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DB comemora cinco anos de sucesso 
Como apoio total, somos a extensão 
da área técnica do cliente e a proximidade 
de toda a direção da empresa no dia a dia 
faz o grande diferencial do DB

H

(Da esquerda para à direita), Marcelo Ruiz, Tobias Thabet Martins 
e Antônio Fabron Junior, diretores do DB 

por Sonia Potrich Scharf

á cinco anos nascia o primeiro laboratório 100% de apoio do 
país, o Diagnósticos do Brasil (DB), cuja trajetória é de muito 
sucesso. Foi um sonho que começou em 2011, quando um 

projeto audacioso se transformou e cresceu com uma intensidade 
tão grande que em menos de dois anos tornou-se o terceiro maior 
laboratório de análises clínicas do país. Com um conceito novo 
de parceria total para o mercado laboratorial, o Diagnósticos do 
Brasil já nasceu inovando e hoje celebra o resultado de todo o 
trabalho realizado com maestria durante esse período.

Como uma criança de cinco anos, cheia de aspirações, o DB 
continua crescendo, inovando e conquistando seus sonhos a cada 
dia. O que o DB não faz questão de mudar é a dedicação exclusiva 
no apoio laboratorial, pois uma das razões de seu sucesso se 
deve, principalmente, ao fato de ser um laboratório exclusivo de 
apoio. A premissa inicial será mantida, porque o objetivo é estar ao 
lado do cliente para apoiá-lo, para que ambos prosperem juntos, 
e jamais oferecer uma relação de concorrência. 

Para o diretor comercial Tobias Thabet Martins, este é um 
momento importante para ser comemorado junto com os clientes 
que acreditaram no Diagnósticos do Brasil. “O DB está comple-
tando cinco anos, mas os parabéns vão para nossos clientes, 
fornecedores e colaboradores, pois sem eles nada seria possível”.  

Tobias lembra que a percepção de mercado foi fundamental 
para que o projeto alavancasse. “Os idealizadores perceberam 
que os clientes buscavam um parceiro que não oferecesse 
concorrência, e dessa grande ideia surgiu o Diagnósticos do 
Brasil, que hoje domina grande parte do mercado de análises 
clínicas, com pontos de atendimentos espalhados em mais de 
mil cidades brasileiras”.

Segundo o diretor geral Antonio Fabron Junior, a carência que 
existia no mercado quanto a laboratórios com foco somente 

no apoio foi o ponto-chave para o sucesso do DB. “A partir do 
momento em que os donos de laboratórios perceberam como 
trabalhávamos, o número de clientes cresceu consideravelmente, 
e o sonho que tínhamos quando iniciamos, em 2011, de sermos 
reconhecidos como um dos melhores laboratórios do país, acon-
teceu de forma rápida. Não imaginávamos que essa consolidação 
no setor seria tão veloz”, celebra Fabron.

Desde o início de sua atuação, o DB não poupou investimentos, 
tanto em equipamentos modernos de alta tecnologia quanto na 
contratação dos melhores profissionais do mercado para atender 
com agilidade e segurança as mais diversas áreas de atuação. 
A excelência nos serviços prestados, seja no atendimento ao 
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Sede do DB em São José dos Pinhais/PR

cliente, seja no rigoroso padrão de qualidade durante o transporte 
e na realização do exame até a entrega do laudo, vem comprovar 
por meio das certificações ISO, DICQ e PALC que o DB está no 
caminho certo. As conquistas foram acontecendo e a cada ano 
que passa é um sonho que se concretiza. Acompanhe a trajetória 
de sucesso do DB: 

2011 – Inauguração da sede em São José dos Pinhais/PR, 
com atuação nas regiões Sul e Sudeste: com uma área técnica 
totalmente estruturada com equipamentos de alta tecnologia e os 
melhores profissionais do mercado, possuía na época capacidade 
para produzir dois milhões de exames por mês. Começou atuando 
nas regiões Sul e Sudeste, mas sua meta era expandir-se para 
outras áreas do país. 

2012 – Expansão em nível nacional, contemplando as regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste: com um crescimento que 
superou as projeções previstas para o primeiro ano no mercado, 
destacando-se principalmente pela qualidade na prestação dos 
serviços e pela excelência no atendimento, o DB precisou ante-
cipar sua expansão para atender a grande demanda nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Muitos clientes que estavam 
à procura de um laboratório que oferecesse apoio total, com 
personalização no atendimento, tecnologia e prazo, fizeram 
parceria com o DB. Nesse mesmo ano, o DB ampliou sua área 
de atuação com duas unidades para atender os exames de 
maior complexidade, DB Patologia e DB Molecular, ambas com 
assessoria científica exclusiva. O DB Molecular, localizado em 
São Paulo, é responsável pelo diagnóstico exclusivo de biologia 
molecular. Já o DB Patologia, em Sorocaba, é responsável pelo 
diagnóstico anatomopatológico e citopatológico. 

LINHA DO TEMPO 

2013 – Certificação ISO 9001:2008 e recorde de um milhão de 
exames realizados: o sucesso do DB coloca o laboratório entre 
os mais importantes do país. Os investimentos em equipamen-
tos e tecnologia conferiram ao DB um crescimento expressivo 
durante os dois primeiros anos, com recorde de um milhão de 
exames realizados em outubro de 2013, resultado que superou 
as expectativas previstas pelos diretores. Como consequência de 
um excelente trabalho realizado ao longo desse período, que com-
prova a excelência em gestão organizacional e padronização dos 
processos internos, o DB conquista a certificação ISO 9001:2008. 
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no mercado, não se materializaram totalmente porque a busca 
pelo crescimento é contínua, e a realização dos grandes sonhos 
só os faz quererem alcançar novos objetivos. “Os sonhos nunca 
acabam. Com isso, não acabam os investimentos, as inovações 
e as pesquisas. Vamos conquistar novos objetivos em 2016, e a 
credibilidade que o DB tem no mercado nos induz e nos motiva 
a investir cada vez mais. Como apoio total, somos a extensão 
da área técnica do cliente e a proximidade de toda a direção da 
empresa no dia a dia faz o grande diferencial do DB”.

Cliente, obrigado! Você faz parte da realização desse sonho, e 
os parabéns vão para você também, que faz parte da construção 
dessa história!
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2014 – Acreditação DICQ e ampliação da área técnica: para 
consolidar seu crescimento dentro do mercado de análises 
clínicas, o DB obtém a Acreditação DICQ, que veio comprovar a 
qualidade já atingida na prestação de seus serviços, proporcio-
nando segurança, confiança e credibilidade em seus processos. 
Outro destaque em 2014 foram os grandes investimentos na 
área de tecnologia e logística: com mais de 5.000m2, o parque 
tecnológico passou a atender as novas demandas com eficiência 
máxima nos diagnósticos.

2015 – Acreditação PALC e aquisição da nova unidade em 
Sorocaba/SP: mais uma grande vitória para o DB, a Acreditação 
PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), uma 
das mais conceituadas instituições acreditadoras do país na área 
de análises clínicas. É um processo voluntário, confidencial e 
periódico, que exige investimentos financeiros e mudanças nos 
processos de trabalho, porém, extremamente importante para 
o laboratório demonstrar que desenvolve seus processos com 
competência técnica e qualidade. 

Mas os desafios e conquistas não pararam por aí. Para fo-
mentar ainda mais o setor de análises clínicas e fechar o ano de 
2015 com chave de ouro, o DB fez um grande investimento, ad-
quirindo uma nova área técnica, em Sorocaba/SP, ampliando sua 
capacidade de produção para sete milhões de exames por mês.

O ano de 2016, segundo previsão da diretoria, será ainda mais 
audacioso. Em virtude de todo o crescimento, e com a aquisição 
da nova unidade, a meta é realizar quatro milhões de exames por 
mês. Hoje, o DB conta com quatro unidades de processamento 
de amostras – além da matriz, em São José dos Pinhais, e da 
nova unidade em Sorocaba, os clientes dispõem das unidades 
de especialidades em São Paulo, DB Patologia e DB Molecular. 

Para o diretor técnico do DB, Marcelo Ruiz, os sonhos da 
empresa, que está com apenas cinco anos e tão consolidada 

Setor de Toxicologia - Cromatografia - HPLC

Setor de Toxicologia - Análise de Metais - ICP/MS 
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