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Diagnósticos da América S/A – CNPJ/MF 61.486.650/0001-83 – Sede: Av. Juruá, 434, Alphaville, 
Barueri, São Paulo. 

Barueri, 15 de fevereiro de 2017. 

 

(via Sistema Empresas.NET) 

 

À 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

At.: Sr. Nelson Barroso Ortega 

 

Com cópia para: 

 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

At.: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas 

Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendente de Relações com Mercado e 

Intermediários 

 

Ref.: Ofício BM&FBOVESPA Nº186/2017-SAE – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia 

veiculada na imprensa.  

 

Prezados Senhores, 

 

Fazemos referência ao Ofício em epígrafe, por meio do qual V. Sas. solicitaram esclarecimentos sobre 

a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em edição de 15/02/2017, na qual consta, entre 

outras informações, que: (i) a Dasa prevê a abertura este ano de 50 unidades em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Centro-Oeste e Sul, principalmente das bandeiras Delboni Auriemo e Alta Excelência 

Diagnóstica essa última voltada ao público de alta renda; (ii) hoje, a Dasa tem 590 unidades em mais 

de 10 Estados. 

 

A Diagnósticos da América S.A (“DASA ou “Companhia”) esclarece que as informações são decorrentes 

de afirmação do Sr. Pedro de Godoy Bueno, Diretor Presidente da Companhia, prestadas à jornalista 

Beth Koike em entrevista realizada em 13 de dezembro de 2016, que  já haviam sido veiculadas pelo 

Jornal Valor Econômico, em 15 de dezembro de 2016 e foram objeto do Ofício BMF&FBOVESPA 
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Nº3403/2016-SAE/GAE-2, cuja resposta foi enviada na mesma data através do módulo IPE na 

categoria Comunicado ao Mercado tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA. Portanto, o 

questionamento se refere a questões já antes esclarecidas, pelo que as respostas apresentadas 

naquela ocasião encontram-se replicadas abaixo.  

 

As informações em comento refletem tão somente uma expectativa do Sr. Pedro de Godoy Bueno, em 

consonância com os comentários da administração da Companhia, conforme divulgado no item “10. 

Comentários dos diretores” do Formulário de Referência da Companhia. 

 

Em especial, destaca-se que tais afirmativas, feitas com a ressalva expressa de que o orçamento de 

2017 não pode ser revelado, não trazem informações que sejam desconhecidas do mercado, a 

Companhia já vinha informando no item 10.10 de seu Formulário de Referência em cada um dos 

últimos exercícios sociais um aumento nos investimentos realizados em crescimento orgânico, tendo 

sido feita apenas alusão a duas das principais marcas exploradas pela Companhia. 

 

A Companhia reitera que avalia periodicamente estratégias para o desenvolvimento de seu negócios e 

consolidação de suas estratégias de crescimento, incluindo, mas não se limitando, os seus planos e 

projetos de expansão.  

 

Adicionalmente a Companhia esclarece, ainda, que as informações prestadas pelo Sr. Pedro de Godoy 

Bueno relativas ao item (i) acima limita-se, seguindo padrões adotados pela DASA, aos assuntos que 

poderão ser aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, não havendo qualquer 

projeção ou estimativa formal da DASA divulgada ao mercado nesse sentido. 

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais considerados necessários. 

 

Atenciosamente, 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

 

_________________________________ 
Carlos de Barros Jorge Neto  

Diretor Administrativo, Financeiro e de 
Relações com Investidores  

 


