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No dia 26 de outubro, o Bios-
cience Group, por meio de suas 
empresas – Biomecanica Brasil e 
Bioscience Medical, com o apoio do 
Consulado Geral da Suíça, realizou 
um Networking Cocktail para lan-
çar sua linha premium de produtos 
‘Stars’.

O evento foi na casa do Consul 
Geral da Suíça em São Paulo, sr. Clau-

Dia das Crianças
A data foi comemorada com muita animação. Piscina de bolinha, pula pula, co-

mes e bebes. A garotada adorou!

Biomecanica Acontece

Aniversariantes

Ana Carolina Pengo também soprou as velinhas

Aniversariantes do mês de setembro.

Aniversariantes do mês de outubro.

dio Leoncavallo, no Brooklin e contou 
com aproximadamente 200 pessoas. 

Na oportunidade, médicos, forne-
cedores e distribuidores da área da 
saúde puderam conhecer os produ-
tos fabricados na Suíça e estabelecer 
importantes contatos. Para o CEO da 
Biomecanica e CMO da Bioscience 
Medical, Ricardo Brito “a partir da Suí-
ça, reconhecida no mercado mun-

dial pela sua excelência e precisão, 
estamos conseguindo expandir a 
nossa marca globalmente”. “Com o 
acesso direto às inovações, tam-
bém fortalecemos o setor indus-
trial brasileiro”, disse o presidente 
José Roberto Pengo, ao apresentar 
os produtos com alta tecnologia e 
materiais inovadores desenvolvidos 
em Neuchâtel.

Networking Cocktail do Bioscience Group foi um grande sucesso 
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Além da Bio

Bruno Luiz Veloso dos Santos, 26, 
trabalha no almoxarife da Bio há 1 ano 
e meio. Chegou até aqui por divulga-
ção em veículos midiáticos. No come-
ço, atuando com células de parafusos, 
agarrou a oportunidade e foi trabalhar 
no almoxarifado de corte e matéria pri-
ma.

Ele é versátil, desde 2016, quando 
fez curso de padeiro, botou as mãos 
na massa e ali descobriu um grande 
talento – Bruno faz deliciosos pães 
caseiros, doces e salgados, mas seu 
maior sucesso é com o tão famoso 
pão de mel. 

Além de excelente na cozinha e no 
almoxarifado, Bruno é músico, toca 
violino e violão e ainda trabalha como 
garçom aos fi nais de semana!

Em seus momentos livres, ama cur-
tir ao lado da esposa Bel e pescar.

A Convenção Nacional da Unimed 
aconteceu de 3 a 6 de outubro e marcou 
os 50 anos do sistema. Atraindo gran-

Ana Flávia Luppi, Ivone de Matos e Endrigo Lima.

de público, a Biomecanica participou do 
evento com estande e produtos que são 
destaques em ortopedia. 

O evento reuniu mais de 1.800 espe-
cialistas para debates a fi m de aprimorar a 
gestão da saúde e tornar mais sustentável 
o setor. 

Para Ana Flávia Luppi, o encontro foi 
uma grande oportunidade para a Bio e 
também para o grande público que pôde 
conhecer nossos produtos, já que nosso 
estande foi o único a expor produtos e 
não serviços. “Fizemos a diferença lá den-
tro, tanto expondo produtos de altíssima 
qualidade e também por sermos ortopedia 
- inédito! Além disso, o evento abriu mui-
tas portas para a Biomecanica”, conta Ana 
Flávia.

Aniversariante
Na noite do dia 26 de outubro, 

durante o Networking Cocktail, na 
casa do Cônsul Geral da Suíça em 
São Paulo, sr. Claudio Leoncavallo, 
no Brooklin, o sr. José Roberto Pengo 
brindou mais um ano de vida ao lado 
de toda a família, amigos, equipe da 
Bio e especialistas da área médica

O momento tornou o evento ainda 
mais inesquecível, com direito a bolo 
e brinde em grande estilo. Parabéns! 

Você tem sugestões para o nosso BioNews? 
Só ligar para o ramal 7902. 

Convenção Nacional da Unimed tem 
a Biomecanica como diferencial

Nos dias 27 e 28 de setembro, a Bio teve a honra de receber a visita da argentina Tania Antonini da 
empresa Prima Implantes.

Biomecanica recebe visita argentina
Visita

Dia 6 de outubro, a Biomecanica 
sorteou 10 colaboradores para um bate 
papo com a diretoria. A ‘Conversa com 
a Diretoria’ acontecerá mensalmente, 
sempre com funcionários diferentes 
para que todos possam se inteirar dos 
assuntos da Bio, tirar dúvidas e dar su-
gestões.

Conversando com a Diretoria da Bio

A Biomecanica trouxe atletas pa-
ralímpicos para inaugurar a mesa de 
tênis e incentivar todos os colabora-
dores a praticarem esporte e estimular 
também a inclusão. Dia 21 de outubro 
foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Defi ciência. 

Setembro Verde
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Editorial

“Se você pode sonhar, então você pode realizar.”

Há alguns anos atrás nós escrevemos essa famosa frase do Wall Disney durante 
a reforma da nossa sala de Pesquisa e Desenvolvimento como fonte de inspiração 
para nossa jovem equipe de profi ssionais.

Essa semana, durante os preparativos deste evento, me deparei relendo essa fra-
se e refl etindo: do que é formado um empreendedor, se não de sonhos. O sonho de 
realizar algo que parece impossível. O sonho de vencer um desafi o intransponível. O 
sonho de deixar um legado que possa contribuir para um mundo melhor.

E nós sonhamos juntos fazer parte desse grande projeto, aceitando o desafi o de 
empreender na Suíça. Uma nova cultura, métodos de trabalho diferentes, três novos 
idiomas, pré-conceitos estabelecidos que não poderiam nos congelar. Foi um longo 
processo, desde o primeiro contato com o Governo Suíço e a busca de investidores 
e parceiros, até a concretização da nossa unidade produtiva. Descobrimos entre o 
branco do inverno, o colorido da primavera, sol de verão (que por incrível que possa 
parecer, é muito quente) e as folhas do início do outono, que é possível sim uma 
industria Brasileira de produtos médicos tornar-se mais competitiva fabricando na 
Suíça.

Seria romântico da minha parte dizer que os anos que nos trouxeram até o dia 
de hoje foram fáceis e que não tivemos difi culdades. Na verdade, acredito que essas 
difi culdades preencheram em maior quantidade a nossa empreitada com a Bios-
cience Group. Mas, como empreendedores que somos, pelo legado do Sr. José Ro-
berto, nosso fundador e orgulhosamente meu pai, os sonhos que existem dentro de 
nós não deixam espaço para que as derrotas nos desanime.

Tenho a infi nita gratidão por ser parte desse projeto. Entre tantas idas e vindas 
para Neuchatel, e a Thaís, companheira fundamental dessa nossa empreitada não 
me deixa mentir, aprendemos muito e compartilhamos muito com nossos sócios, 
parceiros, fornecedores, com o governo e também com os amigos que cultivamos 
ao longo do caminho.

A melhor parte é que este evento não está comemoramos o fi nal desse sonho. 
É na verdade, o início de todo ele, a materialização da nova era da Biomecanica: a 
Bioscience Group. Um grupo orgulhosamente franco-brasileiro.

ANA CAROLINA PENGO DA CUNHA BRITO - CEO/CFO

O mundo que conheci está no fim!

Instalada esta cultura disruptiva no mundo, onde os carros irão andar sozinhos e 
ainda serão elétricos, máquinas interativas, drones entregando produtos, lojas, super-
mercados, bancos, delegacias onde os serviços estarão disponibilizados por inteligên-
cia artifi cial ou remota.

Quem imaginaria a Amazon, valendo o dobro da Wall Mart, com 11.695 lojas no 
mundo, a Tesla, valendo 10% a mais do que a grande GM.

Com certeza o cenário futuro vai trazer grandes desafi os e oportunidades para 
aqueles que trabalharem de forma inovadora, inteligente, disruptiva, ágil, em soluções 
focadas em seus clientes. Para isso devemos analisar nosso portfólio, estar perto de 
centros de tecnologia (suíça), simplifi car a burocracia e acelerar nossas decisões de 
forma competente e assertiva.

Ao olharmos no retrovisor lembro-me de que uma empresa levava décadas para 
perder a liderança, hoje em menos de cinco anos você não só perde a liderança como 
pode desaparecer do mercado.

Refl etindo sobre nossa posição, devemos trabalhar duro na busca de sermos uma 
indústria 4.0, a digitalização deverá estar presente em nossos negócios a fi m de ser um 
diferencial competitivo, e não uma simples ferramenta de controle, afi nal, o mundo 
caminhará para quem tiver uma melhor gestão de sua marca dentro da internet.

Os investimentos em saúde, no futuro próximo, tendem a crescer no mundo, não 
podemos deixar de estar envolvidos nesse contexto, e sendo assim, os investimentos 
da Bioscience Group na linha Star nos coloca nesse contexto mercadológico, a partir 
de 26 de outubro com o segundo produto da linha STARS, a linha Atria, será de grande 
contribuição em nossa estratégia de crescimento no mercado premium.

Jose Roberto, uma vez na sua sala prometi a você que tornaria a Biomecanica uma 
empresa multinacional, e assim, junto com minha esposa e uma equipe fantástica, 
conseguimos o que parecia impossível!

Enfi m, sempre sonhei com coisas impossíveis, no ponto de vista de muitos, mas eu 
sempre tive comigo que é no impossível que a concorrência é menor!

Então, que venha o novo mundo!

RICARDO BRITO - CEO / CMO

Discursos durante o Networking Cocktail da Bioscience
Cliques do Networking 
Cocktail Bioscience 

Sr. José Roberto Pengo discursando ao lado de 
Ana Carolina Pengo, Ricardo Brito e os suíços 

Philippe Praz e o Cônsul Geral da Suíça em São 
Paulo, sr. Claudio Leoncavallo.

Os suiços parabenizam o sr. José Roberto Pengo e 
Ricardo Brito.

Um brinde em família.

Ricardo Brito recebe presente do sr. Philippe Praz.

Presidente com o sr. Walter Brito e o fi lho Ricardo Brito.
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NOVIDADE!!!

Site Biomecanica Brasil Acesse e dê sugestões, colabore!
www.biomecanica.com.br

Site Bioscience Medical (Bioscince Medical é uma empresa da 
holding suíça Bioscience Group e estabeleceu-se no mercado mundial de implantes 

e próteses premium há 3 anos). www.biosciencemed.ch
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