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Apresentação
do relatório

A Dasa evoluiu exponencialmente nos
últimos anos e se consolidou como
uma rede integrada de saúde, com a
missão de transformar o setor no país
por meio do cuidado integrado para as
pessoas ao longo de toda a vida.
Para contar essa história e como
entregamos valor para nossos
públicos —colaboradores,
médicos, clientes, fornecedores,
acionistas, investidores, entre outros
—, temos o prazer de apresentar
a versão resumida do primeiro
Relatório de Sustentabilidade do
nosso ecossistema.

Acesse a versão completa do
Relatório de Sustentabilidade, no
link https://dasa3.com.br/centraldownloads .
Dúvidas, sugestões ou
solicitação de mais informações
podem ser encaminhadas para
lilian.pereira@dasa.com.br.
Boa leitura!
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Rede Integrada
de Saúde
Um modelo novo, que amplia e
integra o cuidado com sua saúde
ao longo de toda a vida. Essa é
a definição da Dasa, uma rede
integrada de saúde com sede em
São Paulo (SP), cujo foco está
centrado no cuidado com as
pessoas ao longo de toda a sua
jornada. Para isso, reunimos uma
ampla rede de laboratórios, um
grupo hospitalar robusto e uma
empresa de gestão em cuidados.

Aponte a câmera
do celular para o QR
Code e assista ao
nosso Manifesto
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Reunimos uma ampla rede
de laboratórios, um grupo
hospitalar robusto e uma
empresa de gestão
em cuidados.
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Dasa

Ímpar

GSC

Líder em medicina diagnóstica na América
Latina, atende 5 milhões de pacientes/ano,
sendo a 5ª maior do mundo, por meio de 1.088
unidades no Brasil, presentes em 14 estados e
mais de 100 cidades.

2ª maior rede de hospitais independentes do
Brasil, realiza mais de 810 mil atendimentos por
ano e dispõe de 1.493 leitos nos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Tem
como foco a excelência em gestão, eficiência,
alta complexidade e desfecho clínico.

Referência em coordenação de cuidado e
gestão de saúde, conta com 111 mil vidas sob
gestão. Integradora de saúde com mais de 20
anos de atuação, apresenta resultados comprovados de redução de custo assistencial e atua
no cuidado dos usuários de ponta a ponta.

+ 40 marcas
Capacidade para
300 milhões
de exames/ano

29 núcleos
laboratoriais
de análises

+ 900 unidades
de atendimento
em 2020

+ 5 mil exames
disponíveis

86.368 usuários
atendidos
1.493 leitos

819.815 pessoas
atendidas no ano

7 hospitais adquiridos em 2019, 3 adquiridos em
2021 e outros 2 pendentes de aprovação

111.860 visitas de
equipe multidisciplinar/
ano e 9.322 por mês

+3.500 profissionais
da saúde integrantes da
rede de cuidados
4 mil visitas de
enfermeiros/mês

30 mil intervenções
telefônicas/mês e
361.004/ano

2.449 consultas
médicas/mês e
29.383/ano

+90 mil horas
de enfermagem

+ 100 médicos
integrantes da Rede GSC
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Mensagem da
Administração

Aponte a câmera
do celular para o
QR Code e saiba
mais sobre o Centro
de Diagnóstico
Emergencial

Pedro Bueno
Presidente

“Nosso propósito é cuidar das pessoas.
Mas um cuidado que acolhe, que olha
para pacientes de forma integral, individualizada, que busca e constrói uma
relação contínua, ao longo da vida,
que aproxima e promove confiança
entre os nossos colaboradores. Que
visa diariamente sermos os melhores e
mais inovadores parceiros de empresas
e médicos, por meio de soluções,
informações integradas e inteligência de dados que agregam valor à
gestão da saúde e ajudam na prática
da melhor medicina. Sempre tendo as
pessoas no centro de tudo.
Em 2020, aproximamos ciência
e tecnologia e usamos o nosso

know-how e time de especialistas
em pesquisa clínica para deixarmos
a nossa contribuição à sociedade
brasileira, nos tornando mais do que
nunca a empresa de saúde que as
pessoas querem e o mundo precisa.
Não medimos esforços para colaborar
com os avanços nas pesquisas sobre
o coronavírus e fomos os primeiros a
identificar a nova variante, a SARSCoV-2, no país.
Além disso, alocamos cerca de R$ 60
milhões em iniciativas de impacto
social, dentre as quais destaco a
disponibilização do Centro de Diagnóstico Emergencial (CDE), em
parceria com o Ministério da Saúde,

para a doação de recursos humanos
e infraestrutura para processamento
de até 3 milhões de testes para
detecção da Covid-19 ao Sistema
Único de Saúde (SUS). No ano, os
testes realizados via CDE representaram 27% do total de exames realizados pela saúde pública no Brasil.
Ainda sob o pilar de contribuição para
o futuro da saúde e para a sociedade,
um marco do período foi o início do
projeto DNA do Brasil. Por meio do
sequenciamento de genoma completo
da população brasileira, a iniciativa
permitirá o entendimento do impacto
de variantes genéticas em diferentes
características dos brasileiros.”
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Dedicamos
aproximadamente
R$ 60 milhões à projetos
de impacto social e
enfrentamento à
pandemia em 2020.
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Impacto Social
Cientes de nossa capacidade de
geração de valor para a sociedade,
devido à nossa capilaridade e
avanços constantes em inovação,
dedicamos aproximadamente
R$ 60 milhões à projetos de impacto
social e enfrentamento à pandemia
em 2020. Efetivamos doações aos
governos estaduais para equipar
hospitais e distribuir alimentos e ao
Ministério da Saúde, para exames,
além de apoio por meio de créditos
a pequenas empresas, fortemente
impactadas no período.

Iniciativas de impacto
social em 2020
. R$ 60 milhões destinados
a iniciativas de grande
impacto, entre elas, o Centro de
Diagnóstico Emergencial (CDE),
em parceria com o Ministério da
Saúde, para a doação de recursos
humanos e infraestrutura
para processamento de até 3
milhões de exames RT-PCR para
detecção da Covid-19 ao Sistema
Único de Saúde (SUS);
. 1 milhão de exames (RT-PCR) de
Covid-19 realizados gratuitamente
como apoio ao Ministério da Saúde;

. Doação 10 leitos de UTI para o
Instituto BRB (DF), além de
R$ 2,5 milhões para aquisição
de equipamentos e aparelhos
para a montagem dos leitos;
. Reforma de quatro andares
do Hospital São Francisco da
Providência (RJ) para reabertura
de 110 leitos;
. Doação para o Coppetec (RJ)
para contratação de técnicos
de enfermagem;
. Disponibilização de 19 mil
teleconsultas para a ONG
Gerando Falcões.

Também realizamos uma parceria
com a empresa Vaxxinity (divisão da
americana United Biomedical) para
condução de pesquisa clínica para uma
vacina de 2ª geração contra a Covid-19
no Brasil. Recrutaremos 1500 pessoas,
pela base de dados dos nossos
pacientes, para testes das fases II e III e
investiremos R$ 14 milhões.
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DNA do Brasil
Uma das nossas principais contribuições para o futuro da
medicina e para a sociedade brasileira é o projeto DNA do
Brasil, que iniciamos por meio da nossa vertente GeneOne, de excelência genômica, e da coordenação da Dra.
Lygia Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo. Diante
da miscigenação e diversidade brasileira, a proposta é
realizar o sequenciamento de genoma completo da população brasileira.
Os principais objetivos do projeto são incluir a população
brasileira em pesquisas genômicas; entender o impacto
de variantes genéticas em diferentes características da
população; e, também, entender a evolução dos brasileiros
desde 1500.

Aponte a câmera do
celular para o QR Code
e saiba mais sobre o
projeto DNA do Brasil
em uma publicação do
Jornal Nacional

10

Relatório de sustentabilidade 2020 - Versão resumida

Ciência,
Inovação e
Pesquisa Clínica
Na Dasa, entendemos que a inovação
é um ativo fundamental para levar mais
saúde e qualidade de vida às pessoas.
Por isso, aliamos inteligência de dados
à expertise médica e buscamos
contribuir para a gestão do cuidado
baseado na medicina preditiva. Nossa
estratégia de inovação envolve desde
a transformação digital enquanto
habilitadora desse objetivo, até uso
de inteligência artificial e parcerias de
inovação aberta.

Estratégia em inovação
1. Inovação aberta

2. Transformação digital

+ 430

colaboradores
engajados
330 startups
de tecnologia
de saúde mapeadas
+25 desafios lançados
ao ecossistema
+220 reuniões
de negócios

Iniciativa de produto digital
+
ambiente digital
+
metodologia ágil

+20 protótipos
com startups

ECOSSISTEMA

Iniciativa baseada
em dados de IA
para medicina diagnóstica
Equipe multidisciplinar
com 35 pessoas

+300
pessoas

6 contratações
de startups
32 startups
no portfólio
CuboHealth

3. Inteligência artificial

40

squads

8 jornadas
de saúde
PESSOAS

6

plataformas
digitais

30

TECNOLOGIA

modelos
de IA
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Inovação médica em
análise clínica
Além das vertentes de inovação
que compõem nossa estratégia,
nossa infraestrutura e formas
de gestão alavancam a inovação
médica em análise clínica.
Dispomos de 29 Centros Técnicos
Operacionais Nacionais e sete
laboratórios centrais totalmente
automatizados, com capacidade
para comportar 25 milhões de
testes por mês, dos quais 95%
têm seus resultados apontados em
menos de 24h. Entre as iniciativas
de destaque, estão:

. 3D Printing: somos referência
no mercado em impressões
3D. Um dos nossos cases de
maior repercussão envolveu a
impressão de bebês, a partir
da imagem de ultrassom e
ressonância magnética, de
forma a possibilitar que as mães,
portadoras de deficiência visual,
“conhecessem” seus filhos antes
do nascimento;
. Preparação pré-operatória:
utilizamos modelos físicos

tridimensionais impressos
ou mesmo reconstruções em
realidade virtual e aumentada
(RV/RA) para ajudar os cirurgiões
na programação pré-operatória;
. Robótica: esteiras que
comportam 30 milhões de tubos
de ensaio por ano e realizam a
triagem automática;
. Uso de IoT: inteligência
para monitoramento
de equipamentos;

. Patologia: conjunto de scanners
para a digitalização de lâminas
de células e tecidos, que são
disponibilizados na nuvem para
que qualquer médico patologista
possa acessar a imagem
contribuir com a análise clínica,
independentemente do local do
mundo onde esteja.
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Contribuição para o
futuro da saúde
Os investimentos em inovação e o
fomento ao capital intelectual na
medicina ultrapassam nossas atividades
e têm como foco contribuir para o futuro
da saúde em seu aspecto amplo. Em
2020, investimos em pesquisa clínica
para apoio a 27 centros de pesquisa e
obtivemos 45 estudos aprovados.
Na academia, por sua vez, por meio
do Dasa.Educa., somamos mais de
33 mil médicos inscritos e mais de
181 lives, podcasts e aulas. Além
disso, nosso corpo clínico e nossos
profissionais de saúde publicaram

216 artigos em periódicos científicos
renomados, participaram na escrita
de 29 livros e na exposição de 56
trabalhos no maior congresso mundial
de radiologia e diagnóstico por
imagem, o Radiology Society of North
America Meeting (RSNA).
Além disso, a fim de homenagear os
profissionais de saúde e cientistas
que estão na busca incansável por
respostas sobre a pandemia da
Covid-19, a Dasa, juntamente com a
Abril, lançou o Prêmio Abril & Dasa de
Inovação Médica em 2020.
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A Dasa foi responsável por 88% dos
trabalhos científicos brasileiros inscritos na
American Association for Clinical Chemistry
(AACC), sociedade científica global
dedicada à ciência de laboratório clínico e
sua aplicação à saúde, em 2020.
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Prêmios e Reconhecimentos
Em 2020, por conta de nossa
atuação, geração de valor para
nossos públicos e incentivo à
inovação e pesquisa clínica,
fomos reconhecidos pelas
seguintes premiações:

Leaders League:

nosso departamento de Compliance foi eleito o
melhor do Brasil pelo ranking.

Ética nos Negócios 2020:

conquistamos a premiação, na categoria
Responsabilidade Social, cuja finalidade é
destacar companhias que têm conduta ética
em gestão empresarial.

Valor Econômico:
Valor Inovação
Brasil 2020

conquistamos a premiação através de
Iniciativas como a inauguração do maior
parque tecnológico especializado em
sequenciamento genético da América
Latina; DasAInova e Dasa EXP.

nosso CEO, Pedro Bueno, foi reconhecido pelo Prêmio
Executivo de Valor, na categoria Jovem Liderança.

Great Place to Work:

em 2020, recebemos o selo GPTW, que reconhece as empresas com
as melhores iniciativas voltadas ao bem-estar de seus colaboradores.

Radiological Society of
North America – RSNA 2020:

recebemos oito prêmios na 106ª edição do RSNA
(Sociedade Americana de Radiologia), reconhecida
mundialmente por antecipar as novidades e
soluções inovadoras no segmento de diagnóstico
por imagem e radiologia.
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Experiência
do Usuário
Como parte de nossa estratégia de
rede, buscamos promover a melhor
experiência para médicos, pacientes
e usuários com base em uma visão
ampla, por meio de uma plataforma
de interação integrada, automatizada e digital.

Iniciativas de 2020
Canais digitais
Investimento em infraestrutura de tecnologia
e em canais digitais, como WhatsApp;

Aplicativo
Novas funcionalidades, como o webcheck-in,
por meio do qual o usuário realiza o agendamento
de exames e consultas, realiza a confirmação e,
também, tem anexas as solicitações médicas e
condições de preparo para o exame;
Call center
Reforçamos nosso time de atendentes próprios
e terceiros no call center, que passou de 2 mil
para 3 mil integrantes;

Modelo Dasa de atendimento
Lançamento do NAC.com, que
envolveu a revisão dos roteiros de
atendimento de nossas unidades de
forma padronizada;
Site
Melhorias nos sites, que passaram a
ser ainda mais informativos, de forma a
reduzir o fluxo no call center;
URA
Melhorias para redução do tempo de
espera e otimização do atendimento
ao usuário, com uso de inteligência e
ganho incremental.
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O objetivo para os próximos anos é a
integração da jornada do usuário com
nossa rede integrada de saúde, com
uso de cada vez mais inteligência.
Como exemplo, está prevista a integração da teleconsulta, com a solicitação de exames, encaminhamento
para a unidade, realização de check-in
e, posteriormente, registro do exame,
de forma que o usuário possa acompanhar toda a sua trajetória de forma
eficiente e integrada.
Também prevemos a carteirinha digital
de vacinas, com serviço de notificação,
em linha com nosso propósito de prover
uma abordagem preventiva e o cuidado
ao longo da vida das pessoas.
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Cuidado
integrado
Para as pessoas. Por toda a vida.

17

Relatório de sustentabilidade 2020 - Versão resumida

Colaboradores
Cuidar de quem cuida das pessoas
é nossa prioridade. Formamos
líderes e acreditamos que só se
constrói uma empresa sólida por
meio da valorização à diversidade,
inovação, empreendedorismo,
humanização, modernização,
desierarquização e, principalmente,
felicidade das pessoas.

Em 2020, nossa Rede Integrada de
Saúde, formada pela Dasa, Ímpar e
GSG, somou 36.638 colaboradores,
um crescimento de 9,5% em relação
à 2019 (33.451 pessoas). Para nossas
pessoas, endereçamos iniciativas de
atração, retenção, desenvolvimento,
avaliação e reconhecimento, bem
como de saúde e bem-estar.
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Valorização da diversidade

Aponte a câmera
do celular para o QR
Code e assista ao
nosso Manifesto de
Diversidade

No período, buscamos fortalecer
a cultura de diversidade, com
revisão das políticas da área,
gestão de metas e indicadores
e treinamentos da liderança. O
tema integra nossa estratégia
e é acompanhado pelo Comitê
de Diversidade, que acompanha
as ações junto aos grupos de
afinidade: EquidadeUP!, Vozes
Negras, Prisma, Sem Barreiras
e Geramix, que integram
o programa Diversidasa e
endereçam ações contínuas.

No início de 2021, aderimos a uma
série de compromissos públicos
que reforçam nosso posicionamento em prol da Diversidade e
Inclusão. Dentre eles, a Inciativa
Empresarial pela Igualdade Racial,
o Fórum de Empresas e Direitos
LGBT+, a Coalizão Empresarial Pelo
Fim da Violência Contra Mulheres
e a Rede Empresarial de Inclusão
Social – pela empregabilidade e
inclusão de pessoas com deficiência, entre outros.
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Dasa Cuida — Saúde
e bem-estar aos
colaboradores
Entre as iniciativas de destaque no
cuidado com nossos colaboradores
está o Dasa Cuida, um programa
que visa o equilíbrio, bem-estar e
acolhimento de nossas equipes e
suas famílias, que compreende um
conjunto de ações baseadas em
cinco pilares:

. Espiritual: meditação, yoga e
parceria com o Gympass;
. Físico: descontos em exames
e vacinas, Saúde 360º, Livia
(plataforma de atendimento a
teleconsultas, disponível 24 horas,
sem custo para o atendimento),
Outubro Rosa e Novembro Azul,
Desafio 60 e 90 dias (iniciativa
para promoção de hábitos mais
saudáveis), Gympass e nutrição;

. Intelectual: Universidade Dasa,
apoio à gestão financeira, questões
jurídicas, psicolóficas, entre outras,
por meio de canal 24 horas;
. Relacional: UAU — descontos em
produtos e serviços para curtir com
a família e os amigos e ações em
datas comemorativas;
. Emocional: saúde emocional
e telepscico, Stop (canal
confidencial de acolhimento

psicoterápico individual para
reforço da autoestima, capacidade
de reverter quadro de violência
e direcionamento para outras
tratativas), Setembro Amarelo
para conscientização sobre saúde
emocional, e Despertando Vidas,
programa voltado à liderança
que inclui sistema de cuidado
completo, que abrange quatro
pilares: atividade física, perfil
nutricional, reserva funcional e
equilíbrio autonômico.
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Gestão Eficiente
de Recursos
Great Place to Work
Como resultado de nossas ações, conquistamos o
selo Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar em 2020. A certificação premia as organizações que obtiveram melhores
resultados por meio de uma cultura de confiança, alto
desempenho e inovação. A pesquisa realizada pela
GPTW na Dasa atingiu 87% de participação, um número acima da média do mercado, fruto principalmente
do reconhecimento dos colaboradores acerca do valor
de nossas ações.

Pela natureza dos negócios, o setor
de saúde tem potencial de provocar
impactos ao meio ambiente, principalmente pela geração de resíduos
sólidos e efluentes, mas também
pelo consumo de recursos naturais
e emissões de gases de efeito
estufa (GEE).

Nesse contexto, reconhecemos
nossa responsabilidade sobre a
preservação ambiental e endereçamos iniciativas de gestão e
mitigação de impactos. Para isso,
dispomos de uma Política de Meio
Ambiente, assim como os procedimentos e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS), disponíveis em
nosso sistema interno de qualidade
– o SQDasa.
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Destaques de 2020
. Consumo de energia: tivemos
23 unidades migradas para o
mercado livre, com redução
de 10% no custo comparado
ao mercado cativo, o que
levou a evitar que mais de 2
mil toneladas de CO2 fossem
enviadas à atmosfera.
. Usinas solares: iniciamos projeto
de geração distribuída (GD), que
consiste na instalação de pontos
para geração própria de energia
de fonte renovável. Realizaremos
a construção de 17 usinas
solares, que somadas possuem

uma potência de 12MWp e têm
capacidade de gerar 1,6GWh/
mês, e atenderão 336 unidades
próprias das 610 em operação, de
todas as regionais Dasa.
. Consumo de água: temos
iniciativas pontuais quanto à
economia de água em nossas
unidades, mas planejamentos
um projeto mais amplo com
foco no controle de vazamentos
e de desperdício. Realizamos a
captação e reuso de água da chuva
em alguns hospitais e o objetivo é
expandir para outras unidades.

. Gestão de resíduos: entre as
ações, compramos papeis com
o selo FSC (Forest Stewardship
Council) em algumas marcas, que
garante que a matéria prima é
proveniente de técnicas de manejo
florestal responsáveis. Também
iniciamos, em 2020, a aquisição de
embalagens biodegradáveis para
algumas unidades, e realizamos a
reciclagem de álcool e xilol, por meio
de empresa terceira que transforma
o resíduo em solvente.
. Gestão de GEE: em 2020,
realizamos nosso primeiro

inventário de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE) com base na
metodologia do GHG Protocol. as
As emissões do grupo Dasa estão
concentradas no Escopo 1, com
21,7 mil tCO2e3, e no Escopo 2, com
8,04 mil tCO2e. Para o próximo
ano, o intuito é atuar na redução
desses indicadores por meio de
iniciativas que compreendem, por
exemplo, a priorização de energia
de fontes renováveis.
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Governança
Corporativa
Nossa estrutura de governança é
composta por Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal,
bem como por Comitê de Auditoria e
sustentada por políticas e regimentos
alinhados às melhores práticas de
governança corporativa.

Política de Remuneração
Política de
Indicação
de Membros
do Conselho
de Administração,
Comitês e
Diretoria
Estatutária
Política de Divulgação

Política de Negociação
Política de
Transações
com Partes
Relacionadas

Políticas para
fortalecimento
da governança

Política de
Integridade

Política Anticorrupção

Acesse: https://dasa.com.br/investidores/codigo-politicas-e-regimentos/ .

Sociedade anônima de capital aberto
desde 2004, a Dasa negocia seus
valores mobiliários sob o código
DASA3. Nosso capital social é de
R$ 12.326.705.991,53, dividido em
480.813.758 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Para 2021, em meio às aquisições
e objetivos futuros, estudamos a
possibilidade de realização de uma
eventual oferta pública de ações, com a
potencial listagem da Dasa e admissão
de suas ações no segmento Novo
Mercado, da Brasil, Bolsa, Balcão (B3).
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Agenda ESG
A Dasa tem em sua pauta prioritária ações relacionadas ao seu
propósito de cuidado e às atividades baseadas em seus valores,
que consideram os pilares relacionados à agenda positiva do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), entre eles, ética
e integridade, diversidade e inclusão, sustentabilidade ambiental
e social, inovação e transformação, transparência e prestação de
contas, bem como o olhar do futuro na formação de pessoas.
Para endereçar as ações de forma estruturada, contamos com o
Comitê ESG formado por grupos de trabalhos que atuam na disseminação desses valores, estabelecimento de governança e acompanhamento das atividades sob cada pilar. As decisões sobre aspecto
ESG são estabelecidas e aprovadas pelos diretores estatutários e
pelo Conselho de Administração e endereçadas pelo comitê.

Ética e
Transparência
A ética é um princípio inegociável
na condução dos nossos negócios e
execução das atividades cotidianas.
Para orientar as relações internas
e externas de todos os nossos
colaboradores, administradores,
representantes legais e terceiros,
contamos com um Código de
Conduta, alinhado a nossa Cultura
e ao compromisso com a atitude
responsável, ética, transparente e de
respeito mútuo entre todos. Confira:
https://dasa.com.br/investidores/
codigo-politicas-e-regimentos/ .

Também contamos com um Código
de Conduta de terceiros, com o
objetivo de orientar as relações entre
a Dasa e seus terceiros em conjunto
e de forma integrada com nossas
políticas e orientações.
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Canal de conduta
Caso haja a violação a qualquer diretriz exposta no Código de Conduta
ou à legislação vigente, incentivamos a denúncia e reporte por meio
do Canal de Conduta, que garante
absoluto sigilo acerca das situações
relatadas. Acesse:
Telefone
08007219886
E-mail
dasa@canaldaconduta.com.br
Hotsite
www.canaldaconduta.com.br
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Compliance e práticas
anticorrupção
Por reconhecermos a importância do
combate à corrupção e da necessidade
de observância aos princípios éticos e
morais, dispomos de um Programa de
Compliance robusto e estruturado, cujas
diretrizes e princípios estão expostos na
Política de Integridade e na Política de
Compliance e Controles Internos.
A fim de disseminar nossas diretrizes,
contamos com Universidade DASA, a
partir da qual são aplicados treinamentos
sobre combate à corrupção e questões
relacionadas a direitos humanos.

Acesse nossas políticas e regimentos em https://dasa.com.br/investidores/codigo-politicas-e-regimentos/ .
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Em 2020, 100% dos colaboradores tiveram
acesso a treinamentos e às políticas
referentes a práticas anticorrupção e
direitos humanos. Além disso, 100% das
operações foram avaliadas quanto a riscos
relacionados à corrupção. No ano, não
foram identificados casos desse tipo.
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Gestão de Riscos
Na Dasa, presamos pela gestão de
riscos assertiva, de forma a preservar
nossas atividades, ativos, valores,
reputação, competitividade e a perenidade dos negócios. Em linha com as
melhores práticas de mercado sobre
o tema, contamos com uma Política
de Gestão Estratégica de Riscos,
aprovada no início de 2021, que traz as
metodologias, processos, diretrizes e
descrições dos principais fatores de
risco para os negócios.

Nossa estrutura de gestão de riscos
envolve a atuação conjunta dos
órgãos de governança corporativa
e de gestão, e está pautada pelo
modelo de Linhas de Defesa do
COSO-ERM.
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Proteção de dados
Presamos pela confidencialidade e disponibilidade dos dados para as áreas corporativas,
para o usuário, para os médicos e para os todos os profissionais da saúde, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cuja entrada em vigor ocorreu em 2020.
Nesse sentido, nosso programa de privacidade LGPD, criado em 2019, é um dos projetos
estratégicos do ecossistema e é composto por três principais pilares liderados por três
áreas da Companhia: Governança de Dados, Segurança da Informação e Privacidade.
Em 2020, realizamos a primeira fase do programa, que teve como principais objetivos a preparação de processos para atendimento do direito dos titulares, a adequação dos novos produtos do ecossistema, a conformidade à LGPD e a mitigação
de riscos críticos de segurança da informação. Além disso, disponibilizamos nosso
portal de privacidade (http://dasa.com.br/portal-da-privacidade ) com a nossa política de privacidade e principais esclarecimentos de como tratamos e cuidamos dos
dados e da privacidade dos nossos usuários.
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Desempenho
dos Negócios

Lucro líquido

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

R$ 1.546,40

R$ 147,70

(R$ milhões)

R$ 130,20

R$ 1.755,70

R$ 7.642,30

EBITDA

(R$ milhões)
R$ 932,10

(R$ milhões)

R$ 865,30

Lucro bruto

(R$ milhões)

R$ 4.725,70

Mesmo diante dos impactos da
Covid-19, o EBITDA atingiu R$ 932,1
milhões em 2020, um acréscimo de
7,7% em relação a 2019, e o prejuízo
líquido no ano foi de R$ 147,7
milhões, frente a R$ 130,2 milhões
registrados no exercício anterior.

Receita
operacional
bruta

2019

Em 2020, a consolidação dos
números da rede Ímpar, bem como
nossa gestão assertiva, impactou
positivamente nosso desempenho
econômico-financeiro. Entre os
indicadores de destaque, está a
receita operacional bruta de
R$ 7.642,3 milhões, um crescimento de 61,7% em relação a 2019
(R$ 4.725,7 milhões), e o lucro
bruto de R$ 1.755,7 milhões, 13,5%
superior ao registrado em 2019
(R$ 1.546,4 milhões).

Principais indicadores
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Em 2020, nossos investimentos totalizaram
R$ 755,7 milhões, direcionados,
principalmente, para implantação e
desenvolvimento de sistemas de produção
e atendimento, bem como renovação no
parque tecnológico, que representaram
R$ 236,6 milhões do total.

31

Relatório de sustentabilidade 2020 - Versão resumida

Aquisições
Em linha com nossa estratégia de crescimento e posicionamento enquanto rede integrada de saúde, realizamos transações em 2020 e no início de 2021 que deverão contribuir para
nossa perenidade e geração de valor.
Entre elas, estão a aquisição de 100% da Santa Celina Participações S.A; de 100% da São Marcos — Saúde e Medicina
Diagnósticos S.A.; de 90% do Laboratório Nobel; e de 80% do
Instituto de Hematologia, cuja sociedade passa a ser integralmente detida pela DASA. Também anunciamos transações que
estão em aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
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