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Dr. Domingo e Dra. Patricia Braile, foram convidados especiais 
do 2º Congresso de Inovação de Materiais e Equipamentos 
para a Saúde (CIMES), realizado em São Paulo. Os dois 
apresentaram a experiência da Braile com os desafios para 
inovar no Brasil. Páginas 3 e 4
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PALAVRA DA PRESIDENTE

Dra. Patricia Braile Verdi

Presidente Braile Biomédica

INOVAÇÃO
GERA VIDA

Inovamos na insistência e na 
garra em viabilizar cada vez mais 
produtos e serviços, colaborando 
para tornar a cirurgia cardíaca 

brasileira um marco de 
referencia, dentro e fora do PaísDesde sempre a Braile Biomédica é uma 

empresa pioneira, desbravadora e inovadora. 

Muito antes da palavra Inovação fazer 

parte da atual e moderníssima “cesta básica” 

para gestão e desenvolvimento das empresas, a 

Braile já sabia que, se não fosse inovadora, estaria 

com os dias contados e sonhos destruídos. 

Inovamos em processos, em soluções para 

vencer os problemas e as dificuldades inerentes a 

todo começo; inovamos para transpor o ceticismo 

reinante de que não seria possível realizar cirurgia 

cardíaca com produtos nacionais; inovamos na 

insistência e na garra em viabilizar cada vez mais 

produtos e serviços, colaborando para tornar a 

cirurgia cardíaca brasileira um marco de 

referência, dentro e fora do País. 

A nossa existência já é, em si, uma bonita 

inovação. Então, falar dos desafios e das dificul-

dades para inovar no Brasil é falar de Braile e é 

falar com a Braile. Por isso é que fomos convi-

dados, meu pai e eu, para apresentarmos nossas 

experiências no 2º Congresso de Inovação em 

Materiais e Equipamentos para a Saúde, realiza-

do semana retrasada em São Paulo. O tema nos é 

muito familiar, pois somos o resultado de uma 

ideia e de um sonho inovador. 

Hoje, após 30 anos de luta pela inovação, a 

Braile está na vitrine dessa tendência no Brasil. 

Duas importantes publicações do segmento a 

Revista Pró-Inovação (da Sociedade Brasileira 

Pró-Inovação Tecnológica) e a Abimo em Revista, 

informativo da Associação Brasileira da 

Indústria do setor Médico-Odontológico-

Hospitalar e de Laboratórios, trazem a Braile em 

reportagens de destaque como empresa premiada 

em inovação. Na verdade, nosso maior prêmio 

tem sido a superação de nos reinventar, renovar e 

fazer mais e melhor a cada dia. Graças à 

inovação, chegamos até aqui. Graças à inovação, 

geramos vida. 
A todos, uma ótima leitura.
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BRAILE É DESTAQUE
EM CONGRESSO DE INOVAÇÃO
BRAILE É DESTAQUE
EM CONGRESSO DE INOVAÇÃO

A 2ª edição do CIMES – Congresso de Inovação 
em Materiais e Equipamentos para a Saúde, que 
aconteceu nos dias 16 e 17 de abril, em São Paulo, contou 
com a presença marcante da Braile Biomédica como 
exemplo de empresa inovadora. O Congresso reuniu 
indústria, Governo e pesquisadores do setor da saúde em 
torno de assuntos relacionados à política pública da saúde.

A presidente da Braile Biomédica, Dra. Patricia 
Braile Verdi, e o presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Dr. Domingo Braile, foram convidados especiais para 
apresentarem conferências no evento, reafirmando a 
posição de destaque da Braile no radar geral da inovação 
brasileira. 

O CIMES 2013 foi mais um sucesso de público, e 
entre os entre os temas debatidos nesta segunda edição do 
evento estão os recentes planos de incentivo à inovação, 
lançados no âmbito do Plano Inova Empresa; as 
estratégias de incentivo à inovação no País; o uso do poder 
de compras do Estado; os desafios dos sistemas de saúde; e 
as dificuldades dos processos de certificação e registro de 
produtos.

INOVAR SEM BARREIRAS
As conferências do Dr. Braile e da Dra. Patrícia 

foram realizadas no mesmo dia, 16 de abril. No período 
da manhã, abrindo o evento, Dr. Braile abordou o tema: 
“Brasil, é possível inovar?”. No período da tarde, Dra. 
Patricia falou sobre “Como inovar em equipamentos 
eletromédicos”.

MAIS AGILIDADE PARA 
REGISTRO E CERTIFICAÇÃO 

Um dos assuntos mais discutidos do CIMES 
foi a questão da demora enfrentada pela indústria 
brasileira para conquistar o registro e a certificação 
para um novo produto. 

O presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu Barbano, em 
debate sobre a “Regulação da Inovação e 
Certificação”, no dia 17, falou sobre o a necessidade 
de agilizar o registro e certificação dos produtos 
brasileiros. Dirceu falou sobre o esforço da Anvisa 
para viabilizar projetos e ações que possibilitem a 
redução do tempo atual dos processos de registro, que 
hoje levam em média de seis a 24 meses.

Dra. Patrícia e Dr. Braile no CIMES 2013

Continua...

Dra. Patricia e Dr. Braile foram convidados especiais para apresentarem conferências no evento

Cimes 2013
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BRAILE EM REVISTA DA
PROTEC
Em reportagem publicada na Revista Pró-Inovação, da PROTEC (Sociedade 
Brasileira Pró-inovação Tecnológica), distribuída durante o Congresso, a Dra. 
Patricia Braile Verdi relatou a questão da demora dos processos de registro e 

certificação. “O tempo gasto é muito 
grande para a área médica, em que a 
tecnologia avança rapidamente. O que é 
novo hoje, daqui a um ano e meio já é 
considerado velho”, afirma.

A demora com esse registro 
atrapalha o crescimento das empresas e 
prejudica os clientes e pacientes, que 
aguardam por novidades. “O mercado está ávido por produtos que a 
empresa não pode suprir porque a Anvisa não libera. A situação 
prejudica o paciente, o Sistema Único de Saúde (SUS), o seguro saúde, 
os hospitais e os médicos”, concluiu a Dra. Patrícia em seu depoimento 
para a revista.

BRAILE EM REVISTA
DA ABIMO

Outra publicação recente apresenta a 
Braile Biomédica como grande cam-
peã de inovação brasileira na indústria 
médica. A campeã do Prêmio Inova 
Saúde 2012, Braile Biomédica, foi um 
dos destaques da última edição da 
ABIMO em Revista, informativo da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios. 
O Prêmio FINEP de Inovação, con-
quistado em 2012, mereceu o registro 
nesta mesma matéria, além de um 
detalhado perfil da Braile.

2 - Rafael Braile,
Dra. Maria Cecília 
Braile, 
Glaucia Basso,
Dra. Patrícia Braile
e Dra. Ana Paula
Marques

1

2 1 - Roberto Nicolsky 
(Diretor Geral Protec),
Prof. Eduardo Costa
(UNICAMP) e Prof. 
Dr. Domingo Braile 
(Braile Biomédica)



NOTÍCIAS

AS | 5

Os companheiros da Braile participaram, no dia 23 de abril, do 
“Treinamento Básico Braile Biomédica”, ministrado pela perfu-
sionista Renata Geron.

O objetivo é fazer com que os colaboradores que ingressam na 
empresa  conheçam os produtos e onde são usados.

POR DENTRO 
DOS PRODUTOS

CONHECIMENTOCONHECIMENTO
A especialista de produtos, Robersi Andréia 

Rodrigues, da Assistência Técnica, ministrou um 
treinamento sobre “Perfusão Intraperitoneal para os 
companheiros da Descartável, no dia 24 de abril. 

O LUCAS 

CHEGOU

Nasceu no dia 29 de abril, Lucas Barbieri Fernandes, 

filho da nossa companheira Josilene Barbieri, da 

Eletrônica. Lucas nasceu com 2,885 Kg e 47 cm.

Parabéns de toda a Braile Biomédica à mamãe, ao papai 

e todos os familiares do Lucas.

Renata Geron

Colaboradores participam do “Treinamento Básico Braile Biomédica”

Robersi ministrou treinamento sobre “Perfusão Intraperitoneal para os companheiros da Descartável

O departamento (Descartável) é o responsável 
pela fabricação do Sistema de Perfusão Intrape-
ritoneal. 

Assim, todos receberam informações sobre a 
importância e sobre as funções e aplicações do 
produto que fabricam.
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Dia é celebrado com almoço, bate-papo e brindes

Os treze adolescentes que fazem parte do 
Projeto Força Jovem da Braile Biomédica 
celebraram, no dia 24 de abril, o Dia do Jovem 
Aprendiz.

Um almoço festivo, no Rancho do Cupim, foi 
oferecido pela Braile aos jovens, com muito bate-
papo, descontração e entrega de brindes. 
Todos receberam cartões com mensagens de 
incentivo de seus orientadores e do setor onde 
estagiam.

Cada jovem aprendiz ganhou um kit de 
brindes da Braile, com bloco de anotação, caneta, 
bótton e coração antistress. Foram sorteados três 
pen-drives e os ganhadores foram Igor Fernandes 
Vitor, Thaisa Guimarães Ferrarezi e Maria Luiza 
Hernandes 

JOVENS APRENDIZES 
COMEMORAM O SEU DIA
JOVENS APRENDIZES 
COMEMORAM O SEU DIA

A assistente social Elizabeth Gomes ressalta 
a importância desse Projeto para a empresa e para 
os jovens. “A Braile realmente se preocupa com o 
futuro do Brasil, e os jovens são fundamentais para 
a construção desse futuro”, destaca Elizabeth. 

Os jovens aprendizes da Braile pertencem à 
Arprom e Fulbeas.

Jovens comemoram o “Dia do Jovem Trabalhador” com almoço especial 

Ganhadores do sorteio:

 Thaisa, Igor e Maria Luiza
Jovens ganharam  kit e cartão

Almoço de confraternização

Elizabeth Gomes fala sobre a importância 
do projeto 



São PauloSão Paulo Porto AlegrePorto Alegre
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Na sexta-feira, 19 de abril, a Braile recebeu a visita 
do Dr. Glaucio Furlanetto, cirurgião cardiovascular pe-
diátrico, de São Paulo.

Dr. Glaucio veio acompanhado do Dr. Ulisses Croti e 
foi recebido pelo Dr. Braile e Renata Geron.

E na terça-feira, 23, a Braile recebeu a visita da 
enfermeira Nicole Silvestrin, da padronização da Santa 
Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Nicole conheceu a empresa acompanha da 
especialista de Produtos, Robersi Andreia Rodrigues, da 
Assistente Técnica Yohana Albrecht e da supervisora da 
Garantia da Qualidade, Liza Fachin.

Campo Grande
No mesmo dia, 23, os doutores José Lacerda e 

Thiago Miranda, do Hospital Universitário de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, também visitaram a Braile.

Dr. José e o Dr. Thiago, clientes Braile, conheceram 
o processo de fabricação dos nossos produtos. O gerente de 
fábrica, Guilherme Agreli, e a assistente técnica Ana Luiza 
acompanharam os médicos durante a visita.

Dr. Braile, Dr. Glaucio, Renata Geron e Dr. Ulisses 

Dr. José Lacerda, Ana Luiza, Dr. Thiago Miranda e Guilherme Agrelli

Liza, Robersi, enfermeira Nicole e Yohana

Voluntários da Braile em mais um “Dia da Beleza” no Hospita-Lar, de Rio Preto

DIA DA BELEZA 

Mais uma ação voluntária foi realizada pelos 
companheiros da Braile no dia 20 de abril, no Hospita-Lar 
Nossa Senhora das Graças, de Rio Preto. O grupo de 
voluntários se dedicou mais uma vez aos pacientes do 
Hospita-Lar, realizando o “Dia da Beleza”, alegrando o dia 

deles. “Quero agradecer a todos os voluntários que estão 
sempre dispostos a fazer a diferença na vida das pessoas”, 
agradece Elizabeth Gomes, assistente social. Os 
companheiros que quiserem fazer parte do Grupo de 
Voluntários da Braile, procurem o RH.
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Já curtiu
? 

Já curtiu
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Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

Lucas Monteiro Cardoso 
(Engenharia/Projetos) - 4

Aparecida de Fátima Giglioti 
(Engenharia Projetos) - 8

Maurício dos Santos Pontes 
(Portaria) - 10

Maria Amélia Santini 
(Vendas) - 5

Érico Marcelo Alves 
(Serralheria) - 8

Sandra Regina Leite Villa 
(Descartáveis) - 10

Nelson de Souza 
(Serviços Gerais) - 5

Regina Célia dos Santos 
(Contas a receber) - 8

Daniela Aparecida da 
Silva (Biológica) - 10

José Luiz Barbosa 
(Portaria) - 6

NOTÍCIASACEITA UM CAFÉ?
Competência e gentileza são algumas das 

qualidades das copeiras da Braile

Basta chegar uma visita na empresa, que o serviço de copa está 

pronto para entrar em ação.

Com eficiência, agilidade, bons modos e muita gentileza e 

profissionalismo, as copeiras Erica da Silva e Janaina Ramos 

atendem aos integrantes e visitantes das reuniões de trabalho, 

diariamente na Braile. 

Erica está neste serviço desde 2010, e durante este tempo ela 

se profissionalizou para oferecer o melhor, com qualidade e 

simpatia. Os cursos feitos foram de Montagem de Coffee 

Break, Brunch e Técnicas Básicas em Gastronomia e Curso 

de Oratória e Etiqueta Profissional, são essenciais neste 

segmento. “Atualmente, estou me especializando em 

informática, pois esse aprendizado hoje é 

indispensável e fundamental”, diz Erica.

A estudante de Enfermagem Janaina há seis meses 

está nos serviços da copa. Ela também fez o curso de 

Etiqueta Profissional para trabalhar no setor. “Hoje 

em dia precisamos saber nos portar de forma adequada 

em qualquer lugar”, destaca ela. 

As copeiras da Braile também se preocupam com a 

organização e decoração da mesa, para deixar tudo mais 

bonito e atrativo para as pessoas.

Esse trabalho é orientado pela supervisora do departa-

mento, Darci Montalvão, formada em Administração com 

ênfase em Hotelaria. 

Darci elogia muito o aprendizado das colaboradoras. “Elas 

sem dúvida estão treinadas para atuar com rapidez, pois o 

tempo todo trabalham em sincronia”, ressalta Darci.

A elas, que tornam as pausas para o café tão agradáveis nas 

reuniões, os nossos parabéns e muito obrigado.

Erica e JanainaErica e Janaina


