvem ou
data center, permitindo que as organizações reduzam
riscos, interrompam ameaças avançadas e atendam aos
requisitos de conformidade por meio de uma solução de
segurança convergente projetada para as infraestruturas
de TI virtualizadas e orientadas para nuvem. Nosso principal
produto, o GuardiCore Centra, integra visibilidade de fluxo,
microssegmentação, detecção de ameaças e resposta a
incidentes em um único produto, reduzindo a complexidade
do gerenciamento de segurança e eliminando a
necessidade de soluções pontuais. Com o Centra, as
equipes de TI podem definir, monitorar e impor políticas
de microssegmentação para isolar cargas de trabalho,
interromper o movimento lateral e conter violações ativas,
sem afetar o desempenho da rede ou do sistema.
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Mobile & IoT | Identity management & fraud

Móvel e IoT | Gestão de identidade e fraude

SecuredTouch is Illuminating Authentication Blind Spots
With Behavioral Biometrics

A SecuredTouch está iluminando os pontos cegos da
autenticação com biometria comportamental

SecuredTouch is the leader in behavioral biometrics for
mobile transactions, delivering continuous authentication
technologies to strengthen security and reduce fraud while
improving customers digital experience.
Our mobile-optimized solutions require no enrollment,
they are easy to implement, and provide real time alerts
when suspicious activity is detected from login to logout.

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.

● Mr. Assaf Pilo ● VP Sales
●
●

T +972 52 3301118
assaf@securedtouch.com ● www.securedtouch.com
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Secure ICS & OT | Perimeter & APT security & end point
protection

ICS e OT seguros | Perímetro, segurança de ATP e proteção
de endpoint

Protecting Organizations Against Malicious Hardware
Device Attacks

Protegendo organizações contra ataques maliciosos por
dispositivos de hardware

Sepio Systems is a pioneer in securing organizations
against attacks via rogue hardware devices. Strategic
cyber weapon technology has been leaked. This technology
is currently in the hands of criminal organizations that
are using it against civilian commercial targets with no
defenses against it. These enterprises never suspect that
the seemingly legitimate devices they are using have been
compromised, allowing access to key assets—often over
long periods of time.

A Sepio Systems é pioneira na proteção de organizações
contra ataques através de dispositivos de hardware
invasores. A tecnologia estratégica de armas cibernéticas
vazou. Esta tecnologia está atualmente nas mãos de
organizações criminosas que a estão usando contra alvos
comerciais civis sem defesas contra ela. Essas empresas
nunca suspeitam que os dispositivos aparentemente
legítimos que estão usando foram comprometidos,
permitindo o acesso aos principais ativos - geralmente
por longos períodos de tempo.

● Mr. Yossi Appleboum ● CEO
●
●

T +1 240 4210669
yossia@sepio.systems ● www.sepio.systems
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Risk & compliance (GRC) | Insurtech

Risco e compliance (GRC) | Insurtech

A leading provider of big data analytics solutions that
detect threats and discovers opportunities.
ThetaRay is a leading provider of big data analytics
solutions that detect threats and discover opportunities.
The company’s platform analyzes massive amounts of
data for advanced cyber security, financial risk detection
and operational efficiency, protecting financial services
sectors and critical infrastructure against unknown threats.
ThetaRay’s core technology is based on state of the art
algorithms, which power its proprietary Hyper-Dimensional,
Multi-Domain Big Data Analytics platform. Organizations
whose operations rely on highly heterogeneous and
complex environments leverage ThetaRay’s unmatched
detection and low false positive rates as a see-all power
that enables them to unify detection and uncover the
unknown.

Provedora líder em soluções de análise de big data para
a detecção de ameaças e descoberta de oportunidades.

● Ms. Ilana Ben Sason ● Director of Marketing
●
●

T +972 54 5403803
ilana.bensason@thetaray.com ● www.thetaray.com
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A ThetaRay é uma provedora líder de soluções de
análise de big data que detectam ameaças e descobrem
oportunidades. A plataforma da empresa analisa grandes
quantidades de dados para segurança cibernética
avançada, detecção de riscos financeiros e eficiência
operacional, protegendo setores de serviços financeiros
e infraestrutura crítica contra ameaças desconhecidas. A
tecnologia principal do ThetaRay é baseada em algoritmos
de última geração, que impulsionam sua plataforma
proprietária Hyper-dimensional, Multi-Domain Big Data
Analytics. Organizações cujas operações dependem
de ambientes altamente heterogêneos e complexos
aproveitam a incomparável detecção do ThetaRay e baixas
taxas de falso positivo como um poder de ver tudo que lhes
permite unificar a detecção e descobrir o desconhecido.
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