
Nos dias 9, 10 e 11 de Março, a Biomecanica 
participou do Título de Especialista em Ortope-
dia e Traumatologia (TEOT), em Campinas (SP), 
conferido pela Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT). O evento é com-
posto por provas escrita e oral, realizadas em 
dois dias, para médicos especialistas em ortope-
dia e traumatologia.

A equipe da Biomecanica atuou nos boxes 
de instrumentação com produtos no exame de 
habilidades básicas em cirurgia, realizado com modelos artificiais de ossos e ligamen-
tos. Segundo o colaborador Caio Ricardo de Sousa, 30 anos, consultor técnico, o evento 
superou a expectativa: uma média de 800 participantes médicos ortopedistas - público 
alvo da Biomecanica - e médicos avaliadores representantes da SBOT. Ele ainda afirma 
que o TEOT é muito importante para a empresa, pois por meio dele divulgamos a marca 
para todos os médicos formados em nível nacional e com baixo custo. 

Biomecanica no TEOT
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No último dia 27, a Biomecanica en-
cerrou mais um projeto com sucesso: 
PEAR - pessoas, estratégia, ação e resul-
tados. O programa contemplou treina-
mentos, novos recursos, planejamento, 
prazos, parametrizações e limpeza de 
parâmetros, com intuito de uma melhor 
gestão de resultados e mais agilidade no 
trabalho. Cerca de 40 pessoas que se en-
volveram efetivamente do projeto parti-
ciparam de um saboroso café da manhã 
na empresa.

O colaborador Murilo Gabarron, 27 
anos, Analista de Controladoria e coorde-
nador do projeto, afirma que com o mó-
dulo Chão de Fábrica implantado tornou 
possível mensurar os gastos produtivos e 
melhorá-los para cada vez mais a Biome-
canica se mostrar competitiva no merca-
do, que se encontra gradativamente mais 
exigente.

Segundo Luiz Gustavo Ivanova Tomaz, 30 
anos, Analista de PCP, backup no projeto na 
área de manufatura (produção / PCP), alega 
que o PEAR proporcionou a empresa informa-

Pose pra foto: Ana Carolina Pengo da Cunha Brito, o 
colaborador Luiz Tomaz e Ricardo Brito.

Biomecanica Acontece

Nos dias 13 a 16 de Março, a Biomecanica esteve presente da 1° edição da Feira SAHE - 
South America Health Exhibition, no Centro de Eventos Pro Magno em São Paulo. A SAHE 
é uma feira de saúde que possui o intuito de fortalecer o relacionamento e negócios, 
sempre buscando pelo aprimoramento de técnicas e serviços no setor da saúde como 
um todo, focando no cliente. 

Presente no evento, o colaborador João Paulo Cabrioli, 41 anos, Analista de Exporta-
ção, afirma que a Biomecanica atraiu olhares dos profissionais visitantes não apenas pela 
gama de produtos na área ortopédica, mas também principalmente pela qualidade e ino-
vação proporcionada. “A participação da Biomecanica foi muito positiva, principalmente 
em dois pontos importantes: contatos realizados com clientes e novos distribuidores em 
potencial e a exclusiva divulgação da marca no seguimento hospitalar”, aborda Cabrioli.

Dia Internacional da 
Mulher - 8 de maio

Mulheres: uma arte de 
incentivo e inspiração!
Em comemoração ao Dia Interna-

cional da Mulher, a Biomecanica pre-
senteou todas as mulheres com uma 
lembrança especial: uma muda de flor.

1° SAHE ocorre em São Paulo

ções mais precisas, alcançando maior con-
fiabilidade nas tomadas de decisões.  “É um 
divisor de águas, pois há muito tempo temos 
dificuldades para tomar as melhores decisões 
na fábrica por falta de sistema”, diz ele. 

A Analista de Compras, Mariele Cristina 
Serinoli, 29 anos, key user do projeto, aborda a 
importância do programa para que a Biome-
canica alcance uma visão maior de rastreabili-
dade. Ela ainda fala que o PEAR proporcionou 
união entre os departamentos nas determina-
ções diárias.

Encerramento do Projeto P.E.A.R



Você sabe o que são as 
bandeiras tarifárias na 
conta de luz? 
    Desde 2015 as contas de luz possuem uma nova informação: 
são as bandeiras tarifárias, nas cores verde, amarela e vermelha. As 
bandeiras fazem parte de um sistema que alerta os consumidores 
dos custos reais da geração de energia elétrica, com o intuito de 
que a conta de luz fique mais transparente aos usuários para utili-
zar a energia de forma consciente. 

A bandeira verde refere-se às condições favoráveis de geração de energia, em 
que não há acréscimo na tarifa. A bandeira amarela representa as condições de ge-
ração menos favoráveis, em que a tarifa aumenta R$ 0,020 para cada quilowatt-hora 
(kWh) consumidos. A bandeira vermelha é dividida em dois patamares: o primeiro 
são as condições mais custosas de geração, em que é acrescentado na tarifa o valor 
de R$ 0,030 para cada quilowatt-hora kW. O segundo patamar é caracterizado por 
condições ainda mais custosas de geração, em que a tarifa sofre acréscimo de R$ 
0,035 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Campanha de conscientização
BANDEIRA TARIFÁRIA VERMELHA

 Decorrente a os baixos níveis dos reservatórios das hidre-
létricas do Brasil, a campanha de conscientização da bandeira 
tarifária vermelha nas contas de luz dos brasileiros se estenderá 
até novembro. Desde abril, os consumidores de energia elétrica 
estão pagando R$ 3 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. Fique atento na sua conta de luz, é possível reduzir 
o prejuízo utilizando a energia de forma consciente. 

Repórter por um dia
O Repórter por um dia desta edição 

está um pouco diferente: a colaborado-
ra Aline Colaciti, 30 anos, Inspetora de 
Qualidade, nos enviou informações so-
bre a Sala Limpa, um local no qual diver-
sos colaboradores da Biomecanica não 
possuem conhecimento. Faça como a 
Aline e nos envie textos, fotos, poemas, 
músicas, entre outros. Confira abaixo:

Sala Limpa

O que é?
É um ambiente que possui um con-

trole rígido de temperatura e partículas 
microbiológicas. Ela atende os requisi-
tos de sala limpa ISO 14.644(1-5)(classe 
ISO7 E ISO5).

O ambiente
Trata-se de um ambiente extrema-

mente controlado desde a sua cons-
trução, sendo piso próprio, cantos 
arredondados, superfícies lisas e dura-
douras, portas com vedação e intertra-
vadas, pass-through.

Como funciona?
Atualmente oito colaboradores tra-

balham na Sala Limpa, que possui uma 
cabine biológica onde é realizado o en-
vase do metil – componente do Cimen-
to Ortopédico.

O que é feito?
Na sala limpa são produzidos: o Ci-

mento Ortopédico e as Compressas 
Neurocirúrgicas. 

Monitoramento
O monitoramento desse ambiente é 

realizado diariamente quanto à higieni-
zação, temperatura e o nível de pressão 
diferencial.

Certificação
Semestralmente são renovadas as 

validações das salas e reparos quando 
necessário.

Há quem goste de animais, mas a 
colaboradora Ana Lúcia Martins, 45 
anos, Auxiliar de Atendimento, é um 
caso a parte: ela cuida de 17 bichinhos 
de estimação. Ana revela que o rela-
cionamento com eles é sincero e sem 
interesses, pautado somente no amor 
e companheirismo. Ela ainda aborda 
que possui um contato imensurável 
com eles, estima o convívio e aprende 
muito com cada um. 

A lista é extensa e um tanto quanto 
peculiar, decorrente as características 
particulares de cada um. Os animais 
são de várias espécies e aspectos dife-
rentes: Trombone e Campainha (casal 
de gansos sinaleiros chinês) e o Bam-

Errata
Na edição n° 3 do Bionews, refe-

rente ao mês de Janeiro e Fevereiro 
de 2017, publicamos na editoria Mun-
do Animal que o colaborador Endri-
go Lima, 32 anos, é Coordenador do 
Departamento Comercial. No entan-
to, sua função é Analista Comercial. 
Pedimos desculpas pelo equívoco. 

A REDAÇÃO

Mundo animal
Coração de mãe sempre cabe mais um

banzão e a Bambam (casal de gansos 
comuns) possuem uma personalidade 
mais forte. Já a Dora e a Doralice (gali-
nhas galizé mini cochin pena no pé), o 
João e a Maria (coelhos mini lion) e a 
Tereza (jabuti) apresentam traços mais 
tranquilos. 

Os reservados são: Odorico (galo 
galizé mini cochin pena no pé), Co-
coricó e Pluminha (galizés sedosa do 
Japão). Têm também os possessivos, 
mas que são carinhosos: o Murdok 
(cachorro), o Pantera e a Marie (casal 
de gatos) e a Taka e o Juca (papa-
gaios). Apesar disso, Ana afirma que 
todos têm a sua essência e são muito 
amigos. 



Os visitantes Cesar Quintana e Bob O’brien, da 
empresa Teleflex Medical, colaboradora Thaís 
Busquim e o presidente José Roberto. Pengo.

A equipe da MEDSET junto aos nossos cola-
boradores.

Ali Cinarkuyu e Mustafa Dogan, da empresa 
Med-Time Medikal Ortopedic com a equipe 
Biomecanica.'

Em uma visita descontraída, Giuliano Silva e 
Ivanildo Padilha com o colaborador Endrigo 
Lima.

Pausa pra foto: Maria Luzia Martins, colabora-
dora Ana Flávia e Paulo Henrique da empresa 
MEDSET. 

Reunião de negócios com Anderson Sena e 
Fernando Tachikawa da empresa Renishaw 
e os colaboradores Eduardo Ferreira, Paulo 
Cassiano e Ivan Moroz.

A Biomecanica disponibiliza treinamentos inter-
nos e externos. Da esquerda para direita: Claudia 
Rocha, Maria Luzia Martins, Monica Silva, Reginal-
do Alves Feitosa e Caio Ricardo de Sousa.

O colaborador Endrigo Lima e o Sr. Esdras.

Caio Ricardo de Sousa, 30 anos, con-
sultor técnico, contribuiu com uma receita 
culinária oriental de Temaki. Confira abaixo 
os ingredientes:

O cenário que o Brasil enfrenta é delicado. O país encontra-se em 
alerta em diversos os âmbitos, inclusive na saúde, seja em institui-
ções públicas ou privadas. No entanto, não devemos nos esquecer de 
comemorar pequenas conquistas diárias que nos motivam a buscar 
não só opróprio crescimento, mas consequentemente o desenvolvi-
mento do nosso país.

A Biomecanica está presente em todo território nacional e inter-
nacional, em cerca de 40 países, levando inovação, tecnologia e qualidade no ramo da 
saúde. Estamos entre os melhores no ramo da ortopedia e esse fator não engrandece 
somente a marca, mas a nossa atuação com nossos parceiros, distribuidores, médicos, 
profissionais da saúde e pacientes. 

Estamos no primeiro semestre do ano, mas diversas conquistas já atribuíram para 
o nosso crescimento e consolidação neste ano: sucesso em feiras e congressos da 
esfera da saúde, crescimento exponencial e propagação da nossa marca com padrões 
de qualidade e serviços que superam expectativas mundiais.

 Temos orgulho em dizer: somos uma das maiores em-
presas brasileiras na área ortopédica. Com cerca de 9.000 m² 
construídos, contemplamos atualmente 200 colaboradores, 
180 máquinas e uma produção de 600.000 itens ao ano. Alcan-
çamos 273 distribuidores, 40 países e certificações como BPF – 
FDA – CE – ISSO (9001 e 13485). São 3-4 cirurgias por hora em 
1750 hospitais. 

Diante da grande demanda no mercado e o objetivo de inserção em outros 
territórios, estamos trabalhando muito para concretizar nosso espaço interna-
cional, realizando parceria com a Suíça: uma combinação de sucesso. A linha 
Starts, nossa linha Premium, é a junção entre a inovação Biomecanica com a 
expertise suíça. Estamos nos estruturando baseado em um mercado que não 
para de inovar e crescer.

JOSÉ ROBERTO PENGO

Editorial

Palavra do Presidente

RICARDO BRITO
CEO / CMO

Temaki
Arroz japonês
Nori-alga marinha
Açúcar refinado
Vinagre de arroz
Salmão fresco, 
Cebolinha
Cream cheese ou requeijão cremoso.

Modo de preparo: 
Cozinhe o arroz apenas com água e 

deixe esfriar naturalmente. Adicione o vina-
gre de arroz (100ml) com o açúcar refinado 
(100gr,) e leve ao fogo até derreter o açúcar. 
Com uma colher de sopa jogue aos poucos 
o vinagre com açúcar sobre o arroz japo-
nês, mexa suavemente até ficar levemente 
adocicado. Pique o salmão fresco em cubos 
ou batido, misture à cebolinha com cream 
cheese e sirva!

Hum, que delícia!

Visitas
Os convidados puderam co-

nhecer o interior da nossa indús-
tria e prestigiar os nossos produ-
tos. A Biomecanica informa que 
é um prazer atender vocês e está 
de portas abertas para recebê-los 
sempre! 



Essa é a família do colaborador Ge-
remias Teixeira de Souza, 61 anos, 
Encarregado de Produção
Fileira de cima, da esquerda para direita:
Marina, Miriam (colo Fernanda) Geremias (colo 
Rafael). Fileira de baixo, da esquerda para direi-
ta: Rafaella, Gabriel, Bruna e Giovana. 

Diga Xis!

Parceria que deu certo!
A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos su-

perar, muitos deles são necessários parceiros que acreditem no 
desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos no desejo de tra-
zermos um ótimo atendimento e qualidade de vida para todos 
os colaboradores. A Clínica Panelli está imensamente agradecida 
pelo apoio recebido da Biomecânica e do Bioclube, que acre-
ditou no sucesso desta importante parceria entre as empresas.

 Estamos confiantes que as contribuições e resultados adqui-
ridos nesta parceria esta sendo de grande valia para efetivação 
de uma parceria duradoura e satisfatória para nossas empresas, 
reafirmamos nossa disposição em preservar esta parceria e criar-
mos novos desafios, como triplicar os nossos benefícios para os 
colaboradores nos próximos meses.

A participação dos colaboradores neste processo é muito im-
portante, pois é através da participação ativa que conquistaremos 
ótimos resultados e ainda mais benefícios aumentando assim a qualidade de vida e de 
saúde dos funcionários e de seus familiares, proporcionando assim, um atendimento 
de qualidade pagando menos por isso.Finalizando e valendo-nos desta oportunidade, 
registramos mais uma vez, nossos agradecimentos a toda diretoria da Biomecanica e ao 
Bioclube.

Serviços
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