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Caros colaboradores, 
Olhem só a diversidade de assuntos e fatos que 
temos a contar e que vivemos nesses dias...
Nossos dias são riquíssimos... Vão desde visitas 
pra lá de ilustres a viagem para a África e 
parcerias internacionais de desenvolvimento de 
novos produtos. Que tal? 
Eu,  pessoalmente,  f i co muito fe l i z  e 
entusiasmada com todo esse movimento. 
É isso que traz e faz a riqueza de nossa Braile 
Biomédica.... É nossa capacidade de agir, de 
reagir, de superar, de "sacudir a poeira e dar a 
volta por cima"! 
Esse é nosso DNA! 
Pois então, vejam alguns exemplos que 
mostram como foram incríveis esses nossos 
últimos dias!
-  T i vemos  Aud i to r i a  da  BRTUV para 
recertificação das normas NBR ISO 9001:2008 e 
NBR ISO 13485:2004 e os certificados do 
INMETRO, portaria 350!! Uma auditoria 
completa, séria e comprometida, que só nos faz 
trabalhar mais e melhor em prol de nosso 
sistema e de nossos produtos. 
- Recebemos a visita de Paulo Henrique 
Fraccaro, nada mais nada menos que o 
Superintendente da Abimo (Associação 
Bras i l e i ra  da  Indúst r ia  de  Ar t igos  e 
Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratórios), que veio até 
nossa empresa para conhecer nosso trabalho e 
nos dar inúmeras sugestões de novos negócios e 
oportunidades no Brasil e no exterior. Foi 
excelente! 

- Nosso engenheiro Marcos Vinicius foi à Angola, 
na África, para avaliar o uso de nossos produtos 
nas instalações hospitalares daquele país e 
atender às necessidades de manutenção e 
reciclagem de treinamento dos usuários. Um 
trabalho feito à perfeição! 
- Estamos em fase final de desenvolvimento de 
um novo oxigenador em parceria com uma 
tradicional empresa da Inglaterra. Com certeza 
esse novo produto trará avanços técnicos e 
abrirá mil portas para novos negócios. 
- E, para finalizar nossa semana, tivemos no 
CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo) um encontro com Paulo Skaf (presidente 
da Federação e do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo), quando pudemos mais 
uma vez ouvir do presidente da confederação 
das indústrias do Estado de São Paulo, as 
expectativas para 2015 e 2016. Além disso, a 
oportunidade de novas parcerias entre a Braile 
Biomédica e o SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) e a chance de alertar 
as autoridades sobre o risco de não se 
atentarem sobre os problemas que afligem as 
indústrias médicas nacionais. 
Pois então, caros colaboradores, tenho a 
absoluta certeza de que vocês concordam 
comigo... estamos fazendo, 
criando, trabalhando sem 
parar... e isso faz de nós uma 
empresa riquíssima! 

Nossa riqueza

"O saber é riqueza, mas de 
qualidade tal que a podemos 

dissipar e desbaratar sem 
nunca empobrecermos."

Marquês de Maricá
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Esta crônica denomina-se TRISTEZA, por ser 
este meu sentimento, que se renova a cada dia, 
a cada momento, vendo a ruína em que o nosso 
Brasil se encontra...
Agora no ocaso da minha vida, aqui nesta 
dimensão, pois, certamente existem outras, 
com 77 anos, estou fora da curva de expectativa 
de vida, no Brasil: cerca de 70 anos para os 
homens e 76 para as mulheres, portanto estou 
vivendo de "lambuja”!
Sinto enorme tristeza por ter que conviver com 
tanta desfaçatez, em um país, que poderia ser 
de primeiro mundo, mas continua a ser de 
terceiro, apesar das “ilhas de excelência” que 
tem, ou melhor... que tinha. 
Não me conformo em conviver com condutas 
degradantes como as que citarei a seguir:
1- Ver a Petrobras, pela roubalheira e falta de 
gestão, ser motivo de vergonha internacional e 
termos que tolerar o grande aumento do custo 
da gasolina, diesel e derivados do petróleo, 
quando este insumo teve seu preço reduzido à 
metade no mercado internacional nos últimos 
anos!
O programa do Etanol, uma solução criativa em 

matéria de energia renovável, 
ser sepultado pela falta de visão 
d e  u m  g o v e r n o  m í o p e , 
p r e j u d i c a n d o  t o d a s  a s 

empresas, agricultores e trabalhadores que se 
aventuraram na configuração desta matriz 
energética. 
2- A Embrapa, que fez do Brasil um dos maiores 
produtores de grãos do planeta, viver à mingua, 
apesar da atividade agropecuária ser a única 
que é ainda positiva para a balança comercial 
brasileira, apesar dos preços internacionais 
terem sido reduzidos pela bolsa de Chicago, que 
comanda os preços destas comodites. 
3-  Comprovar que a indústria brasileira que já 
foi competitiva estar agora com mão estendida, 
pedindo esmolas, que nunca chegam! 
Neste particular minha família sofre física e 
moralmente, a crise que se instalou no setor, 
principalmente nas empresas inovadoras, como 
a nossa, criadoras de empregos de qualidade, 
com alto valor agregado aos produtos. Estas 
estão altamente sacrificadas pelo alto custo da 
pesquisa, sem qualquer respaldo das agências 
financiadoras. De resto todo o setor industrial 
está falido, pelos altos impostos que aumentam 
todos os dias, e os impagáveis encargos 
trabalhistas, que tornam a mão de obra 
brasileira uma das mais caras do mundo, apesar 
dos empregados ganharem muito pouco! 
A consequência direta é o famigerado 
desemprego que cresce a olhos vistos, criando 
insegurança e desânimo em toda a população.
4- Conviver com a falácia do custo e da falta de 

Continua na próxima página
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energia elétrica no país, que tem o maior 
potencial de geração hídrica, a mais barata e 
menos poluente entre todas as outras, por falta 
absoluta de um mínimo planejamento. 
E ainda pior, pagar pela eletricidade o mais alto 
preço do planeta de maneira absolutamente 
inexplicável!
 Cabe-me aqui, fazer algumas comparações 
para demonstrar-lhes este absurdo: 
Uma residência padrão na Flórida tem 
aquecimento central elétrico, fogão elétrico, 
lava louça, lava roupa, secadora e ar 
condicionado. 
O consumo da casa padrão com 4 pessoas, é de 
1250 KWH com custo de U$152 (R$ 412). Nas 
mesmas condições, em Barão Geraldo (região 
de Campinas) a conta ficaria em R$ 625,25, sem 
frio, sem fogão elétrico etc.
Para ficar mais fácil de entender: nos EUA 1,0 
KWH custa R$ 0,33 e aqui no Brasil R$ 0,50, um 
absurdo! 
Mas se o leitor quiser ficar ainda mais revoltado 
vejam os preços da mesma quantidade de 
energia nos nossos vizinhos: Argentina 1,0 KWH 
custa R$ 0,088 e no Paraguai R$ 0,084
5- Não vou escrever sobre a segurança, pois, a 
situação é tão preocupante e inverossímil que 
foge a qualquer raciocínio lógico.
6- Também não vou cansa-los entrando mais 
uma vez no batido assunto da educação, sobre o 
qual já esgotei todos os argumentos plausíveis, 

que todos conhecemos. 
Sem uma educação formal de qualidade, 
jamais  poderemos asp i rar  qua lquer 
diferenciação dos nossos cidadãos e 
consequentemente da nação.
7- Deixei para o fim, meu lamento pelo caos 
que ocorre na saúde, assunto também 
esgotado devido a hecatombe em que 
vivemos, mas desejo dividir com os prezados 
leitores a situação de abandono que atinge a 
Cirurgia Cardiovascular brasileira, um dos 
marcadores da viabilidade deste nosso Brasil, 
que uma a uma vai perdendo todas suas “ilhas 
de excelência”.
A Cirurgia Cardiovascular foi fundada no país 
por  p ione i ros  que com mui ta  v i são 
implantaram a especialidade, quando poucos 
países do mundo estavam preparados para 
realizá-la.
Em 1953 foi feita nos EUA a primeira operação 
do coração a “céu aberto”, isto é, sob visão 
direta das câmaras cardíacas com todos seus 
elementos anatômicos.
Se nos EUA iniciaram esta aventura, em 1953, 
já em 1955 a técnica foi implementada no 
Brasil, o primeiro país a realizá-la em todo o 
Hemisfério Sul... uma proeza para a época!
Mas esta história merece um artigo só para ela, 
prometo vou escrevê-la.

Diário da Região, 21 de Junho de 2015

Ministrado pela Técnica de Segurança do 
Trabalho, Daniela M. Silva, os colaboradores dos 
setores de Usinagem e Ferramentaria passaram, 
no dia 30 de Junho, por um treinamento para 
reciclar as informações sobre a segurança no 
trabalho.
O treinamento abordou a importância do uso do 
EPI (Equipamento de Proteção Individual) e o 
cumprimento das normas de segurança no 
ambiente de trabalho.

Esse é o início do ciclo de treinamentos para 
reciclagem neste tema. Todos os colaboradores 
da produção passarão pelo treinamento.
Para Daniela, a segurança no trabalho deve ser 
contínua. “Os treinamentos e palestras são as 
formas mais eficazes para evitar o acidente de 
trabalho e ter um ambiente cada vez mais 
saudável”.

SEGURANÇA NO TRABALHO

Daniela ministrando a palestra
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EM DESTAQUE

Durante o mês de Junho, especificamente na 
semana de 22 a 26, a Braile Biomédica passou 
por uma auditoria, a fim de garantir e assegurar 
os processos de gerenciamento da qualidade e 
manter seus certificados.
O objetivo desta auditoria, segundo Luciana 
Vicentini (Qualidade), “foi confirmar se os 
requisitos definidos na norma NBR ISO 
9001:2008 e NBR ISO 13485:2004, para o 
Sistema de Gestão da Qualidade, estão 
atendidos, ou seja, verificar a conformidade do 
Sistema e a revalidação do certificado BRTUV / 
INMETRO (ELETROMÉDICOS)”.
Realizada por Leandro Azevedo Carneiro Silva 
(Auditor Responsável) e Rosimeire dos Santos 
(Equipe), a auditoria de recertificação é um 
processo de extrema relevância para todas as 
organizações, sejam elas grandes ou pequenas 
e o processo reflete a preocupação com a 
melhoria contínua da qualidade na prestação de 
serviços.
Para as empresas, obter a recertificação significa 
o completo amadurecimento do sistema de 
gestão pautado nos requisitos da qualidade e 
garante que o trabalho seja pautado dentro das 
melhores práticas, garantindo eficiência e 
eficácia a todos os processos que fazem parte da 
rotina de trabalho.
De acordo com Sandro Ottoboni (Qualidade e 
Projetos), “De maneira geral, o processo foi 
importante para assegurarmos que todos os 
requisitos das normas (ISO 9001 e ISO 13485) 
estão sendo atendidos, e também para detectar 
alguns erros e oportunidades de melhorias”.

As empresas que já possuem a certificação têm 
a certeza do desenvolvimento de um trabalho 
assertivo e direcionado junto aos seus clientes e 
colaboradores.
Para Luciana, “a auditoria é importante para 
evidenciarmos aos nossos clientes e ao 
mercado que estamos qualificados conforme os 
requisitos, com foco na satisfação de nossos 
clientes”.
Com o final da auditoria, segundo Sandro, a 
equipe está trabalhando em algumas não 
conformidades pontuais que foram verificadas. 
“E a seguir daremos início às melhorias 
sugeridas pelos auditores da BRTÜV”, completa.

AUDITORIAAUDITORIA

Braile Biomédica e seus colaboradores passam por auditoria para recertificações
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Sobre a Empresa Auditora:

A BRTÜV atua no mercado 
Brasileiro há mais de 15 anos na 
área de cert i f i cações,  inspeções e 
treinamentos e pertence ao TÜV NORD 
GROUP da Alemanha e ao IBQN do Brasil. 

Setor passando por auditoria



EM CENA
PRÓXIMA PARADA: ÁFRICA!

As exportações para a Braile Biomédica vem 
aumentando consideravelmente e atualmente 
a empresa exporta para aproximadamente 25 
países, como Síria, Portugal, Paraguai, Uruguai 
e Rússia.
Dentre os países que mais exportamos está a 
Angola, que hoje, representa sozinha 10% do 
faturamento de exportação da empresa.
Conhecida por ter uma saúde precária e a 
e l e v a d a  i n c i d ê n c i a  d a s  d o e n ç a s 
infectocontagiosas, a Angola recebe ajuda de 
muitas instituições do mundo todo, a fim de 
levar tecnologia e a melhora nessa situação tão 
preocupante.
Por conta dessas dificuldades, a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), através da 
colaboração do governo e outros parceiros, 
busca desenvolver o país no domínio da saúde, 
além de prestar apoio técnico e logístico aos 
programas do país.

As vendas para a Angola se dão por meio da 
empresa ITC - Itercontinental Trading 
Company LDA, nosso distribuidor e dentre os 
produtos mais procurados e vendidos, segundo 
Milena Fachini (Exportação), estão os das 
linhas cardiovascular e biológica, com produtos 
como oxigenadores e válvulas.
Desde 2008 possuímos no Hospital Josina 
Machel - Maria Pia, as máquinas BEC e ECOBEC 
e durante a semana de 21 a 26 de Junho, o 
coordenador de desenvolvimento da Braile 
Biomédica, Marcos Vinicius, foi até o local fazer 
a manutenção nessas máquinas.
Para a Braile Biomédica, fazer parte do 
desenvolvimento de um país, no aspecto da 
saúde, com o intuito de ajudar a salvar vidas, é 
gratificante. 
É prova de que a nossa luta e o nosso trabalho é 
para muitos, a cura!

Confira os países que exportamos:
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A Braile Biomédica, em parceria com a Chalice Medical, empresa de 
produtos médico-hospitalares da Inglaterra está produzindo e 
montando um oxigenador que entre os benefícios, está a redução de 
matéria-prima e custo.
Essa parceria foi acertada no final do ano passado (novembro/2014), 
após a participação da Braile Biomédica na Feira Médica, onde as partes 
se conheceram.
Para Milena Fachini, analista de exportação, “juntar duas empresas de 
pequeno porte a nível mundial e unir suas forças e recursos, é viável e 
compensatório, além de abrir portas no mercado Europeu, onde a 
Chalice já atua e tem seus clientes”.

PARCERIA COM EMPRESA DA INGLATERRA

Protótipo

“Se não falar, ninguém fica sabendo e 
consequentemente, ninguém faz nada”. É com 
essa atitude que a Dra. Patrícia Braile fala sobre 
a reunião que participou, junto ao Analista de 
Negócios, Rafael Braile e o Coordenador de 
Exportação, Lineu andrade, na última sexta-
feira, dia 26, com o presidente da Federação e 
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp e Ciesp), Paulo Skaf. 
A reunião que aconteceu em Rio Preto, tratou 
sobre o momento de dificuldade financeira pelo 
qual o Brasil está passando e contou com a 

ENCONTRO COM PAULO SKAF

presença e participação de muitos empresários 
da cidade.
Durante o bate-papo, a presidente da Braile 
Biomédica, teve a oportunidade de falar sobre a 
situação da cirurgia cardíaca no Brasil, além de 
discutir sobre os desafios e a luta da empresa 
em se manter ativa, devido aos problemas de 
atraso de pagamentos, o congelamento da 
tabela de preços do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e demais questões.
Para Dra. “é preciso levar o conhecimento a toda 
população e demais meios de comunicação para 
que algo seja efetivamente feito e resolvido”.
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Dando continuidade ao assunto do encontro 
realizado em Rio Preto que contou com a 
participação da Dra. Patricia Braile, aconteceu, 
no dia 29 de Junho, o encontro intitulado “Saúde 
Pública do Estado de São Paulo” com o Secretário 
da Saúde do Estado, David Uip.
O encontro foi aberto a toda a comunidade, 
contando com a presença de muitas instituições, 
representantes das indústrias, comunidade em 
geral e tratou sobre a gestão da saúde no estado 
de São Paulo.
Representando a Braile Biomédica, o Gerente 
Comercial Nacional, Henrique Mello participou da 

reunião. Segundo ele, o foco do trabalho da 
Secretaria do Estado será na gestão.
Entre os pontos tratados, está a redução no 
orçamento. Para reduzir este impacto o foco 
da secretaria será em destinar os pacientes 
para os centros adequados, ou seja, paciente 
de alta complexidade, tratados em centros de 
alta complexidade e pacientes de baixa 
complexidade tratados em centros de baixa 
complexidade. De acordo com Henrique, para 
auxiliar esta gestão serão acompanhados 
indicadores financeiros, qualidade e produção.

Saúde Pública do Estado de São Paulo

Foto divulgação
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De 03 a 16 de Julho de 2015

André Pronti   
Descartáveis - 03

Rogério V. de Souza   
Manutenção - 08

Dulce Helena  
Descartáveis - 07

Marcos Bendito  
Usinagem - 14

Antônio Marques   
Química - 08

Vinicius Neves   
Descartáveis - 15

Erick de Rei Nunes   
Biológica - 04

Eliany Pereira   
Biológica - 10

Criador e Idealizador: Dr. Domingo Braile - domingo@braile.com.br | Assistente de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br 
Diagramação: Caroline Bianchini | Fotos: Caroline Bianchini | 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

Na última sexta-feira, dia 22 de Junho, tivemos a 
honra de receber na Brai le Biomédica, o 
Superintendente da ABIMO, Paulo Henrique 
Fraccaro.
Paulo foi recebido pela Dra. Patricia Braile, Rafael 
Braile, Marcelo Rodrigues, Walter Sternieri, Lineu 
Andrade e Guilherme Agreli.
Ele veio a fim de conhecer a empresa e seus 
produtos. Essa atitude é muito importante, já que a 
ABIMO é uma Associação Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratórios que trabalha com o 
intuito de representar e promover o crescimento 
sustentável da indústria Brasileira de produtos para a 
saúde no mercado nacional e internacional.

EM CENA

VISITA

Não perca essa 
oportunidade!

SEMANA DO

EMPREENDEDORISMO

Lembre-se!

De 06 a 08 de Julho a Braile 
Biomédica realizará mais uma vez a 

“Semana do 
Empreendedorismo”.

Os produtos ficarão 
expostos no pátio. 

Visite e prestigie seus 
colegas de trabalho!
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