ABIMO realiza missão comercial para a Rússia
Associação expande a atuação do setor de produtos para saúde
A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
realizou, entre os dias 6 e 9 de junho de 2011, a Missão Comercial Brasil–
Rússia. Essa iniciativa teve como objetivo promover as empresas brasileiras do
setor de produtos para saúde no mercado russo, com a realização de uma
rodada de negócios com distribuidores locais.
A rodada de negócios foi realizada no dia 7 de junho, com a participação de
oito empresas brasileiras integrantes do Projeto Brazilian Health Devices:
Baumer, Diagnostek, Erwin Guth, Loktal Medical, Neurovirtual, NS Inaladores,
Ortosíntese e Schioppa. Com a presença de 30 distribuidores russos
selecionados, foram realizadas 60 reuniões entre os exportadores brasileiros e
os empresários locais, com uma expectativa de negócios de U$ 900 mil dólares
para os próximos 12 meses.
Dentre os produtos apresentados pelas empresas, destacam-se aparelhos
eletrocirúrgicos, dispositivos para neurologia, implantes ortopédicos,
nebulizadores, instrumentos cirúrgicos, kits de diagnóstico e rodízios. “Hoje os
russos compram muito de países europeus, e, fomos até o país para oferecer
uma alternativa em produtos com ótima qualidade e preço competitivo”, disse
Paula Portugal, gerente de Marketing da ABIMO.
A Rússia foi selecionada como um dos mercados prioritários para a realização
de ações de promoção comercial das empresas do Projeto, visto que
representa um dos principais mercados consumidores do mundo, com uma
demanda crescente por produtos para saúde, na ordem de 11%, para os
próximos anos.
Além disso, a Rússia depende em cerca de 90% de importações para atender
sua demanda doméstica, e o governo russo está anunciado um plano nacional
de investimento e reaparelhamento para a área de saúde no valor de 14 U$
bilhões para os próximos três anos.
Para a maioria das empresas brasileiras, o evento proporcionou os primeiros
contatos comerciais, com possibilidade de se tornarem contratos de
distribuição. Essas empresas já exportam continuamente para mais de 30
diferentes países, e agora buscam expandir seus negócios no mercado russo.

Para saber mais informações sobre as empresas participantes desse projeto,
acesse o site do Brazilian Health Devices. www.brazilianhealthdevices.com
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