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A SEMANA

Braile Biomédica promove semana importante para 

atualização de treinamentos sobre procedimentos da empresa
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É pessoal... viver um momento histórico 
cansa!

Estamos diariamente trabalhando com muita 
garra e determinação para construir um 

mundo melhor e enfrentar essa pandemia, e 
esse período tem mostrado que somos 

mais fortes do que imaginávamos. 
E na empresa, continuar com esse 

propósito de levar produtos que cuidam das 
pessoas no mundo todo só é possível com 
qualidade, nos produtos e nos processos. E 

tudo isso foi falado na Semana de 
Treinamentos da Qualidade da Braile 
Biomédica, matéria especial do nosso 

informativo. 
Temos que buscar fazer certo e da melhor 

maneira possível tudo em nossa vida. 
Temos que ser sérios e confiáveis e só 

assim, receberemos o mesmo em troca. 
Aproveitem essa e outras matérias do 

nosso A Semana para ficar por dentro de 
tudo de importante que acontece em nossa 

empresa. 
Saúde a todos.

Caroline Bianchini
Analista de Comunicação
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ESPAÇO DO COLABORADOR

NIN OUJ NIN OUJ
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O mês de junho deste ano foi 
marcado por muitas lembranças e 

uma ação que não deixou esse 
mês tão alegre passar em branco!

Todo ano a Braile Biomédica promove uma 
festa junina, com muita música, comida 
típica, quadrilha e casamento caipira, mas 
esse ano não foi possível, então, nós 
relembramos a linda festa do ano passado!

Relembrar...

E para não deixar um mês tão alegre, passar em branco...

No dia 25 de junho, promovemos um Dia Junino na 
empresa. Neste momento, em que o beijo e o abraço 
apertado não podem fazer parte, reinventamos novas 
formas para estar juntos, ainda que separados. 
Neste dia, nossos colaboradores foram convidados a 
trabalhar de roupa xadrez e também disponibilizamos 
comidinhas típicas e um chá quentinho para quem está na 
empresa. . .  sempre  respei tando  as  normas  de 
distanciamento, higiene e segurança.
Colaboradores que estão trabalhando em regime de home 
office puderam participar de certa forma, enviando fotos 
usando roupas típicas no seu cantinho de trabalho.

Aproveitamos para reforçar que tem sido 
um ano atípico e que o distanciamento 

físico é uma medida de proteção 
fundamental diante da pandemia. 

Vamos todos colaborar para que voltemos 
a comemorar do jeito que gostamos!
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EM DESTAQUE

De 15 a 23 de junho de 2020 foi realizada a Semana 

de Treinamentos da Qualidade da Braile Biomédica.

Ao longo dos dias, os gestores que são responsáveis 

pela mult ipl icação dos treinamentos dos 

procedimentos da empresa, passaram por aulas 

importantes que deverão ser posteriormente 

replicadas para suas equipes.

Os treinamentos foram realizados de forma 

presencial (respeitando as novas regras de 

segurança) e online, possibilitando que todo público 

necessário tivesse acesso ao conteúdo.

De acordo com Sandro, Coordenador da 

Q u a l i d a d e ,  a  q u a l i f i c a ç ã o  d o s  

colaboradores reflete diretamente na 

qualidade dos produtos da empresa e até 

na sua imagem perante o mercado. "A empresa 

é o resultado do conjunto de pessoas que fazem parte 

dela, e quanto mais profissionais qualificados tiver em 

seu quadro pessoal, maior será a qualidade do 

produto. Os treinamentos internos devem ser 

periódicos, mas a manutenção e qualidade das 

informações gerenciadas são essenciais para garantir 

os ganhos proporcionados, daí a importância do 

envolvimento dos gestores e líderes na Semana de 

Treinamentos. A consequência de tudo isso é uma 

equipe altamente capacitada e motivada para 

entregar os melhores resultados possíveis. "

Para a Braile Biomédica, manter a qualidade é 

primordial para conseguir cumprir a missão tão nobre 

de fazer produtos que cuidam das pessoas. E os 

multiplicadores, papel desempenhado pelos 

gestores, têm fundamental importância na 

transmissão do conhecimento, a fim de fazer cumprir 

as normas e responsabilidades da empresa.

Ano a ano, os gestores revisam as necessidades de 

treinamento de suas áreas e o departamento de RH 

agenda a semana para reciclagem e atualização do 

conteúdo, porque “acreditamos que a 

qualidade se alcança com treinamento 

constante e intensivo”, diz a Gerente de 

RH/Comunicação da Braile Biomédica.



05A SEMANA

ORGULHO DE PERTENCER

Patricia Braile,
Presidente da 

Braile Biomédica:

Patricia Braile falou em entrevista ao programa “Quem 
Realiza” sobre Ética no Setor da Saúde em tempos de 
pandemia. Ela que é grande impulsionadora das práticas 
éticas em todos os setores, em especial ao da saúde, 
onde é referência no assunto.

Patrícia Braile Verdi, presidente da Braile Biomédica é reeleita 
para Conselho Administrativo da ABRAIDI (Associação Brasileira 
de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde), 
associação que possui em sua visão "ser a associação 
representante dos distribuidores e importadores de produtos 
para a saúde, sustentada na ética e transparência, promovendo 
ações que tornem nossas associadas referência no mercado 
para a saúde."

Assista 
posicionando a 
câmera do seu 
celular no Qr 
Code.

Patricia Braile é reeleita 
Conselheira Administrativa 
da ABRAIDI!

Patricia Braile é reeleita 
Conselheira Administrativa 
da ABRAIDI!



06 A SEMANA

ESPAÇO DO COLABORADOR

As crianças deram cor à nossa quarentena! 

A Braile Biomédica promoveu no último mês, a campanha 

interna “Minha Quarentena”, visando auxiliar as famílias de 

seus colaboradores durante o período de quarentena, 

para enfrentamento da Covid-19, com foco nas crianças.

Foram entregues cartilhas para colorir e preencher, com 

informações e reflexões sobre esse período de pandemia, 

quando as crianças estão isoladas da escola e de seus 

colegas e a interação e diálogo entre pais e/ou 

responsáveis com os filhos é mais do que importante, é 

imprescindível.

Muitas cartilhas já retornaram lindas! E os pequenos participantes já receberam seus kits de higiene, 
com máscara e sabonete líquido, como agradecimento pela participação.

Agradecemos a todos os papais e mamães que se envolveram nessa Campanha. 

Para nós, cuidar das pessoas está em todos os detalhes!
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SOMOS BRAILE

SOMOS BRAILE

ORGULHO DE PERTENCER

Conheça o Cadu, pássaro da nossa 
colaboradora Luciana (Serviços Gerais).

Envie uma foto você também, para marketing@braile.com.br e divulgaremos por aqui! 

"O Cadu é meu companheiro. Sempre tive sonho de ter um 
papagaio e finalmente hoje sou muito feliz tendo esse 

pássaro de estimação.
O cadu fala de tudo! Temos sempre que ficar atentos com 

o que falamos perto dele... porque ele repete!"

No dia 03 de junho, o Comércio Exterior e Diretoria se reuniram com os 

distribuidores da empresa na América Latina em uma videoconferência. A 

reunião teve por objetivo, demonstrar aos parceiros todas as ações da 

empresa no enfrentamento da pandemia, assim como levar informações 

relevantes quanto aos produtos e oportunidades neste período de 

pandemia.

Para a Braile Biomédica, manter o bom relacionamentos com os parceiros 

e a comunicação clara e eficiente é essencial.

CONFERÊNCIA COM DISTRIBUIDORES 
DA AMÉRICA LATINA

O livro, escrito por Rodrigo Caetano e Pedro Paro, traz histórias e 

casos reais de empreendedores brasileiros que buscam 

reinventar a forma de fazer negócios no país, buscando seguir 

fundamentalmente os pilares do capitalismo consciente. E a 

Braile Biomédica, uma das empresas mais humanizadas do país, é 

uma das empresas brasileiras destacadas na publicação.

BRAILE BIOMÉDICA É CASE DE SUCESSO 

EM LIVRO “EMPREENDEDORISMO CONSCIENTE”



De 01 a 30 de julho de 2020

ESPAÇO DO COLABORADOR

ORGULHO DE PERTENCER

Por mais um ano, os colaboradores da Braile Biomédica praticaram a solidariedade, 

participando da Campanha do Agasalho 2020.

As doações já foram encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade que dará a 

destinação correta, para instituições e pessoas que mais precisam.

Para a Braile Biomédica, cuidar das pessoas está em todos os detalhes.

Obrigado a todos 
que doaram!
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