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HOSPITALAR foi palco de grandes acontecimentos 
para a Biomecanica Brasil e Bioscience Medical

Por meio do pavilhão Swiss-
cam, a BIOSCIENCE MEDICAL 
estreitou seu relacionamento 
com o mundo e a BIOMECANI-
CA, que representa os produtos 
da Bioscience Medical no Bra-
sil, também se destacou!

Ricardo Brito (CMO), afi r-
ma que a participação da 
Bioscience no pavilhão suíço 

posicionou a marca no mer-
cado multinacional e gerou 
mais visibilidade.

O encontro também cele-
brou os 25 anos de HOSPITA-
LAR com programação focada 
tanto no atendimento às de-
mandas do segmento quanto 
no desenvolvimento da indús-
tria como um todo.

A Biomecanica participou da feira 
HOSPITALAR durante os dias 22 a 25 
de maio, em São Paulo. Nesta edição, a 
novidade foi a presença da Bioscience 

Medical no Pavilhão Swisscam, direcionado 
exclusivamente para empresas suíças, onde 
se destacou com seus produtos inovadores. 

Para Ricardo Brito, a feira trouxe 

resultado acima do esperado e possibilitou 
a mensuração da expressividade do 
crescimento das vendas e contribuiu para 
novos negócios e networking.

Relações Internacionais

Na foto à direita, os colaboradores Caroline Gardemann e 
André Colaciti no estande da Bioscience Medical, 

no pavilhão Swisscam, em São Paulo.  

Ricardo Brito, 
Urs Brönnimann
(Cônsul Geral da 
Suíça no Brasil), 
Ana Carolina Pengo 
da Cunha Brito e 
Philippe Praz 
(Head Swiss Business 
Hub Brazil).

Entrevistas: Ana Carolina Pengo da Cunha Brito e Dra. Thaís Busquim

Destaques da Linha Stars 

A Biomecanica fez sucesso no Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico (CBTO)
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Palavra do Presidente

Estamos vivendo tem-
pos de mudança na indústria, 
onde a criação e a inovação 
são habilidades fundamentais 
para garantir a evolução dos 
negócios e do processo pro-
dutivo. A tecnologia e inteli-
gência artifi cial não são temas 
do futuro, mas a realidade do 
setor produtivo que passa pela 
sua quarta revolução. Máqui-
nas cada vez mais inteligentes 
e precisas, controle absoluto 
e a automatização de proces-
sos trouxeram às indústrias 
um desafi o mais complexo do 

que a produção de materiais: a 
inovação. 

O olhar da indústria mu-
dou. O olhar do grupo Bios-
cience e da Biomecanica mu-
dou. 

Acompanhar as necessi-
dades do mercado, pesquisar 
e investir em produtos que 
otimizem recursos não reno-
váveis, gerem menos resíduos 
e criem benefícios reais aos 
seus usuários tornaram-se a 
pauta da vez. Mais que o pro-
duto oferecido, os serviços e a 
responsabilização do seu uso, 

demandam da indústria a pre-
sença constante, lado a lado 
com nossos parceiros, repre-
sentantes e fornecedores. Não 
há tempo de espera entre um 
problema ou difi culdade e sua 
solução: o paciente tem que 
estar em primeiro lugar em 
toda a cadeia de produção, 
distribuição e utilização dos 
produtos. 

Estamos acompanhan-
do as mudanças da Indústria 
4.0, mas estamos investindo 
principalmente na solução do 
futuro através da inovação. A 

inspiração da nossa equipe 
está no resultado de hoje em 
prol do amanhã. Não há tempo 
para perder. Nosso compro-
misso é entregar a você, nosso 
parceiro, a solução completa e 
integrada de saúde. 

Sejam bem vindos ao Gru-
po Bioscience e ao nosso uni-
verso STARS. 

JOSÉ ROBERTO PENGO
PRESIDENTE
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Entrevista com a CPO
Dra. Thaís Busquim
Há quanto tempo está na 
Biomecanica?

Estou desde 27 de março de 2013, há 
5 anos.

Como era a Biomecanica quando 
você chegou? 

Comecei a minha carreira na BIOME-
CANICA como Especialista de Produto na 
área de P&D. Naquele momento vi uma 
empresa com um portfólio enorme, fa-
zendo produtos nas áreas de maior criti-
cidade técnica que são as artroplastias de 
joelho e quadril com esforços concentra-
dos também nessa área.

No fi nal de 2013 uma grande mu-
dança de gestão ocorreu na empresa e 
assumi a gerência de P&D e Produção, o 
que me deu uma bagagem grande sobre 
as operações industriais do setor orto-
pédico. A reestruturação da empresa fo-
mentou o planejamento estratégico que 
alinhou os interesses de todas as áreas 
e focou os esforços da organização na 
direção do crescimento e inovação. No 
ano seguinte (2014) iniciamos o projeto 
Suíça. Naquele momento, a estratégia já 
traçada começava a se concretizar com 
ações e nascia o projeto STARS. Em maio 
de 2015, lançamos a primeira constela-
ção do projeto: ORION, com a propos-
ta de solução completa, colocamos no 
mercado hastes intramedulares para 
todas as indicações (proximal de fêmur, 
fêmur diafi sário, tíbia, úmero e hastes in-
fantis fl exíveis.

Em outubro de 2017, a segunda cons-
telação chega ao mercado: ATRIA, linha 

de placas bloqueadas em Titânio. Essa 
linha possui implantes inovadores que 
auxiliam o cirurgião a resolver casos com-
plexos com segurança, diferencial da linha 
STARS. Com a consolidação dessa linha, a 
empresa passa a atuar também no merca-
do privado, antes concentrado apenas em 
mercado público (SUS).

Como está a fábrica na Suíça?
A fábrica na Suíça é um dos maiores 

desafi os profi ssionais de minha carreira.
Um desafi o em todos os sentidos: idioma, 
cultura, leis, pessoas, mas, na mesma me-
dida, empolgante e realizador. Estamos na 
fase de ampliação da produção e consoli-
dação de processos para auditoria de no-
vas certifi cações.

Firmamos parcerias com institutos de 
pesquisa e em breve surgirão inovações 
disruptivas em virtude de patentes que 
estamos transformando em produtos e 
que entrarão em mercado.

Quais ganhos a Suíça traz para as 
nossas marcas, produtos e serviços?

A Suíça é uma janela para o futu-
ro, o país que possui mais patentes no 
mundo e que é reconhecidamente o 
estado da arte em ortopedia. Estamos 
no melhor lugar para desenvolvimento 
de produtos e inovações, sensivelmente 
percebidos em nossos produtos da linha 
STARS (ORION e ATRIA). O aprendizado 
para ganho de escala, produtividade, 
controle de processo e precisão são os 
tangíveis mais perceptíveis, mas o cui-
dado e atenção aos detalhes são marcas 
registradas da cultura suíça em nossa 
empresa.

Fale sobre os nossos produtos.
A empresa conta com um portfólio 

vasto, possui produtos nas seguintes áreas 
da ortopedia: artroplastia (quadril, joelho e 
ombro), trauma, coluna, artroscopia. Está 
na fase fi nal para lançamento de sua linha 
completa de bucomaxilofacial (SIRIUS) que 
será o proximo lançamento da linha STARS.

A BIOMECANICA tem como ponto 
positivo a tradição e a segurança de seus 
produtos, produz aproximadamente 1 mi-
lhão de produtos por ano sem eventos 
adversos - valor que nosso cliente perce-
be e valoriza na decisão de compra.

Os diferenciais da empresa estão na 
oferta de produtos inovadores, soluções 
completas em ortopedia, com técnicas de 
instrumentação cirúrgica mais rápidas e 
instrumentais “all in one”.

Thaís mostrando as placas e instrumentais 
Atria - SP Clavícula. 



Editorial

Gestão é o nosso maior desafi o!
 

Devemos ser capazes de 
ouvir e compartilhar informa-
ções, objetivos e estratégias 
com toda a nossa equipe.

As experiências adquiridas 
nos ajudam a envolver, cati-
var e confi ar uns nos outros. 
Assim, estabelecemos novos 
padrões de conhecimento que 
agilizam tomadas de decisão 
mais assertivas e construtivas. 

Devemos nos inteirar cada 
vez mais sobre o nosso mer-
cado e sobre todos os nossos 
produtos e serviços.

Buscar sanar todas as nos-
sas dúvidas com simplicidade 
e humildade entre nossos co-
legas.

Assim, fi delizaremos nos-
sos clientes já que por meio 
do conhecimento e do com-
partilhamento podemos ofer-
tar melhores soluções.

Entrevista com a CFO  
Ana Carolina Pengo da Cunha Brito

Há quanto tempo está na 
Biomecanica?

Trabalho na Biomecanica há 9 anos. 
Iniciei minha carreira na empresa com o 
objetivo de conhecer os negócios da fa-
mília por um período e, portanto, tive a 
oportunidade de trabalhar em praticamen-
te todos os departamentos. O plano inicial 
era que essa experiência na Biomecanica 
durasse no máximo 2 anos, mas meu en-
volvimento e comprometimento com o 
propósito da empresa foi tão grande, que 
nunca mais consegui retornar para a mi-
nha carreira anterior. 

Como você enxerga o atual cená-
rio econômico da Saúde no Brasil?

O setor da saúde é mais um dos inúme-
ros desafi os que o nosso país está enfren-
tando. Nós temos um sistema público de 
saúde elogiado pelos grandes gestores de 
saúde no mundo, mas que na prática não 
funciona corretamente pela simples falta de 
repasse de recursos. Somos uma popula-
ção de milhões de pessoas que demandam 
diariamente cuidados a um sistema sem 
investimentos e estrutura. Naturalmente há 
um achatamento de oportunidades para 
as indústrias orientadas à inovação e um 
prejuízo para os pacientes. Mas, na minha 

opinião, o mundo em geral está tendencia-
do a repensar os altos custos de saúde. Está 
imposto um desafi o a todos que trabalham 
com saúde, que tem que ser enfrentado: 
Como inovar, agregar valor qualitativo ao 
produto, sem que este custo inviabilize sua 
aplicação à massa? O setor da saúde não 
enfrenta crises, ele precisa ter sua cadeia de 
valor repensada. 

Contextualize o Grupo Bioscience.
O Grupo Bioscience, e portanto a Bio-

mecanica, a Bioscience Medical e todas as 
demais empresas do nosso grupo, estão 
se preparando para enfrentar essa mudan-
ça próxima que acontecerá no setor da 
Saúde. No nosso DNA a inovação é algo 
latente e não podemos nos distanciar des-
sa característica, mas torná-la a propulsão 
do nosso posicionamento estratégico. A 
inovação viável e facilitadora é nosso foco. 
Não queremos complicar para agregar 
valor, mas sim simplifi car, otimizar. A sim-
plifi cação signifi ca menos custos, menos 
recursos em geral e, portanto, mais acesso. 

 
Por que internacionalizar?  

A internacionalização foi inevitável nes-
sa busca proposta pelo posicionamento 
estratégico da Biomecanica. Nós quebra-
mos as barreiras físicas da nossa empresa 
e buscamos entender de que forma as ou-
tras empresas e parceiros poderiam cola-
borar com o nosso objetivo. Iniciamos esse 
processo no Brasil, mas a medida que não 
obtinhamos sucesso nessa busca, amplia-
mos a área de abrangência e a internacio-
nalização foi consequência. Encontramos 
na Suíça um ambiente receptivo à nossa 
inovação e patentes, assim como parcerias 
para o desenvolvimento de novas técnicas 
produtivas para reduzir custos e aumen-
tar visivelmente a qualidade dos produtos. 
Hoje, mesmo para produtos ofertados ao 
mercado público de saúde, temos produ-
tos sendo fabricados e desenvolvidos na 
Suíça, na França, nos EUA e em Portugal. 

Quais as vantagens?
Como brasileiros, sabemos perfeita-

mente das características difi cultadoras 
impostas pelos nossos sistemas político, 
jurídico e fi scal. O acesso à tecnologia de 
ponta, como máquinas de fabricação e 
controle, os custos tributários para impor-
tação de matéria-prima e insumos e toda a 
burocracia que acompanha nossas opera-
ções administrativas, faz com que nos tor-
nemos menos competitivos quando com-
parados a outras indústrias estabelecidas 
em países orientados ao fortalecimento in-
dustrial; alguns deles, inclusive na América 
Latina como o Chile e Paraguai. A percep-
ção desse custo deu-se para nós quando 
nos deparamos com a viabilidade produ-
tiva da Suíça, país tão conhecido pelo al-
tíssimo custo de vida. Quando passamos 
a unir a criatividade da nossa equipe 
brasileira com a experiência e domínio 
da micro-usinagem Suíça, passamos a 
ofertar um pacote de preço x qualidade 
x inovação que nenhuma outra empresa 
está apta a oferecer no nosso país. 

 
Fale sobre o nosso diferencial 
competitivo.

  A Biomecanica é uma empresa com 
30 anos de tradição na fabricação de im-
plantes e instrumentais de ortopedia com 
altíssima qualidade, mas ao mesmo tem-
po, com uma mente jovem e orientada 
à inovação e tendencias do mercado. A 
união de diferentes gerações e o envol-
vimento da família na estratégia da em-
presa, garantem rapidez na tomada de 
decisões, investimentos assertivos e se-
gurança para que nossos clientes invistam 
seu futuro junto com o Grupo Bioscience. 

Com este background e um portfólio 
que oferece ao cliente a solução completa 
em implantes de ortopedia para diferentes 
segmentos de mercado, a Biomecanica e 
a Bioscience Medical estão se posicionan-
do de forma única e altamente competi-
tiva. 

O professor e PHD Rafael Olivieri também prestigiou a feira. Na 
oportunidade, Rafael trouxe para o estande da Biomecanica, seu 
mais recente lançamento, o livro ‘Internacionalização de Carrei-
ras, Empresas e Negócios’. Na foto, ao lado de Ricardo Brito.

Hospitalar



A linha Orion SP traz soluções 
completas para Fêmur, Proximal de 
Fêmur, Úmero e Tíbia, além das Hastes 
Intramedulares Flexíveis Orion SP Flex.

Stars Atria e Orion 
SP são nossas 
linhas de produtos 
premium. Carregam 
a tecnologia e a 
precisão suíça. 

Atria tem soluções completas 
em placas superiores, guias e 
instrumentais para Rádio, Úmero, 
Clavícula e Cotovelo.

Stars Atria SP
Tecnologia e precisão suíça

Biomecanica fez 
sucesso no CBTO

Em sua 24ª edição, o Con-
gresso Brasileiro de Trauma 
Ortopédico (CBTO), realizado 
em Belo Horizonte (MG), nos 
dias 17 a 19 deste mês, atraiu 

Os colaboradores Caio Sousa 
e Davi Porta.

mais de 1.300 especialistas de 
todo o país. A Biomecanica 
participou com as suas reno-
madas linhas de produtos.

Para o colaborador Davi 
Porta, o congresso é funda-
mental para trazer mais reco-
nhecimento para a Biomeca-
nica. “O mercado reconhece 
nossas linhas de hastes como 
as melhores (aço e titânio) e 
nossas placas especiais tam-
bém chamam muito a aten-
ção”, conta Davi.

O evento é anual e traz pa-
lestras e convidados interna-
cionais, propiciando fortaleci-
mento para novas parcerias e 
negociações futuras.

Stars Orion SP
Produtos premium

Placa de Bloqueio Superior Distal de Clavícula
- Torquímetro 1,5 Nm.

- Torquímetro 0,8 Nm.

- Placas forjadas ASTM (F136).

- Sistema híbrido.

- Solução completa.

- Precisão suíça.

Haste Intramedular
Proximal de Fêmur
- Haste com duas angulações de 
125° e 130°.
- Parafuso cefálico estático e 
telescopado, com  travamento 
antirotação.
- Redução do foco da fratura (pa-
rafuso estático e telescopado).
- Opção de injeção de cimento 
através do parafuso proximal.

Depoimentos

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Biomecani-
ca e a Bioscience Medical pela oportunidade de parti-
cipar do projeto Atria desde o seu início, e ter a chance 
de presenciar a aceitabilidade desse produto em nosso 
mercado em São Paulo, recebendo elogios e reconheci-
mento pelos seus diferenciais. Não tenho a menor dúvi-
da que seguiremos investindo forte nessa linha.”

Marc Steven Philippart
Acertta Distribuidora Hospitalar - SP

“Estamos totalmente satisfeitos com as Hastes Orion 
da Biomecanica, é um produto compatível com os me-
lhores importados do mercado, dizemos isso pois somos 
distribuidores de multinacionais e o produto realmente 
se mostra uma excelente opção, com certeza os estados 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul serão bem repre-
sentados na parceria Centro Oeste Implantes x Biome-
canica.”

André Saab 
Centro Oeste Implantes – Campo Grande (MS)

As hastes de um modo geral são muito boas, com 
instrumental diferenciado e grande variedade de com-
primentos e diâmetros, o que ajuda bastante nossa to-
mada de decisão.”

Dr Jean Klay
Médico Ortopedista

“A linha Stars nos coloca no patamar dos grandes 
players do mercado de Ortopedia.  Para nós, Gerentes 
Comerciais, é motivo de orgulho poder ofertar esta linha 
aos nossos parceiros!”

Ana Flavia Luppi e Davi Porta
Bioscience Group

Proximal de Úmero
- Travamento autocentrante 

Lockbio® (Guia de Carbono).

- Furo para redução.

- Torquímetro 1,5 Nm.

- Placas forjadas 

ASTM F136.

- Solução completa.

- Precisão suíça.

- Máscara de furação 

guiada radiotransparente.

Stars Atria SP
Tecnologia e precisão suíçaTecnologia e precisão suíçaTecnologia e precisão suíçaTecnologia e precisão suíça

- Placas forjadas ASTM (F136).

Proximal de Úmero
- Travamento autocentrante 

Lockbio® (Guia de Carbono).

Confira as linhas 
Orion e Atria SP 

COMPLETAS 
no nosso site:

biomecanica.com.br


