
mérica Latina, Oriente 
Médio, África, Ásia. Já não 
há fronteiras para fabri

cantes brasileiros de equipamen
tos médicos, hospitalares e odon
tológicos. Depois de investirem 
pesado em inovação tecnológica 
e conquistar as certificações ne
cessárias para fincar sua bandeira 
no exterior, pequenas e médias 
empresas do setor vêm aumen
tando o número de escritórios em 
países como Índia, Jordânia, Ve
nezuela e Equador, entre outros, 
com o objetivo de ampliar suas 
vendas no exterior. 

Fazem parte desse time em
presas como a Fanem, uma das 
marcas de neonatologia mais 
lembradas entre os profissio
nais de hospitais, que, além de 
escritórios, está montando sua 
primeira fábrica fora do país - na 
Índia -; a Baumer, uma das prin
cipais fabricantes de próteses do 
Brasil; a Hospimetal, outra líder, 

na área de móveis hospitalares 
no Brasil; e a Wem, especializada 
em bisturis eletrônicos. 

Líder no mercado brasileiro 
de neonatologia, a Fanem produz 
incubadoras, berços aquecidos, 
equipamentos de fototerapia, 
instrumentos de medição e ca
mas de parto. Além da linha ne
onatal, a Fanem tem dois outros 
braços, o laboratorial (que fabrica 
centrífugas, destiladores, estufas, 
câmaras de conservação, câmaras 
germinadoras, aspiradores de 
compressores, homogeneizado
res) e o voltado à biossegurança, 
que fabrica autoclaves. 

No Brasil, a companhia é líder 
de mercado desde os anos 40. Foi 
pioneira no lançamento de diver
sos produtos, como a primeira 
incubadora brasileira, o primeiro 
berço de calor radiante do Brasil e 
a primeira fototerapia micropro-
cessada do mundo. No exterior, 
o salto nas exportações ocorreu 
nos últimos 15 anos. O sucesso 
da empresa lá fora também está 
atrelado ao carro-chefe de ven
das: incubadoras e fontes de calor 
radiante. "Toda a linha neonatal é 
exportada com volume regular", 
afirma o diretor industrial da Fa
nem, Djalma Luiz Rodrigues. 
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O volume total exportado 
pela Fanem varia de 30% a 35% do 
faturamento total da empresa. 
Em 2008, as vendas ao exterior 
atingiram 40% do faturamento 
total. "Para nossa alegria, já em 
setembro de 2011 alcançamos o 
percentual histórico de 2008", 
conta Rodrigues. "Tivemos um 
grande salto nas exportações no 
segundo semestre de 2011 em 
função da melhoria do câmbio, 
quando o dólar ficou favorável 
ao nosso negócio", diz o diretor 
industrial. Do total exportado 
pela Fanem, 35% tem como des
tino a América Latina. Os países 

árabes respondem por 30%. "As 
exportações estão aumentan
do na Ásia e no Oriente Médio", 
afirma Rodrigues. 

Como estratégia de amplia
ção, a Fanem inaugurou em 
2011 um escritório em Amã, 
na Jordânia, principal canal da 
empresa para o Oriente Médio. 
No local, trabalham três profis
sionais. Também foi iniciado o 
processo de contratação de 12 
profissionais para atuação na 
primeira fábrica do setor na 
Índia, na cidade de Bangalo-
re, capital tecnológica do país, 
onde se situam mais de 1,5 mil 

empresas e instituições de pes
quisa científica e tecnológica. 

Segundo Rodrigues, a fábrica 
de Bangalore começa a operar 
neste mês. Por enquanto, os kits 
de produtos da Fanem sairão do 
Brasil para ser montados na Índia, 
suprindo todo o mercado asiáti
co. Com o tempo, há a intenção de 
desenvolver toda a cadeia produ
tiva na fábrica de Bangalore. 

Até 2010, a Fanem não expor
tava para a Índia. Neste ano, o vo
lume exportado para aquele país 
representou 7% do total do fatura
mento da empresa. Com a abertu
ra da nova fábrica em Bangalore, 
a expectativa é de no mínimo do
brar o percentual exportado para 
o conti nente asiático em 2012, ex
plica o diretor industrial. 

Com produtos atestados pela 
marcação CE (Certificado de Con
formidade da Europa), a Fanem 
também está caminhando para 
atuar em conformidade como 
padrão de segurança da Un-
derwriters Laboratories (UL), re
conhecido pelos Estados Unidos e 
Canadá. A Fanem ainda trabalha 
no processo para a obtenção do 
registro no Food and Drug Ad-
ministration (FDA). O registro 
do equipamento no FDA dos Es
tados Unidos comprova a segu
rança do produto, autorizando 
seu uso e comércio no país nor
te-americano. A Fanem foi a 
primeira empresa brasileira de 
eletromédicos a receber a certifi
cação europeia RoHS (Restriction 
of Certain Hazardous Substances 
- em português, Restrição de Cer
tas Substâncias Perigosas), que 
não aceita no processo de fabri
cação o uso de chumbo, cádmio 
e mercúrio, entre outras substân
cias potencialmente perigosas à 
saúde e ao meio ambiente, prin
cipalmente, nos equipamentos 
médicos para recém-nascidos. 

Por meio da nova unidade na 
Índia, do escritório em Amã e do 
início do programa de melhoria 
de aquisição de máquinas mais 
eficazes, em execução na sede da 
empresa em Guarulhos, região 
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metropolitana de São Paulo, a 
Fanem planeja aumentar a pro
dutividade em 2012. Na empresa, 
atuam 300 colaboradores. 

Sem perder o foco da fabrica
ção de produtos de médio e alto 
padrão de qualidade, com pre
ço atrativo, a empresa continua 
atenta à substituição de algumas 
matérias-primas por outras mais 
eficazes e econômicas, sempre 
que houver oportunidade. "Des
sa forma temos nos sobressaído 
em relação aos concorrentes tra
dicionais do segmento", afirma o 
diretor industrial. 

Uma das principais fabrican
tes de próteses do Brasil, a Baumer 
despacha seus produtos para di
ferentes lugares do mundo há 30 
anos. No entanto, há uma década 
as exportações deram um salto. 

No Brasil, a empresa atua em 
diferentes vertentes de negócios. 
A linha de ortopedia (próteses 
para joelho, quadril, sistemas de 
fixação para coluna, placas e pa
rafusos para diferentes regiões 
do corpo) é líder de vendas no 
setor público no Brasil. Na linha 
de biomateriais estão enxertos 
ósseos bovinos para aplicação 
em ortopedia e odontologia. Um 
terceiro nicho de atuação são os 
equipamentos para esterilização 
hospitalar e tratamento de lixo 
hospitalar, por exemplo. 

Em média, o volume de ex
portação da Baumer cresce 20% 
ao ano, principalmente em países 
da América Latina, Oriente Mé
dio e em Angola. Pela facilidade 
logística e de comunicação, o 
foco da empresa continuará nes
sas regiões, afirma o gerente do 
departamento internacional da 
Baumer, Walter Lafratta. 

"Nossas exportações aumen
taram acima da média do setor, 
em função dos investimentos 
feitos na área. Para se adequar ao 
que é praticado no mundo intei
ro, a Baumer conta com a marca
ção CE para a maioria dos pro
dutos. Agora, a empresa busca a 
certificação FDA", diz o gerente 
da área internacional. 

Entre os produtos mais de
mandados lá fora estão os da 
ortopedia, como próteses de jo
elho e quadril. O segmento de 
produtos ortopédicos represen
ta 45% da carteira de exporta
ção. Na sequência, estão os equi
pamentos para esterilização 
hospitalar e tratamento de lixo 
hospitalar (35%). Por último, a 
linha de biomaterias (20%). 

A preocupação com a inova
ção e desenvolvimento de novos 
produtos é constante na empre
sa. Em 2010, os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento 
alcançaram 4,98% da receita lí
quida. Na avaliação do gerente 
da área internacional, o diferen
cial da Baumer é a alta qualidade 
dos produtos, aliada aos preços 
competitivos, se comparado aos 
concorrentes de marcas tradi
cionais do mercado. 

Ao longo de 2011, a Baumer 
abriu cinco novos "home offices" 
distribuidores de equipamentos 
de ortopedia na Venezuela, Para
guai e Equador e, agora, comple
ta a implantação de escritórios 
próprios na Índia e Jordânia. O 
mercado chinês também está 
incluído nos objetivos de expan
são da companhia. 

Nos planos para 2012 está a 
abertura de outros cinco "home 
offices" e o ingresso na África. 
"Temos a meta de abrir unidades 
comerciais em cinco novos países 
a cada ano", diz Laffrata. 

Para cada "home office" aberto 
a Baumer contrata um profissio
nal experiente, nativo do país, 
cuja função é prospectar novos 
distribuidores e administrar a 
carteira dos já existentes. O trei
namento para a atuação em cada 
"home office" é feito no Brasil. 

Com sede em Mogi Mirim, 
a 160 quilômetros da capital, a 
Baumer se destaca no mercado 
brasileiro nas vendas de produtos 
ortopédicos e também de equipa
mentos para hospital, indústrias 
farmacêuticas, químicas, entre 
outros. Segundo Lafratta, o posi
cionamento principal da Baumer, 

além da qualidade dos produtos 
e dos preços competitivos, é o 
relacionamento estreito com os 
clientes do país para superar os 
equipamentos importados. 

"A legislação nacional per
mite que pessoas jurídicas im
portem equipamentos hospita
lares com isenção de impostos. 
Seria justo que as empresas na
cionais tivessem a mesma isen
ção", diz Lafratta. 

Posicionada entre as líderes 
de móveis hospitalares no Brasil, 
a Hospimetal, com sede na cida
de de Araçatuba, a 524 quilôme
tros da capital de São Paulo, re
gistra há cinco anos incremento 
médio anual de 15% no volume 
exportado. Em 2011, a exporta
ção representou 5% do fatura
mento total da empresa. O foco 
do trabalho da Hospimetal são a 
América Latina, África e Oriente 
Médio. Cerca de 70% das expor
tações se concentram na Améri
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ca Latina, segundo o diretor da 
companhia, Wiliam Donisete de 
Paula. "Queremos aumentar o 
percentual exportado em torno 
de 20% a 30% em relação ao fatu
ramento total", diz ele. 

No mercado interno, a pro
dução da empresa também tem 
registrado aumento médio de 
15% ao ano, tendo como destino, 
principalmente, os hospitais pú
blicos. Com 26 anos de atuação 
no mercado local e 250 funcioná
rios, a Hospimetal fabrica camas 
de recuperação para unidade de 
tratamento intensivo (UTI), ca
mas infantis e de adultos para os 
quartos dos hospitais, mesas de 
exames, mesas de cabeceira para 
refeição, sofás, macas hospitala
res, entre outros. 

A Hospimetal partiu para a 
internacionalização da marca em 
2003. "Como o setor tem pouca 
tradição no mercado internacio
nal, o trabalho tem sido lento, 

com resultado no longo prazo. 
Começamos a colher os primei
ros frutos após cinco anos de in
sistência nas vendas ao exterior", 
explica Donisete de Paula. 

No mercado internacional, o 
carro-chefe da empresa é a linha 
de camas hospilares e de macas 
hidráulicas. "O destaque da Hos
pimetal são o design, a robustez e 
a durabilidade dos produtos em 
aço inoxidável ou esmaltados", 
afirma o diretor da empresa. 

Com a carteira de produtos 
registrada na Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária (Anvisa) 
do Ministério da Saúde do Brasil, 
a Hospimetal ainda conta com 
certificados para o mercado eu
ropeu como o TÜV Rheinland e 
o CE. Para o fomento das vendas 
ao exterior, a empresa participa 
de feiras e viagens internacionais, 
promovendo sua linha de produ
tos. Entre 16 e 19 de novembro, o 
estande da Hospimetal marcou 

presença na Feira Médica, rea
lizada na Alemanha. "Sempre 
buscamos novos mercados e dis
tribuidores para a divulgação de 
nossos produtos. Nossa intenção 
é ampliar as parcerias com dis
tribuidores exclusivos em outros 
países", diz o diretor da empresa. 

Especializada em bisturis ele
trônicos, a WEM Equipamentos 
Eletrônicos ocupa o primeiro 
lugar nas vendas de unidades 
eletrocirúrgicas para os princi
pais centros cirúrgicos do Brasil. 
Além dos bisturis eletrônicos, a 
produção da WEM inclui coagu-
ladores por plasma de argônio, 
aspiradores e detectores para 
ausculta de batimento cardiofe-
tal e para fluxo sanguíneo. 

Desde o desenvolvimento 
do seu primeiro bisturi elétrico 
para uso nos centros cirúrgicos 
dos hospitais, em 1987, a WEM 
avança no campo da eletrocirur-
gia. Durante a realização da Feira 
Médica em novembro de 2011, na 
Alemanha, a WEM apresentou o 
bisturi eletrônico SS-501SX, com 
múltiplas funções de corte e co
agulação para procedimentos 
que exigem controle preciso do 
cirurgião e rápida hemostasia 
(prevenção da perda de sangue). 
A função Ecut do produto, por 
exemplo, é considerada ideal 
para cirurgias endoscópicas. Já 
a tecla High Cut é indicada para 
corte em tecidos adiposos. 

O objetivo da empresa com os 
novos produtos é aumentar as 
exportações em 30% em mais de 
60 países de atuação. Segundo 
a gerente comercial e de marke
ting da WEM, Vilma Peixeiro, 
com a conquista do registro no 
FDA, a WEM exporta para os 
Estados Unidos, Europa, Ásia, 
África, Oriente Médio e países 
da América Latina. 

"Os investimentos são distri
buídos de acordo com a demanda 
de cada país. Estamos iniciando 
as ações no mercado americano, 
que promete ultrapassar nossa 
expectativa de crescimento, nos 
próximos anos", afirma Vilma. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 60-63, nov. 2011.




