
Dasa criará unidade para concorrer com Fleury e com Einstein 
Carolina Mandl  
 
Em 2006, rede de laboratório quer inaugurar centro para atendimento de público de alta renda. 
 
A rede de laboratórios Diagnósticos da América (Dasa) está se preparando para competir pelos 
clientes do Fleury e do Albert Einstein. A empresa está fazendo o estudo de viabilidade em alguns 
pontos na cidade de São Paulo para instalar a primeira unidade voltada unicamente para o público 
de mais alta renda. 
 
Com nove marcas para atender os mais diversos públicos, a Dasa usa o nome Club DA para 
atender os clientes da classe A. Mas, até agora, ele ficava em um ambiente sem muita visibilidade 
dentro de 11 unidades do Delboni Auriemo, laboratório voltado para a classe B. 
 
"Primeiro instalamos unidades internas para sentir como era trabalhar para esse segmento. Agora 
vimos que podemos criar uma unidade em separado porque vimos que a procura é crescente", 
afirma Antonio Carlos Gaeta, diretor de atendimento da Dasa. O interesse pelo público de mais 
alta renda vem do fato de ele gerar margens mais elevadas. 
 
A vantagem que a Dasa pretende ter entre concorrentes de renome é o preço. "Antes as pessoas 
preferiam ir ao concorrente, mas, como nosso preço é convidativo, acabamos ganhando espaço", 
diz. 
 
Com cerca de 180 unidades espalhadas por quatro Estados do país, a Dasa tem uma estrutura 
que dilui seus custos fixos e tende a gerar preços mais baixos. Em pesquisas feitas com os 
laboratórios, o Valor apurou que um hemograma simples custa R$ 54, cerca de 20% menos do 
que nos concorrentes Fleury e Eisntein. 
 
"Como o preço dos produtos e serviços médicos têm superado a inflação, muitas empresas estão 
reduzindo os benefícios ou repassando parte dos gastos para seus trabalhadores. Esse é um 
problema que tem afetado todos aqueles que atendem o público de alta renda", explica Vivien 
Rosso, diretora de marketing do Fleury. 
 
Segundo Valter Hime, presidente da Gama Saúde, empresa especializada em administração 
terceirizada em planos de saúde, na hora em que um funcionário tem de pagar pelos serviços, ele 
acaba preferindo fazer os exames de rotina no laboratório onde ele vai pagar menos. 
 
Mas, apesar de o Club DA ter a vantagem de pesar menos no bolso, a concorrência não deve ser 
fácil. De acordo com André do Amaral Coutinho, diretor comercial da operadora de planos de 
saúde Omint - voltada para o atendimento de pessoas da classe A -, seus produtos oferecem 
acesso tanto ao Fleury quanto ao Club DA, mas os clientes preferem ir ao primeiro. "Cerca de 
98% de nossos clientes só compram o plano porque danos acesso ao Fleury." 
 
É justamente nisso que o Fleury se apóia para enfrentar a Dasa. "Até hoje, o Club DA funcionou 
como uma espécie de sala VIP de aeroporto porque todos os clientes entram no mesmo avião, 
que é o Delboni", diz Rosso, do Fleury. 
 
A executiva também usa como argumento o fato de todas as 19 unidades da rede prestarem o 
mesmo tipo de serviço, o que gera uma especialização. "Somos 100% voltados para a excelência 
técnica e de atendimento." 
 
Hoje com três unidades de diagnóstico em São Paulo, o Eisntein vem anunciando que quer 
ampliar sua rede. Isso serviria para diluir os custos da estrutura de análises clínicas do hospital e 
reforçar a sua marca. Procurado, o hospital disse que não concederia entrevista. 

 



Leia Mais 
 
Atendimento diferenciado para mulheres 
De São Paulo   
 
As empresas de diagnósticos apostam em serviços diferenciados para o atendimento das 
mulheres. O objetivo é ter espaços que deixem o público feminino mais confortável para a 
realização dos exames. 
 
As mulheres representam 55% da população. Mas, quando o assunto é exame de saúde, a 
proporção é ainda mais alta. Em laboratórios como Fleury e Diagnósticos da América, elas 
representam mais de 60% do público consumidor. 
 
"Por causa da gravidez e dos exames de rotina que as mulheres precisam fazer, elas freqüentam 
mais os laboratórios", afirma Antonio Carlos Gaeta, diretor de atendimento da Dasa. A rede tem 
duas unidade para receber gestantes e mulheres que fazem exames ginecológicos. 
 
Além de querer cativar seu maior público consumidor, os laboratórios pretendem também ganhar 
mais clientes com essa estratégia. "Se a mulher é fiel durante a gestação, é grande a chance de 
seus filhos virarem clientes depois", diz Gaeta. 
 
No próximo ano, a Dasa estuda construir outras unidades voltadas para o sexo feminino. 
 
Em quatro de suas 19 unidades, o Fleury tem áreas específicas para o atendimento do público 
feminino. 
 
"O médico sempre pede para a mulher uma lista com vários exames. Notamos que era difícil para 
a mulher agendar todos eles no mesmo dia e em horários seguidos", explica José Marcelo de 
Oliveira, gestor de exames por imagem do Fleury. 
 
Segundo ele, como nesses núcleos só mulheres fazem exames, é mais fácil, por exemplo, marcar 
o ultra-som em uma hora próxima à da mamografia.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 dez. 2005, Empresas / Serviços, p. B2. 


