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O Ministério da Saúde do país tem previsto para este ano um Orçamento de US$ 800 milhões 
para reformas de hospitais. Representantes brasileiros e líbios do setor se encontraram em 
Trípoli, onde ocorre uma feira internacional com participação da Câmara Árabe.  

Os produtos médicos brasileiros podem ter uma boa aceitação no mercado da Líbia. No dia 
(08/4), o diretor-executivo da Associação Brasileira de Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratório (Abimo), Hely Maestrello, esteve com a diretora de vendas, 
Nagia Duella, da empresa líbia Al-Saqr Al-Akhdar Medical Equipment, distribuidora de 
equipamentos médicos, que demonstrou interesse nos produtos brasileiros. O encontro faz 
parte de uma série de visitas do diretor brasileiro na Líbia. 

A distribuidora líbia é representante exclusiva da General Electric (GE) para equipamentos 
médicos de raios-X e de alta tecnologia no país árabe. Segundo o secretário-geral da Câmara 
de Comércio Árabe Brasileira, Michel Alaby, que está acompanhando Maestrello nos encontros, 
a empresa Al-Saqr Al-Akhdar ainda participa de concorrências públicas para fornecimento de 
equipamentos médicos para o governo e tem um grupo de 13 empresas, da área médica, na 
Europa e na Líbia. 

Numa visita a duas grandes lojas de equipamentos médicos e cirúrgicos em Trípoli, capital, 
Maestrello observou que existem produtos alemães e italianos com preços altos, ao lado de 
mercadorias da China e da Malásia com preços e qualidade inferiores. O diretor-executivo da 
Abimo viu também que já existem produtos brasileiros para uso odontológico no comércio, 
mas em menor quantidade. 

Para divulgar mais os produtos médico-hospitalares do Brasil, Nagia convidou a Abimo para 
participar de uma feira de equipamentos médicos na Líbia, organizada pelo Ministério da 
Saúde, que será realizada entre os dias 05 e 07 de maio. Segundo Maestrello, a idéia da 
entidade é organizar uma missão brasileira ao país árabe no próximo ano e ver a possibilidade 
de participar da feira. 

Ainda ontem, Maestrello e Alaby visitaram o Conselho de Empresários da Líbia, onde foram 
recebidos pelo presidente da empresa Brothers Clinic, Mohamed Elabyad, o diretor-geral da 
Ibn Sina Partnership, importadora de medicamentos e equipamentos, Mustafa Agag, e o 
consultor da Rasied Scientific, Tarek Elgomatic. 

No local, Maestrello falou das atividades da Abimo e das 320 empresas associadas à entidade. 
Os empresários líbios também falaram do Orçamento do Ministério da Saúde previsto para 
este ano, de US$ 800 milhões, que inclui reformas em hospitais e clínicas médicas estatais. 

Os brasileiros também se encontraram com o embaixador do Brasil na Líbia, Luciano Osório, 
que comentou da dificuldade enfrentada pelos exportadores brasileiros para o país árabe 
devido às cartas de crédito. O embaixador afirmou que, recentemente, o banco francês BNP 
Paribas, que também tem escritórios no Brasil, é quem está administrando essas operações 
financeiras, o que vai facilitar as exportações para as empresas brasileiras. 

Feira de Trípoli 

Paralelamente aos encontros de Maestrello e Alaby, a Câmara Árabe participa da Feira 
Internacional de Trípoli. Já foram feitos cerca de 50 contatos comerciais com empresários da 
Líbia interessados em produtos alimentícios, móveis e material de construção do Brasil. 



Ontem, chegaram para o evento dois representantes da JBS Friboi, do setor de carnes. A 
empresa já exporta para o país árabe e quer consolidar seus contatos. Além deles, também 
está no estande um representante da trading brasileira Global Beef, do mesmo setor. 
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