
Dasa busca classes A e B por fatia em mercado de R$ 1,4 bi 
Bruno de Oliveira 
 
Maior grupo de medicina diagnóstica da América Latina e rival da Fleury, a Dasa vai entrar em 
2012 com foco no atendimento às classes A e B por meio de sua marca premium, cujo volume 
de mercado é estipulado em R$ 1,4 bilhões no País. Mesmo sem lançar a bandeira que vai 
atuar neste segmento, previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, a empresa tem 
uma unidade que já atende a este público no bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo e está 
construindo mais dois, na região do Ibirapuera, na capital, e outra unidade em Alphaville, no 
município de Barueri, na região metropolitana. 
 
"É um nicho ainda pouco explorado pelos grandes players do mercado. Mesmo sem atuar 
oficialmente no segmento, já temos uma demanda de 400 exames por mês", conta Marcelo 
Noll Barboza, presidente da Dasa. A meta da empresa, de acordo com o executivo, é chegar a 
10% de participação no setor até o final de 2013, hoje pulverizado nas mãos de empresas 
pequenas que atendem exclusivamente a população com maior poder aquisitivo. 
 
A guinada para este público faz parte da estratégia da empresa de diversificar a origem de 
suas receitas, que hoje se encontram concentradas nos serviços de suas empresas 
controladas, Delboni Auriemo e Lavoisier (SP), CDPI (RJ), Frischmann Aisengart (PR) e o 
Pasteur (DF). Integram o plano também a busca por novos mercados na região do Mercosul, 
descentralizar as análises dos diagnósticos em mais centros pelo País e concorrer em novas 
licitações governamentais. 
 
"Atualmente estamos analisando como funcionam outros mercados na América do Sul, suas 
regulamentações setoriais, mas, no entanto, ainda não temos nenhuma região definida para 
começarmos atuar de maneira internacional", diz Noll. 
 
Aquisições 
 
Nos últimos dez anos, a Dasa protagonizou um movimento forte de aquisições no setor de 
diagnóstico médico. No período, a empresa comprou 24 marcas, sendo seis no período 
compreendido entre 1999 e 2004 e 18 marcas entre 2005 e 2011, totalizando 518 unidades 
em 13 estados. Para 2012, no entanto, a empresa espera crescer de forma orgânica e investir 
na atual estrutura que possui. 
 
"Não descartamos nenhum movimento de aquisição, mas nossa prioridade é o crescimento 
orgânico com aquilo que já temos dentro do grupo", aponta ta Noll. Mauricio Politi, vice-
presidente de finanças da Dasa, conta que falta à empresa um sistema integrado com todos os 
setores que possa tornar mais rápida a entrada de uma empresa adquirida à cultura da Dasa. 
"Ainda não temos uma base que possa integrar de forma rápida as pequenas empresas. Temos 
que repensar isso para negociações futuras", diz. 
 
Logística 
 
Para 2012, a empresa espera modernizar sua logística de captação e distribuição de exames. 
Atualmente, boa parte dos materiais é transportada até Sorocaba (SP) e Cascavel (PR) via 
meios aéreo e terrestre. 
 
Para o próximo ano a empresa espera contar apenas com o transporte aéreo e expandir para 
outros pontos como Distrito Federal; São Paulo, capital; Rio de Janeiro; Cascavel e cidades das 
regiões Norte e Nordeste ainda não atendidas. Além disso, a empresa vai investir em 
computação em nuvem (cloud computing, em inglês) para baratear os custo de transporte de 
laudos, disponibilizando-os na Web. 
 
Licitações 
 
Negócios junto ao poder público também estão na pauta da Dasa para 2012, que espera 
crescer 7% no setor. A empresa acredita que as oportunidades no setor vão crescer por conta 
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do perfil do mercado. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), 76% da população 
brasileira ainda não possuem convênio e apenas 10% do mercado público é terceirizado pelo 
Governo Federal. "É um segmento com pouca previsibilidade em um ambiente político, mas os 
contratos são de grande escala. Temos estrutura para competir em preço com qualquer 
empresa, tanto do ponto de vista organizacional quanto em expertise", conta Marcio 
Fernandes, diretor de Mercado Público da CientíficaLab, braço da Dasa que atua junto ao setor 
público. 
 
Fernandes conta que a empresa registrou queda em alguns índices econômicos na comparação 
entre 2010 e 2011 por conta da perda de um contrato público com o centro de análises clínicas 
do estado de São Paulo. "Apesar do crescimento de 55% no ano, a comparação entre os 
terceiros trimestres apresentou queda de 15,7% por conta de um contrato que não renovamos 
no setor público em 2010. Esperamos retomar no ano que vem", diz. 
 
Recentemente, a empresa fechou contrato com o Instituto de Medicina Integral de 
Pernambuco (IMIP-PE). O negócio tem potencial de 250 mil exames por mês, conta o 
executivo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 
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