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Nos dias 13, 14 e 15 de mar-
ço, em São Paulo, no Centro 
de Eventos Pro Magno, acon-
teceu a South America Health 
Exhibition (SAHE) – feira de 
negócios no setor da Saúde 
que atrai líderes do mercado.

WORKSHOP – Participa-
mos entre mais de 250 marcas 
expositoras, com uma novida-
de: o Workshop exclusivo Stars 
– demonstração de nossas li-
nhas de produtos Atria e Orion. 

(continua na página 4) 

O ano começou recheado de eventos!

SAHEARAB HEALTH

TEOT 30 ANOS DE BIO!

No dia 21 de janeiro, a Biomecanica completou 30 anos de 
trajetória. PARABÉNS para todos os colaboradores que escrevem 
diariamente cada página dessa história. 

A BIOMECANICA, mais um 
ano, participa do TEOT (Título 
de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia). Este título é 
voltado para médicos especia-
listas em ortopedia e trauma-
tologia.

Por meio de um exame 

escrito, oral e de habilidades, 
é conferido pela SBOT (Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia) o certificado a 
todos os ortopedistas que fo-
rem aprovados. A avaliação é 
anual e acontece em Campi-
nas, São Paulo.

De 29 de janeiro a 1º de 
fevereiro, a Biomecanica mar-
cou presença na Arab Health, 
em Dubai. Com mais de 4 mil 
empresas expositoras de mais 
de 150 países, a Biomecanica 
se destacou expondo sua linha 
de produtos premium. 

Os colaboradores André 
Colaciti e João Paulo Cabrioli 
representaram a empresa na 
feira. André, Coordenador 

de Exportação fala sobre o 
evento: “Mais uma vez, a Arab 
Health supera as expectativas 
e mostra que vem se 
fortalecendo entre as principais 
feiras do setor médico. Neste 
ano, recebemos mais de 60 
visitas em nosso estande e 
tivemos a oportunidade de 
criar laços e trabalhar nossos 
relacionamentos com clientes 
ativos e com potenciais”.



Eventos

Desenvolvendo Líderes

Dia Internacional da Mulher

High Potential

Aniversariantes

O Diretor, dr. Roberto Pengo Júnior, tam-
bém completou mais um ano de vida.

Aniversariantes do mês de janeiro.

Aniversariantes de março. 

PARABÉNS PESSOAL!!!

Aniversariantes de fevereiro. Programa Estagiários

A sra. Sônia assoprou as velinhas ao 
lado do sr. José Roberto Pengo.

O sr. José Roberto Pengo e a sra. Sônia Pengo completaram 42 anos de 
casamento em janeiro deste ano. PARABÉNS!

Nos dias 21 de fevereiro e 21 de março, os estagiários da Bio 
participaram do Programa Biomecanica de Estágio. No primeiro 
módulo, o Presidente José Roberto Pengo contou a origem da 
Biomecanica, a nossa história. Já no segundo módulo, a Diretora 
de Operações e Inovações, Thaís Busquim, falou sobre o tema 
“cadeia de valor” de Michael Porter.

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado de forma mui-
to especial na Biomecanica. Todas as colaboradoras participaram 
de uma apresentação emocionante sobre a história da luta femi-
nina por igualdade e compartilharam suas vivências e seus de-
safi os diários. Foi um momento para refl etir sobre o nosso forte 
papel dentro da sociedade.

Nos dias 16 e 17 de março, foi a vez do segundo encontro do 
Programa High Potencial. Os coordenadores aprimoraram o tema: 
“Liderança como ferramenta estratégica para gerar resultados”.

Em fevereiro iniciamos o Programa Desenvolvendo Líderes 
da Bio, com o objetivo de discutir e vivenciar a liderança. É a Bio 
olhando para os nossos talentos!



Editorial

Palavra do Presidente

Ricardo Brito recebeu Título de Cidadão Jauense

Foi com muita emoção que recebi o 
Título de Cidadão Jauense – uma home-
nagem linda onde tive todo o carinho e re-
conhecimento pela minha trajetória nesta 
cidade.

Cheguei aqui, em Jaú, há seis anos, 
com o desafi o enorme de ajudar a equipe 
da Biomecanica a se preparar para um novo 
cenário no mercado de Saúde no Brasil e no 
mundo.

Com toda certeza nada disso seria pos-
sível sem a ajuda da minha família de pés 
vermelhos: José Roberto, Sônia, Rafael, 
José Roberto Júnior, minha esposa Ana Ca-
rolina e meu fi lho Felipe.

A Biomecanica é uma empresa genui-
namente jauense, brasileira. Foi construída, 
talhada com muito amor e dedicação dos 
meus sogros há mais de 30 anos. Eles cons-

truíram uma empresa com 200 funcioná-
rios, mais de 250 distribuidores espalhados 
pelo nosso Brasil e com presença em mais 
de 44 países.

Desde que aqui cheguei, aprendi muito 
com todos. O aprendizado na Biomecanica 
foi e é fantástico quando se trabalha com 
José Roberto, com a minha esposa e todos 
meus colegas e familiares. 

Nesta cidade conheci muitas pessoas e 
cada uma delas deixou um pouco de si no 
meu coração. Aos poucos fui me tornan-
do paulista e me esquecendo do meu lado 
paulistano. 

Isso signifi cou muito, uma vez que ao 
vir para outra cidade, encontrei o amor e 
me casei. Com certeza a maior alegria da 
minha vida! 

Nossa dedicação, resiliência e perseve-

A Biomecanica completa 30 anos e juntamos a esta data, a 
nossa presença internacional.

Há 27 anos, fomos a primeira empresa brasileira na área da 
saúde a expor na maior feira mundial: MEDICA (Dulsseldorf). 
Há 15 anos, na Arab Health (Dubai), Fime (USA), Efort (Europa) 
e mais outros tantos países através de nossos representantes 
locais.

Conquistando novos horizontes, vencendo desafi os, apri-
morando a qualidade de atendimento constantemente.

“Um pé” em cada continente, presente 
em mais de 40 países, trabalho reconheci-
do pela efi ciência de uma equipe capacita-
da e profi ssional.

Para cada implante exportado, um pa-
ciente sendo reabilitado e agradecido em 
idiomas que só o coração vai entender.

Parabéns a toda equipe Biomecanica!

O paulistano e gestor especialis-
ta em Marketing, Ricardo Campos da 
Cunha Brito, recebeu o título de Cida-
dão Jauense no dia 23 de março. A ini-
ciativa da homenagem foi do vereador 
Tuco Bauab.

Há quase 6 anos, Ricardo trouxe para 
Jaú toda a sua extensa experiência em 

multinacionais como Alcoa, Shell e Te-
lefonica e rapidamente galgou cargo de 
CEO e CMO da Biomecanica Brasil em 
Jaú, CMO da Bioscience Medical em 
Neuchâtel na Suíça e Diretor Comercial 
da distribuidora MedSet em São Paulo. 

Visionário e inovador, chegou à Bio-
mecanica cheio de sonhos e, com muito 

trabalho, instalou uma nova indústria na 
Suíça para atender com maior precisão 
e qualidade todos os pacientes. Hoje 
suas empresas são verdadeiros cases 
de sucesso e referências em ortopedia 
mundial.

Ricardo leva o nome da Biomecanica 
e, consequentemente, Jaú para o mundo.

rança nos levaram a 
criar estratégias para 
alcançar nossos obje-
tivos.

No meio de tantas 
crises que o nosso país 
atravessa de forma 
repetitiva e por vezes 
até desastrosa, resol-
vemos internaciona-
lizar e hoje  completa 
4 anos de muito traba-
lho e dedicação. 

Tenho plena convicção de que com 
uma boa gestão, faremos no futuro uma 
reviravolta no sistema de saúde e, assim, 
ofertaremos uma saúde digna. Afi nal, te-
mos médicos excelentes e ótimos pro-
fi ssionais!

Título de Cidadão Jauense

Liderança Internacional



Confi ra todas as empresas parceiras da 
Biomecanica pela nossa extranet Fluig: 
http://fl uig.biomecanica.com.br:5558/

portal/p/01/home
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Workshop Plano de Expansão Internacional

Curso Teórico de Habilidades para TEOT

Ricardo Brito participa de Mesa-Redonda na SAHE

A Biomecanica apresentou sua linha 
de produtos premium – Atria, no ‘5º Curso 
Teórico de Habilidades em Trauma e Orto-
pedia’ no dia 17 de fevereiro. O curso acon-
teceu no Hotel Matsubara, no Paraíso, em 
São Paulo e atraiu mais de 100 especialistas. 

Trata-se de um curso preparatório 
para o TEOT (Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia) que é um 
exame anual, desenvolvido pela SBOT 
(Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia) que certifi ca médicos especia-
listas em ortopedia e traumatologia.

No dia 13 de março, 
os colaboradores João 
Paulo Cabrioli e Letícia 
Besse participaram 
do Workshop 
Plano de Expansão 
Internacional, 
promovido pela 
ApexBrasil (Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e 
Investimentos), em 
São Paulo. 

Simpósio ACNIS de Tecnologia

Dia 13 de março, a SAHE realizou uma mesa-redonda com 
Ricardo Brito – CEO/CMO da BIOMECANICA, Paulo Fraccaro 
– Superintendente da ABIMO, Walban Damasceno de Souza – 
Diretor de Assuntos Corporativos da BD e também Vice-Presi-
dente da ABIMO (FOTO) e Claudia Alonso – Diretora Geral da 
SAMTRONIC. O tema abordado foi: ‘Competitividade a favor do 
paciente – O papel da indústria como agente de transformação 
da Saúde’.

Na oportunidade, discursaram acerca da Saúde no âmbito 
mundial com foco no cenário brasileiro. A tecnologia foi enfa-
tizada, principalmente no que tange ao SUS, já que representa 
70% do mercado. Nesse contexto, a qualidade, o preço e, sobre-
tudo, o paciente foram discutidos.

Colaboradores da Biomecanica participaram do 2° Simpósio ACNIS de Tecnologia 
em Materiais para Aplicações Médicas. O evento foi no dia 19 de março, no Premium 
Hotel em Campinas. Palestras com especialistas em materiais das maiores usinas do 
mundo, com ênfase em mercado, inovações, tendências, tecnologia e alternativas, pro-
porcionaram muito conhecimento e aprendizado.

Marcos Vale, Carlos Padilla, Letícia Besse, João Paulo Cabrioli e Juarez Leal.

Os colaboradores Caio Ricardo de Sousa e Adilson 
Júnior com Clauber Petriz da Acertta (centro) 


