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ASSIM É A VIDA! ASSIM É A VIDA! 

A vida é feita de fases. Sem dúvida....As pá-
ginas viram e a vida vai seguindo, num desen-
rolar continuo de novos fatos, aprendizados, 
pessoas e ideias. E isso é bom! É, apesar de 
muitas vezes difícil, o que efetivamente dá 
sentido à vida. 
Imaginemos um mundo paralisado, crista-
lizado, inerte. Que mundo cruel seria....

"Fases, a vida é feita delas e todas elas 
passam, deixando estragos ou 

presentes... Mas passam". 
Roger Stankewski

E é com esse ciclo incessante de fases que a 
Braile Biomédica cresce e se desenvolve. É no 
movimento constante, nas sucessivas fases 
que conquistamos mais e mais força e 
maturidade. 
Quero contar-lhes uma novidade de minha vida 
pessoal: depois de cinco anos afastada, posso 
retornar a ser da diretoria do Conselho da 
Mulher Empresária da ACIRP. Um trabalho que 
gosto de fazer. Acredito que nenhum de nós 
tem uma vida plena se não dedicar parte de seu 
tempo à comunidade. A fase em que me 
encontro agora me permite retornar a esta 
atividade que tanto gosto e acredito. 

Acredito (e não só eu), todos nós da Braile 
acreditamos na formação de nossos jovens....e 
que linda fase é a juventude....ser jovem é não 
ter medo do novo, é encarar desafios com a 
alma e a cabeça abertas. Acreditamos na 
educação, na escola, no aprendizado. Vejam, 
portanto, caros leitores, nosso magnífico 
trabalho junto aos jovens. Um trabalho 
maravilhoso desenvolvido em parceria com 
nossos estagiários. Vocês ficarão orgulhosos ao 
saberem dos detalhes. 
Falando em fases, temos hoje a alegria em ter 
conosco Marcelo Rodrigues nosso novo diretor 
executivo. Certamente vocês já leram o 
currículo dele e sabem de sua sólida formação e 
carreira. Será muito bom tê-lo fazendo parte de 
nossa equipe. Seja bem-vindo Marcelo! Que 
essa seja uma fase rica e feliz em nossas vidas. 
Fase nova também em nossas exportações! 
Lineu de Andrade nosso coordenador de 
Exportação está extremamente motivado e 
muitas ações estão acontecendo. Saibam tudo 
lendo o artigo que ele escreveu. Vocês vão 
gostar e se entusiasmar! 
Estejamos abertos. Fases chegam, fases 
passam. Assim é a vida. 



ARTIGO

Balança comercial, em sentido estrito, significa a 
diferença entre o valor de exportações e 
importações de um país, estado, cidade ou 
região. Seu cálculo usa como referência o valor 
monetário obtido com as vendas (exportações) 
menos o gasto referente às compras (importa-
ções) praticadas no período. O objetivo de 
qualquer economia é buscar o superavit, ou seja, 
que o valor das exportações seja maior do que os 
das importações. Se ocorrer o contrário, pode-se 
dizer que houve déficit. A cidade de São José do 
Rio Preto fechou os últimos quatro anos com 
déficit em sua balança comercial. Embora esse 
cenário, em um primeiro momento pareça 
negativo, recomenda-se uma análise mais 
detalhada para entender os porquês desses 
números. Apesar do déficit, as exportações rio-
pretenses, no período de janeiro a maio de 2014, 
cresceram 89,72% em relação ao mesmo 
período de 2013. Os produtos que mais 
impulsionaram as exportações foram os da área 
médica, plantas e mudas, carrocerias para 
veículos de transporte, carnes e seus derivados. 
As importações cresceram 201,08% e os pro-
dutos com maior representatividade foram bens 
de capital, como, por exemplo, máquinas, ferra-
mentas, equipamentos, bens de consumo não 
duráveis, com destaque especial para o salmão, 
cujo aumento das importações acompanhou o 
crescimento do número de restaurantes que o 
elegeram em seu cardápio. Mas o que isso 
significa na prática? As indústrias rio-pretenses 
estão investindo em sua infraestrutura, 
buscando oferecer produtos melhores e mais 
competitivos. Esse cenário é bastante comum e 
pode ser visto aqui na Braile Biomédica, onde 
são importados equipamentos, máquinas, e 
matérias-primas que não são encontradas no 
Brasil. No caso das exportações, embora a 
representatividade de produtos primários ainda 
seja grande, deve-se dar destaque para os 
produtos manufaturados, que no acumulado de 
2014, representaram aproximadamente 50% do 
total. O Departamento de Exportação da Braile 
Biomédica vislumbra uma excepcional oportuni-
dade no mercado exterior, em razão da alta 
demanda por produtos médicos de alta tecno-
logia com preços competitivos. Para atender 
essa demanda de forma organizada e contínua, 
foi criada uma estratégia de trabalho visando 
guiar as ações do Departamento de Exportação. 

O primeiro passo foi mapear o 
fluxo de processos e reestru-
turá-lo de forma a garantir 
maior agilidade e melhor nível de serviço para os 
clientes. A atual rede de distribuição da Braile 
Biomédica está sendo avaliada e novos distri-
buidores passarão a trabalhar com produtos da 
empresa de forma exclusiva. Essa medida é 
muito positiva, pois dará segurança ao distri-
buidor para investir em estoque, equipe de 
vendas e divulgação. A Braile Biomédica, em 
contrapartida, terá mais confiança em apoiar 
seus distribuidores fornecendo apoio técnico-
científico e investindo na realização de eventos 
para divulgação da marca e seus produtos. A 
apresentação de workshops e treinamentos 
técnicos para cirurgiões e intervencionistas em 
parceria com distribuidores também faz parte 
dos planos da empresa. O objetivo é se 
aproximar dos clientes finais, receber opiniões e 
sugestões, bem como obter informações va-
liosas sobre os mercados, os principais com-
petidores, preços e oportunidades para desen-
volvimento de novos produtos. A Braile Biomé-
dica participará de duas grandes feiras no 
segundo semestre de 2014, dentre elas a FIME 
Show, que acontece anualmente em Miami - 
Estados Unidos - com foco no mercado da 
América Latina, e a MEDICA, que terá lugar em 
Düsseldorf – Alemanha - e é a maior feira de 
produtos médicos do mundo. A presença da 
Braile nessas feiras é fruto do relacionamento 
com a ABIMO/Apex, que fornece subsídios para 
estimular as exportações. A Braile Biomédica 
também obteve apoio para conseguir a 
certificação CE, que é indispensável para que os 
produtos possam ser comercializados no mer-
cado europeu, em alguns países do Oriente 
Médio e África. O primeiro produto que passará 
pela certificação é o oxigenador. Como resul-
tado, é esperado o reforço da marca Braile 
Biomédica no exterior, maior proximidade e 
interação com a classe médica por meio dos 
distribuidores e crescimento contínuo das 
vendas. O nome da empresa, por si só, já projeta 
confiabilidade e eficiência. Resta aumentar sua 
presença no mercado internacional, que 
apresenta grande demanda pelos produtos 
comercializados pela Braile Biomédica.
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A Braile e o Mercado Internacional

Por Lineu Andrade*

* Lineu Andrade - Coordenador de Exportação
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EM DESTAQUE

A oportunidade de aprender na prática

O estágio é uma fase especial no processo de 
aprendizagem, pois permite que o estudante, 
enquanto adquire conhecimentos acadêmicos, 
desenvolva a prática profissional, conhecendo 
as oportunidades e dificuldades da sua área de 
atuação. Grandes empresas já descobriram há 
algum tempo os benefícios em contratar 
estagiários. Além de necessário para a 
concretização do aprendizado teórico, é 
encarado como o início de uma escalada 
profissional, uma chance que hoje, felizmente, 
é dada a muitos. Com o intuito de incentivar o 
trabalho e colaborar para o crescimento 
profissional dos estudantes, a Braile Biomédica 
tem orgulho em ser uma dessas empresas que 
aderiram a contratação de estagiários, prova 
disso é que, segundo dados do RH, nos últimos 
dois anos já passaram pela empresa 
aproximadamente 100 estagiários. Mas, não é 
de hoje que a empresa apoia essa causa. O 
estágio na Braile Biomédica existe desde 1995. 
Foi criado à partir da crença da presidência e 
diretoria da empresa de contribuir com a 
educação no país e com a formação de 
profissionais qualificados. 

DE ESTAGIÁRIO A FUNCIONÁRIO
Para a empresa o estágio representa um 
eficiente processo de seleção e recrutamento 
de colaboradores, sendo alternativa de intro-
dução de novas ideias e talentos nas suas 
atividades. Ao longo desse tempo, alguns esta-
giários foram aproveitados e se tornaram 
funcionários. É o caso do Diretor de Produtos, 
Guilherme Agreli (que iniciou em 2004 como 
estagiário no Laboratório de Testes). Além de 
outros estagiários que também se so-
bressaíram e foram contratos como Juliana 
Fioroto, Denise Cristina, Enio Shiota, Dalton 
Conte, Marcos Vinicius, dentre outros. Para 
Enio Shiota, que começou como estagiário no 
Jurídico em fevereiro de 2000, “é uma 
conquista, indiscutivelmente, com um algo a 
mais que é a sensação da valorização, que 
motiva e impulsiona a buscar sempre mais.”
Atualmente a empresa possui nove estagiários, 

sendo Caroline Cury Tonoli (Recursos Huma-
nos), Beatriz da Cunha (Faturamento), Camila 
Diogo (Faturamento), Caroline Bianchini 
(Comunicação), Fernanda Cunha (Departa-
mento Pessoal), Milena Fachini (Adm/Finan-
ceiro), Beatriz Demetrio (Adm/Financeiro), 
Diane Ramos (Fiscal) e Sara Fernandes 
(Industrial), sem contar as turmas de fisiotera-
pia que se revezam durante o ano todo para 
estagiar em nossa empresa. 
Segundo Fernanda o estágio é “um ponta pé 
inicial para uma nova fase em minha vida, com 
a oportunidade de ser efetivada e mostrar 
minha vontade de colaborar com o 
crescimento da Braile por meio do que sou 
capaz de desenvolver.”
De acordo com a Coordenadora de RH/ 
Comunicação, Carline Miglioli, a importância 
em ter estagiários na empresa “é que podemos 
trazer a teoria aprendida em sala de aula para 
o ambiente de trabalho e além disso é a melhor 
forma de selecionar talentos para a empresa 
pois ao longo do estágio é possível conhecer a 
pessoa e decidir ou não por efetivá-la.” Além 
disso, o estagiário contribui para a oxigenação 
da mão-de-obra, trazendo novas ideias. “É 
uma ótima troca pois eles têm a oportunidade 
de colocar em prática aquilo que estão 
aprendendo e a empresa também cresce, 
principalmente com esta nova geração que 
está sempre antenada nas novas tecnologias. 
O intuito de contratá-los é a aposta em uma 
efetivação futura”, completa.
Mesmo que o estágio não se transforme em 
uma efetivação, para o estudante permanece a 
certeza de ter condições de disputar em um 
mercado de trabalho cada vez mais com-
petitivo.

As estagiárias: Beatriz, Milena, Fernanda, Camila, Diane. 
(Sentadas) Sara, Caroline, Caroline Tonoli e Beatriz Demetrio. 

(de pé) 



EM CENA

DRA. PATRICIA NO CMEE 

A Dra. Patrícia Braile foi nomeada, mais uma 
vez, membro da diretoria do Conselho da 
Mulher Empresária e Empreendedora (CMEE) 
da ACIRP, de São José do Rio Preto. 
Na manhã do dia 25 de junho o CMEE realizou 
uma reunião com suas conselheiras, desta vez, 
com o time completo. A diretora do Conselho 
Heloiza Vilela Curti, nomeou os cargos de cada 
uma das integrantes. 

SOBRE O CMEE
O Conselho da Mulher Empresária e Empreende-
dora é formado por um grupo de mulheres 
empresárias e profissionais liberais, dispostas a 
capacitar as lideranças femininas para enfrentar 
o mercado e incentivá-las a novos desafios 
empresariais. Desde a sua criação, em 2000, o 
CMEE vem defendendo os interesses da mulher 
empreendedora de São José do Rio Preto e 
região. Promove periodicamente palestras de 
capacitação para a mulher, com o intuito de 
incentivá-la a novos desafios, tornando-a figura 
presente em todos os setores da economia como 
força produtiva e potencial de liderança. O grupo 
também promove visitas técnicas em empresas 
associadas à Acirp e instituições, além de 
estimular o fomento de novos negócios por meio 
do networking. 

BRAILE NO URUGUAI

A Braile Biomédica, em parceria com o 
distribuidor de produtos LENTIX, do 
Uruguai, realizou um workshop em 
Montevidéu no dia 28 de junho, para 
apresentação de nossos produtos,  empresa 
e dos implantes biológicos e endovasculares. 
Cerca de 25 médicos, cirurgiões cardíacos e 
hemodinamicistas participaram do evento 
onde foi realizado uma sessão de hands-on 
para manipulação dos produtos.
O evento contou com a participação de 
Guilherme Agreli, diretor de produtos e 
Lineu de Andrade, coordenador de 
exportações. Segundo Lineu, “este tipo de 
evento é de grande importância para 
aproximar os clientes estrangeiros da Braile, 
e mostrar-lhe que há uma grande estrutura 
industrial, de pesquisa e desenvolvimento. 
São atividades importantes para mostrar a 
qualidade e segurança dos produtos 
brasileiros”. 

FOTOLEGENDA A Braile Biomédica 
foi destaque no 
Jornal Diário da 
Região (caderno 

Economia & 
Negócios), do dia 26 

de junho, como 
empresa que aposta 
no mercado exterior. 

Confira matéria na 
íntegra no nosso site: 

www.braile.com.br O coordenador de Exportação, Lineu Andrade, um 
dos entrevistados do jornal Diário da Região. 
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Diretoria do CMEE

... a Braile e seus produtos para médicos em Montevidéu

Médicos participam de Hands-On

Diretor de Produtos Guilherme Agreli apresenta ...
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Walter Sternieri Jr.
Diretor de Relações Institucionais

SOMOS BRAILE
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BOAS-VINDAS

Iniciou esta semana em nossa empresa o novo 
Diretor Executivo, Sr. Marcelo Rodrigues.
Marcelo possui formação em Engenheira 
Mecânica graduado pela UNESP, com MBA em 
Engenharia da Qualidade pela Escola Politécnica 
da USP, inglês fluente e experiência internacional 
por meio da implementação de projetos técnicos 
e de gestão empresarial nos Estados Unidos, 
Canadá e Europa, além da atuação em diversos 
setores da economia brasileira. Possui 16 anos de 
experiência profissional nas áreas de Gestão 
Empresarial, Engenharia, Manutenção, Pro-
cessos, Produção e Qualidade.
Foi Consultor Líder de Projetos de Gestão Empre-
sarial na Falconi Consultores de Resultado de 
2005 a 2014, liderando projetos de aumento de 
receitas, estruturação organizacional, redução 
de custos e melhoria de eficiência operacional, 
treinamentos em melhorias contínua através do 
método PDCA, desenvolvimento de ferramentas 
de gestão de custos, gestão de receita, 
manutenção e controle estatístico de processos 
em empresas como: TAM Linhas Aéreas, Sadia 
S/A, Gerdau Ameristeel, Gerdau, INBEV, Grupo 
Americanflex, entre outras.

A sala do novo Diretor ficará localizada no 2º 
andar (antiga sala da presidente) e a Dra. Patrícia 
ficará, a partir de agora, em sua sala no 5º andar. 
Ao Sr. Marcelo desejamos boas-vindas e muito 
sucesso no desenvolvimento do seu trabalho.

Novo diretor executivo Marcelo Rodrigues

Com o objetivo de expandir os negócios e, 
principalmente, visando alcançar uma  fatia 
maior do mercado internacional, nossa 
empresa iniciou, no mês de junho, o processo 
de certificação de produto para obtenção da 
Marcação CE (Conformidade Européia). 
Iniciamos a certificação pelos Oxigenadores 
de Membrana e estamos contando com o 
apoio da ABIMO que, em parceria com a 
Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos), fornece 
consultoria para elaboração de toda 
documentação técnica necessária.
Este será um projeto piloto que terá 
continuidade com os demais produtos da 
linha de circulação extracorpórea seguido 
dos implantáveis, válvulas e stents endovas-
culares. A marca CE quando afixada num 
produto representa a declaração do 
fabricante de que o produto está conforme as 
exigências da Legislação Européia (Diretiva 
93/42/CEE de 14 de Junho de 1993, no 
caso dos dispositivos médicos).
Representa o passaporte que os dispositivos 
médicos têm de possuir para que possam ser 
exportados para cerca de 28 países que 
compõem a União Européia além de alguns 
países do Oriente Médio e África.
A marcação CE é obrigatória para alguns 
produtos abrangidos por directivas 
específicas como, dispositivos médicos, 
elevadores, maquinaria, equipamentos de 
medição, brinquedos, computadores, 
telemóveis e lâmpadas.
A adoção da Marcação CE veio para facilitar a 
circulação de mercadorias entre os Estados-
Membros da União Européia.
Segundo Lineu, nosso Coordenador de 
Exportação, o mercado exterior é um dos 
grandes focos da empresa, e representa uma 
grande oportunidade de crescimento em 
vendas e internacionalização da marca 
Braile.

Marcação CE
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POSTURA NO TRABALHO

A Braile Biomédica busca levar cada vez mais 
conhecimento aos seus colaboradores, 
principalmente quando se trata dos Jovens 
Aprendizes, já que para a maioria, este é o 
primeiro emprego. 
Com frequência os jovens participam de pales-
tras e treinamentos e na terça-feira, dia 24 de 
junho, participaram de uma palestra minis-
trada pela Claudia Machado (Projetos), sobre 
“Postura no Trabalho”.
A palestra abordou cada passo do comporta-
mento no trabalho, chamando a atenção até 

para as redes sociais, orientando-os de como 
agir em cada situação. Para Claudia, essas 
palestras são importantes porque é no primeiro 
emprego que nascem as oportunidade de 
aprendizado de novos conceitos da construção 
da imagem pessoal e profissional. “A postura no 
trabalho, a etiqueta e boas maneiras fazem 
parte do processo do relacionamento 
interpessoal, portanto, vivenciar esses con-
ceitos desde cedo, sem dúvida, ao longo dos 
anos, possibilita ao profissional ser realizado e 
encontrar o sucesso”.

BRIGADISTAS PARTICIPAM DE TREINAMENTO PRÁTICO

Teve início o treinamento 
prát ico da Brigada de 
Incêndio da Braile Biomédica. 
Ministrado pela Técnica de 
Segurança do Trabalho, 
Daniela M. da Silva, o 
treinamento foi direcionado 
aos brigadistas da equipe de 
Combate ao Incêndio, que já 
participaram das aulas teóri-
cas. Durante o treinamento os 
brigadistas manusearam ex-
tintores e hidrantes, no com-
bate ao fogo simulado em 
área preparada para esse fim. 

Equipe de Combate ao Incêndio em treinamento

Claudia ministra o treinamento “Postura no Trabalho” aos Jovens Aprendizes

No dia 26 de junho o time de Futsal “Braile-B” conquistou mais uma vitória 
nos Jogos do Sesi, com o placar de 2x1 contra a equipe 'Protendit-A'. Nossos 

gols foram anotados por Danilo Torres e Luciano Fernandes. E, no dia 1º de julho, o time de Futsal 
“Braile-A” empatou em 1x1 com a equipe 'Pandin'. O gol da Braile foi marcado pelo goleiro Luciano 
Agueiro.

Confira os últimos resultados:



ANIVERSARIANTES

Dulce Helena Soares 
Descartáveis - 07

Elias José Dib
Descartáveis - 04

Rogério Nardelli Vilar
Manutenção Predial - 08

Antonio Paulo Marques
Físico/Quimico - 08

Erick de Rei Nunes
Biológica -04

Eliany Cristina Pereira
Biológica -10

04 a 10 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

SORTEIO 

Foram sorteados na tarde de terça-feira (24), 
livros de receitas doados pelo SESI de Rio 
Preto, dentre os títulos “Alimente-se Bem”, 
“Sabor na Medida Certa” e “Alimentos Fun-
cionais”. Os ganhadores foram: Rosangela 
Passarin (Endovascular), Eli Lulio (Serviços 
Gerais), Erica Ferrari (Endovascular), Roseli 
Pamplona (Endovascular), Claudete Martins 
(Faturamento), Kellen Camin (Faturamento), 
Poliane Alves (Faturamento), Beatriz Brandão 
(Faturamento), Débora Zuvela (RH) e Ricardo 
Siqueira (Logística-Unidade II).

DESAFIO DA MUDANÇA
Na última quinta-feira, 26, foi realizada a segunda 
parte do Seminário do Grupo “Gestão de Mudanças”, 
formado por Ana Carolina, Ana Cristina Olivieri, 
Eterno Macedo, Henrique Policarpo, Ivana Escabin, 
Silvia Colturato e Walter Sternieri. O assunto abor-
dado pelo grupo foi “O desafio da mudança” (o que é 
gestão de mudança, os pilares de gestão, tipos de 
mudanças na organização, maiores desafios, bases 
para um gerenciamento mais aberto e flexível entre 
outros). 
O próximo encontro do Programa de Gestores e 
Lideranças da Braile Biomédica será dia 17 de Julho 
com a palestra “Gerenciamento pelas Diretrizes”, com 
o Diretor Executivo Marcelo Rodrigues. Silvia, Ana Carolina, Ana Cristina, Ivana e Henrique

Débora, Poliane, Kellen, 
Claudete, Erica, 

Roseli e Rosangela.

Ricardo Siqueira 

Eli e Beatriz
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