
Informativo interno da Braile Biomédica | Ano 19 - Nº 727 | 16 a 22 de Maio de 2014
www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

SEMINÁRIO ABORDOU OS TEMAS:
RECRUTAMENTO & SELEÇÃO E TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO

PÁGINA 3

BRAILE NA CONFERÊNCIA ANPEI
Pág. 4 

 “ORÇAMENTO BASE-ZERO” - OBZ
Confira como foi a apresentação da Jovem Aprendiz Nathália na pág. 7  



EDITORIAL

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica2 | A SEMANA

Pois é, caros leitores, em cada mãe, a humani-
dade inteira respira e tem esperança. Celebrar 
as mães é celebrar a vida. Reunimos na última 
6ª feira todas as mamães da Braile para a foto 
da presente edição. Além disso, ganhamos um 
delicado presente. Um gesto simples, um 
momento simples, mas repleto de amor. Rimos 
muito, muitos abraços e votos de um domingo 
de alegria e paz. Mamães foi bom revê-las!

"Tens o dom divino de ser mãe
Em ti está presente a humanidade."

Cora Coralina

Tivemos também na semana passada o 
seminário “Ferramentas de Gestão”. O grupo, 
de forma muito profissional e ao mesmo tempo 
divertida, falou de Recrutamento & Seleção, 
Treinamento & Desenvolvimento, assuntos de 
gestão de Recursos Humanos na organização. 
Foi ótimo! Parabéns aos integrantes.
Nossas coordenadoras Liza Fachin (Projetos) e 
Glaucia Basso (Pesquisa) participaram da 14ª 
Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica. A 
ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) é 
um órgão que atua junto ao governo e 
formadores de opinião, que tem a finalidade de 
elevar a inovação tecnológica à condição de 
fator estratégico da política econômica e de 
ciência e tecnologia do Brasil. Leiam nessa 
edição as novidades que elas trouxeram para 
nossa empresa inovadora.
Outros importantes eventos estão programa-
dos em nosso calendário interno. Ainda neste 

mês de maio teremos a SIPAT/2014 (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho). Nessa ocasião teremos muitas 
atividades para alertar cada um de nós a 
respeito dos riscos de acidentes, durante a 
jornada ou no caminho de ida e de volta do 
trabalho. Participem e envolvam-se com o 
tema. É vital para todos nós!
No próximo domingo (dia 18/05) será a 
abertura dos Jogos do SESI. Nunca vou me 
esquecer do quanto foi bom para mim e para 
minha família fazer parte da torcida dos jogos. 
Não cheguei a participar das competições, mas 
das torcidas, sim! Íamos eu, Luís, Rafael ainda 
bem pequeno e a Luiza bebê para as quadras, 
levando bandeiras, apitos, pipoca e muita 
energia para torcer por nossos atletas! Era uma 
grande equipe, formada por todos nós, torce-
dores e participantes, unidos pela garra de 
vestirmos a mesma camisa: a camisa da Braile! 
Combinem com seus companheiros de 
trabalho, reúnam as famílias e amigos e façam 
parte desse momento. Eu garanto que ficará 
para sempre na memória e nos corações de 
vocês, assim como ficou no meu, de minha 
família e de muitos funcionários de nossa 
empresa. Uma lembrança gostosa e viva de um 
momento de muita alegria e união. “O amor é a 
força mais sutil do mundo” disse Mahatma 
Gandhi, mas é força e nos faz fortes!

O AMOR E A FORÇAO AMOR E A FORÇA

Ótima semana a todos nós! 
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EM DESTAQUE

“Ferramentas de Gestão”

Foi o tema do último seminário da primeira etapa de apresentações do “Programa de Desenvolvi-
mento de Gestores e Lideranças” da Braile Biomédica, realizado na última quinta-feira, 8. O grupo é 
formado pelos colaboradores Guilherme Agreli, Ilson Junior, Liza Fachin, Marcos Vinicius, Priscila 
Neviani, Rivail Bianchi e Tereza Wenceslau.
No total seis grupos já se apresentaram nesta primeira fase. A próxima etapa terá início em junho 
com o grupo “Administração Estratégica”, que dará continuidade ao assunto. Os seminários são 
direcionados aos Coordenadores, Gerentes, Diretores e Presidente da Braile Biomédica.

Confira o resumo da apresentação:

O grupo apresentou o seminário “Ferramentas de 
Gestão”, no qual foram abordados especificamente os 
seguintes temas: Recrutamento & Seleção e 
Treinamento & Desenvolvimento, ambos voltados 
para área de gestão de Recursos Humanos na 
organização.
Recrutamento & Seleção: o assunto é muito amplo e 
a ideia do seminário não foi exaurir o conteúdo, mas sim 
apresentar os aspectos mais importantes, voltados para 
o “Programa de Desenvolvimento de Lideranças e 
Gestores” da Braile Biomédica. O interessante do 
assunto Recrutamento & Seleção é que todos têm um 
conhecimento (mesmo que superficial) sobre o assunto, 
uma vez que já fomos recrutados por empresas e como 
gestores participamos do processo de seleção de novos 
funcionários. Foram explanados os conhecimentos 
sobre conceitos, formas, metodologias, vantagens e 
desvantagens dos recrutamentos internos e externos, 
além dos novos comportamentos do mercado de 
talentos. 
Treinamento & Desenvolvimento: a visão de Jack 
Welch, que foi CEO da General Electric nos anos 80, nos 
mostra que os objetivos de todas as organizações é 
trabalhar com equipes tipo "A", que são aqueles 
funcionários com a visão, a coragem, a integridade, a 
determinação e a excelência esperados pela empresa, 
além de excelentes resultados. No entanto, quando 
falamos em pessoas, temos um grande mix de 
habilidades e competências, e para que as lacunas entre 
o desempenho esperado pela empresa e o apresentado 
pelo funcionário seja reduzido, Programas de 
Treinamento e Desenvolvimento são fatores críticos 
para esse objetivo. O seminário contou ainda com 
vídeos interessantes e ao mesmo tempo divertidos que 
elucidaram o tema e concretizaram conceitos. 
Os mesmos podem ser vistos nos seguintes links:

O prostituto de mercado: https://www.youtube.com/watch?v=b-AWKfYx4Ys#aid=P9evlH5BQpo

Entrevista de emprego: http://www.youtube.com/watch?v=Ne3UbFo_64s

The candidate - Heineken: http://www.youtube.com/watch?v=VqtPQlj-N6I

"Fedebeque": www.youtube.com/watch?v=0TzufsmQc1Q&list=TLsntoMBbC97fvODLtfgmh_IATiVszu4jN

As palestrantes: Tereza e Liza

Integrantes do G30 participam do Seminário

Integrantes do Grupo “Ferramentas de Gestão”
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CONFERÊNCIA ANPEI

Com a temática “Inova-Ação: Modelos 
de Negócios Competit ivos”, a 
Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inova-
doras (Anpei) promoveu nos dias 28 e 
29 de abril, em São Paulo, a 14ª 
Conferência Anpei de Inovação 
Tecnológica.
As coordenadoras Liza Fachin (Proje-
tos) e Glaúcia Basso (Pesquisa) partici-
param do evento que teve como slogan 
“Inovação, mais negócios e objetivi-
dade com tecnologia”. O encontro con-
tou com a participação de represen-
tantes de instituições do sistema 
nacional de inovação, como Finep, 
Sebrae e BNDES, especialistas dos 
Estados Unidos, Japão, Coreia, Austrá-
lia, Israel e Europa além de autorida-
des brasileiras que discutiram inovação 
do ponto de vista empresarial e da 
política pública. A coordenadora Liza 
reforça que “o encontro foi muito 
importante para conhecer as novas 
rotinas e ainda as dificuldades das 
empresas quando o assunto é 
inovação, tema muito discutido atual-
mente nos ambientes corporativos, 
visto a alta competitividade do mer-
cado”. 
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Colaboradoras 
Liza e Glaucia
na Conferência 
ANPEI em 
São Paulo

Não sou eu que digo, mas as mais renomadas publi-
cações e pesquisas no campo da administração de 
empresas: o desafio das corporações é a gestão de 
capital humano. Impossível ficar mais animado do que 
nas últimas semanas com o que tem acontecido e, 
assim, vou citar alguns eventos e realizações.
Nosso Programa de Desenvolvimento de Gestores é um 
sucesso. Na última semana, a Liza, como sempre, de-
monstrou sua desenvoltura, domínio técnico e da 
plateia. Emocionante foi, após sua ótima performance, 
ouvir da Tereza que, após tantos anos, nunca pensou 
que poderia fazer uma apresentação e que eram 
enormes a alegria e satisfação por ter conseguido isto.
Tivemos auditoria externa de nosso Sistema de Gestão 
da Qualidade nesta semana e ele foi tocado por 
diversos estreantes. Demer como coordenador da área 
e uma equipe totalmente renovada acompanharam 
tudo e o resultado foi muito bom. Apesar do momento 
de tantas mudanças, foi ressaltada a crescente 
maturidade de nosso sistema. Parabéns ao Demer, 
Alexandre, Luciana e Carlos.
Também ligados à Qualidade, Fernando e Claudia vêm 
mostrando grande maturidade e espírito crítico na área 
de Devolução. Estamos revisando todos os processos e 
os planos de ação estão sendo pensados para sermos 
mais eficientes no trato de nossos produtos.
O curso de Excel que a Carol, do Faturamento, vem 
dando a diversos colegas é outro exemplo de que, para 
melhorar a capacitação de nossas equipes, muitas 
vezes não precisamos gastar fortunas ou buscar gurus 
de fora.
Clayton, Beatriz e Milena têm sido um caso a parte na 
geração e organização de conhecimento, tanto interno 
quanto do mercado e de melhores práticas. Apenas um 
dos muitos trabalhos pôde ser visto na fenomenal apre-
sentação da Nathália sobre o Orçamento Base Zero.
Os exemplos são inúmeros e com certeza estou 
cometendo a injustiça de não citar muitos outros. De 
qualquer forma, isto não tem sido fruto do acaso, mas 
de um trabalho consistente e planejado do RH, sob o 
comando sério e comprometido da Carline e com apoio 
de seu belo time, Ana Carolina, Clóvis e Débora.
Parabéns e obrigado a todos. Se este é 
mesmo o maior desafio das corpo-
rações, não tenho dúvidas de que esta-
mos no caminho certo.

Eric Mifune
Diretor Administrativo/Financeiro

GESTÃO DE TALENTOS E 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
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BEBÊS DE OURO

A Braile Biomédica acredita que a vida familiar e privada de cada colaborador 
deve ser estimulada e reconhecida como parte integrante da dimensão de nossa 
empresa. O nascimento de um filho é algo realmente especial no contexto de 
cada família e, sabendo disto, a empresa sempre presenteou as mamães pela 
chegada dos seus bebês. A partir de agora, este benefício se estende para todos 
os colaboradores, que recebem uma linda pulseira de ouro (para o bebê) com o 
nome da criança gravado. Algo duradouro para que no futuro os filhos possam se 
lembrar da empresa, o local de trabalho do pai e/ou da mãe. A cada seis meses a 
Braile fará a entrega deste lindo presente dando as boas vindas aos novos bebês.

Conheça os bebês que já receberam as pulseiras:

“Ser criança 
é ter ingenuidade viver 

com inocência
brincar de faz de conta
num mundo diferente”

Embalagens e cartões personalizados para meninos e meninas

 Lara - filha do Anderson Euzébio

Arthur - Filho do Célio Oller

Otávio - filho da Carina Capuci

Ana Julia - filha da Ana Cristina Olivieri

Alissa - filha da Kataline Correa 
Lorenzo - filho do José Henrique

Saori - filha do Wesley Santos
Rafael - filho do Alexandre Fernande

Kaleb - filho do Alberto Justino

Laura - filha da Erica e Heverton Queiros

Mateus - filho do Éder Bonafé

Rafael - filho do Josinaldo Silva

Iasmin - filha do 
Vancleberson Souza

Van Albuquerque
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ÀS MAMÃES...COM CARINHO

Foi entregue, na última sexta-feira, 9, a todas as mamães da 
Braile Biomédica, uma lembrança para homenageá-las pelo 
seu dia (comemorado no domingo, 11 de maio). As mamães 
receberam uma linda toalha bordada, com porta escova e 
creme dental.

COMITÊS DE COMUNICAÇÃO

As reuniões com os Grupos G6 (comitê 
responsável pela elaboração do Projeto de 
Comunicação), G15 (comitê de correspon-
dentes internos) e G30 (comitê de gestores) 
continuam. Na semana passada, dia 7, a 
Presidente da Braile Biomédica, Dra. Patrícia 
Braile, realizou uma reunião mista com o G6, 

G15 e G30 para esclarecer alguns assuntos 
importantes para o dia-a-dia da empresa. O 
objetivo destes grupos é esclarecer dúvidas, 
realinhar a comunicação e criar uma lingua-
gem única e eficaz para toda a empresa. Fazer 
com que a informação com o colaborador seja 
cada vez mais clara, efetiva e transparente. 

SOMOS BRAILE
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PREVENIR
É A NOSSA

SEGURANÇA! 

Vem aí a SIPAT 2014. 

De 26 a 30 de maio uma 
programação incrível 

espera por você na Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho. 
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2014

SIMPÓSIO DA AORTA

A Braile Biomédica participa nos 
dias 30 e 31 de maio do Simpósio 
de Especialistas da Aorta com 
foco na fisiopatologia, diagnós-
tico e tratamento endovascular 
dos aneurismas e dissecções da 
aorta. O evento será realizado no 
hotel Renaissance, em São 
Paulo, capital. 
O simpósio é projetado para 
cirurgiões vasculares, cardiovas-
culares e radiologistas interven-
cionistas. 
Voltaremos ao assunto!

Orçamento Base Zero – OBZ

Na última quinta-feira, 8 de maio, a jovem aprendiz Nathália 
Lopes ministrou a todos os gestores da área Adminis-
trativa/Financeira uma apresentação sobre “Orçamento 
Base-Zero (OBZ)”. 
A apresentação foi o ponto de partida para a discussão que 
seguiu entre os participantes, que farão um piloto do 
método. Trata-se de uma ferramenta estratégica para 
ajuste de orçamento e redução de custos, que consiste na 
elaboração de uma base orçamentária para um determinado 
período, sem levar em consideração os orçamentos de 
períodos anteriores, possibilitando aos gestores conhecer os 
principais custos e, com isso, estabelecer metas de corte e 
priorizar os custos fundamentais para o funcionamento da 
empresa.
A apresentação foi filmada e o DVD já está disponível em 
nossa DVDteca (3º andar). 

 A jovem aprendiz Nathália Lopes durante a apresentação do OBZ

 Colaboradores discutem o assunto
apresentado por Nathália

Errata: A colaboradora Luzinanda (Soluções) também participou, no dia 22 de abril, da Palestra 
"Pensamento Sistêmico e Gestão Estratégica", realizada na UNISEB conforme publicado na edição 
726 do A SEMANA. 

Aguarde!
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Priscila Duarte
Descartáveis - 16

José Caetano Brazolin
Manut. Industrial - 19

Antonio Pavezzi
Descartáveis - 19

José Ramos
Logística - 19

Soelena de Fátima
Biológica - 19

16 a 23 de maio de 2014
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ESPORTE & SAÚDE

Nesta edição conheça os 
benefícios do futebol:

Fazer qualquer esporte traz muitos benefícios à 
saúde e o futebol não fica atrás. 
Veja abaixo os benefícios que este esporte pode 
lhe proporcionar:

?Diminuição da gordura corporal;
?Manutenção do peso;
?Aumento da força e da massa muscular;
?Aumento da densidade óssea; 
?Melhora da resistência cardiovascular;
?Favorece o trabalho de vários sistemas do 
corpo como o digestivo, o imunológico, o ner-
voso, o muscular, o esquelético, o endócrino e o 
respiratório, ativando as suas funções;
?Reduz o risco de várias doenças como as 
cardíacas, diabetes, pressão alta etc;
?Elimina o estresse e a ansiedade;
?Diminui a freqüência cardíaca em repouso;
?Melhora a flexibilidade, a coordenação, a 
mobilidade articular, o reflexo, a agilidade e a 
concentração;
?Estimula a circulação sangüínea;
?Trabalha principalmente os músculos das 
panturrilhas, coxas, glúteos, costas e 
abdômen;
?Aumenta a socialização, afinal é um esporte 
coletivo.

Além disso, com certeza você irá se divertir 
durante as partidas podendo gastar muitas 
calorias. Em média 400 calorias em 45 minutos 
de jogo. É um esporte com curtas explosões de 
atividade intensa, isto é, de repente chega um 
passe e você sai correndo com a bola, 
diminuindo o ritmo assim que passa a bola 
adiante. Por isso tenha certeza de que seu 
fôlego é suficiente.

Será realizada neste domingo, 18 de maio, a 
abertura da maior comemoração esportiva na 
América Latina, o 67º Jogos do SESI 2014.
Os jogos serão realizados nas dependências do 
Sesi, ao lado da represa municipal, e a 
competição se estenderá até julho (depen-
dendo da modalidade).
Prestigie nossos atletas. Junte a torcida e 
compareça nas competições! 
Voltaremos ao assunto. 
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