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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo esclarecer tópicos relacionados à exportação 

de materiais odontológicos para países árabes. Será possível identificar pontos 

benéficos para estabelecer esta relação comercial. Ainda que o Brasil possua uma 

elevada tributação para a produção nacional de materiais odontológicos, essa nova 

ligação comercial com países árabes, vem se destacando. Nosso país é referencia 

mundial em materiais e atividades odontológicas, o que torna um grande atrativo 

extracontinental para relações comerciais. Países árabes por sua vez, possuem 

afinidade com a cultura brasileira, as negociações são constantes e uma economia 

que se torna capaz de incentivar a produção destes materiais no Brasil.  

 

INTRODUÇÃO 

Podemos definir como exportação, a venda de bens ou serviços para outros 

países com intuito de expandir o mercado financeiro gerando melhorias na economia 

interna, amplificação da visibilidade do marketing de empresas nacionais em territórios 

estrangeiros e também a obtenção de uma fonte extra de lucros onde há um menor 

risco perante crises e instabilidades econômicas. Ou ainda conforme destaca Castro 

(2013) Melhorias Financeiras; Marketing e Status; Qualidade e Operacionalidade; 

Redução da Instabilidade e Diluição de Riscos; Ampliação de Mercado e Economia 

de Escala e Importação de Tecnologia Oculta.  

Como qualquer outra compra, é uma negociação que exige acordos entre 

compradores e vendedores, visando aceitar melhores condições para ambas as 

partes. São gerados documentos relacionados a seguros, tributação e movimentação 

de carga que definem onde estão as responsabilidades perante a mercadoria.  

A Constituição de 1988 em seu art. 196 salienta a importância da 

universalização da saúde atribuindo ao estado brasileiro o papel para tal não é objetivo 

deste trabalho abordar as questões acerca dos deveres e direitos do estado e dos 

cidadãos, apenas citamos este trecho com o intuito de colocar em relevo a importância 

da saúde na vida das pessoas, quer sendo o estado ou a iniciativa privada.  

Assim a Odontologia também faz parte do conceito de saúde, pois tem como 

função principal a prevenção e manutenção da saúde bucal das pessoas, com isso o 

cirurgião dentista, profissional desta área, possui um Certificado Regional de 

Odontologia (CRO), o que o torna apto para executar suas atividades, estas 

diretamente relacionadas aos materiais odontológicos, ou melhor, aos produtos 



odontológicos fundamentais à ação destes profissionais, alguns exemplos são 

ganchos linguais para soldagem, bandas ortodônticas, bráquetes, elásticos para 

ligadura, espelhos clínicos, entre outros. 

Com relação às empresas brasileiras que atendem aos pedidos do profissional 

da odontologia, podemos citar algumas, como por exemplo, a Biodinâmica fundada 

em 1991 no Paraná, a FGM fundada em 1996 no estado de Santa Catarina, a Angelus 

Ciência e Tecnologia fundada em 1994 e também com sede no Paraná, além disso, 

investe consideravelmente no setor de pesquisas. Assim como a Orthometric 

localizada em São Paulo e fundada em 2005, inclusive frequentemente recomendada 

por instituições de ensino reconhecidas no mercado. 

Localizado no Oriente Médio, o mundo árabe constitui-se de 21 países e a 

Palestina que é considerada pela ONU um “Estado observador não membro”. Os 

países são: Arábia Saudita, Argélia, Barein, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados 

Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, 

Omã, Somália, Sudão, Síria e Tunísia. Todos possuem uma vasta diversidade cultural 

e religiosa e estão presentes. 

Os principais produtos importados do Brasil pelos países árabes são açúcar in 

natura, carne de aves, carne bovina, carne bovina congelada, extratos de café e chá, 

minério de ferro e café. O principal produto importado pelo Brasil dos países árabes é 

o petróleo cru, totalizado em U$D1,66 bilhão.  

 

OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste trabalho é discutir as vantagens aos quais o Brasil 

agrega à sua dinâmica econômica, social e cultural ao exportar produtos 

odontológicos à países denominados Árabes. A este objetivo outros serão 

engendrados e que destacaremos na sequência: 

 Ressaltar a relevância do potencial brasileiro de seus produtos odontológicos 

quando são vendidos aos países árabes; 

 O interesse dos países árabes por nossos produtos, em especiais os 

odontológicos, gerando assim uma interação comercial significativa, porque 

estes países detêm considerável poder econômico no mercado global; 

 Discutir prováveis motivos acerca do interesse destes países com relação aos 

nossos produtos odontológicos; 

 



METODOLOGIA 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica (artigos, teses, dissertações, revistas 

e sites), junto com a pesquisa exploratória e uma pesquisa descritiva com dados do 

MDIC, CRO, IBGE e Receita federal. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em meio à era tecnológica e científica, vivemos em um mundo onde dia após 

dia possuímos mais recursos que podem favorecer o intercambio com o mercado 

internacional.  

Historicamente o Brasil possui um regime de tributação complexo e 

diversificado, há também uma centralidade na arrecadação, porém a federação possui 

estados e municípios com leis próprias de arrecadação que contribuem para a 

complexidade acima citada, com isso a indústria nacional tende a ter a sua produção 

prejudicada, pois em muitos casos o repasse dos impostos tornam os produtos com 

preços altos e com isso danifiquem a sua comercialização.  

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e 

Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), 

Oliveira, (2013) comprar materiais produzidos no Brasil, torna-se mais caro do que 

importá-los.  

Outro aspecto importante em ressaltar é que há uma diversidade de 

empresas que trazem seus materiais de fora a fim de atender necessidades de 

dentistas, Instituições de ensino e até mesmo congressos como o Congresso 

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP).  

 A 3M (empresa estadunidense) e a Rollomatic (empresa sueca) são 

organizações internacionais que disponibilizam estes equipamentos aqui no 

Brasil. 

Algumas companhias como Biodinâmica, Angelus Ciência e Tecnologia, FGM 

e a Orthometric Soluções em Ortodontia, são exemplos de empresas que fabricam 

equipamentos odontológicos no Brasil.  

 

RESULTADOS 

Visto que há maior beneficio em importar materiais, ainda sim existem 

vantagens em exportar equipamentos produzidos em território nacional. A visibilidade 

da empresa aumenta, gerando um aprimoramento de seu marketing, haverá maior 



solidez em sua economia perante crises e instabilidades econômicas, além de prestar 

serviços que atribuirão conhecimento ao empreendimento. 

Em 2016, de acordo com o site data vida as exportações brasileiras de 

materiais odontológicos totalizaram-se em R$79,6 milhões com um preço médio de 

US$2,83/kg. Estes dados são exemplificados no gráfico a seguir. 

 

  

Gráfico 1: exportações de materiais odontológico do Brasil para o mundo 

 

Ainda com o referencial anterior, o porto de Santos representa 43,2% das 

exportações e movimenta $ 34,4 milhões. 



 

Gráfico 2 – Principais portos do Brasil na exportação de produtos odontológicos 

 

De acordo com o gráfico 1, as exportações mais frequentes são para o 

continente Sul-Americano, porém neste artigo serão evidenciadas as atividades 

comerciais na África e na Ásia, mais precisamente em países árabes. 

Segundo Pena (2017), o mundo árabe situa-se no oriente médio e é constituído 

por 21 países e a Palestina que é considerada pela ONU um “Estado observador não 

membro”.  

Possuem uma extensa relação comercial com o Brasil e tem como principais 

produtos importados açúcar in natura, carne de aves, carne bovina, carne bovina 

congelada, extratos de café e de chá, minério de ferro e café.  

Sendo assim, seria a pouca divulgação dos nossos produtos e especialistas 

nestes países que explicam o baixo fluxo de venda a tais países? Ou ainda, a alta 

taxa tributária enfraqueceria a produção nacional e como consequência um 

desestímulo a exportação? Ou a combinação de ambas? Para responder a estas 

questões caberia maior aprofundamento, inclusive na lógica tributária, fato que não é 

objetivo deste trabalho. 

Abreu (2011) o Brasil é descrito como referência mundial em odontologia, há 

uma preocupação tanto na estética quanto aos cuidados que devem ser mantidos em 

relação às funções dentárias em si.  



Ainda de acordo com Abreu, (2011) também se destacam significativas 

pesquisas acadêmicas e de mercado que vem crescendo no Brasil.  

Estas características acima citadas são pontos cruciais que acabam por voltar 

a atenção do mundo árabe para o Brasil, já que buscam materiais de excelência com 

custos acessíveis  

Em fevereiro deste ano, ocorreu em Dubai a maior feira de odontologia do 

Oriente Médio e norte da África, a AEEDC (International Dental Conference & Arab 

Dental Exhibition) que totalizou mais de US$1,3 milhão de negócios, dentre as 

empresas presentes destaca-se a presença da Angelus, já citada neste trabalho.  

 Segundo o Instituto de Pesquisas de Relações Comerciais (IPRI), a Arábia 

Saudita posiciona-se em 15º lugar em PIB Paridade Poder de Compra (PPC) com 

US$1.750,86 bilhões. O país, Catar, localiza-se na sexta posição em PIB per capita 

com US$60.786,72.  

 Tendo em vista estes dados, a junção da necessidade de estimulo na 

produção nacional de equipamentos odontológicos, a demanda por materiais de boa 

qualidade, a boa aceitação dos Árabes por nossa cultura e um mercado considerável 

como dos países árabes, é possível destacar que Brasil e estes países se 

beneficiariam. De modo que o Brasil movimentaria melhor sua economia com mais 

exportações e o mundo árabe poderia usufruir de produtos de excelência gerados em 

decorrência de estudos e pesquisas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foram feitas pesquisas que puderam exemplificar o quão importante tornam-

se os estímulos para a produção nacional de materiais odontológicos, estes os quais 

foram destacados perante possíveis exportações para os países árabes.  

Fatores como a visibilidade de uma empresa que inclui as atividades comercias 

internacionais em seus negócios e solidez na economia, colaboram com as vantagens 

de se exportar.  

Nosso pais tem uma dificuldade na produção de materiais odontológicos devido 

a alta tributação nacional, por isso há mais importações e pouco do que se produz é 

divulgado. Nestas condições, a junção da necessidade de incentivos no Brasil na 

produção desses materiais, com a busca por materiais de qualidade e grandes 

capitais para investimentos, a relação comercial entre Brasil e o mundo árabe torna-

se benéfica para ambas as partes.  
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