
Salomão & Zoppi nomeia CEO e planeja expansão 
Beth Koike  
 
Criado por dois médicos, laboratório profissionaliza gestão  
 
Após 30 anos sob administração familiar, o laboratório paulistano Salomão & Zoppi está 
profissionalizando a empresa de olho no aquecido mercado de medicina diagnóstica que vem 
sendo palco de intensas negociações e movimentou R$ 11 bilhões, no ano passado. 
 
O primeiro passo da profissionalização é a contratação de Luís Mário Bilenky para CEO, cargo 
criado para esta nova fase do laboratório. O executivo - que antes estava no Fleury e tem em 
seu currículo passagens pelo McDonald's, Blockbuster, Fotoptica, Hospital Sabará e fundo 
Pátria - chega ao Salomão & Zoppi com a missão de ampliar o número de unidades, sem 
deixar de lado o atendimento diferenciado por qual é conhecido o laboratório. Hoje, a maior 
parte dos clientes é indicação dos médicos.  
 
Com cinco unidades, sendo duas dentro das maternidades Pro Matre e Santa Joana, Bilenky 
avalia que há espaço para que o Salomão & Zoppi tenha entre 20 e 25 unidades em São Paulo. 
O processo de expansão começa no segundo semestre do próximo ano. "Até lá, vamos 
reorganizar a empresa internamente, com a criação de um conselho de administração. É uma 
mudança de cultura", disse Bilenky.  
 
Os fundadores do laboratório, os médicos Luis Salomão e Paulo Zoppi, vão compartilhar o 
conselho de administração e se dedicar a uma nova de área de pesquisa científica. "Nosso 
atual tamanho já exige um modelo profissionalizado e, se queremos continuar crescendo, o 
momento é agora. A conjuntura é a mais favorável possível", informaram os fundadores do 
laboratório, por meio de comunicado. 
 
A ideia de profissionalizar a gestão começou a amadurecer com a onda de fusões e aquisições 
por qual vem passando o setor de medicina diagnóstica. O próprio Salomão & Zoppi é alvo 
constante de propostas de concorrentes, mas os controladores continuam batendo na tecla de 
que não estão à venda.  
 
O novo CEO diz que não está descartada a possibilidade de o Salomão & Zoppi associar-se a 
outros laboratórios para formar um terceiro grande grupo do setor, atrás de Dasa e Fleury. 
"Ainda há no mercado importantes laboratórios independentes como Hermes Pardini e Sabin. 
Tudo pode acontecer, até uma associação entre nós e os dois laboratórios, por exemplo", disse 
Bilenky, referindo-se aos laboratórios de Minas Gerais e do Distrito Federal. 
 
O Salomão & Zoppi é alvo de interesse por ser referência na comunidade médica e também 
devido aos números apresentados nos últimos anos. Apesar de o faturamento ainda ser 
modesto, algo em torno de R$ 52 milhões no ano passado, o resultado final apresentou 
crescimento significativo. O lucro líquido saltou de R$ 2,6 milhões em 2008 para R$ 11,3 
milhões em 2009. Houve avanço no lucro por conta de um maior controle das despesas e 
crescimento no número de exames realizados no ano passado, em especial no primeiro 
semestre, quando a crise econômica fez as pessoas anteciparem a realização de exames de 
saúde com medo de perder o emprego e, consequentemente, o plano de saúde. 
 
Gol termina reestruturação de seu alto escalão 
Alberto Komatsu  
 
A Gol Linhas Aéreas promove a segunda e última etapa de uma reestruturação no seu alto 
escalão iniciada em novembro de 2009. Ontem, anunciou a saída do comandante Fernando 
Rockert de Magalhães da vice-presidência técnica, que passa a ser ocupada por Adalberto 
Bogsan. 
 
Na primeira fase de mudanças dos seus principais executivos, a Gol enxugou de cinco para 
quatro o total de vice-presidências, remanejou diretorias e trocou dois vice-presidentes que 
participaram da fundação e lançamento da Gol, em janeiro de 2001. 



 
Magalhães estava na Gol desde 2004 e foi o responsável pela implementação de medidas para 
reduzir custos operacionais dos voos. Ele vai trabalhar na empresa de aviação executiva do 
acionista majoritário da Gol, o fundo Volluto (da família Constantino). 
 
"Foi um processo normal. Ele (comandante Rockert) era o último vice-presidente que 
trabalhava há mais tempo na empresa. Foi uma renovação do quadro de vice-presidentes que 
termina com essa última mudança", afirma uma fonte do setor que acompanha as mudanças 
na empresa. 
 
Em novembro de 2009, saíram Tarcisio Gargioni, de marketing, e Wilson Maciel Ramos, de 
planejamento e tecnologia da informação. Vindos da Vasp, os dois participaram do lançamento 
da Gol. 
 
A primeira fase da renovação do primeiro escalão da Gol mudou o nome da vice-presidência de 
marketing para de mercado, que passou a englobar as áreas de cargas, comercial, 
comunicação corporativa, yield e alianças. Cláudia Pagnano, egressa do Pão de Açúcar, 
assumiu o cargo. 
 
Ainda em novembro de 2009, a Gol mexeu também na vice-presidência de gestão e pessoas, 
de Ricardo Khauaja. Essa área foi rebatizada de clientes, colaboradores e gestão e 
supervisiona as áreas de relacionamento com o cliente, aeroportos e tripulação comercial. 
 
A vice-presidência de finanças, a cargo de Leonardo Pereira, também teve mudanças no ano 
passado. Essa área incorporou tecnologia da informação, novos negócios e planejamento. A 
vice-presidência técnica era a única que não havia sido alterada até agora. 
 
A Gol acrescentou que estão em curso modificações em diversas áreas abaixo da vice-
presidência, com o objetivo de "simplificar a estrutura administrativa". 
 
Novo vice-presidente técnico, Bogsan era o diretor operacional e trabalha na Gol desde 2002. 
Iniciou carreira há 21 anos na Rio Sul, antiga subsidiária da Varig de voos regionais e ponte 
aérea. Com a reestruturação, a vice-presidência técnica perdeu a diretoria de suprimentos e a 
gerência de frotas, que passam a ser subordinadas às vice-presidências de clientes e de 
finanças, respectivamente. 
 
A segunda etapa da reestruturação da Gol deixou a vice-presidência técnica com três diretorias 
e duas gerências. Bogsan cuidará das diretorias de manutenção e operações e de segurança 
operacional. Ele também cuidará das gerências gerais de controle operacional e técnica de 
operações. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 out. 2010, Empresas, p. B4. 


