formadas em bioquímica, que decidiram criar um negócio até então
dominado por homens e médicos. Contava apenas com um técnico e
uma recepcionista, além das sócias.
Elas apostaram em duas frentes: pessoas motivadas que atendessem bem os clientes e qualificação técnica comprovada, com:

po de análise de um exame. Mais dois novos equipamentos foram
instalados para agilizar e aumentar a precisão dos exames de urina

• A certificação ISO 9000, obtida em 1999, criou a base para ges-

e outro para garantir maior sensibilidade na análise bacteriológica.

tão e processos. No ano seguinte, a empresa adotou um sistema de

"É imprescindível acompanhar o avanço tecnológico e ter coragem

gestão integrada. (A ISO 9001 veio em 2008.)

para promover uma revolução. Os investimentos garantem credibi-

• Em 2003, passou a seguir a SA 8 0 0 0 (norma de responsabilidade

lidade e qualidade a nossos serviços. Nossos pilares são inovação e

social baseada em convenções da Organização Internacional do

qualidade", ressalta Sandra. O Sabin ainda possui o Núcleo de Apoio

Trabalho - OIT) e o Programa de Acreditação para Laboratórios

à Pesquisa, que é parceiro da Universidade de Brasília (UnB), com 72

Clínicos (PALC), da Sociedade Brasileira de Patalogia.

projetos aprovados. Com orgulho, ela comenta que o Sabin foi o pri-

• Há quatro anos, o Sabin se tornou parceiro da Fundação Dom Ca-

meiro laboratório brasileiro a ter um artigo sobre biologia molecular

bral, que contribuiu para normatizar e mensurar os programas já

publicado no The New England Journal of Medicine, em 2007. (Todo

existentes dentro da empresa e implementar o Programa de Exce-

funcionário que quer estudar lá tem flexibilidade de horário.)

lência de Gestão. 0 Sabin utiliza o painel com indicadores visuais
do balanced scorecard (BSC), que garante transparência e aumenta

SUCESSÃO E FUTURO

o envolvimento dos colaboradores e o trabalho em equipe.

A fim de se preparar para crescer e gerir novos negócios, o Sabin é
o primeiro laboratório a participar do Programa de Crescimento Sus-

TECNOLOGIA E PESQUISA

tentável e Sustentado da Fundação Dom Cabral, que atende a presi-

Investir em equipamentos de última geração para garantir precisão

dência, diretoria e gestores. Um dos desafios é preparar a empresa

e qualidade nos resultados é parte da estratégia diferenciada dessa

para a sucessão e abrir novos caminhos. Um dos filhos de Janete,

empresa feminina. Um aparato tecnológico de equipamentos, soft-

Rafael, de 23 anos, está à frente da Sabinbiotec, empresa de biotec-

wares e sistemas de informação faz parte do histórico de inovação,

nologia do grupo, que faz análise de alimentos, água e ar. Guilherme,

terreno que fica sob a responsabilidade da sócia Sandra Costa. Em

herdeiro da outra sócia, Sandra Costa, comanda a Sabinvacinas, clíni-

2009, o Sabin investiu no LabCell Automation Solution para automa-

ca de vacinação do grupo, que pretende lançar um laboratório para

tizar o processo de análise, que ampliou a capacidade para 1 milhão

as classes D e E a preços acessíveis. 0 Sabin avalia ainda aliar-se a

de exames mensais; o equipamento permite reduzir em 3 0 % o tem-

outras companhias para constituir uma empresa de treinamento.

Fonte: HSM Management Especial Brasil: Presença na gestão que dá certo, São Paulo, v. 2, ano 15, n. 85, p. 18-19, mar./abr. 2011.

