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Confraternização de final de ano da Biomecanica
Anualmente a Biomecanica confraterniza com todos os seus colaboradores
para brindar as conquistas do ano e agradecer toda a equipe pelo trabalho e amizade. Neste ano, o evento foi no dia 22 de
dezembro, ao som do Grupo Sinhá.
O show de talentos foi a grande
atração deste ano. Músicos, DJ e tecido acrobático animaram a festa.
As vencedoras do show de calou-
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ros foram Nayara Brancaglion que é
artista circence e fez um belo espetáculo com tecido acrobático e a cantora sertaneja Beatriz Justo Ábile que
encantou todos com sua bela voz e
presença de palco.
Para tornar este momento inesquecível, os departamentos da Biomecanica se uniram com o apoio de
mais de 50 empresas.
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Aniversariantes

Biomecanica participa da
Feira Medica na Alemanha

Todos os anos a Biomecanica participa da maior feira da área médica e
hospitalar do mundo – a Feira MEDICA.
O evento aconteceu de 13 a 16 de novembro, em Düsseldorf na Alemanha.
A organização e infraestrutura surpreendentes ﬁzeram da feira um grande
palco para a Saúde. O pavilhão brasileiro
destacou-se entre os demais países pela
inovação e criatividade.
Na oportunidade, a Biomecanica expôs
sua linha de placas bloqueadas - Atria, com
altíssima qualidade.
Para André Colaciti, coordenador de
exportação, é imprescindível que a Bio-

mecanica marque presença na maior
feira do mundo. “O estande da Biomecanica atraiu muitos visitantes e favoreceu
novos e importantes contatos comerciais”, aﬁrma André.
Mais uma vez a feira fez sucesso com
grande público e muitos expositores de
mais de 70 países que puderam ﬁrmar
parcerias, criar relacionamentos e ampliar horizontes acerca da saúde mundial.
Com resultado, a Biomecanica
acompanha as tendências e inovações
na área e, principalmente, fortalece a
exportação de produtos e internacionalização da marca.

Treinamento ISO 13485:2016
Comemoramos, durante os meses de novembro
e dezembro, os aniversários dos diretores
Ricardo Brito, Rafael Pengo e Thais Busquim e de
colaboradores da Biomecanica. Parabéns galera!!!

Brasil-Egito

Nos dias 1 e 2 de dezembro, a Biomecanica trouxe a instrutora Marchelita para capacitar os funcionários de acordo com a norma NBR ISO 13485:2016. O treinamento
foi um sucesso!

A Biomecanica participou do ‘Encontro Empresarial Brasil-Egito’, no dia
8 de dezembro, em São Paulo. O evento destacou os setores de Agronegócio, Farmacêutico, Químico e Construção e contou com palestra sobre as
relações econômicas entre o Brasil e o
Egito após o acordo Mercosul.
Os colaboradores João Paulo Cabrioli e Letícia Furlani Besse posaram
para foto.
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O Programa High Potential iniciou em 18 de dezembro com o objetivo de capacitar os coordenadores para excercerem as habilidades de liderança e gestão.
Mais programas de desenvolvimento estão por vir.
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Editorial
Olá pessoal!
2018! Será um excelente ano para a
Biomecanica. Lançaremos novos produtos premium e novos produtos para a linha pública.
Continuaremos investindo em nosso pessoal, haja visto nosso programa de
High Pontential, liderança, estagiários e
treinamentos que estamos construindo
para melhor formar nossa equipe para que
possamos enfrentar os desaﬁos que virão.
Temos certeza que nosso planejamento é bem construído e totalmente
realizável. Sabemos para aonde ir e como

ir – o que nos anima e tranquiliza nas tomadas de decisão.
Teremos um ano com muita movimentação – Copa do Mundo, eleição presidencial, reforma da Previdência, quarta
revolução industrial, enﬁm, muitas coisas
acontecendo.
O mercado internacional aponta para
um crescimento em nossa área de atuação, o que poderá trazer bons resultados
na exportação.
O mercado nacional deve enfrentar
um cenário mais otimista com as novas
possibilidades de melhoria na economia.

Nos
preparamos
para atender tantas
mudanças.
Entendo
que vivemos a era do
conhecimento e, para
tanto, devemos estudar, treinar e desenvolver nossas aptidões
para atender as novas
demandas!
Ser uma empresa de soluções e inovação pode nos levar a caminhos nunca
antes percorridos para o sucesso! Então,
que venha 2018!!!

Palavra do Presidente
Eu profissional e o meu trabalho - As respostas que procuro todo o tempo
Este é o ambiente de trabalho que eu
quero para mim?
Então vou melhorá-lo, assim serei
mais feliz.
As pessoas com quem divido obrigações são parceiras?
Vou fazer de tudo para integrá-las ao
grupo, assim vou melhorar meu desempenho.
Eu atendo as necessidades das quais
fui designado?
Vou entender mais do que faço assim
estarei preparado para crescer.
Eu preparei pessoas para ocuparem

meu lugar no meu trabalho?
Tenho que estar disponível e preparado
para uma nova função e novos desaﬁos.
A empresa que trabalha faz planejamento para crescimento?
Quero estar neste programa, vou me
inteirar e participar ativamente.
O meu trabalho tem participação no
resultado da empresa e nos produtos?
Vou saber mais sobre nossos produtos, como e onde usá-los, assim poderei
participar nos resultados e melhorá-los.
O que fabricamos tem assistência social?

Sabendo que poderei ajudar ao próximo
com meu trabalho, serei
reconhecido como uma
pessoa do BEM.
Minha família sabe do meu trabalho?
Quando eu participar e compartilhar
as minhas responsabilidades com as
pessoas do meu convívio, todas sentirão
orgulho de mim.
Seja feliz, todo tempo!!!
Desejo do Presidente

Biomecanica conquista Prêmio ‘Líderes da
Saúde 2017’ e está entre os melhores do País

A Biomecanica recebeu troféu durante a premiação ‘Líderes da Saúde 2017’, na
terça-feira, dia 5, realizada pelo Grupo Mídia, em São Paulo. O evento homenageou
empresas, operadoras, indústrias, entre outros players do mercado da Saúde no País.
No total, foram 69 ganhadores distribuídos em 23 categorias, com a presença
de mais de 500 executivos, e a Biomecanica foi reconhecida por liderar na categoria
Indústria.

Representando a Biomecanica, o CEO/
CMO Ricardo Brito recebeu o prêmio com
grande honra. “É uma grande responsabilidade estar entre os líderes na área da
Saúde. Esse é o resultado de 30 anos de
dedicação e respeito pelo ser humano.
Estamos sempre comprometidos em melhorar continuamente, em trazer produtos competitivos com altíssima qualidade
e desenvolver talentos dentro da nossa
equipe. Trabalhamos com muito amor e

carinho, sempre com o pensamento no
paciente e no médico”, disse Ricardo.
Para este ano, a expectativa é trazer da
Suíça, duas novas linhas de produtos: Atria
– placas para membros inferiores e Sirius –
buco-maxilo. A Biomecanica também está
investindo em máquinas, equipe qualiﬁcada e em soluções assertivas para atender
ao competitivo mercado particular e SUS,
e assim honrar todo o reconhecimento já
conquistado.

Grupo Mídia entrevistou o CEO/CMO da Biomecanica, Ricardo
Brito. No encontro, Ricardo falou sobre o balanço de 2017 e as
expectativas para este ano de todo o grupo Bioscience. Confira a
entrevista: www.youtube.com/watch?v=MtT9wi1iIPo
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Mais Cliques da Confraternização

Conﬁra todas as empresas parceiras
da Biomecanica pela nossa extranet
‘Fluig’: http://ﬂuig.biomecanica.com.
br:5558/portal/p/01/home
Agromed

até 25%

Doce
Momento

até 30%

PetShop e Vet
(14) 3621-6370

(14) 99706-4981

Daniel
Rosalin

R$ 85,00 por

Bob Fit
Mensalidade de

Descontos
promocionais
em viagens
determinadas

Turismo
(14) 3621-9141

Academia
(14) 3416-6830

USC

Pós-graduação
(14) 2107-7000
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