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Resumo: O mercado de equipamentos para hospitais 
no Brasil, estimado em quase R$ 8 bilhões, está em 
expansão. O desafio das empresas nacionais do setor é 
aumentar a inovação para competir com as empresas 
multinacionais, que estão pressionando cada vez mais o 
mercado. Neste sentido é importante analisar as 
estratégias adotadas, os esforços empreendidos, os 
incentivos, os obstáculos e os resultados da inovação. 

 

1. Introdução 
De acordo com a ABIMO [1], a produção dos EMHO 
teve um crescimento entre os anos de 2007 e 2013, onde 
o setor de equipamentos odontológicos aumentou sua 
produção de 0,45 bilhões de reais em 2007 para 1,01 
bilhões em 2013, seguida do setor de equipamentos 
médicos que saltou de 1,6 bilhões de reais em 2007 para 
2,65 bilhões em 2013.  
Entre os principais fatores do crescimento é possível 
citar: 

a) A mudança no perfil epidemiológico 
apresentado pelo aumento da expectativa de 
vida da população; 

b) A capacidade de inovação tecnológica das 
empresas; 

c) A regulamentação do mercado e atuação no 
mercado externo.  

Grande parte do mercado mundial do setor de EHMO 
brasileiro está concentrado nos Estados Unidos, que é o 
maior mercado consumidor dos produtos brasileiros, 
com 31,3%, seguido pela Argentina e México. 
A competitividade do mercado tem abrangido desde 
empresas multinacionais, com tecnologias inovadoras e 
grande diversidade de produtos, até microempresas. 
No Brasil prevalece as empresas de médio porte, sendo 
elas 58,6% das empresas, seguidas pelas pequenas 
empresas que compõe 14,7% das empresas do ramo. 
Segundo a ABIMO, o setor de EMHO é formado por 
aproximadamente 3670 empresas, que juntas obtiveram 
uma produção de 6,01 bilhões de dólares no ano de 
2013. 
Quanto a distribuição geográfica das empresas, elas 
estão distribuídas predominantemente na região sudeste, 
sendo 38,3% no estado de São Paulo, seguida pela 
região Sul com 19,2 %. 
Dada a importância deste setor, o presente estudo 
apresenta um panorama da competitividade, além de um 
levantamento das tendências de novos produtos. Para 
tal, foram utilizadas fontes primárias e secundárias de 
dados [2]. Para a coleta de dados primários, o 
instrumento utilizado foi um roteiro de perguntas em 
uma empresa. Para os dados secundários, utilizou-se 
artigos e materiais disponíveis na internet.  

2. Competitividade do Setor 
O setor de EMHO é um setor monopolizado no qual as 
20 (vinte) maiores empresas detêm aproximadamente 
70% da produção mundial e cinco países: EUA, 
Alemanha, Japão, França e China. 
O Brasil é praticamente o único país na América do Sul 
que possui uma indústria relativamente completa de 
fabricação de equipamentos e insumos médicos 
hospitalares. 
Cerca de 50% da produção nacional está concentrada 
em empresas multinacionais de grande porte, sobretudo 
no segmento de insumos e material de consumo. 
Grande parte da produção nacional é fortemente 
vulnerável às decisões de grupos multinacionais que 
possuem unidades de produção no país, mas que podem 
transferi-las para outras regiões a qualquer momento. 
Além disso, as poucas empresas de capital nacional que 
fabricam estes produtos são pequenas e atuam em 
pequenos nichos do mercado de material de consumo. 
Nos subsetores de equipamentos e insumos para 
diagnóstico de imagem e laboratórios é clara a 
fragilidade da indústria nacional quanto analisada a 
competitividade internacional.  
 

3. Conclusões 
As inovações que têm se destacado no setor são o 
chamado e-saúde ou saúde digital e o home care. O 
home care e a convergência digital, que é a fusão de 
tecnologias de comunicação digital, computação e mídia 
online, permitem que novas plataformas tecnológicas 
para a área de saúde sejam desenvolvidas, fortalecendo 
temas como inclusão digital e governo eletrônico. Uma 
outra tendência é o campo de equipamentos de baixo 
custo que aproveitam as potencialidades de um 
microcomputador. Os componentes mais caros, críticos 
e volumosos dos equipamentos, podem ser substituídos 
pela tela do computador e impressoras. 
Finalmente, acredita-se que as imagens médicas 
proporcionarão diversos avanços tecnológicos a partir 
dos estudos de imagens anatômicas e aplicações 
avançadas de ultrassom. 
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