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EM RIO PRETO OU NO MARROCOS EM RIO PRETO OU NO MARROCOS 

Pessoal, nossa Braile é constante destaque na 
imprensa....sei que vocês têm acompanhado, 
mas vale a pena rever e ter muito orgulho de 
nosso trabalho, de nosso sonho! É maravilhoso 
ver que somos citados como exemplo e 
referência. 
Nossa capacidade de inovação diante de novos 
tempos e modelos foram citados na revista 
Você S/A e nossas exportações aos países 
árabes foi também assunto de uma inte-
ressante matéria do informativo da câmara de 
comércio árabe-brasileira. 
E cada vez mais precisamos nos preparar para 
essa missão, para ocupar o lugar que mere-
cemos estar hoje e sempre. E nesta prepa-
ração o Programa de Desenvolvimento de 
Gestores e Lideranças é peça fundamental! E 
na semana passada tivemos uma excelente 
palestra com nosso diretor Marcelo Rodrigues 
sobre "Gestão pelas Diretrizes". Aprendemos 
muito e temos, é claro, muito mais a aprender 
e a vivenciar sobre o tema. Este é só o início de 
uma longa e intrigante caminhada pelo geren-
ciamento, metas, indicadores e resultados de 
nossa empresa. Assim construiremos uma 
empresa profissional, organizada e gerida de 
forma a alcançar o melhor dos números e de 
cada situação. 
Não podemos perder o foco! Essa construção é 
vital para todas as empresas. É assim que 
ganhamos o jogo! 
E por falar em jogo, vocês sabem como está a 
participação da Braile Biomédica nos Jogos do 
SESI? Falei de time na edição passada de "A 

Semana". Temos nos esmerado como equipe, 
como unidos que somos! Temos mostrado 
nossa força e garra. Nos esportes e fora deles, 
somos um time, no verdadeiro sentido do 
termo, ou seja, um grupo de atletas que 
formam uma equipe ou grupo de pessoas 
empenhadas numa mesma tarefa. Somos nós! 
E com muito orgulho! 
O resultado da campanha do agasalho foi 
maravilhoso. Somos mesmo dedicados em 
todas as tarefas e não há desafio que não 
encaramos e vencemos! Os agasalhos, roupas, 
sapatos que arrecadamos farão a alegria e o 
calor de muitos. Saibam para quais obras 
assistenciais foram doados. 
Com orgulho e alegria recebemos a visita de 11 
Indianos do Rotary internacional. Vieram 
acompanhados por Célia Guimarães Accorsi e 
mais outros nove membros do Rotary (Rio 
Preto) e foram recebidos por Ana Carolina, RH. 
Foi uma bela experiência para todos e uma linda 
forma de mostrar nossa empresa e nossos dons 
para além das fronteiras conhecidas. 
Na Índia, Marrocos, Síria, Turquia, Iraque ou Irã 
ou aqui em nossa própria cidade temos o dever 
de nos renovar para que sejamos sempre uma 
empresa referência, referência em produtos de 
qualidade e inovadores, atendimento preciso e 
humano e práticas honestas e éticas.
Assim é nossa empresa, assim somos nós! 

Praça Jamaa El-fna em Marrakesh - MarrocosRepresa de São José do Rio Preto - SP- Brasil
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Diário da Região -  20 de Julho de 2014

No artigo ENSINO: O DESAFIO que publiquei 
no dia 8 de junho passado, afirmei: Existe 
uma esperança: “O Congresso Nacional 
aprovou o Plano Nacional de Educação que 
destina 10% do PIB para tal fim”.
Sinto-me feliz por agora poder divulgar, que a 
Presidente da República, no dia 25 daquele 
mês, em pleno ritmo de Copa do Mundo, 
atendendo ao Decreto já aprovado pelo 
Legislativo, sancionou a LEI Nº 13.005 com 
vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 
da Constituição Federal. 
Estava finalmente criado, de fato e de direito, 
o Plano Nacional de Educação (PNE) desti-
nando 10% do PIB, em 10 anos... (a resolução 
mais comentada), dentre outras medidas tão 
importantes quanto, para alcançarmos a in-
dispensável Educação Universal de Quali-
dade! Sugiro a todos os professores e leitores 
com espírito cívico, que leiam pelo menos os 5 
primeiros artigos, com seus incisos e 
parágrafos, para que conhecendo o conteúdo 
da Lei, possam cobrar a sua plena execução. 
Como sabemos existem as leis que “pegam” e 
as que não “pegam”. Uma Lei só tem valor se 
for cumprida com rigor, abrangendo todas as 
finalidades propostas, dentro dos prazos 
previstos, com absoluta transparência.
O texto completo da Lei e seus anexos 
encontra-se na internet no endereço:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20
11-2014/2014/Lei/L13005.htm#meta20 
No artigo citado no início, a respeito dos 10% 

escrevi: “Não faltaram críticas, afir-
mando que poucos Países no mundo 
aplicam este porcentual na Edu-
cação.

Esqueceram-se de dizer que o nosso PIB é 
ridículo em relação à nossa população e ao 
tamanho do Brasil”.
Mesmo assim um leitor do DIÁRIO da REGIÃO, 
baseando-se em uma publicação da “Folha de 
São Paulo”, contestou-me, dizendo que as 
críticas eram procedentes. 
Revendo conceitos, aproveito a oportunidade 
para fornecer alguns números que esclarecerão 
melhor esta questão. A Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) em sua bem cuidada publicação: 
“Education at a Glance 2013” mostra que: 
Atualmente no Brasil destina-se para a 
Educação 6,4% do PIB, o que significa um 
investimento médio por estudante/ano de 
US$2.900. Aumentando para 10% do PIB, tere-
mos a disposição US$4.500 por estudante/ano.
A Alemanha (não posso esquecer nosso algoz 
na Copa do Mundo!) investe mais que o dobro; 
US$10.000 por estudante/ano.
Em relação aos professores da Educação 
Básica, as cifras são ainda mais eloquentes: 
Passaremos dos atuais US$5.000 para 
US$7.500 por professor/ano, bem longe do que 
ganha um professor da Educação Básica na 
Alemanha: US$30.000 por ano, quatro vezes 
mais! Fica muito difícil exigir mais anos de 
estudo, dedicação integral e entusiasmo pela 
profissão, quando se oferece tão pouco para 
uma classe de profissionais que são funda-
mentais no ensino desde os primeiros anos da 
formação dos alunos, quando devem ser 
construídos os alicerces do conhecimento.
Não basta, contudo, apenas o investimento 
econômico se outras medidas de infraestrutura 
e de metodologia adequada não forem imple-
mentadas. O caminho será longo para que 
possamos atingir o desejado progresso 
decorrente do conhecimento.
O Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (PISA) mede anualmente os conhe-
cimentos dos estudantes de 65 países. Nossa 
fragilidade foi gritante. Em 2012 ficamos 58º 
lugar em matemática. A Alemanha em 16º e 
Xangai (China) em 1º. Isto explica porque a 
Alemanha tem 20 vezes mais patentes que o 
Brasil, e a China cresce como ninguém. A 
Alemanha tem 103 Prêmios Nobel e nós zero!
Confiemos no PNE para nos tornar um País 
desenvolvido.
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EM DESTAQUE
NA MÍDIA

Braile é destaque na imprensa nacional

VOCÊ S/A

Uma grande revista com veiculação Nacional, 
a Você S/A (edição nº 194, Julho de 2014), 
traz uma reportagem especial sobre a geração 
de empregos em cidades com até 550 mil 
habitantes. Rio Preto foi a cidade que teve o 
maior saldo de emprego nos primeiros quatro 
meses do ano. A reportagem mostra também 
que em Rio Preto, a número um do interior, é 
possível conciliar crescimento e qualidade de 
vida. Entre as empresas em destaque na 
matéria, está a BRAILE BIOMÉDICA, a mais 
inovadora de médio porte do país. A 
presidente da Braile, Dra. Patricia, participou 
da reportagem. Confira trecho da matéria 
onde cita a Braile Biomédica:
"Nos próximos meses, a cidade deverá ganhar 
um Parque Tecnológico (ParTec), que já está 
em fase de implantação em uma área de 1 
milhão de metros quadrados. [...] O ParTec 
também vai receber empresas de tecnologia e 
biomedicina. Uma das que já confirmaram a 
transferência de suas instalações para o local é 
a Braile Biomédica, que exporta produtos 
como válvulas cardíacas e equipamentos de 
circulação extracorpórea para 20 países. No 
fim do ano passado, a Braile recebeu o prêmio 
Finep de empresa mais inovadora de médio 
porte do país. Hoje, a Braile emprega 400 
funcionários, mulheres em sua maioria 
'porque elas são mais delicadas, e a maioria de 
nossos produtos é feita de maneira artesanal', 
diz Patrícia Braile, presidente da empresa. 
Enfermeiros, biomédicos, bioquímicos e 
engenheiros biológicos constituem o quadro 
de pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

Com planos de triplicar o faturamento nos 
próximos anos e abrir um escritório fora do 
Brasil, a expectativa é aumentar o número de 
empregados. Perfusionistas - que operam 
equipamentos de circulação extracorpórea -, 
consultores técnicos e vendedores com 
conhecimentos na área da saúde estão entre os 
profissionais mais procurados.”

MERCADO ÁRABE

Na mesma semana, a Agência de Notícias 
Árabe-Brasil, publicou uma extensa matéria 
sobre a Braile Biomédica. O assunto em pauta 
foi a exportação. 
De acordo com Lineu Andrade, Coordenador de 
Exportação, “a empresa já exportou para o 
Marrocos, vende atualmente para Síria e 
Tunísia e está em negociação com Iraque e 
Iêmen. Nossa intenção é cobrir toda essa 
região”. 
A matéria destaca nosso mercado externo, “a 
Braile exporta para mais de 30 países, na 
América Latina, Europa, África e Oriente Médio, 
e o mercado internacional representa de 5% a 
7% do faturamento da indústria. A meta, para 
2017, é que as vendas externas gerem entre 
10% e 15% da receita. No Brasil a empresa 
tem participação de mais de 35% no mercado 
de válvulas biológicas e de mais de 40% em 
aparelhos de oxigenação”, disse Lineu. 
Confira a matéria no íntegra no site:
www.anba.com.br/noticia/21864312/oportuni
dades-de-negocios/empresa-exporta-
produtos-cirurgicos-aos-arabes/

Não é de hoje que a Braile Biomédica se destaca na imprensa seja ela falada, escrita 
ou televisionada. Nos últimos dias nossa empresa tornou-se “alvo” de boas notícias e 

grande reconhecimento, não apenas por ser uma empresa inovadora e com excelência, 
mas também por seu posicionamento no mercado.

Site da Agência de Notícias Brasil-Árabe
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CORAÇÃO SOLIDÁRIO

Terminou na semana passada a Campanha do 
Agasalho na Braile Biomédica. Os números mostram 
o quanto nossos colaboradores são solidários e 
participativos. No total foram arrecadadas 1561 
peças, sendo 1319 de roupas e 242 peças de 
utensílios domésticos. 
Do total arrecadado 499 peças de roupa foram 
doadas para Paróquia Nossa Senhora do Brasil, no 
bairro São Deocleciano (conforme divulgamos na 
edição 734) e 820 peças de roupa e 242 peças de 
utensílios foram doados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Rio Preto.
Agradecemos a todos pela colaboração e dedicação.

Doação para o Fundo Social 
de Solidariedade...

... e Paróquia Nossa Senhora
do Brasil

SOMOS BRAILE

GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

No dia 17 deste mês, os participantes do 
Programa de Desenvolvimento de Gestores e 
Lideranças, tiveram o prazer de participar da 
palestra “Gerenciamento pelas Diretrizes”, 
com Marcelo Rodrigues, Diretor Executivo da 
Braile Biomédica. 
Gerenciamento pelas Diretrizes é uma 
metodologia voltada para atingir as metas e 
para resolver problemas da organização. 
O GPD operacionaliza as diretrizes da 
empresa, estabelecendo metas para todos os 
níveis gerenciais para execução das medidas 
prioritárias. Busca através do método geren-
cial a melhoria da organização, promovendo o 
rompimento da situação atual, para atingir 
resultados sustentáveis. 
Como primeiro passo esta metodologia preco-
niza a revisão dos indicadores, de forma 
estruturada e alinhada com as alavancas 
econômicas da empresa. A partir deste ponto, 
inicia-se a definição dos problemas e a 
definição das metas em todos os níveis da 
empresa, para que através do desenvolvi-
mento de análise da situação atual e do mer-

cado um plano de ação eficiente possa ser ela-
borado e implementado. 
Quanto melhor for a análise do problema, 
melhor será a análise do processo, melhor será 
a qualidade do plano final e melhores serão os 
resultados atingidos, e assim consolida-se uma 
cultura de gestão, que busca de forma 
permanente a melhor forma de se fazer as 
coisas. 
Marcelo frisou durante a palestra que “Informa-
ção não é poder. O verdadeiro poder reside na 
habilidade de coletar, processar e dispor a 
informação de tal modo a transformá-la em 
conhecimento que pode ser utilizado para 
atingir metas”. Ser competitivo é preparar um 
exército com esta capacidade.

Dica de Leitura

Grande parte do conceito exposto por Marcelo 
em sua palestra, pode ser encontrado no livro “O 
Verdadeiro Poder”, do autor Vicente Falconi. 
Além de ser um dos maiores e mais renomados 
consultores do país, o professor Falconi, é 
considerado um mestre na gestão de resultados 
e pessoas, por empresários de todos os ramos e 
segmentos. 

O livro relata, por meio de cases 
e exemplos onde o autor esteve 
diretamente envolvido, todas as 
questões importantes para que 
uma empresa ou projeto possa 
se desenvolver e crescer. 
Práticas de gestão que condu-
zem a resultados revolucioná-
rios.
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JOGOS DO SESI
Confira como está a participação da 
Braile Biomédica nos Jogos do SESI:

SOCIETY

FUTSAL

ATLETISMO

O time Braile-A estreou no society com vitória de 5x1 
contra Cozimax-C, com gols de Erick de Rei (2), 
Marcos Vitor, Enio Shiota e Leonardo Mazzei. Já o 
time Braile-B não teve a mesma sorte, perdeu para 
Cozimax por 2x0.

Pelo campeonato de Futsal, no dia 15, a Braile-A 
venceu a equipe Ullian-C por 9 x 1, com gols de 
Robson Cruz (4), Erick de Rei (3) e Aparecido Brito 
(2). E, na sexta-feira (18/07) venceu a equipe do 
Correios com uma vitória apertada de 3x2, 
avançando para a próxima fase do campeonato de 
Futsal. Os gols da Braile-A foram marcados por 
Paulo Correa, Aparecido Brito e atleta do Correios 
(gol contra).

No domingo (20) a Braile foi 
ouro no atletismo! O colaborador 

Sandro Ottoboni, conquistou o 
primeiro lugar nos 100 e nos 3000 
metros. Segundo o atleta, a compe-
tição foi bem acirrada. “Acredito que 
os Jogos do SESI são uma boa 
maneira de incentivar as pessoas a 
praticar um esporte, bem como de se 
socializarem”, disse. Sandro parti-
cipa dos jogos do SESI desde 2005 e 
sempre ganhou na modalidade de 
“natação”, que neste ano será dispu-
tada no próximo sábado, dia 26.

Time Society “Braile-A”

EM CENA

AMIGA DA CRIANÇA

A Braile Biomédica recebeu, mais uma vez, 
da Fundação Abrinq – Save the Children, o 
título de Empresa Amiga da Criança. 
A Fundação Abrinq – Save the Children é 
uma organização social, sem fins lucra-
tivos, cuja missão é promover a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania das 
crianças e adolescentes. 
Dentre suas ações está o Programa Em-
presa Amiga da Criança, que reconhece as 
empresas que assumem os seguintes 
compromissos:

A Braile Biomédica recebeu, mais uma vez, 
da Fundação Abrinq – Save the Children, o 
título de Empresa Amiga da Criança. 
A Fundação Abrinq – Save the Children é 
uma organização social, sem fins lucra-
tivos, cuja missão é promover a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania das 
crianças e adolescentes. 
Dentre suas ações está o Programa Em-
presa Amiga da Criança, que reconhece as 
empresas que assumem os seguintes 
compromissos:

1
Não explorar o trabalho infantil e não 
empregar adolescentes em atividades 

noturnas, perigosas e insalubres, 
respeitando a lei 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente;

2
Alertar os fornecedores 

contratados que denúncia comprovada 
de trabalho infantil causará rompimento 

da relação comercial;

Realizar ações de conscientização dos 
clientes, fornecedores e comunidade 

sobre os prejuízos do trabalho infantil;
3

Desenvolver ações em benefício 
de crianças e adolescentes, filhos(as) 

de funcionários nas áreas de 
educação e saúde;

4

5
Realizar ações sociais em benefício de 

crianças e adolescentes de comunidades, 
conforme valores estabelecidos pela 

Fundação Abrinq – Save the Children.

Acesse o site

www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=9

clique em  +Empresas Amigas Informam...

e confira as ações que a Braile promove

em prol da Criança e do Adolescente!

O PROGRAMA

Criado em 1995, o Programa visa incen-
tivar o investimento social privado em 
ações para a infância e adolescência. O selo 
"Empresa Amiga da Criança", antes de 
tudo, destaca as empresas comprometidas 
com a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
A Braile Biomédica orgulha-se em dizer que 
é empresa Amiga da Criança há 14 anos.
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Marcelo Rodrigues
Diretor Executivo

NOSSO GRANDE DESAFIO

É com enorme satisfação que chego na 
Braile. Não apenas pelo desafio profissional 
de conduzir a profissionalização da em-
presa, mas também pelo respeito e admi-
ração por toda Família Braile.
Família formada não apenas pelos nossos 
Fundadores, filhos e netos, mas também 
pelos nossos funcionários e parceiros que 
me receberam e mostram no dia a dia 
muita competência e dedicação. São anos 
de vida na construção deste Sonho. 
Agradeço a todos e tenho muito orgulho em 
fazer parte desta Família!
Os desafios pela frente são muitos e um dos 
principais é aumentar a nossa produti-
vidade e competitividade, com pé no chão, 
acelerando e mantendo os valores e a 
essência acolhedora da Família Braile.
Para isso seguiremos sempre as premissas 
básicas para o sucesso de qualquer 
negócio, que são: 
-foco no cliente;
-foco em resultados;
-gestão participativa para potencializar o 
conhecimento das pessoas e dos pro-
cessos.
O cenário empresarial é dinâmico e nos 
obriga a estar sempre em movimento. E 
com nossa empresa ou na vida pessoal não 
é diferente. Não podemos ficar "deitados 
em berço esplêndido" esperando que o 
mercado se ajuste a nós.
Tornar nosso dia a dia e processos me-
lhores é responsabilidade de todos, não 
importa qual posição que cada um ocupa, 

EM CENA

todos precisamos praticar o sentimento de 
"donos". 
Não podemos nos limitar a situações ou 
problemas complexos (que parecem sem 
solução) e, assim, deixar de lado aqueles 
simples, que estão na nossa frente. A ordem 
é esta: primeiro resolver os problemas mais 
fáceis e assumir a responsabilidade para 
resolução dos mais complexos, com plane-
jamento e de forma estruturada. Isto é 
Gestão para Resultados.
A Gestão para Resultados depende funda-
mentalmente da liderança. O líder tem o 
papel de protagonista para elevar o conhe-
cimento das pessoas, cultivar alto desem-
penho no terreno dos valores e da ética 
profissional e, assim, ter sempre uma safra 
de excelentes resultados.
Praticaremos a cultura do "enfrentamento 
dos problemas". Problema não se transfere, 
não se esconde e o foco não é identificar o 
culpado e sim as causas, que precisam ser 
eliminadas ou mitigadas.
Certa vez ouvi a seguinte frase, que aprecio 
muito: “A distância entre o sonho e a 
realidade é a atitude”. 
Nosso sonho é grande e para transformá-lo 
em realidade trabalhare-
mos alinhados e com foco 
em resultados susten-
táveis.
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GESTÃO DE PESSOAS

As colaboradoras Sílvia Machado e Claudete Martins 
(Comercial) participaram no dia 17 de julho da palestra 
“Gestão de Pessoas”. Ministrada pelo Professor João Luz 
Dutra, a palestra foi realizada no CEB-COC, 
em Rio Preto. 
“A cada palestra é uma oportunidade de 
aprender algo. Agora compreendo que a 
oportunidade não bate em nossa porta. Ela 
responde apenas quando eu bater. Irei 
bater várias vezes e alto”, disse Claudete.

Claudete e Silvia com
o palestrante, professor João
Luz Dutra



ANIVERSARIANTES

João Victor Alves
Suporte Técnico - 25

Beatriz Demetrio
Estagiária Adm/Finan - 25

Vinicio Souza Silva
Descartáveis - 29

Erica Ferrari
Endovascular - 25

Antonio Carlos Eleodoro
Usinagem - 31

Vera Lucia Santiago
Endovascular - 31

Priscila Neviani 
Comercial - 30

Vagner Souza Silva
Descartáveis - 29

Dirce Gomes
Faturamento - 25

Vladimir Ramirez
Desenvolvimento - 30

Wagner Variz 
Engenharia e Processos -25

Caroline Tonoli 
Estagiária RH -25

Ivanete Costa Aguiar 
Endovascular -30

25 a 31 de Julho de 2014

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica
Criador e Idealizador: Dr. Domingo M. Braile - domingo@braile.com.br  | Jornalista Responsável e Reportagens: 
Estagiária de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br | Diagramação: Eloíse Dóro | Fotos: Caroline Bianchini e Vanessa Dalberto |
Capa: Vanessa Dalberto - vanessa.dalberto@braile.com.br | Revisão de texto: Carline A. D. Miglioli - carline@braile.com.br | Contato: 17 2136-7000 |
 faleconosco@braile.com.br /  www.braile.com.br / facebook.com/brailebiomedica

Eloíse Dóro (MTB 54.174) - eloise@braile.com.br
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SOMOS BRAILE

Na última quarta-feira, 16, recebemos a visita de 11 
Indianos trazidos pelo Clube de Intercâmbio do 
Rotary de Rio Preto. Eles vieram acompanhados por 
Célia Guimarães Accorsi e mais um grupo de 
pessoas do Rotary Rio Preto. 
A Analista de Recursos Humanos, Ana Carolina 
Grecco Lopes, os acompanhou durante “tour” pela 
fábrica.

INDIANOS NA BRAILE

BEM-VINDOS
Nasceu no dia 11 de julho o Victor Hugo Dias Garcia, com 3,510 kg e 48 
cm. Ele é filho do colaborador Maycon Eduardo Garcia, da Injeção. E, 
no dia 23, nasceu o Luis Fernando Andrade Manzano, com 48 cm e 
3,230 Kg. Ele é filho do Tiago Manzano, da Ferramentaria. 
Os parabéns de toda a Braile Biomédica ao papais e familiares dos 
pequenos Victor Hugo e Luis Fernando.  Victor Hugo
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