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A SEMANA

CONFIRA TUDO QUE ROLOU NESSA SEMANA TÃO IMPORTANTE!
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Caros colaboradores,
Em meio a essa pandemia mundial estamos nos 
esquecendo das demais doenças. A doença 
cardiovascular é gravíssima e é a maior causa de 
mortes mundo afora.  Precisamos nos 
conscientizar e conscientizar nossos familiares e 
amigos de que, apesar da Covid-19, nosso 
coração precisa de cuidados e atenção. No 
Brasil, desde abril de 2020, somente as cirurgias 
cardíacas de urgência estão sendo realizadas, 
menos da metade dos procedimentos estão 
acontecendo. Estamos fabricando muito menos 
produtos, como vocês são testemunhas. 
As doenças estão se agravando. 
Acessem Sociedade Brasileira de Cardiologia e 
entrem no Cardiômetro para verem no número 
de mortos neste ano, neste mês e no dia de hoje 
por doenças cardiovasculares. 
É assustador! Nosso coração merece atenção e 
respeito!

Posicione a câmera
do seu celular sobre o

QR Code e acesse 
o Cardiômetro
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ORGULHO DE PERTENCER
O mês de setembro chegou. E com ele, a Campanha 100% 

Coração! Trata-se de uma campanha criada pela Braile 
Biomédica há 6 anos, promovida durante todo o mês de 

setembro conhecido pelo Setembro Vermelho, que busca 
a conscientização sobre a prevenção das doenças do 

coração!
E neste momento, em meio a pandemia da Covid-19, se faz 

ainda mais importante: não podemos esquecer que as 
doenças cardiovasculares são ainda a maior causa de 
mortes no mundo e que apesar dessa doença, nosso 
coração continua precisando de cuidados e atenção. 

Fique de olho em todas as nossas ações. Participe 
conosco, compartilhe das nossas mídias sociais, repasse 

aos seus entes queridos!

A única maneira comprovada até agora de conter o avanço da Covid-19 é por meio da 
prevenção e priorizando cuidados com a limpeza e higienização, pessoais e do ambiente. 
Na Braile, a prática da limpeza sempre foi uma das prioridades, temos procedimentos sérios 
que são seguidos em nossas áreas, já que muitos pacientes dependem dos nossos produtos e 
da segurança em cada um deles e qualquer falha, pode custar uma vida.
Por isso, sempre prezamos por manter em nossa equipe, profissionais dedicados e que amam o que fazem. 
Atualmente, nosso departamento de serviços gerais vem mostrando ainda mais comprometimento com a limpeza 
da nossa empresa. Acreditem, cada um de vocês é parte importante no crescimento da Braile e o trabalho 
cuidadoso é admirado por todos os demais profissionais da empresa.
Agradecemos imensamente pelo comprometimento de sempre!

Temos orgulho do nosso time de Serviços Gerais!

ESPAÇO DO COLABORADOR
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EM DESTAQUE

Durante toda a semana, de 31 de agosto a 03 de setembro, a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) da empresa, supervisionada pelo departamento de SESMT, promoveu atividades visando a 

conscientização sobre a importância da segurança no trabalho.

Foram abordados assuntos como saúde, uso correto dos equipamentos de proteção individual, ergonomia, 

ginástica laboral e Covid-19, que neste momento, vem exigindo ainda mais prevenção e cuidados.

Nathália Paiva (pesquisa), integrante 

da CIPA, diz que “em um momento 

como esse, mesmo com todas as 

restrições, a intenção da CIPA foi de 

criar um evento para reforçar os 

procedimentos de segurança e saúde na vida do 

colaborador, tanto na empresa, como em casa e a 

importância dessas atitudes para o bem-estar e a 

preservação da saúde, nosso bem mais 

importante”.

Para a Técnica de Segurança do 

Trabalho, Daniela da Silva “esse 

evento é importante porque 

mostra o quanto a empresa se 

preocupa com a saúde e segurança do 

colaborador,  além de enfatizar para os 

colaboradores que o SESMT com o apoio da CIPA 

vem desenvolvendo um trabalho pensando 

exclusivamente na prevenção de acidentes e 

doenças ocupacionais, com objetivo de manter 

sempre o ambiente seguro e saudável para todos 

realizarem suas atividades”.

Orientação de Segurança e Saúde no ambiente 
de Trabalho e Prevenção do Coronavírus

A orientação foi feita de forma presencial nos setores, 

com todos os cuidados. E de forma online, para 

colaboradores que estão em trabalho home office.
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EM DESTAQUE

Ginástica Laboral e Ergonomia

Check list de inspeção de segurança
E todos receberam informações sobre 
esses assuntos, pelos e-mails e murais, 

com cartazes informativos!

A comissão também falou durante a semana sobre a 

ginástica laboral e postura ergonômica. Os cipeiros 

real izaram a at iv idade com os setores e 

conscientizaram sobre as atividades específicas para 

cada função e sobre a ergonomia, visando a maior 

qualidade de vida, buscando prevenir patologias que 

podem surgir por esforço repetitivo e melhorar o 

rendimento dos colaboradores.

No dia 01 de setembro, os cipeiros realizaram o 

checklist, uma prática detalhada que avalia os locais 

de trabalho e equipamentos a fim de assegurar que 

os requisitos de segurança estejam sendo cumpridos.

E essas atividades também foram realizadas de 
forma online, por aplicativo de video-chamadas
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E você, como está se exercitando na pandemia?

ESPAÇO DO COLABORADOR

Nas últimas edições do nosso informativo, falamos sobre a importância das atividades físicas, 
principalmente durante o isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19, com alguns 

depoimentos dos nossos colegas de trabalho. 
Confira mais um depoimento, do Diretor Rafael Braile.

Meus esportes favoritos são escalada em primeiro 
lugar e depois corrida e tênis. Como esses esportes 
tem uma intensidade alta e bastante impacto sempre 
fiz musculação também para ajudar a prevenir as 
lesões e apoiar na performance dos outros esportes.
Quando a pandemia chegou e iniciamos o período de 
isolamento, o processo foi muito difícil para mim… 
estava cheio de planos e metas para o ano, uma série 
de provas de corrida para fazer e tudo sendo 
cancelado e ainda para ajudar as academias 
fechadas, o que não permitia que fizesse nem a 
musculação.
No final de março e no 
começo de abril fiz 
muito pouco esporte, 
até  porque não 
sabíamos direito 
qual era a nova 
regra para fazer 
esportes outdoor e 
treinar em casa era 
uma coisa que eu não achava nem 
um pouco motivador pela baixa intensidade e a 
monotonia do ambiente. Chegou um momento que 
meu corpo pedia por esporte… foi aí que decidi traçar 
minha nova rotina de uma forma que fosse segura, 
mas que me ajudasse a fazer os esportes que tanto 

gosto de fazer.
Decidi num primeiro 
momento que iria 
focar na corrida e 
n o s  t r e i n o s  
f u n c i o n a i s  e m  
ambientes abertos, 
é  c l a r o  q u e  
respe i tando  as  
r e g r a s  d e  

distanciamento (escolhi horários com menos gente) e 
usando máscara. Sempre treino de manhãzinha e isso 
me ajuda a manter a energia para o dia todo… então 
acordo as 5h da manhã e costumo correr ou fazer 
esses funcionais na avenida em frente de casa.
Essa semana passada foi muito legal, pois pude voltar 
a escalar outdoor, os parques nacionais têm 
estruturado as reaberturas (estavam todos fechados), 
o número de pessoas dentro do parque é controlado e 
as regras de higiene tem que ser cumpridas, mas esse 
é o novo normal que temos que nos acostumar e a 
sensação de voltar a escalar é uma paz!
É tudo bem diferente, já que costumava fazer esses 
esportes sempre com bastante gente junto, mas 
adaptar-se faz parte. Espero que em breve as 
condições permitam que voltemos a jogar tênis com 
os amigos e que as corridas de rua voltem a acontecer, 
enquanto isso é momento de seguir as regras de 
isolamento, mas sem deixar de permanecer ativo.

Rafael e sua companheira inseparável 
de aventuras e noiva, Julia Luppino.
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ACONTECEU POR AQUI

Durante os primeiros meses do ano, os colaboradores da 

Braile Biomédica responderam questionários 

promovidos pelo Projeto Coração da Mudança, sobre o 

perfil cultural da empresa.

Dentre os questionários enviados, tivemos um que foi 

respondido exclusivamente pelos colaboradores de PD&I 

e engenharia da empresa. Confira os resultados positivos 

no artigo abaixo, escrito por Wagner de Oliveira, um dos 

integrantes do projeto.

Nossos colaboradores são inovadores
Braile se destaca em pesquisa de Propensão 

para Inovar, é o que mostra resultado de pesquisa

Entre os dias 18 de maio e 12 de Junho de 2020 os 
departamentos de PD&I e Engenharia de Processos 
Braile participaram de uma pesquisa online para medida 
da Propensão para Inovar. A pesquisa, parte do projeto 
Coração da Mudança, tem como objetivo determinar a 
probabilidade dos colaboradores das áreas pesquisadas 
se envolverem em atividades que gerem inovações.
A pesquisa contou com a participação de 23 
colaboradores (92% do público-alvo). Cada indivíduo foi 
avaliado por meio de uma auto avaliação e por uma 
avaliação feita por até três colegas de trabalho, de forma 
a manter uma avaliação o mais fidedigna possível.
Os resultados são motivo de orgulho. A pesquisa 
constatou que a Braile está em posição vantajosa em 
relação a população em geral (resultado esperado caso a 
pesquisa fosse realizada em todo o Brasil, por exemplo), 
possuindo capital humano com altos níveis de 
Propensão para Inovar, como pode ser visto no gráfico a 
seguir. A média Braile dos departamentos estudados se 
encontra cerca de 28 pontos acima da média da 

população (108 pontos em uma escala de 20 a 140 
pontos). Além disso, comparativamente maior % dos 
colaboradores se encontram classificados em 
categorias mais inovadoras.
Apesar de excelentes, ainda há campo para 
melhorias. Por conta disso, a pesquisa, financiada pela 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), enviou a cada participante que optou 
por receber feedback uma devolutiva contendo o 
desempenho individual e dicas de desenvolvimento 
pessoal.
É importante ressaltar que foram tomados todos os 
cuidados éticos durante a pesquisa, garantindo o 
anonimato dos indivíduos pesquisados assim como 
dos colegas de trabalho que realizariam as avaliações 
complementares.

Escrito por Wagner de Oliveira Filho (Pesquisador Junto 
ao Grupo de Gestão da Mudança Organizacional)

Coordenador do Projeto: Prof. Mateus Gerolamo

ACONTECEU POR AQUI

Na noite da terça-feira, dia 18 de agosto, Patricia Braile, 
Presidente da Braile Biomédica participou do bate-papo com 
Lauro Neto (CVP Vacinas), mediado por Dario Neto, Diretor 

Geral do Instituto Capitalismo Consciente. Durante a ocasião, 
eles compartilharam suas visões sobre o trabalho com 

propósito e como compartilhar este propósito com seus 
diversos stakeholders construindo relações de confiança e 

negócios conscientes e sustentáveis. Este é um dos pilares do 
Capitalismo Consciente e a Braile Biomédica pratica!

Capitalismo Consciente na Prática



De 01 a 30 de Setembro de 2020

ESPAÇO DO COLABORADOR

SOMOS BRAILE SOMOS BRAILE

Os dias 31 de julho e 01 de agosto foram marcados pelo 
Congresso Virtual Tecnovasc, um evento de tecnologia 
aplicado à cirurgia vascular e endovascular do Brasil!
Em sua programação, o evento contou com a presença de 
especialistas nacionais e internacionais. E nós da Braile 
Biomédica também estivemos presentes no evento, 
representados pelos gerentes comerciais regionais, 
Fabiano Mascarenhas, Rosana Bianchi, Daniel Pissolatti e 
Guilherme Zerlin e também pela Coordenadora de 
Comércio Exterior, Milena Fachini e a Presidente da 
empresa, Patricia Braile.
Na ocasião, nosso fundador, Dr. Domingo M. Braile foi 
homenageado. Agradecemos imensamente as 
homenagens póstumas e a lembrança do grande nome 
que ele foi para a medicina. Em especial, agradecemos Dr. 
Eliud e Dra. Valéria Morgado pela lembrança e carinho 
recíprocos.

assista a homenagem:

HOMENAGEM PÓSTUMA

Posicione a câmera 
do seu celular sobre 
o Qr Code e assista

Homenagem da Academia Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular pode ser assistida na página do Youtube

Neste momento difícil em que todos estamos 
passando, lembrar coisas boas e a evolução da 
saúde no país e no mundo é um alento! E foi o 

que os colegas e admiradores do nosso fundador, 
Dr. Domingo Marcolino Braile fizeram no Webinar 

em homenagem.

O evento foi promovido pela Academia 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e pode ser 
assistida na página do Youtube da Academia.
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