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São Paulo, 17 de Janeiro de 2005 - Investimentos em qualidade garantem a abertura 
de canais de vendas em outros países. Para dar resposta à retração do mercado 
interno ocorrida nos últimos anos, os fornecedores de equipamentos hospitalares estão 
apostando, cada vez mais, no comércio exterior. Após crescer 14% em 2003, as 
exportações devem fechar 2004 com aumento de 12%. Vale lembrar que, entre 2000 
e 2003, as vendas externas já haviam registrado crescimento acumulado de 17%.  
 
Desde a segunda metade dos anos 90, as empresas passaram a encontrar dificuldades 
crescentes para vender equipamentos. Este fenômeno foi reflexo da descapitalização 
do setor da saúde, que provocou queda no poder de compra de hospitais, laboratórios 
e clínicas.  
 
Além disso, a desvalorização cambial acabou por colaborar para aumentar as dívidas 
dos prestadores de serviços.  
 
A crise dos hospitais tem prejudicado até a manutenção dos equipamentos. Além do 
atraso tecnológico, parte dos equipamentos dos hospitais está sendo mal utilizada ou 
está em processo de sucateamento. Embora, vale destacar, a tecnologia empregada 
pelos principais hospitais brasileiros, localizados nas metrópoles do País, tenha nível 
compatível ao das instituições dos países desenvolvidos. Geralmente, os equipamentos 
mais modernos estão presentes nos hospitais privados de grande porte, embora alguns 
hospitais públicos localizados em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro também 
empreguem alta tecnologia.  
 
Historicamente, as exportações do setor de equipamentos de uso médico são bem 
menores que as importações. A nova tendência, observada nos últimos dois anos, 
pode ser explicado pelas trajetórias inversas das importações, que caíram, e das 
exportações, que estão cres-cendo ano a ano. As exportações aumentaram porque as 
empresas têm procurado vender mais em outros mercados, numa estratégia para 
compensar a crise da saúde no Brasil.  
 
Para avançar no mercado internacional, desde o final dos anos 90, as empresas têm 
investido em qualidade e procurado obter certificações de sistemas de qualidade para 
suas fábricas (ISO 9000 e ISO 14000, entre outras) e também para seus produtos, 
com o objetivo de atender a exigências de compradores localizados em outros países, 
tais como a Food Drugs and Administration (FDA), dos Estados Unidos, ou o certificado 
CE (União Européia).  
 
Segundo pesquisa da Associação dos Fabricantes de Produtos Médicos e Odontológicos 
(Abimo), realizada em 2002, cerca de 52% das empresas possuíam algum tipo de 
certificação de sistema de qualidade, enquanto 40% tinham certificações para 
produtos que comercializavam.  
 
Atualmente, o segmento médico-hospitalar exporta para mais de 50 países da Europa, 
da América Latina e, mais recentemente, também do Oriente Médio. Os países árabes, 
com maior poder aquisitivo, tornaram-se um mercado bastante atraente para os 
fabricantes de equipamentos voltados para a saúde. Entre os produtos exportados 
estão aparelhos de raio X, berços aquecidos, centros cirúrgicos, equipamentos de 
unidades de terapia intensiva (UTIs), incubadoras, materiais descartáveis, móveis 
hospitalares e mesas cirúrgicas.  



 
O movimento que dá ao comércio exterior maior importância dentro das estratégias do 
setor foi, inicialmente, liderado pelas companhias de grande porte, que já tinham 
experiência no mercado internacional há vários anos. Recentemente, as pequenas e 
médias empresas também passaram a ver as exportações como uma garantia diante 
das oscilações do mercado brasileiro. Já os exportadores tradicionais incrementaram 
suas vendas. Atualmente, as companhias têm apostado principalmente nas 
exportações para o Oriente Médio, Leste Europeu e América Latina.  
 
Entre as empresas com boa presença no mercado externo está a K. Takaoka, de 
capital nacional e sediada na cidade de São Paulo. Atua no segmento de equipamentos 
para anestesia, medicina intensiva, monitorização e oxigenoterapia. O fundador da 
empresa, Kentaro Takaoka, tornou-se conhecido internacionalmente ao desenvolver o 
primeiro ventilador mecânico nacional em 1955.  
 
Atualmente produz mais de 400 itens, entre os quais aparelhos de anestesia, 
aspiradores cirúrgicos, monitores de sinais vitais, oxímetros de pulso, monitores de 
ventilação, monitores cardíacos, respiradores e vaporizadores. Fabrica quase todos os 
produtos que comercia -liza, exceto alguns módulos em monitores de sinais vitais 
importados dos Estados Unidos.  
 
É uma das companhias com maior experiência no mercado externo, exportando seus 
produtos para 40 países. Entre os principais mercados da Takaoka destacam-se o 
Mercosul, para onde vende uma grande variedade de produtos; Índia (produtos para 
terapia intensiva); Cuba (anestesia); e Sudeste Asiático (monitores de ventilação). O 
objetivo agora é vender seus produtos na Europa e nos EUA.  
 
Para 2005, deverá lançar cinco novos produtos no mercado internacional. As 
exportações têm participação de 20% no faturamento da empresa.  
 
Outro destaque é a Baumer, também de capital nacional. A empresa possui 300 
funcionários e destaca-se nas áreas de ortopedia, com participação de 35% no 
mercado, e equipamentos (26%). A Baumer exporta para 45 países. Em 2003, as 
exportações representaram 12% das vendas totais da empresa, que chegaram a R$ 42 
milhões. Em 2004, esperava elevar o peso das vendas externas para 18% do 
faturamento, estimado em R$ 56 milhões. A companhia iniciou as exportações de 
produtos de ortopedia para a China no segundo semestre de 2004.  
 
Quem também se destaca é a Fanem, que atua no mercado desde 1924 e exporta 
desde os anos 70. Atualmente com 250 empregados, vende seus produtos para mais 
de 60 países e, para 2005, a previsão é aumentar as exportações em 50%. Durante a 
Medica, feira realizada na Alemanha em novembro último, a empresa fechou contratos 
da ordem de US$ 3 milhões com compradores de diversos países, entre os quais 
Turquia, Rússia e Ucrânia.  
 
Assim, embora atualmente as vendas internas ainda representem cerca de 86% do 
faturamento da indústria de equipamentos para a saúde, o incremento das 
exportações é a principal novidade do setor. Entretanto, a consolidação dessa 
tendência nos próximos anos dependerá do comportamento das empresas quan-do o 
mercado interno se recuperar: se deixarão de exportar seus produtos para atender os 
clientes locais ou se as estratégias de conquista do mercado externo serão definitivas.  
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