
emos 30 anos de vida e eis que surgem novos 
tempos, novas alianças e oportunidades! TCaríssimos, a partir de hoje vocês lerão e ouvirão 

muito a respeito de nosso projeto BRAILE 30+5: 
PRESENTE AO FUTURO. Esse é o projeto que pavi-
menta nosso caminho rumo ao futuro...Rumo ao ano de 
2017, rumo aos 35 anos de vida  e, mais que isso, rumo 
a um tempo de enorme sucesso para a Braile 
Biomédica. 
Todos sabemos que a mudança é vital. Tudo muda, 
muda de novo, transforma e é esse o convite que venho 
fazer a você nessa comemoração de 30 anos: 
reinvente-se! 
Deixe cortar velhos galhos secos, retorcidos pelo tempo 
e deixe que venham novos brotos verdejantes, fortes e 
saudáveis. 
Deixe dogmas e paradigmas cristalizados e que novos 
ventos soprem e rejuvenesçam em seu rosto.
Queridos companheiros de caminhada, tenho a mais 
absoluta confiança de que o nosso time é especial e 
valoroso! 
Somos, sim, capazes de fazer da Braile Biomédica uma 
das empresas líderes no Brasil e referência inter-
nacional para produtos endocardiovasculares.

Sei também que esse novo tempo será de oportu-
nidade e crescimento para todos os que estiverem, com 
coragem, confiança e vontade, ao nosso lado para ven-
cer os desafios.
Temos uma missão de cinco anos gigante pela frente! E 
o segredo é um só: muito trabalho, muito trabalho!
Diante desse convite, conclamo sua energia, seu 
otimismo, sua confiança e compreensão! Se você 
aceitou o desafio, eis o momento, a hora é já!
Queridos companheiros e companheiras que seguem 
conosco: vocês são especialmente importantes para o 
sucesso deste projeto.
Sem vocês, sem sua determinação e coragem nada 
será feito, nada de novo acontecerá.
Ao celebrar estes 30 anos, fica-nos, portanto, a oportu-
nidade de agradecer o passado e o presente, e o con-
vite para celebrar o futuro; e é lá que nos encontra-
remos, muito em breve, colhendo os 
frutos dos nossos esforços. Mais 
uma vez, confio em vocês! 
Com carinho e admiração,

TRINTA ANOS: NOVOS TEMPOS, NOVAS ALIANÇAS 
E OPORTUNIDADES!

Meu querido colaborador, minha querida colaboradora:

Informativo interno da Braile Biomédica | Ano 18 - Nº 696 | 02 a 09 de setembro de 2013
www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Durante os próximos cinco anos, a Braile estará 
comprometida num importante projeto de cresci-
mento que envolve amplas frentes de trabalho.
Novos produtos, pesquisas clínicas, revitalização de 
produtos, treinamento e capacitação relacionados à 
Inovação, melhorias de processos, reestruturação de 
estratégia comercial e gestão profissional estão entre 
os caminhos escolhidos para levar a Braile a um salto 
de crescimento.
Os colaboradores serão motivados a participar 
ativamente de todas essas frentes de trabalho e 
conquistas. Muitas e boas novidades aguardam o 
time de profissionais da Braile nesses cinco e 
históricos próximos anos. 
A toda a Braile Biomédica, sorte e sucesso ao 
preparar um presente para o futuro: é a Braile 30+5.

Presente
ao Futuro
Braile comemora 30 anos com projeto
de crescimento e consolidação da 
marca para os próximos cinco anos.
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orria o ano de 1977 e um querido sonho meu 
começava a tornar-se realidade... O sonho de Cconstruir uma fábrica de produtos para cirurgias 

cardiovasculares. 
Montamos no IMC uma “oficina do coração”. Tinha um 
torno, uma furadeira e uma plaina junto com uma 
vontade enorme de pensar e fazer.
Com o desenvolvimento das válvulas de pericárdio, 
adaptamos mais uma área que chamávamos de “sala 
limpa”, para fabricar as próteses.
A ideia foi se transformando em uma oportunidade para 
desenvolvimento de uma Fábrica de equipamentos 
cardiovasculares.
Finalmente, a gestação que durara cinco anos 
consolidou-se em agosto de 1983, como “Equipa-
mentos Cardiovasculares Rio Preto Ltda”, com a 
redação do Contrato Social, registrado no mês 
seguinte. Começamos numa casa pequena, com 
poucos funcionários, cuja maioria dedicava-se a 
confeccionar válvulas. Dispúnhamos também de uma 
área de eletrônica e de mecânica, onde fabricávamos 
Bombas de Circulação Extracorpórea e muitos outros 
produtos artesanais. Geralmente eram fabricados em 
aço inoxidável, cuja demanda era alta naqueles tempos 
em que nada era descartável.
Não poderia faltar uma divisão de “Cirurgia Experi-
mental”, que foi bem montada em uma construção 
adrede erigida, pois havia muito a ser experimentado 
antes de ser usado nos pacientes.
Foi ainda nesta fábrica de “fundo de quintal” que 
fizemos os primeiros oxigenadores de membrana, uma 
conquista muito avançada na época.
Mas a ideia já havia nascido há muitos e muitos anos, 
enquanto eu, ainda jovem, estudava Medicina e fui 
trabalhar com o meu mestre querido, Dr. E.J. Zerbini. 
Uma vez com ele a Oficina do Coração, que pertencia 
ao Departamento de Cirurgia do Prof. Alípio Correia 
Neto, transformou-se em minha casa. Lá, eu e Adib 
Jatene, fazíamos experiências construindo oxigena-
dores, válvulas, e o que mais se fizesse necessário às 
primeiras cirurgias cardíacas. Ou nós construíamos ou 
a cirurgia cardíaca iria logo, logo morrer, pois, o material 
que ela exigia era totalmente importado e com dificul-
dades além de serem caríssimos. 
Mas se ficar lembrando todo este passado que tem 
mais de 50 anos este jornalzinho é pequeno; assim 
outro dia volto a este assunto. Aqui, e agora, eu e Maria 
Cecília queremos falar da Braile Biomédica, que neste 
ano completa 30 anos. Ela é jovem ou é velha? 
Não sabemos responder, mas podemos afirmar que 
enormes mudanças aconteceram nestes anos todos, 
principalmente agora, pois afirmam os estudos e os 
especialistas que 30 anos é um “ano mágico”: ou a 

empresa se atualiza em sua gestão ou morre. Decidi-
mos ficar vivos...Para tanto, estamos trabalhando num 
projeto desafiador e instigante. É o projeto Braile 30+5: 
Presente ao Futuro, que vocês passarão a conhecer e 
a vivenciar. Nossa empresa nasceu do sonho, como 
todos sabem, e é da somatória de sonhos que nasce a 
realidade, portanto, eu e a Maria Cecília continuamos 
sonhando e todos juntos veremos este projeto tornar-se 
real. Esta é nossa crença, é nosso legado às próximas 
gerações!
Além da Bio, outro aniversariante, muito querido é o 
nosso jornal “A Semana”, que está completando 18 
anos. Está, pois, em plena maioridade! Como nasceu 
este importante serviço que oferecemos aos colabo-
radores, amigos e familiares? Segundo minha colabo-
radora neste artigo, a Maria Cecília, “A Semana” surgiu 
da criatividade do Domingo! Ele queria um jornal que 
servisse para os de dentro da Bio e para os amigos de 
fora. Um jornal com notícias interessantes sobre a 
fábrica, seu pessoal e sobre o mundo da cirurgia 
cardiovascular que pudesse interessar desde o nosso 
pessoal mais simples até os mais graduados, médicos e 
leigos, criando assim um elo de comunicação entre 
todos nós”.
Que grande desafio, que durante todos estes anos tem 
sido realizado pela nossa querida redatora, a jornalista 
Elma Eneida Bassan Mendes, que o faz com amor, 
dedicação e muita eficiência. Quantos nascimentos 
foram contados, aniversários, festas, novos produtos, 
participação em congressos, homenagens recebidas, 
etc.
Se alinharmos os 4 jornais por mês vezes 12 meses do 
ano, vezes 18 anos, imaginem a quantidade de notícias: 
Uma vida! Ou seja, cerca de 800 edições. Considerando 
vários períodos “turbulentos” em que ele falhou, 
estamos hoje no número: 696. 
A cada inovação, aí estava o nosso pessoal, Elma e sua 
equipe composta pelos colaboradores, Gleisson, Eloíse 
e Rômulo, que deu uma enorme contribuição a procura 
de levá-la ao nosso jornal, amorosamente chamado 
“jornalzinho”. Como exemplo destas inovações, 
podemos citar sua edição eletrônica desde o ano de 
2009. Mais recentemente, outra contribuição deste 
pessoal é a Bio no Facebook, meio de comunicação que 
muito agrada aos mais jovens. 
A todos nós que pertencemos à Bio, 
nossos PARABÉNS!

Dr. Domingo Braile 
Dra. Maria Cecília B. Braile
Presidência do Conselho de Administração
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A NOVA ESTRUTURA DA DIREÇÃO DA BRAILE
Apresentamos o novo perfil da direção da Braile Biomédica. Juntos faremos de nossa empresa uma referência de 
liderança, tradição e excelência no mercado de produtos endocardiovasculares.

Patrícia Braile - Diretora Presidente 
Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), tem 
Especialização em Didática do Ensino Superior e é Mestre em Filosofia do Direito 
pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo. Possui Master of 
Business Administration (MBA) em Gestão de Empresas familiares pela Fundação 
Dom Cabral. Há 21 anos trabalha na Braile Biomédica e há cinco anos é presidente 
da empresa.

Walter Sternieri - Diretor Comercial 

É engenheiro agrônomo, 
formado pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), 
campus de Jaboticabal. Possui 
Master of Business Adminis-
tration (MBA) em Gestão de 
Empresas familiares pela 
Fundação Dom Cabral. Por 
nove anos, foi gerente comer-

cial na SA Indústrias Votorantim 
(São Paulo) e por dois anos trabalhou na Secretaria 
de Agricultura do Estado de São Paulo, em Santa 
Fé do Sul-SP. Trabalha na Braile Biomédica desde 
1994, onde é Diretor Comercial.

David Peitl - Diretor Industrial 

Engenheiro mecânico formado 
pela Faculdade de Engenharia 
Industrial (FEI), é Diretor Indus-
trial da Braile Biomédica. Atua na 
área de produção de todas as 
linhas de produtos (mecânica, 
descartáveis, eletromédicos, en-
dovascular e biológica). 
Possui longa experiência na área 

de fabricação, inovação e desenvolvimento de 
produtos médicos.

Guilherme Agreli - Diretor de Produtos 
É físico-médico, formado pela USP de 
Ribeirão Preto, e atuou por nove anos 
como gerente da Divisão Endovascular 
da Braile Biomédica, coordenando as 
atividades de desenvolvimento e produ-
ção de implantes endovasculares. Parti-
cipou do desenvolvimento de 10 tipos 
diferentes de Endopróteses Autoexpan-
síveis já registradas na Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e em uso clínico. 
Atuou também junto às equipes médicas, dando treina-
mento e suporte técnico no uso e aplicação das endo-
próteses.

Eric Mifune - Diretor Administrativo
e Financeiro

NOVA ESTRUTURA ÁREA COMERCIAL 

REGIÂO AZUL (SUL): 
Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Gerente: Eder William de Oliveira Mota
eder.mota@braile.com.br 

REGIÃO VERMELHA (SÃO PAULO) 
São Paulo Capital, Grande São Paulo e Interior  

Gerente: Priscila Neviani 
priscila@braile.com.br

REGIÃO VERDE 
(Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro). | Gerente: Rosangela Rossini 
rosangela@braile.com.br 

REGIÃO AMARELA - (NORTE/NORDESTE) 
Gerente – A definir   

responsável é a Rosangela Rossini)
(Até que não seja definido, a 

Administrador público pela Fundação 
Getúlio Vargas (EAESP-FGV) e Master 
in Business Economics (MBE) com 
ênfase em finanças pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabili-
dade (FEA-USP). Atuou por 10 anos em 
Corporate Banking (crédito e área 
comercial) no Citibank, Santander, Itaú e 
Itaú BBA. Nos últimos nove anos, além 

de empreender em diversos segmentos, 
assessora empresas no redesenho de processos finan-
ceiros, de qualidade e governança corporativa, na reestru-
turação de dívidas e em operações de Fusões e Aquisições.
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 válvula da Braile é boa, funciona mesmo? 
pergunta, feita por minha cunhada, representa a   Aansiedade de cada parente ou pessoa que vai 

utilizar um produto fabricado por nós. A dúvida existia 
porque o pai dela, meu sogro, havia concluído uma 
série de exames, e a calcificação de sua válvula aórtica 
somente poderia ser corrigida com o implante de uma 
prótese biológica. Por ele estar com 84 anos, teria de 
ser uma válvula transcateter e o médico, Dr. Diego, 
indicou o produto da Braile. 
Antes de responder, meus pensamentos rapidamente 
viajaram pelos cinco anos que trabalhamos com os 
colegas da Braile. Projetos, desenhos, inúmeras 
reuniões, protótipos, feiras, testes, auditorias, normas, 
Anvisa, mais testes, viagens, treinamentos, con-
gressos, validações, etc., se mostraram muito 
importantes, mas o que me tranquilizou foi o fato de 
conhecer pessoalmente as pessoas envolvidas. Eu 
tenho a certeza de que cada um contribuiu com o 
melhor de si, desde as tarefas mais periféricas até as 
mais complexas. Diante disso, minha resposta a ela e a 
toda família foi: pode marcar o procedimento, pois ele 
terá à sua disposição uma excelente válvula 
transcateter.
Quatro dias depois do procedimento, meu sogro estava 
voltando para casa. Sua vida melhorou muito e o difícil é 
segurá-lo, pois agora se sente "turbinado".
A cada dia nós fazemos produtos que proporcionam 
essa alegria a centenas de pessoas. O trabalho de cada 
um, por mais simples que seja, contribui para isso.
Nessa etapa que se inicia, na maturidade dos 30 anos 
de existência da Braile, reforçamos o compromisso de 
dar sempre o melhor de nós. Um rosto desconhecido ou 
um parente que precise utilizar nossos produtos pode 
ter a certeza que contará com o que existe de melhor.
A mensagem que deixo a todos é a que recebi de meu 
pai: Tudo que você for fazer, faça como se fosse 
para Deus.

Essa 

David Peitl
Diretor Industrial

Walter Sternieri Jr.
Diretor Comercial

COMO SE FOSSE PARA DEUS

Grandes mudanças estão por vir na área comercial da 
Braile Biomédica. Acreditamos que o foco é, sem 
dúvida, sermos mais agressivos em relação ao 
mercado. Para tanto, dividimos o Brasil em quatro 
regiões. Destas, três já têm uma gerência qualificada. 
Além de gerentes, contamos com vendedores 
próprios, e com nossos parceiros, representantes e 
distribuidores, trabalhando de acordo com a nova 
filosofia Braile Biomédica.
Temos metas e prazos a cumprir e, para isso, temos 
que estar unidos, fabricar bons produtos, intensificar a 
quantidade e qualidade de treinamentos para 
vendedores, médicos, distribuidores, representantes 
e especialistas de produtos. Estaremos, assim, mais 
presentes e atuantes no campo. 
Além da cirurgia cardíaca, buscamos alcançar novos 
mercados e clientes. Temos produtos para nos 
orgulhar, um deles, a Inovare, válvula transcateter que 
está crescendo em vendas e com bons resultados 
alcançados. Vários projetos estão em andamento 
para aumentar nosso portfólio de produtos. Nossas 
novas metas estão baseadas no tamanho do mercado 
nacional do setor de cirurgia cardíaca e vascular, que 
é de aproximadamente 390 milhões de reais. Estudos 
clínicos de produtos, pesquisas, marcação CE, 
projetos e inovação. Com isto teremos condições de 
vender e exportar muito mais. O mercado para 
exportação é gigante e a alta do dólar traz vantagens 
competitivas às indústrias nacionais. Ou seja, 
estamos num momento mais competitivo. Sem dúvida 
alguma, o governo brasileiro vem fortalecendo a 
indústria nacional, sem protecionismo, mas com 
justiça e isonomia. Com isto, tudo e muito trabalho, 
temos certeza de que venceremos. Termino meu texto 
com a frase de Bernard Shaw: "É impossível haver 
progresso sem mudança e, quem não consegue 
mudar a si mesmo, não muda coisa alguma".

MUDANÇAS NECESSÁRIAS
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ermos empresa líder de mercado e referência 
mundial de produtos e tecnologia para cirurgia Scardiovascular: é por isso que temos vivenciado 

tantas mudanças na Braile Biomédica. 
Esta é uma visão que nos une e deve ser o sonho que 
nos motiva, e que para se tornar realidade precisa da 
dedicação, empenho e comprometimento de todos. 
Chegou a hora de mostrar que podemos fazer mais, ser 
melhores e ir além do que já era uma posição de 
destaque e orgulho. 
É o momento onde suor deverá ser derramado com 
muita convicção, e alguns conceitos e práticas aban-
donados para alcançarmos nossos objetivos em um 
futuro breve. 
Uma das novas formas de trabalho que adotamos é a 
integração das áreas da empresa, para nos 
colocarmos em uma rota de desenvolvimento acele-
rado. 
Os conhecimentos diversos que temos devem ser 
alinhados e aliados à nossa necessidade de inovar, e 
aplicar rapidamente soluções para melhorias e 
criações de produtos. Não temos tempo para aguardar 
condições ideais e fatores ótimos para um grande 
momento; devemos por em ação as capacidades e 
recursos que temos, e que podem estar ocultos, 
dispersos ou mal utilizados. Nossos talentos devem ser 
revelados e complementares. Juntos somos mais 
que somente a soma de indivíduos. Sabemos o que 
queremos ser e estamos empenhados em chegar lá. 
O comprometimento e dedicação de todos é a maneira 
como conseguiremos atingir estes objetivos.

Guilherme Agreli
Diretor de Produtos

Eric Mifune
Diretor Administrativo e Financeiro

JUNTOS SOMOS MAIS
BRAILE 30+5:

PRESENTE AO FUTURO

gradeço a todos vocês pela rica experiência que 
estou tendo e pela oportunidade de me tornar Aparte de uma história tão inspiradora.

Em seus 30 anos, a Braile Biomédica se firmou como 
um respeitado centro de excelência de tecnologia 
nacional. Nos próximos 5, os desafios serão ainda 
maiores e a missão é ser líder nacional e referência 
internacional no mercado cardiovascular.
Cumprir esta meta só será possível com a dedicação, o 
empenho e o comprometimento de todos. Meu desafio 
pessoal é oferecer as condições para isto, tentando 
implantar as mais modernas práticas em gestão sem 
deixar que a empresa perca o melhor da cultura que a 
fez chegar até aqui.
Sempre pautados pela ética e pela justiça, vamos gerir 
cada projeto, do mais simples ao mais complexo, com 
planejamento e controle, e, assim, buscar a eficiência 
que nos colocará em condições de competir, de igual 
para igual, com as grandes empresas globais do setor.
Temos muito trabalho pela frente, mas, como 
recompensa, serão inúmeras as oportunidades de 
crescer, pessoal e profissionalmente, num ritmo tão 
acelerado quanto o da própria empresa.
Sinto-me motivado e animado com tudo o que temos a 
realizar juntos nos próximos anos, com a nova empresa 
que podemos construir e com o impacto que nossos 
produtos terão na vida de quem os usa.
Para mim, é um prazer e uma honra ser, em conjunto 
com os demais diretores e com os membros de nosso 
Conselho de Administração, um dos líderes deste 
projeto.
Assim, convido-os a abraçarem este projeto e a leva-
rem a Braile Biomédica do Presente ao Futuro. Numa 
empresa cujos produtos salvam vidas, estaremos 
dando um Presente ao Futuro.
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Na próxima edição de A SEMANA confira a cobertura completa da Festa #TamoJunto

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica
Criador e Idealizador: Prof. Dr. Domingo M. Braile - domingo@braile.com.br  | Jornalista Responsável: Elma Eneida B. Mendes (MTB 16.782) - elma@braile.com.br |

Reportagem e Diagramação: Eloíse Dóro (MTB 54.174) -  eloise@braile.com.br |  Fotos e Arte Final: Gleisson Maia - gleisson@braile.com.br 

Lançamento do Mural e do Projeto 30+5: Presente do Futuro

Família Braile e diretores Equipe de Vendas presente na festa

O mural agradou muito

Alegria na comemoração Coreografia do Bertinho
Juntos nos 30 anos

Confraternização de setores

Fotos: Gabriel Pagano


