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EDITORIAL

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica2 | A SEMANA

A chave do coração

Caríssimos colaboradores, qual é a chave que 
abre seu coração? Podemos analisar essa 
pergunta sob diversos aspectos. Na semana 
que se passou tivemos várias oportunidades 
para pensar e vivenciar tal questão. Da primeira 
delas vocês poderão participar lendo a matéria 
publicada na Revista UNESP Ciência, que tem o 
título desse editorial. Uma matéria bem escrita 
e super interessante sobre nossa empresa, 
nosso trabalho e nossos dons. 
E nossa empresa, detentora da chave do 
coração circulou muito na mídia: fomos matéria 
no jornal da TV TEM. Uma graça de reportagem 
com o título "Made in interior". 
Fomos também destaque no caderno especial 
do importante jornal Valor Econômico, de 
circulação nacional também com o tema 
"Exportação". Estamos na moda. E essa chave 
do coração quer abrir muitas outras, mundo 
afora, com nossas vendas internacionais. 
Aguardem uma reportagem só a respeito desse 
assunto! Estamos investindo pesado! 
E por falar em coração, todos nós fomos 
tocados na palestra “Carinho é essencial: Viva 
bem com as pessoas com quem você se 
relaciona” durante a SIPAT. Foi um momento 
para olhar para dentro de nós mesmos e 

repensar nossas vidas. Eu gostei muito. Aliás, 
gostei muito de todos os eventos da semana, 
preparados com carinho e responsabilidade 
pelo nosso SESMT.
Vejam que show foi a participação da Braile no 
Primeiro Simpósio de Especialistas da Aorta 
que aconteceu nos dias 30 e 31 de maio no 
Renaissance São Paulo Hotel em São Paulo. 
Nossos produtos fizeram bonito e as novidades 
foram uma sensação entre os participantes.
E para encerrar nosso bate papo de hoje, um 
aviso bem legal: nosso coração verde amarelo 
quer se vestir das cores do Brasil, então, no dia 
12 de junho, dia do primeiro jogo da seleção, 
quem quiser vir de camiseta do Brasil ou com 
as cores de nossa bandeira, está super 
liberado. Vamos colorir nossa empresa e torcer 
pelo nosso país, pois, apesar dos pesares, 
torcer pelo Brasil é, com certeza, uma das 
chaves mais poderosas para abrir nossos 
corações...
Pra frente Brasil !!! 

Ótima semana a todos nós! 
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ARTIGO

IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA CANVAS EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Por Sandro Ottoboni*

Introdução
O gerenciamento de projetos tem papel de 
destaque quanto ao sucesso dos projetos, bem 
como na alocação de recursos para gestão do 
portfólio. Há uma tendência de utilização de 
estruturas projetizadas como forma de atingir o 
plano estratégico das organizações, e os 
Escritórios de Projetos têm papel fundamental 
neste processo, por serem as fontes de 
desenvolvimento de metodologias, apoio e 
orientação, estruturação e coordenação da 
comunicação dos projetos.

Metodologia
O Guia PMBOK fornece ferramentas e técnicas 
que apontam as melhores práticas na área, 
divididas em dez áreas de conhecimento 
(integração, escopo, tempo, custos, qualidade, 
recursos humanos, comunicações, riscos, 
aquisições e partes interessadas), distribuídas 
em cinco grupos de processos (iniciação, 
planejamento, execução, monitoramento e 
controle e encerramento), que norteiam o su-
cesso dos projetos.
Baseado nas metodologias do guia e na busca 
pelo desenvolvimento de um modelo dinâmico, 
desenvolveu-se um novo procedimento para o 
gerenciamento de projetos.
A adoção de um modelo canvas (tela) trouxe 
praticidade, interações fundamentais ao 
processo como um todo e a facilidade no geren-
ciamento – que passou a ter o componente 
visual como principal ferramenta.

A tela de modelo de projeto
A utilização de frases curtas e diretas, em 
papéis autocolantes sobre a tela padrão, 
fornecem de maneira clara, informações 
relacionadas à:
Justificativas – problemas que a organização 
enfrenta e necessidades não atendidas;
Objetivos – específicos, mensuráveis, 
atingíveis, realistas e delimitados no tempo;
Benefícios – o que a empresa irá conquistar 
após a implantação do projeto;
Produto – resultado final do projeto;

Requisitos – definem a qualidade do produto 
para ter valor para o cliente;
Stakeholders e Fatores Externos – envol-
vidos que não estão subordinados ao gerente 
de projeto;
Equipe – participantes que são responsáveis 
por produzir as entregas do projeto;
Premissas – suposições dadas como certas 
sobre o ambiente e os fatores externos ao 
projeto, que não estão sob o controle do 
gerente de projeto;
Grupo de Entregas – componentes con-
cretos, mensuráveis e tangíveis que serão 
gerados;
Restrições – limitações do projeto, de qual-
quer natureza, que impactam no trabalho da 
equipe;
Riscos – eventos futuros e incertos que têm 
relevância para o projeto;
Linha do Tempo – quando vão ocorrer as 
entregas;
Custos – quanto será gasto para concluir o 
projeto.

Conclusão
A nova metodologia pretende, de maneira 
rápida e concisa, inserir a organização em 
novos níveis de gerenciamento de projetos, 
onde o dinamismo é fator fundamental para 
favorecer a cultura da inovação.

*Sandro Ottoboni - Analista de Projetos

Modelo de Canvas



EM DESTAQUE
SIPAT 2014

De 26 a 30 de maio os colaboradores da Braile Biomédica tiveram uma semana repleta de atividades, 
palestras, workshops além da realização de um concurso. Eles participaram da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), organizada pelo SESMT (Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho). Confira:

Palestras

Palestra “Reciclagem de 
Máquinas e Equipamentos” com 
Edimar Faustino (Sindicato dos 

Técnicos de Segurança do 
Trabalho), exclusiva para os 

setores de Usinagem, 
Ferramentaria, Injeção, 

Manutenção Industrial e Predial.

Abertura: o colaborador B  erthinho recepciona os colaboradores
Massagem

Unidade I

e Unidade II

Palestra “Carinho 
é essencial: viva 

bem com as 
pessoas com 

quem você se 
relaciona”, com as psicólogas 

Eliane Dionísio e Tânia de 
Carvalho.

Os colaboradores se dividiram em 
grupos para montar a pirâmide 

alimentar, preenchendo os 8 
grupos de acordo com os 

nutrientes na sua composição. 

Workshops: 

Em duplas, colaboradores 
disputavam um jogo de 

perguntas 
sobre mitos e 
verdades da 
alimentação.
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EM DESTAQUE

Campanha da Saúde:

 Aferição da pressão arterial Teste de Glicemia 

Concurso “Conte sua História”

1º lugar:  Nilson Antoniassi (Qualidade) 
 Prêmio: 1 Batedeira 

2º lugar: Nathália Paiva (Pesquisa)
Prêmio: 1 Churrasqueira Elétrica

3º lugar: Rosemeire Santos (Descartáveis) 
Prêmio: 1 Sanduicheira

Ganhadores:

Confira abaixo a história vencedora enviada 
por Nilson Antoniassi. Na próxima edição de A 
Semana publicaremos a segunda e terceira 
colocadas. 

Alguns anos atrás eu estava subindo de moto a 
Avenida Piedade. Na minha frente tinha um 
mototaxista. Nós estávamos mais ou menos a uns 
60 km por hora, foi quando o semáforo ficou 
amarelo e ele freou. Não deu tempo de eu frear e 
acabei batendo na moto e caí. Mas o que eu quero 
contar é: eu tinha mania de não prender o capacete 
no pescoço e ao cair no chão meu capacete voou 
uns 10 metros. Só não machuquei a cabeça por 
Deus. Gostaria de deixar uma mensagem aos 
motociclistas da Braile: prendam bem o capacete, 
ele pode salvar sua vida.

Os colaboradores que participaram das 

atividades durante a semana concorreram a 

livros de receitas. Confira os sorteados: 

Parabéns aos colaboradores do SESMT, Ana 
Maria Lucianeli (Engenheira de Segurança 
do Trabalho), Daniela Maria da Silva 
(Técnica de Segurança do Trabalho) e 
Vinicius Carvalho Maurício (Técnico de 
Segurança do Trabalho que está em 
experiência no setor), e a todos os 
envolvidos na realização e organização da 
SIPAT. 

1º Lugar2º Lugar3º Lugar

Sorteios

Após a palestra “Reciclagem de Máquinas e 
Equipamentos” foi realizado o sorteio de 
dois brindes:

 Vinicius (SESMT) entrega
brinde para Leandro

Palestrante Edimar e Daniela (SESMT) 
com o ganhador Marcos



SOMOS BRAILE
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BRAILE NO SIMPÓSIO DA AORTA

Aconteceu em São Paulo nos dias 30 e 31 de maio o 
Primeiro Simpósio de Especialistas da Aorta com foco 
na fisiopatologia, diagnóstico e tratamento 
endovascular dos aneurismas e dissecções da aorta.
O simpósio, projetado para cirurgiões vasculares, 
cardiovasculares e radiologistas intervencionistas, foi 
realizado no Renaissance São Paulo Hotel, na capital, 
sob a coordenação dos doutores Álvaro Razuk, Carlos 
Abath, Eduardo Saadi, Marcelo Ferreira, Pierre Silveira, 
Roberto Caffaro e Walter Karakhanian.
O objetivo do encontro foi atualizar e discutir o estado 
da arte do tratamento endovascular da aorta, com 
discussões de casos e grandes debates, com a 
presença dos mais renomados especialista na área. De 
acordo com o gerente comercial nacional Wagner 
Martins “no evento, durante as apresentações, a Braile 
foi mencionada diversas vezes de forma muito positiva 
pelos doutores Gustavo Paludeto, Felipe Murad e Dr. 
Honório Palma”. 
"A participação nesses eventos traz maior visibili-dade 
aos produtos da marca Braile, atingindo profissionais 
que tem pouco conhecimento sobre os mesmos", disse 
André Vespa (Analista de Inteligência de Mercado).

Estande
Trabalharam em nosso estande, na demonstração dos produtos os colaboradores: 
André Vespa, Carlos Eduardo Gaio, Dalton Conte, Denise Silva, Estela Moretti, Fábia Peitl Miranda, 
Fábio Luciano, Thaynara Bechuate, Thiers Mukai e Wagner Martins.

Anderson Eves, 

Apresentação do Dr. Gustavo Paludetto que está 
desenvolvendo um projeto de Endopróteses Ramificadas com 

a Braile Biomédica.Movimentação nos intervalos do Simpósio

Carlos Eduardo, Fábia, Thaynara e Dalton

Carlos Eduardo, Wagner, Thaynara e André

COPA DO MUNDO 2014COPA DO MUNDO 2014

Na próxima quinta-feira, dia 12, acontece a abertura da 
maior competição esportiva de uma única modalidade: a 
Copa do Mundo. A cerimônia será realizada no Itaquerão, 
em São Paulo e em seguida, às 17h, Brasil e Croácia 
entram em campo para o primeiro jogo do evento.
Nos dias dos jogos do Brasil o expediente será encerrado 
uma hora antes da partida e os colaboradores estão 
liberados para vir trabalhar com a camiseta da seleção 
e/ou nas cores da bandeira do Brasil. 

Dia 12/06 

Brasil x Croácia – 17h 

(expediente até as 16h)

Dia 17/06 

Brasil x México – 16h 

(expediente até as 15h)

Dia 23/06 

Camarões x Brasil – 17h 

(expediente até as 16h)

Confira datas e horários referentes
aos  3 primeiros jogos da

 seleção brasileira:



EM CENA
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30 + 5

Walter Sternieri Jr.
Diretor de Relações Instituições

FEIRA MECÂNICA

Os colaboradores Rogério Alfredo 
Vicentini e Lino de Oliveira Junior 
(Engenharia e Processos) participa-
ram no dia 22 de maio da 30ª Feira 
Internacional da Mecânica, realizada 
no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo-SP. 
"A visita à feira foi de grande impor-
tância para a Engenharia pois fizemos 
contatos com novos fornecedores e 
ficamos informados sobre as novida-
des e lançamentos neste setor, o que 
melhora significativamente a quali-
dade e rapidez no andamento e desen-
volvimento de projetos”, relataram 
Rogério e Lino.

SOMOS BRAILE

VISITA

No dia 27 de maio recebemos a visita 
do Sr. Roberto Nicolsky, Diretor-Geral 
da Sociedade Brasileira Pró-Inovação 
Tecnológica (PROTEC). 
Ele foi recepcionado pela Dra. Patrícia 
Braile, Dr. Domingo Braile, Liza Fachin  
e Guilherme Agreli.

Lino e Rogério na Feira Mecânica em São Paulo

Liza, Dra. Patricia, Dr. Domingo e Sr. Roberto

No último mês de maio, eu e a Paula participamos da 21ª 
Feira Hospitalar em São Paulo, evento voltado à 
apresentação de produtos e desenvolvimento de 
negócios na área da saúde. Para se ter uma ideia da 
amplitude e abrangência da Feira, são 82.000 m² de área 
ocupada, na Expo Center Norte, por 1250 expositores 
sendo o público visitante formado por médicos, enfer-
meiros, diretores e administradores de hospitais, clínicas 
e laboratórios, fabricantes e distribuidores de produtos 
médicos e representantes do Ministério da Saúde, Agên-
cia Nacional de Saúde, ANVISA, Secretarias de Saúde e 
demais organismos públicos e privados. Além da apre-
sentação de uma enorme gama de produtos, a Feira 
Hospitalar se consolida como um fórum da saúde. Neste 
ano promoveu mais de 60 eventos simultâneos entre 
Congressos, Simpósios, Seminários, Jornadas onde 
foram discutidos os rumos e tendências na área de 
gestão de negócios nos diferentes setores da saúde. 
Dentre todos os eventos que ocorreram destaco a V 
Jornada de Ação em Política Industrial e Regulação para 
Produtos da Saúde promovida pela ABIMO, em parceria 
com a ANVISA, cuja abertura contou com a presença do 
Secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Durante sua 
apresentação o Secretário reafirmou seu compromisso 
em colocar o sistema produtivo da saúde entre as cinco 
prioridades da agenda do Governo, afinal representa 
uma parcela substantiva do emprego, 8,4% do PIB e 
35% da pesquisa brasileira. Ressaltou ainda que é 
preciso garantir o acesso universal ao sistema de saúde 
para se ter o apoio político. A saúde não pode ser pen-
sada apenas como área de competitividade, é um ele-
mento de cidadania e soberania nacional. O Governo 
precisa ver que temos um sistema de saúde com 
capacidade competitiva, no mínimo, no mercado latino-
americano. Gadelha enfatizou que a saúde no Brasil só 
irá avançar, como sistema universal, se houver um 
alinhamento entre a agenda econômica do Governo e a 
agenda do setor produtivo. E que as tecnologias a serem 
desenvolvidas pelas empresas devem atender a 
demanda governamental, o que garantirá o desenvolvi-
mento industrial, econômico e a menor dependência 
tecnológica do país. Temos que juntar 
esforços para inovarmos na melhoria 
e desenvolvimento de novos produtos 
com qualidade competitiva porque 
hoje ocupamos uma área estratégica 
no cenário nacional.

Indústria médica: área estratégica 
no cenário brasileiro



ANIVERSARIANTES

José Marcos Nogueira
Injeção - 07

Nilton Mazzoni
PCP - 10

Nathalia Lopes
Jovem  Aprendiz - 06

Silvio Cesar da Silva
Injeção - 07

Paulo Ricardo Correa
Endovascular - 11

Diego Vitalino
Logística -07
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SOMOS BRAILE NA MÍDIA

TV TEM    “MADE IN INTERIOR”

A Braile foi destaque em Série Especial da TV 
TEM (afiliada da Rede Globo) em matéria sobre 
Exportação. Em pauta as curiosidades do 
interior de São Paulo que também são produtos 
de exportação...“made in interior”.
Assista matéria na íntegra no link: 

VALOR
ECONÔMICO    “EXPORTAÇÃO” 

Também no dia 29 de maio, a Braile Biomédica 
foi citada em caderno especial do jornal "Valor 
Econômico", por ser uma empresa brasileira 
com destaque no comércio exterior e por sua 
excelência em qualidade do produto, serviços e 
inovação!
Confira matéria na íntegra acessando o link:

www.braile.com.br/noticia-detalhes.asp?id_cat=14&id=230 A CHAVE DO CORAÇÃO 
REVISTA
UNESP

®
A Válvula INOVARE  da Braile Biomédica foi 
tema da matéria “A Chave do Coração” 
publicada na Revista UNESP Ciência.  
A revista destacou o novo modelo de válvula 
cardíaca, desenvolvido pela Braile em parceria 
com a Unesp, que traz esperança para 
portadores de cardiopatias graves, que não 
podem ser submetidos a cirurgias de peito 
aberto. Matéria completa no site: 
www.unesp.br/aci_ses/revista_unespciencia/acervo/50/
como-se-faz

http://globotv.globo.com/tv-tem-interior-sp/tem-
noticias-1a-edicao-sorocabajundiai/v/curiosidades-do-
interior-de-sp-tambem-sao-produtos-de-
exportacao/3376762/
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