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“Mais arriscado que mudar é  

continuar fazendo as mesmas coisas.” 

Peter Drucker 



Resumo 

 

Hoje em dia muitos consultórios odontológicos não fazem uma administração bem 

estruturada se tornando muito difícil avaliar a situação real do negócio e definir ações para 

garantir uma lucratividade e o sucesso da empresa. Como a concorrência no mercado 

odontológico aumentou muito, a antiga forma de trabalho vem sendo revista. Esta mudança 

no mercado tem causado a necessidade de uma reorganização e reestruturação de serviços e 

das relações de trabalho entre paciente / cliente e o profissional, fazendo com que esses 

profissionais mudassem seu conceito relacionado à estratégia da empresa e ao negócio 

propriamente dito. O objetivo desse trabalho é desenvolver um projeto para reorganizar e 

reestruturar uma clínica odontológica, através da descrição da empresa, estudo de mercado, 

plano de marketing, plano operacional e um plano de gerenciamento de custos. A 

metodologia de desenvolvimento do trabalho será através de pesquisas bibliográficas e 

documental na forma de um estudo de caso. O presente trabalho servirá como base para 

transformar essa ideia em algo real e que essa nova clínica odontológica consiga evoluir 

dinamicamente e supere todas as dificuldades que o atual mercado vem impondo. 

 

Palavras Chave: : Clínica Odontológica, Gerenciamento de Custos, Planejamento 

Odontológico, Gerenciamento de Projetos. 

  



Abstract 

 

Nowadays many dental clinics do not make a well-structured administration becoming very 

difficult to assess the real situation of the business and define actions to ensure profitability 

and success of the company. As competition in the dental market rose sharply, the old way of 

work has been reviewed. This change in the market has caused the need for reorganization 

and restructuring of services and working relationship between patient / client and 

professional, making these professionals change their concept related to the business strategy 

and the business itself. The aim of this work is to develop a project to reorganize and 

restructure a dental clinic, through the description of the company, market research, 

marketing plan, operational plan and cost management plan. The project development 

methodology will be through bibliographic and documentary research in the form of a case 

study. This work will serve as a basis for turning this idea into something real and that this 

new dental clinic can evolve dynamically and overcome all the difficulties that the current 

market has imposed. 

 

Key Words: Dental Clinic, Cost Management, Dental Planning, Project Management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Problema  

 

Hoje em dia muitos consultórios odontológicos não fazem uma administração bem 

estruturada se tornando muito difícil avaliar a situação real do negócio e definir ações para 

garantir uma lucratividade e o sucesso da empresa. Como a reorganização / reestruturação do 

negócio pode beneficiar um consultório odontológico e transformá-lo em uma empresa 

lucrativa e de sucesso? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um plano de gerenciamento para uma 

clínica odontológica, através da descrição da empresa, estudo de mercado, plano de 

marketing, plano operacional e um plano de gerenciamento de custos.  

Como objetivos específicos, temos os seguintes itens: 

a) Elaborar um estudo de mercado para analisar o ambiente externo e interno, e o 

comportamento da concorrência e suas estratégias.  

b) Elaborar um plano de marketing para definir a forma de comunicação com os 

pacientes / clientes e o local mais adequado para implantação do consultório 

odontológico.  

c) Elaborar um plano operacional para definir o funcionamento do consultório como um 

todo e estabelecer padrões para um melhor controle da qualidade dos produtos e 

serviços. 

d) Elaborar um plano financeiro com projeções de fluxo de caixa, investimentos, receitas, 

custos e demonstração do resultado do exercício permitindo calcular qual o total do 

investimento, o custo de cada procedimento, o custo do minuto de atendimento, o pró 

labore e o imposto de renda na forma de pessoa jurídica.  
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e) Realizar a análise de viabilidade do empreendimento, através dos indicadores 

payback, VPL, TIR e IL.  

1.3 Delimitação do tema 

 

No decorrer desse projeto, iremos verificar se há uma relação significativa entre a 

reorganização e reestruturação do negócio e o aumento da produtividade e da lucratividade da 

empresa e em que medida a visão administrativa e a reorganização / reestruturação do negócio 

trará benefícios e resultados positivos para uma clínica odontológica. 

 

1.4 Relevância e justificativa 

 

Antigamente era realizado um trabalho individual nos consultórios odontológicos, no 

qual o cirurgião dentista tinha o controle da produção na prática artesanal da odontologia e na 

venda de procedimentos. Como a concorrência no mercado odontológico aumentou muito, a 

antiga forma de trabalho vem sendo revista. Esta mudança no mercado tem causado a 

necessidade de uma reorganização e reestruturação de serviços e das relações de trabalho 

entre paciente / cliente e o profissional, fazendo com que esses profissionais mudassem seu 

conceito relacionado à estratégia da empresa e ao negócio propriamente dito. 

 

1.5 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para elaboração do trabalho trará uma abordagem qualitativa, 

seguindo uma tipologia quanto aos meios através de pesquisas bibliográficas e documental na 

forma de um estudo de caso. Já a tipologia quanto aos fins, a mesma seguirá uma forma 

descritiva, explicativa e aplicada. 

 

1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

O desenvolvimento desse trabalho deverá contemplar as seguintes etapas: 
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a) Planejamento dando ênfase a aderência ao gerenciamento de projetos e a metodologia 

científica. 

b) Pesquisa bibliográfica e revisão do referencial teórico. 

c) Pesquisa de campo através  modelagem / aplicação / tabulação e análise. 

d) Elaboração da redação final contendo a Introdução, Revisão da Literatura, 

Metodologia Aplicada, Caracterização da Empresa, Plano de Gerenciamento da 

Clínica Odontológica e as Considerações Finais. 

e) Conclusões individuais. 

f) Elaboração da revisão e formatação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo expõe a fundamentação teórica dos assuntos que foram abordados ao longo do 

trabalho, como empreendedorismo e planejamento estratégico. 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo começou a ficar mais forte no Brasil na década de 1990, 

quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas  

Empresas)  e  SOFITEX  (Sociedade  Brasileira  para  Exportação  de Software) foram 

criadas. A partir desse momento, além do ambiente econômico e politico do país, 

tornarem-se mais propícios para a criação de pequenas empresas, também passou a existir 

mais informações disponíveis para os empreendedores. (DORNELAS, 2001) 

Existem dois diferentes tipos de empreendedores: o artesão (aquele que inicia um  

negócio com habilidades advindas da experiência técnica/ que conhece o produto, mas sem 

capacidade de se comunicar bem, tomar decisões e gerir o negócio. Por exemplo, o 

mecânico que começa uma oficina independente) e o oportunista (aquele que tem uma  

educação técnica suplementada por estudos, como por exemplo, o administrador, e que  

realiza procedimentos gerenciais sistemáticos tornando a gestão do negócio mais científica). 

(CHIAVENATO, 2005) 

 

2.1.1 Características do empreendedor 

 

2.1.1.1 Capacidade de assumir riscos calculados 
 

Talvez essa seja a característica mais conhecida dos empreendedores. O 

verdadeiro empreendedor assume riscos calculados e sabe gerenciá-los. O fato de assumir 

riscos faz com que a jornada empreendedora se torne estimulante, pois a encaram como um 

desafio. (DORNELAS, 2001) 

Ao iniciar o próprio negócio, o empreendedor assume diferentes riscos: financeiros,  

ao investir o próprio dinheiro e/ou abandonar empregos estáveis; familiares, se envolverem 
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a família no negócio; e psicológicos, pela possibilidade de fracassarem. (CHIAVENATO, 

2005) 

 

2.1.1.2 Aproveitar oportunidades 
 

Mudanças nas condições políticas, econômicas e demográficas podem criar 

oportunidades empreendedoras, gerando um potencial para criação de novos produtos, 

mercados, materiais ou processos. (SHANE e BARON, 2007) 

 

2.1.1.3 Nível alto de energia 
 

Empreendedores são incansáveis e apaixonados pelo que fazem. E é essa paixão 

que os mantém animados e autodeterminados, mesmo quando encontram problemas pela 

frente. Muitas vezes se dedicam tanto ao trabalho que acabam deixando a vida pessoal 

em segundo plano. (DORNELAS, 2001) 

 

2.1.1.4 Autoconfiança 
 

É fundamental ter domínio sobre os problemas que surgem e também sentir que 

consegue enfrentar os desafios que existem ao seu redor. Empreendedores de sucesso sabem 

os problemas que podem vir a enfrentar, mas acreditam que suas habilidades pessoais irão 

superá-los. (CHIAVENATO, 2005) 

 

2.1.1.5 Necessidade de realização 
 

As pessoas com alta necessidade de realização preferem competir com certo padrão 

de excelência e se responsabilizam por tarefas e objetivos que atribuem a si próprias. Essa 

característica é frequentemente encontrada em pessoas ambiciosas que iniciam e orientam o 

crescimento de novas empresas, bem como em executivos que alcançam o sucesso nas 

organizações. (CHIAVENATO, 2005) 

 

2.1.1.6 São líderes e formadores de equipe 
 

Os empreendedores sabem valorizar, estimular e recompensar seus funcionários. Isso 

faz com que sejam adorados e respeitados, formando um time em torno de si. Devem saber  
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recrutar profissionais altamente competentes, principalmente nas áreas que não detém muito 

conhecimento. (DORNELAS, 2001) 

 

2.1.1.7 Busca de informações e conhecimento do ramo empresarial 
 

Os empreendedores são sedentos pelo saber e procuram aprender continuamente para 

se mantiver atualizados, pois sabem que a sua chance de êxito aumenta conforme o domínio 

do seu ramo empresarial. (DORNELAS, 2001) 

 

2.1.1.8 Planejamento e senso de organização 
 

Os empreendedores de sucesso planejam cada passo de seu negócio, desde o plano de 

negócios, até a apresentação do plano a investidores e a definição das suas estratégias de 

marketing. Sempre tendo como base, a forte visão do negócio que possuem. (DORNELAS, 

2001) 

 

2.2 Planejamento estratégico 

 

O planejamento estratégico diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à 

escolha dos cursos de ação – estratégias – a serem adotadas para sua consolidação e é,  

geralmente, responsabilidade da alta administração de uma empresa. Devem ser avaliadas as 

condições internas e externas à empresa e a sua evolução esperada. Também devem ser  

consideradas as premissas básicas – políticas – que a organização deve respeitar para que o 

processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória. (OLIVEIRA, 2010) 

 

2.2.1 Etapas do planejamento estratégico 

 

2.2.1.1 Diagnóstico Estratégico 
 

“O diagnóstico estratégico é um processo formal e estruturado que procura avaliar  

a existência e a adequação das estratégias vigentes na organização relativamente ao 

andamento de transformações para a construção de seu futuro”. (COSTA, 2007)  

Corresponde à primeira fase do processo de planejamento estratégico e tenta definir a 

real situação da empresa quanto a seus aspectos internos e externos. Para isso, a empresa 

precisa ter pleno conhecimento do ambiente no qual a empresa está inserida, de seus  pontos  
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fortes e fracos, de oportunidades que devem ser usufruídas, de ameaças que devem ser 

evitadas e tornar esse processo de análise interno e externo integrado e contínuo. 

(OLIVEIRA, 2010) 

 

2.2.1.2 Definição do Negócio 
 

O negócio de uma empresa determina o escopo de sua atuação, a declaração do que 

ela faz acaba por excluir todo o restante. Acredita-se que a vantagem de ter uma definição 

do negócio é possuir um foco. Ou seja, se os dirigentes concentrarem seus esforços em 

torno de uma necessidade do mercado para a qual possuem competência capaz de gerar 

valor de maneira superior a seus concorrentes aumenta o sucesso da empresa em uma 

perspectiva de longo prazo. (BORN, 2007) 

 

2.2.1.3 Definição da Missão 
 

O SEBRAE (2007, p. 16) define-a como: “O papel que a empresa desempenha 

em sua área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu ponto de partida, 

pois identifica e dá rumo ao negócio”. 

 

2.2.1.4 Definição da Visão 
 

A visão pode ser considerada como os limites que os acionistas, conselheiros e 

executivos da alta administração da empresa conseguem enxergar dentro de uma abordagem  

mais ampla, e que envolve suas necessidades e expectativas. (OLIVEIRA, 2010)  

 

2.2.1.5 Definição dos Valores 
 

Os valores assumem grande importância, justamente, por ser essa filosofia 

implícita que guia as decisões e o comportamento organizacional. Muitas organizações até 

criam um código de ética para comunicar seus valores corporativos a todos os funcionários. 

(HARRISON, 2005) 

 

2.2.1.6 Objetivos Estratégicos 
 

 “Objetivos são fins. Estratégias são meios”. (BORN, 2007, p. 198) O objetivo é algo 

alinhado à visão da empresa, enquanto estratégia é a forma mais eficaz de atingi-los. Os 
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objetivos definem aonde a empresa quer que seus resultados quantitativos – faturamento e 

lucratividade - e qualitativos – satisfação pós-compra e reconhecimento de marca - cheguem. 

 

2.2.1.7 Formulação de estratégias 
 

As estratégias definem como a empresa irá concorrer nos mercados escolhidos e 

é uma das principais responsabilidades da administração estratégica das unidades de 

negócio. Elas consistem no estabelecimento de direção geral da empresa, análise constante 

das mudanças nas situações de negócios, seleção de estratégia genérica – liderança de 

custo, diferenciação, melhor valor e foco, estratégias específicas para implementar tais 

estratégias genéricas e administrar recursos para gerar vantagem competitiva sustentável. 

(HARRISON, 2005) 

 

2.2.1.8 Definição de orçamentos, cronogramas e responsáveis 
 

O orçamento estratégico irá assegurar se há recursos financeiros para as 

propostas de investimentos aprovadas, as propostas prioritárias, relações benefícios/custos, 

quais investimentos possuirão melhores resultados relativos e de onde virão os recursos 

para tais investimentos. Já o cronograma de implantação estabelece os grandes marcos de 

implementação dos projetos da empresa, as datas nas quais são esperados os resultados 

mensuráveis e os responsáveis pelos projetos e pelos investimentos. (COSTA, 2007) 

 

2.2.1.9 Definição de planos de ação 
 

As ações estratégicas são “como“ pretende-se implementar “o que“ foi decidido. 

Devem possuir, portanto, prazos, orçamentos e responsáveis pela sua execução. Tais 

ações são responsáveis pelo futuro da empresa, por isso devem possuir maior nível de 

prioridade e atenção. Vale ressaltar que bons planos de negócio não possuem uma 

infinidade de ações estratégicas, focam-se nos principais pontos a serem melhorados para 

que se execute a estratégia empresarial. (BORN, 2007) 
 

2.2.1.10 Implementação 
 

A implementação da gestão estratégica em qualquer empresa é um processo 

evolutivo. Deve-se ter conhecimento, paciência e perseverança para conduzir a 
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transformação nos métodos de trabalho, capacitação das pessoas, cultura organizacional, 

estratégias competitivas e sistemas gerenciais. (COSTA, 2007) 

As estratégias são implementadas através de decisões e ações diárias de 

colaboradores em toda a organização. O maior desafio dessa etapa é fazer com que a 

gerência consiga criar um modelo de gestão integrado e coordenado, que esteja de acordo 

com as outras áreas/ estratégia planejada pela empresa. Para isso, são elaboradas estratégias 

para áreas de recursos em nível funcional como: marketing, operações, sistemas de 

informação, P&D/tecnologia, recursos humanos e finanças. (HARRISON, 2005) 

 

2.2.1.11 Monitoração e avaliação 
 

Esse controle – medir e avaliar o desempenho e o resultado da ações - possui diversas 

finalidades que vão desde identificar, corrigir e evitar a reincidência de erros, bem 

como avaliar se os resultados obtidos estão próximos dos resultados esperados e 

possibilitam o alcance dos objetivos, e proporcionar informações gerenciais periódicas. 

(HARRISON, 2005) 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o plano de gerenciamento, com os 

seguintes itens: sumário executivo, análise de mercado, análise estratégica, descrição da 

empresa, plano operacional, plano de recursos humanos, plano de marketing e plano 

financeiro. 

 

3.1 Sumário executivo 

 

O objetivo deste plano de negócios é apresentar o estudo, a estrutura e o 

planejamento para a reorganização e reestruturação de uma clínica odontológica no bairro 

Centro em Orlândia - SP. 

A empresa a ser  reorganizada será voltada para área de reabilitação oral e terá o 

foco na diferenciação/ qualidade dos serviços prestados para atender a classe A e B. 

Foi elaborada uma análise de mercado, caracterizando o setor odontológico 

brasileiro e paulista, o qual se encontra cada vez mais competitivo. Também se realizou a 

análise dos principais concorrentes da clínica odontológica localizados no mesmo bairro. 

Para viabilizar a reestruturação do empreendimento será necessário um investimento 

de R$ 9.550,00 para aquisição de equipamentos, móveis e investimentos em marketing. 

 

3.2 Análise de mercado 

 

3.2.1 Caracterização do mercado 

 

Os profissionais desta área podem atuar no mercado público e/ou no mercado privado. 

No mercado privado, podem trabalhar em seu próprio consultório, ou alugar um consultório 

por períodos trabalhados, ou até mesmo trabalhar para outros dentistas e receberem um 

percentual sobre os tratamentos realizados (esse percentual varia entre 40% a 60%, 

dependendo da resposabilidade pelo fornecimento dos materiais odontológicos). 

O mercado de odontologia possui cirurgiões-dentistas clínico geral e diversas 

especialidades, sendo as principais: cirurgia buco-maxilo-facial, dentística, disfunção 

têmporo-mandibular e dor orofacial, endodontia, estomatologia, implantodontia, 
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odontopediatria, ortodontia, patologia bucal, periodontia, prótese e radiologia odontológica e 

imaginologia. (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2016) 

 

3.2.1.1 Panorama do setor odontológico brasileiro 

 

No Brasil, o curso de Odontologia foi instituído em 25 de outubro de 1884 pelo 

Decreto nº 9311, junto aos cursos de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Desde então, 

ocorreu considerável aumento do número de escolas, sobretudo nos últimos 30 anos, sendo 

que, em 2008, foi atingido o número de 197 cursos cadastrados no Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), de acordo com o Censo da Educação Superior. 

Esses cursos formam, em média, cerca de 9.000 novos cirurgiões-dentistas a cada ano. 

(MORITA et al., 2010) 

Atualmente o Brasil possui 283.937 cirurgiões-dentistas sendo esse efetivo um dos 

maiores do mundo, mas a distribuição interna desses profissionais ocorre de maneira 

desigual nas diversas regiões do país. (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2016) 

Esse elevado número de profissionais, aliado ao crescente número de profissionais 

lançados no mercado anualmente por um número cada vez maior de faculdades em todo o  

país, tornam a realidade do mercado de trabalho em odontologia no Brasil cada vez mais 

difícil. Para que o cirurgião conquiste o sucesso profissional cada vez mais, conhecimentos 

de administração e gerenciamento tornam-se fundamentais. Também é de vital importância 

planejar bem, através de um plano de gerenciamento, a viabilidade da reestruturação e 

reorganização do consultório odontológico. 

Nas últimas décadas o exercício dessa profissão tem passado por profundas 

modificações, resultado da influência de diversos fatores. Percebe-se a progressiva 

incorporação de tecnologia, de especialização, a redução do exercício liberal estrito, a 

popularização dos sistemas de odontologia de grupo, o aumento do percentual de 

profissionais com vínculo público, sobretudo com o crescimento expressivo dos postos de 

trabalho na rede pública de serviços de odontologia. (MORITA et al., 2010) 

 

3.2.1.2 Panorama do setor odontológico no Estado de São Paulo 

 

Segundo dados do IBGE (2016), o Estado de São Paulo conta atualmente com o 

contingente populacional de 44.749.699 habitantes. O número de cirurgiões dentistas em 
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atividade, em setembro de 2016, é de 84.692, que resulta numa relação aproximada de 528,38 

habitantes por profissional devidamente inscrito. São Paulo ocupa o primeiro lugar no 

ranking dos estados brasileiros com maior número de dentistas e representa 29,83% do 

número total de dentistas no Brasil. (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2016) 

Orlândia possui 9,8% do total de dentistas do Estado de São Paulo, possuindo uma 

relação de 531 habitantes para cada cirurgião-dentista. São Caetano do Sul é a cidade com o 

mercado mais competitivo (202 habitantes/cirurgião dentista) e Rio Grande da Serra a 

com menor proporção (14.889 habitantes/cirurgião dentista). (CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, 2016) 

Isso mostra o quanto o mercado nessa cidade está difícil e competitivo, pois o ideal 

seria um número mínimo de 1.500 habitantes para cada cirurgião-dentista, exigindo que o 

consultório odontológico apresente algum tipo de diferencial como vantagem competitiva 

frente a concorrência. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, 2016) 

 

3.2.2 Análise da concorrência 

 

Orlândia possui 81 cirurgiões-dentistas e 8 entidades prestadoras de assistência 

odontológica. (CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, 2016) 

Os bairros com maior número de cirurgiões-dentistas são: Centro (75 dentistas e 4 

entidades prestadoras de assistência odontológica) e Jardim Boa Vista (6 dentistas e 2 

entidades prestadoras de assistência odontológica). Já os bairros com menor número de 

cirurgiões-dentistas são: Jardim Nova Orlândia (nenhum dentista e 1 entidades prestadoras 

de assistência odontológica) e Jardim Cidade Alta (nenhum dentista e 1 entidades 

prestadoras de assistência odontológica). (CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

DE SÃO PAULO, 2016) 

O bairro Centro, que será onde a clínica odontológica será localizada possui 

7.735 habitantes (IBGE, 2010) e 75 cirurgiões-dentistas, ou seja, 1 dentista para cada 104 

habitantes. Além disso, possui apenas 04 entidades prestadoras de assistência odontológica. 

(CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, 2016) 

Os concorrentes foram analisados por meio de pesquisa de mercado e procurou-

se levantar a sua localização, serviços oferecidos, diferenciais competitivos e seus pontos 

fortes e fracos. 
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Clínicas odontológicas localizadas no bairro Centro: 

 

Clínica SRGS - Implantodontia, periodontia e cirurgia. 

Localização: bairro Centro – Orlândia / SP 

 

Pontos fortes: 

- Boa localização; 

- Ótimas instalações; 

- Dentista renomado; 

- Trabalho com biomaterial sofisticado. 

 

Pontos fracos: 

- Não possui site na internet. 

 

Clínica CAS – Prótese, reabilitação oral e dentística. 

Localização: bairro Centro – Orlândia / SP 

 

Pontos fortes: 

- Boa localização; 

- Ótimas instalações; 

- Dentista renomado. 

 

Pontos fracos: 

- Não possui site na internet. 

 

Clínica MM - Reabilitação oral. 

Localização: bairro Centro – Orlândia / SP 

 

Pontos fortes: 

- Dentistas renomados; 

- Diversas especialidades; 

- Não tem site, somente página do Facebook. 
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Pontos fracos: 

- Atendimento a convênios; 

- Estrutura física pequena; 

- Tecnologia limitada. 

 

Clínica PEM - Reabilitação oral. 

Localização: bairro Centro – Orlândia / SP 

 

Pontos fortes: 

- Diversas especialidades; 

- Boa estrutura física; 

- Estacionamento gratuito; 

- Boa localização; 

- Ótimas instalações; 

- Dentista renomado. 

 

Pontos fracos: 

- Executa muitas especilidades sozinho e acaba por reduzir a qualidade do trabalho; 

- Site na internet não funciona. 

 

Clínica EGF - Reabilitação oral. 

Localização: bairro Centro – Orlândia / SP 

 

Pontos fortes: 

- Diversas especialidades; 

- Dentista renomado; 

- Clientela elitizada; 

- Boa estrutura física; 

- Profissional atualizado. 

 

Pontos fracos: 

- Trabalho com qualidade inferior ao ofertado; 

- Não possui site na internet. 
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CURVA DE VALOR 

 SRGS CAS CMM PEM EGF 

Qualidade 8 8 7 6 6 

Variedade de  Serviços 7 7 8 8 8 

Localização 8 8 7 9 7 

Diferenciação dos Serviços 8 8 6 8 7 

Site / Facebook 3 3 6 4 3 

MÉDIA 6,8 6,8 6,8 7,0 6,2 

Tabela 1 - Curva de valor dos concorrentes do novo empreendimento 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 1 - Curva de valor dos concorrentes da empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

As empresas SRGS e CAS se destacam na qualidade de seus serviços, por possuírem  

dentistas renomados, uma ótima estrutura física, tecnologias de última geração e 

treinamento de seus funcionários. 

No que diz respeito à variedade de serviços oferecidos, as clínicas MM, PEM e EGF 

foram as mais bem avaliadas, visto que os cirurgiões dentistas proprietários são especialistas em 

diversas áreas. 

Percebe-se na curva apresentada no Gráfico 1 que em relação à localização, a 

empresa PEM é a que se encontra melhor localizada, visto que possui estacionamento gratuito  

para os clientes, é uma área de passagem e possui diversos pontos de referência próximos. 

As empresas CMM e EGF não possuem estacionamento próprio e identidade visual que 

possa ser vista pelo público, constituindo-se de pontos fracos de localização. 
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As empresas SRGS, CAS e PEM são as concorrentes que mais se destacam na 

diferenciação de seus serviços, atendendo pacientes da classe A, e por seus proprietários 

serem dentistas altamente renomados. 

Em relação aos sites das empresas, a maioria dos observados não foram muito 

bem avaliados, visto que vários não possuem site na internet e o único concorrente que possui, 

no caso a empresa CMM, expõe poucas informações e com excesso de simplicidade. O site é 

uma ferramenta poderosa de marketing, pois é uma maneira eficaz de a empresa possuir um 

canal de comunicação com seus clientes.  

É importante ressaltar que os critérios localização, site, qualidade, diferenciação e 

variedade dos serviços foram escolhidos, pois serão diferenciais na nova empresa. Por isso é 

necessário que se estude e conheça a concorrência para saber em que aspecto os produtos e 

características do empreendimento podem ser melhorados. 

 

3.3 Análise estratégica 

 

3.3.1 Análise SWOT 

 

PONTOS FORTES: Experiência profissional, sala de espera agradável e decorada, 

melhores materiais odontológicos disponíveis no mercado. 

PONTOS FRACOS: Falta de tecnologia avançada, informatização da clínica, tv e ar 

condicionado na sala de espera, aparelhos de som nos consultórios, recepcionista e 

estacionamento. 

OPORTUNIDADES: Parceria com ortodontista, odontopediatra e protético. Parceria 

com cafeteria para deixar o ambiente mais agradável. Fazer curso de sedação com óxido 

nitroso, aprender a trabalhar com informática e fotografia digital. Capacitar os profissionais 

para trabalhar com planejamento digital reverso ‒ DSD (Digital Smile Design). 

AMEAÇAS: Clínica odontológicas concorrentes, consolidadas e emergentes, que 

prestam os mesmos serviços para a mesma classe de clientela e falta do planejamento digital 

reverso DSD (Digital Smile Design). 

 

  



29 

 

3.3.2 Base estratégica corporativa 

 

A base estratégica corporativa serve para dar sustentação à gestão estratégica da 

empresa. Ela consiste na definição do negócio, missão, visão, valores e objetivos 

organizacionais. 

 

3.3.2.1 Definição do negócio 

 

A definição do negócio diz respeito ao âmbito de atuação da organização. Ela 

expressa os desejos ou necessidades que a empresa satisfaz quando o consumidor adquire 

seus produtos. A definição do negócio é importante para orientar os clientes e colaboradores. 

 

Negócio: Reabilitação Oral 

 

Slogan: “Nossa satisfação é trazer de volta o seu sorriso!” 

 

3.3.2.2 Definição da missão 

 

A missão de uma empresa expressa a sua identidade, a sua razão de ser, ou seja, o 

propósito de sua existência. 

 

Missão: “Nossa missão é devolver ao paciente função mastigatória, junto a estética, 

oferecendo os melhores produtos do mercado odontológico. Garantindo assim saúde, beleza e 

bem estar aos nossos pacientes”. 

 

3.3.2.3 Definição da visão 

 

A visão representa um estado futuro almejado pela organização. 

 

Visão: “Ser a Clínica Referência em qualidade odontológica, abrangendo Orlândia e 

região, com ênfase em cirurgias, próteses, implantodontia, endodontia e estética. Ter a melhor 

e mais capacitada equipe de profissionais. Utilizar as técnicas e materiais mais avançados 

disponíveis para oferecer os tratamentos com os melhores resultados aos pacientes”. 
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3.3.2.4 Definição dos valores 

 

Os valores são as crenças que orientam o comportamento geral da empresa e que 

fazem parte da sua cultura. 

 

Respeito e tratamento humano: manter um ótimo relacionamento com clientes, 

fornecedores e funcionários, criando um ambiente totalmente amigável. 

Honestidade e transparência: caráter e transparência para que se conquiste e 

mantenha a confiança de todos os clientes e parceiros. 

Comprometimento: preocupação primordial com a segurança e o bem-estar de cada 

paciente. 

Profissionalismo: desenvolver um trabalho altamente qualificado com profissionais 

renomados no mercado odontológio. 

Aperfeiçoamento Profissional: profissionais especializados e atualizados, contando 

com os melhores materiais disponíveis no mercado odontológico. 

 

3.3.2.5 Definição dos objetivos e estratégias 

 

Os objetivos são resultados quantitativos ou qualitativos que a empresa deve 

alcançar em prazo determinado para cumprir o seu negócio, a sua missão, visão e os seus 

valores organizacionais. As estratégias dizem respeito a como colocar em prática os 

objetivos. 

A seguir são apresentados os objetivos, com as respectivas estratégias, para o novo 

empreendimento. Eles foram divididos em curto prazo (um ano), médio prazo (dois a cinco 

anos) e longo prazo (acima de cinco anos). 

 

Curto prazo 

Contratar e capacitar funcionários: será necessária a contratação de três colaboradores, 

uma Secretária para ficar na recepção e duas auxiliares de cirurgião-dentista para ajudar 

nos consultórios. 

Investir em marketing: será criada a identidade visual da empresa 

(desenvolvimento da logomarca e de um site) e todo cliente que receber atendimento 
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odontológico será cadastrado em um banco de dados para manter um marketing de 

relacionamento com esses clientes. 

Investir em software de gestão integrada e administração da clínica:  será necessário a 

aquisição de um software para otimizar e facilitar a administração da clínica odontológica. 

Definição da tabela de preços: será criada uma tabela de preços que consiga fazer 

com que a empresa organize a parte de gestão financeira auxiliando na elaboração de 

orçamentos e facilitando as negociações com os clientes. 

 

Médio Prazo 

Fidelizar os atuais pacientes: através de um atendimento de excelência e de envio 

de e-mails, mensagens de texto e ligações para consultas de retorno de tempos em tempos. 

Investir em cursos de atualização: para poder oferecer o que há de melhor no 

mercado, em tratamentos odontológicos, para os clientes da empresa. 

Estabelecer parcerias: estabelecer um bom relacionamento com fornecedores, 

incluindo laboratórios de prótese, lojas de materiais odontológicos e clínicas radiológicas. 

 

Longo Prazo 

Modernização em tecnologias: investir em novas tecnologias e equipamentos 

modernos para manter a clínica odontológica atualizada. 

Refazer o planejamento estratégico: após cinco anos, o planejamento estratégico da 

empresa deverá ser revisto e refeito, caso necessário. 

Implementar um sistema de controle de gestão: será necessário a implementação do 

software para manter a administração da clínica odontológica em plena organização. 

Investir em um prédio próprio da clínica: será necessário um alto investimento para 

realizar a construção de um prédio próprio da clínica odontológica. 

 

3.4 Descrição da empresa 

 

A clínica odontológica a ser constituída, terá o nome fantasia: Clínica 

Especialiazada em Odontologia (CEO), e será sediada no centro em Orlândia – São Paulo. 

Oferecerá pelo menos três profissionais especialistas nas áres de dentística, 

endodontia, implantodontia, prótese, cirurgia e periodontia, com o enfoque principal nas áreas 

de implantodontia, cirurgia e prótese. 
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  Figura 1 - Organograma da empresa a ser constituída 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

O foco da empresa será na qualidade e diferenciação dos serviços prestados com o 

foco principal em clientes das classes A e B. 

A empresa funcionará de segunda a sexta-feira das 09h00min às 18h30min, com 

previsões de abrir aos fins de semana também quando houver necessidade (atendimento 

de urgências odontológicas). 

 

3.4.1 Serviços a serem oferecidos pela clínica odontológica 

 

1. Restaurações diretas (resina composta); 

2. Restaurações indiretas (facetas, onlays, inlays, coroas metalo-cerâmicas e coroas 

cerâmicas); 

3. Confecção de próteses (unitárias, parciais, totais / fixas ou removiveis); 

Dentista proprietária 1

Diretora Geral

Dentista proprietária 2
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4. Clareamento dental (a laser ou caseiro); 

5. Implantes dentários; 

6. Endodontia; 

7. Odontopediatria; 

8. Radiografias intra-orais; 

9. Cirugias (exodontias, frenectomias e biópsias); 

10. Periodontia (raspagem supra-gengival, raspagem sub-gengival, gengivectomia, 

aumento de coroa clínica e cunha distal); 

11. Atendimento de urgências odontológicas. 

 

3.5 Plano operacional 

 

3.5.1 Layout 

 

O layout idealizado para a Clínica Especialiada em Odontologia (CEO) pode ser 

visualizado na Figura 2. Sua estrutura contará com: 01 banheiro, 01 sala de recepção, 02 

consultórios odontológicos, 01 pequena sala para autoclavar e esterilizar os instrumentais 

odontológicos e 01 sala pequena para estoque de materiais de limpeza. 

 

 
 Figura 2: Layout da clínica odontológica 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 
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3.5.2 Atendimento 

 

Com relação ao atendimento, os pacientes serão recebidos pela secretária na sala de 

recepção da clínica, onde aguardarão o atendimento. Lá encontrarão revistas atualizadas e 

televisão 40”. Após isso, serão recebidos pelo cirurgião-dentista para receber tratamento 

odontológico no Consultório 1 ou 2. Ao final da consulta, voltarão para a recepção para efetuar 

o pagamento e agendar nova consulta juntamente com a secretrária. 

 

3.5.3 Financeiro 

 

O orçamento será realizado durante a consulta inicial, a qual terá um valor estipulado 

de R$ 200,00. A forma de pagamento será estabelecida nessa mesma consulta. Os 

pagamentos serão efetuados pelos pacientes diretamente para a Secretária. A mesma funcionária 

também realizará o fechamento de caixa e pagamento da porcentagem aos cirugiões-dentistas 

contratados ao fim de cada dia de funcionamento do estabelecimento. 

 

3.5.4 Materiais odontológicos 

 

Ficará a cargo do auxiliar de consultório dentário, no início de cada mês, fazer um 

levantamento dos materiais odontológicos e realizar o preechimento do pedido de compra 

dos itens necessários. Se priorizará materiais de qualidade, e se estabelecerá uma relação de 

confiança e parceria com os fornecedores. Os cirurgiões-dentistas contratados deverão 

comprar seus próprios materiais odontológicos de qualidade comprovada e serão sempre 

supervisionados pelas proprietárias. 

 

3.6 Plano de recursos humanos 

 

Para que as atividades da empresa se inicie, será necessária a contratação de uma 

funcionária para ocupar o cargo de secretária, visto que já existem duas auxiliares de cirurgião-

dentista contratadas. O cargo de diretora geral ficará a cargo da dentista proprietária 1 da 

clínica. Também haverá a contratação de dois cirurgiões-dentistas, especialistas em 

endodontia e ortodontia, que irão receber seus salários através do sistema de porcentagem 

sobre os tratamentos realizados. 
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CARGO 
PRÉ-

REQUISITOS 
HORÁRIO DE 
TRABALHO 

ATIVIDADES SALÁRIO INICIAL 

SECRETÁRIA 
Experiência de, 
no mínimo, dois 

anos na área. 

Segunda-feira à 
sexta feira  

 
09:00 hs  às 

12:00 hs e das 
13:30 hs às 18:30 

hs 

Agendar e 
confirmar todos os 

pacientes 

R$                   
666,72 

Marcar consultas 
de retorno 

Receber os 
pacientes da 

clínica 

Fechar o caixa de 
todos os dentistas 

Receber os 
pagamentos dos 

pacientes 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

Experiência de, 
no mínimo, dois 

anos na área. 

Segunda-feira à 
sexta feira  

 
09:00 hs  às 

12:00 hs e das 
13:30 hs às 18:30 

hs 

Limpeza dos 
Instrumentais 

R$                   
666,72 

Organização do 
Consultório 

Compra de 
Materiais 

Odontológicos 
(Estoque) 

Auxiliar nos 
atendimentos 
odontológicos 

DENTISTA 
ESPECIALISTA EM 

ENDODONTIA / 
CLÍNICO GERAL 

Título de 
Especialista em 

Endodontia 

Segunda-feira, 
Quinta-feira e 

Sexta feira  
 

09:00 hs às 18:30 
hs 

Endodontias 
50% sobre o seu 

faturamento (Cirurgião 
Dentista deve levar os 

materiais 
odontológicos) 

Apicectomias 

Clinica Geral 

DENTISTA 
ESPECIALISTA EM 

ORTODONTIA 

Título de 
Especialista em 

Ortodontia 

Terça feira  
 

09:00 hs às 18:30 
hs 

Colocação e 
Manutenção de 

Aparelhos 
Ortdônticos 

50% sobre o seu 
faturamento (Cirurgião 
Dentista deve levar os 

materiais 
odontológicos) 

Tabela 2 – Informações para recrutamento e seleção dos colaboradores 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

Além dos cargos acima mencionados, vale ressaltar que as proprietárias do 

empreendimento atuarão como cirurgiãs-dentistas especialistas em implantodontia, cirurgia e 

prótese, com uma previsão de pró-labore inicial de R$ 6.000,00 para a dentista proprietária 1 e 

R$ 2.000,00 para a dentista proprietária 2. 
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Um plano de cargos e salários deverá ser elaborado visando definir os benefícios a 

serem oferecidos aos colaboradores, perspectivas de crescimento, formas de crescimento, entre 

outros aspectos. 

 

3.7 Estratégias de marketing 

 

3.7.1 Produto 

 

A estratégia terá enfoque principal na qualidade e diferenciação dos serviços prestados. 

Serão oferecidos tratamentos odontológicos com excelência, cirurgiões-dentistas 

especializados e ótimos materiais odontológicos. 

 

3.7.2 Preço 

 

O preço a ser praticado será reajustado. Essa estratégia será utilizada a fim de se 

ajustar o retorno financeiro do empreendimento, sendo que as dentistas proprietárias já possuem 

uma clientela fidelizada. Também haverá uma tabela de descontos para pacientes com um limite 

máximo que poderá ser oferecido pela empresa. 

Além disso, se aceitará pagamento à vista e parcelamento e a empresa trabalhará com 

cartão de crédito e débito, visto que é uma forma  conveniente  de  facilitar  o  pagamento  dos  

clientes  e  elimina  o  risco  de inadimplência encontrado nos cheques. 

 

3.7.3 Praça 

 

O novo negócio será sediado no bairro Centro, na cidade de Orlândia / SP. As salas 

com os consultórios odontólogicos já são existentes, mas pretende-se melhorar a identidade 

visual para que a clínica possa ser vista pelo público (para atraí-lo e auxiliar na divulgação da 

empresa), além de um projeto de estacionamento privativo próprio. 

 

3.7.4 Promoção 

 

Primeiramente, será criada a identidade visual da clínica odontológica. Após isso, será 

realizada a divulgação virtual da empresa através da criação de uma página na rede de 

relacionamentos Facebook e de um site moderno e cheio de informações. Também serão 

confeccionados flyers, imãs de geladeira e cartões de visita da empresa. 
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As estratégias listadas até então trazem o cliente à empresa, mas não garante que o 

mesmo retornará. Por isso, outra estratégia de marketing será o treinamento dos colaboradores 

para incentivar uma pesquisa de satisfação e sugestões de melhorias visando que ninguém saia 

insatisfeito e que o consumidor passe a ser um cliente fiel da empresa. A divulgação boca a boca 

será o principal canal de marketing. 

 

3.8 Plano financeiro 

 

3.8.1 Fontes dos recursos financeiros 

 

Para a abertura da empresa não será necessário nenhum tipo de financiamento, visto que 

as proprietárias possuem os recursos pessoais necessários para a reestruturação e reorganização 

do empreendimento. 

 

3.8.2 Necessidade de investimento 

 

Para desenvolver o plano financeiro, foi realizada uma pesquisa de preços através de 

orçamentos e consulta em sites de empresas visando levantar o preço dos principais 

equipamentos e materiais para melhorar a infra-estrutura da clínica odontológica. 

 

INVESTIMENTO INICIAL 

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

Celular 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 

Telefone PABX 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Ar-condicionado 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Televisão 40’’ 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Móveis 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Cuba Ultrassônica 1 R$ 700,00 R$ 700,00 

MARKETING 

Identidade Visual da Empresa 1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Criação do Site 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Flyers, imãs de geladeira e cartões de visitas 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

INVESTIMENTO TOTAL R$ 9.550,00 

Tabela 3 - Investimento inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 
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• O preço dos móveis e do investimento em marketing foi estabelecido através de 

orçamento com empresas da região. 

• Os equipamentos eletrônicos e a cuba ultrassônica foram orçados por meio de sites na 

internet, como Google e Mercado Livre. 

• Demais equipamentos eletrônicos como laptop, impressora, roteador, autoclave, 

compressores, dentre outros, já foram adquiridos e instalados nos consultórios existentes. 

 

3.8.3 Gasto com pessoal 

 

Conforme a tabela abaixo, para o estudo foi considerado três funcionários jovens 

aprendizes com jornada de trabalho dos auxiliares de consultório dentário (ACD) e da 

secretária de 8 horas / diárias. 

 

CUSTO COM FUNCIONÁRIOS 

Descrição 

Funcionário Secretária ACD 1 ACD 2 

Salário R$ 666,72 R$ 666,72 R$ 666,72 

Encargos Trabalhistas 

Custo total do funcionário R$ 666,72 R$ 666,72 R$ 666,72 

Encargos Sociais 

Outros R$ 78,80 R$ 78,80 R$ 78,80 
Gastos com encargos trabalhistas e 

sociais 
R$ 745,52 R$ 745,52 R$ 745,52 

CUSTO MENSAL COM FUNCIONÁRIOS R$ 2.236,56 

Tabela 4 – Gasto com pessoal 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

3.8.4 Custos fixos 

 

Os custos fixos compreendem os custos que não variam de acordo com a 

demanda do empreendimento, ou seja, independente do volume de serviço a empresa 

mantém esses custos inalterados. 
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CUSTO FIXO 

Eletricidade R$                                700,00 

Água R$                                130,00 

Aluguel da Sala R$                             1.202,00 

Despesas Administrativas R$                                515,80 

Depreciação R$                                   74,17 

Salários + Encargos Trabalhistas e Sociais + Pró-labore R$                           10.236,56 

CUSTO FIXO MENSAL R$                           12.858,53 

Tabela 5 – Custo fixo 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

Dentro das despesas administrativas foram considerados os valores mostrados a 

seguir, sendo que as despesas com recepção incluem água e café para os clientes, além de 

uma assinatura mensal de 2 revistas. 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Internet                                                                                                               R$ 30,00 

Telefone                                                                                                           R$ 125,00 

Faxineira                                                                                                          R$ 100,00 

Material Escritório                                                                                           R$ 100,00 

Material Limpeza/Higiene                                                                                 R$ 25,00 

Despesas Recepção                                                                                          R$ 135,80 

TOTAL                                                                                                            R$ 515,80 
Tabela 6 – Despesas administrativas 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

Para a depreciação anual dos bens da empresa, foi considerada a taxa anual de 10%, 

resultando em um valor total depreciado anualmente igual a R$ 890,00, conforme 

podemos ver no tabela 7. 

 

ITEM VALOR TAXA DE DEPRECIAÇÃO ANUAL DEPRECIAÇÃO 

Celular R$ 4.400,00 10% R$ 440,00 

Telefone R$ 300,00 10% R$ 30,00 

Ar-condicionado R$ 1.200,00 10% R$ 120,00 

Televisão 40’’ R$ 1.500,00 10% R$ 150,00 

Móveis R$ 800,00 10% R$ 80,00 

Cuba Ultrassônica R$ 700,00 10% R$ 70,00 

DEPRECIAÇÃO ANUAL DOS BENS DA EMPRESA R$ 890,00 

Tabela 7 – Depreciação Anual 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 
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•  O valor do aluguel das salas corresponde ao aluguel do estabelecimento onde os 

consultórios estão instalados dividos pelas duas dentistas. 

•  O valor da internet e da assinatura de revistas foram encontrados nos sites das 

empresas Algar Telecom e Abril, respectivamente. 

•  O valor dos outros custos fixos foi baseado no valor que as dentistas se 

depararam anteriormente à fusão dos consultórios. 

 

3.8.5 Custos variáveis 

 

Os custos variáveis variam de acordo com a demanda do empreendimento. Na 

tabela a seguir, os custos variáveis 1 correspondem a 10% da receita 1 (referente aos 

materiais odontológicos da dentista proprietária 1) e os custos variáveis 2 correspondem a 

10% da receita 2 (referente aos materiais odontológicos da dentista proprietária 2). 

 

3.8.6 Receitas 

 

As receitas da empresa são procedentes dos serviços prestados pela mesma, sendo que 

o preço de cada procedimento odontológico foi estabelecido pelas proprietárias através de 

sua experiência clínica em outros consultórios. Para se estipular a renda mensal, verificou-

se a média das receitas mensais das duas dentistas em atividade na clínica, chegando ao 

valor médio mensal de R$ 16.000,00. 

Foram subdivididas em 02 grupos: receita 1 (receita da cirurgiã-dentista proprietária 

1) e receita 2 (receita da cirurgiã-dentista proprietária 2). 

 

3.8.7 Projeção de cenários 

 

A projeção de cenários visa à fundamentação de previsões quanto ao 

comportamento do empreendimento em diferentes situações. Com base nestas projeções 

pode-se avaliar o investimento com maior segurança. 
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PROJEÇÃO DE CENÁRIOS 

CENÁRIO 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

2016 2017 2018 2019 

Otimista 0,0% 1,5% 2,9% 5,0% 

Realista -3,3% 0,4% 0,6% 3,2% 

Pessimista -3,7% -0,3% -0,3% -0,3% 
Tabela 8 – Projeção de cenários 

Fonte: IPCA/ IBGE, 2016 

 

Para o estudo, são considerados três cenários, os quais foram classificados em 

otimista, pessimista e realista. Para o cálculo destes cenários, foi utilizada uma inflação de 

5,5%, valor esse esperado para o ano de 2017 pelos especialistas, segundo o IPCA/IBGE. 

 

PROJEÇÃO DA INFLAÇÃO 

CENÁRIO ANUAL 
2016 2017 2018 2019 

7,2% 5,5% 5,4% 5,0% 
Tabela 9 – Projeção da inflação 

Fonte: IPCA/ IBGE, 2016 

 

3.8.8 Fluxo de caixa 

 

Para o cálculo do fluxo de caixa foi utilizada a previsão do cenário realista, visto 

que, segundo economistas, a previsão de crescimento da ecomonia nacional tende a 

permanecer estável durante os anos de 2017 e 2018, sendo então retomado o crescimento, que 

deve ocorrer de forma modesta, somente no ano de 2019. 

Como o novo empreendimento será classificado como uma microempresa por 

apresentar receita bruta anual entre R$ 180.000,00 e R$ 360.000,00, a empresa pôde ser 

enquadrada no Simples Nacional de Empresas de Serviços que, de acordo com a Receita 

Federal, é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de 

Pequeno Porte. É importante ressaltar que o Simples Nacional já engloba os principais 

tributos, como IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e ISS. De acordo com a receita da 

empresa se chegou a alíquota de 6,54%. O anexo A apresenta a tabela com as alíquotas 

incidentes sobre a receita bruta. 
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FLUXO DE CAIXA 
ANUAL 

2016 2017 2018 2019 

ENTRADAS R$ 192.000,00 R$ 193.224,00 R$ 195.503,90 R$ 202.662,42 

Receitas com vendas R$ 192.000,00 R$ 193.224,00 R$ 195.503,90 R$ 202.662,42 

Receita 1 R$ 144.000,00 R$ 144.504,00 R$ 145.371,02 R$ 150.022,90 

Receita 2 R$ 48.000,00 R$ 48.720,00 R$ 50.132,88 R$ 52.639,52 
SAÍDAS R$ 186.059,12 R$ 187.992,07 R$ 190.161,65 R$ 193.094,99 

Custos Operacionais R$ 167.312,72 R$ 168.825,19 R$ 170.493,04 R$ 172.614,09 

Salário e Encargos R$ 122.838,72 R$ 122.838,72 R$ 122.838,72 R$ 122.838,72 

Outros Custos R$ 25.274,00 R$ 26.664,07 R$ 28.103,93 R$ 29.509,13 
Custos Variáveis 1 (10% 

da receita 1) 
R$ 14.400,00 R$ 14.450,40 R$ 14.537,10 R$ 15.002,29 

Custos Variáveis 2 (10% 
da receita 2) 

R$ 4.800,00 R$ 4.872,00 R$ 5.013,29 R$ 5.263,95 

Despesas 
Administrativas 

R$ 6.189,60 R$ 6.530,03 R$ 6.882,65 R$ 7.226,78 

Impostos (6,54% 
Simples Nacional) 

R$ 12.556,80 R$ 12.636,85 R$ 12.785,96 R$ 13.254,12 

SALDO (ENTRADAS 
- SAÍDAS) 

R$ 5.940,88 R$ 5.231,93 R$ 5.342,26 R$ 9.567,43 

CAIXA INICIAL R$ - R$ 5.940,88 R$ 11.172,81 R$ 16.515,07 

SALDO DO 
PERÍODO 

R$ 5.940,88 R$ 5.231,93 R$ 5.342,26 R$ 9.567,43 

SALDO FINAL R$ 5.940,88 R$ 11.172,81 R$ 16.515,07 R$ 26.082,50 

Tabela 10 – Fluxo de Caixa 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

3.8.9 Demonstração do resultado dos exercícios 

 

A demonstração do resultado dos exercícios (DRE) foi calculada dos anos de 2016 até 

2019. Para projeção da DRE considerou-se a projeção realista, com crescimento anual 

conforme visto anteriormente na projeção dos cenários (Tabela 8). 

A receita operacional líquida foi obtida através da dedução do imposto da receita 

operacional bruta, sendo que o valor do imposto foi calculado com a alíquota de 6,54% sobre 

o faturamento, devido ao Simples Nacional para prestação de serviços. 

 

DRE 2016 2017 2018 2019 

Receita 
Operacional 

Bruta 
R$ 192.000,00 R$ 193.224,00 R$ 195.503,90 R$ 202.662,42 

(-) Impostos R$ 12.556,80 R$ 12.636,85 R$ 12.785,96 R$ 13.254,12 

Receita 
Operacional 

Líquida 
R$ 179.443,20 R$ 180.587,15 R$ 182.717,95 R$ 189.408,30 

(-) Custos 
Operacionais 

R$ 167.312,72 R$ 168.825,19 R$ 170.493,04 R$ 172.614,09 
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Lucro 
Operacional 

Bruto 
R$ 24.687,28 R$ 24.398,81 R$ 25.010,86 R$ 30.048,33 

(-) Despesas R$ 7.079,60 R$ 7.420,03 R$ 7.772,65 R$ 8.116,78 

Despesas com 
Depreciação 

R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,00 

Despesas 
Administrativas 

R$ 6.189,60 R$ 6.530,03 R$ 6.882,65 R$ 7.226,78 

Lucro 
Operacional 

Líquido 
R$ 17.607,68 R$ 16.978,78 R$ 17.238,21 R$ 21.931,55 

Lucratividade 
sobre vendas (%) 

9,17% 8,79% 8,82% 10,82% 

Investimento 
Inicial 

R$ 9.550,00 R$ - R$ - R$ - 

Rentabilidade do 
Investimento (%) 

184,37% 177,79% 180,50% 229,65% 

Tabela 11 – Demontração do Resultado dos Exercícios (DRE) 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 

 

O índice de lucratividade sobre vendas é a divisão do lucro operacional líquido 

pela receita operacional bruta e demonstra a capacidade da empresa de transformar suas 

receitas em lucro. 

Já o índice de rentabilidade do investimento é a divisão do lucro operacional líquido 

pelo investimento inicial e indica a capacidade de transformação do investimento em 

receita. 

 

3.8.9.1 Análises de rentabilidade 

 

Para realizar a análise do investimento foi feito o cálculo do valor presente 

líquido (VPL) e da taxa interna de retorno (TIR). Utilizou-se a taxa de atratividade mínima 

de 8% e maior de 16%. 

 

AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO 

Investimento -R$ 9.550,00 VPL taxa mínima R$ 11.709,56 

Taxa mínima 8% VPL taxa maior R$ 8.166,19 

Taxa maior 16% TIR 51,52% 

 

Tabela 12 – Avaliação do investimento 

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2016) 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de reorganizar e reestruturar uma 

Clínica Odontológica utilizando as boas práticas do Gerenciamento de Projetos no bairro 

Centro, na cidade de Orlândia – SP. 

Apesar do grande número de concorrentes na cidade, o que faz que seja um mercado 

extremamente difícil e competitivo, o plano financeiro mostrou que o negócio é viável 

economicamente, pois a TIR foi maior que as taxas (mínima e maior) de atratividade do 

negócio e o VPL é positivo. O projeto cobrirá tanto o investimento de R$ 9.550,00 como 

cobrirá a remuneração mínima exigida pelas dentistas proprietárias, gerando um excedente 

financeiro. 

Para conseguir se manter fortemente ativo no mercado verificou-se a necessidade de 

investimentos em marketing, bem como melhorias no ambiente físico da clínica, além de se 

manter a qualidade dos serviços para garantir a fidelização dos pacientes e a divulgação 

positiva através do boca-a-boca. 

Todo esse planejamento financeiro, mercadológico, operacional e estratégico foi 

fundamental para que as dentistas proprietárias conseguissem compreender melhor o seu 

futuro negócio como empresa auxiliando muito no processo de implementação do CNPJ e 

mudança de perfil empreendedor. 
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5 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Durante a elaboração do presente trabalho, foram analisadas algumas oportunidades 

para possíveis futuros desdobramentos no âmbito das experiências práticas.  

Hoje em dia, muitos dentistas possuem uma despesa bastante representativa com 

laboratórios de próteses, fazendo com que a rentabilidade do negócio reduza em função 

desses custos. A oportunidade futura seria de agregar à clínica odontológica, já que a mesma 

tem perspectiva de crescimento tanto físico quanto financeiro, um laboratório de prótese 

próprio, com a contratação de funcionários especializados no ramo, visto que grande parte dos 

protéticos não possuem capital suficiente para montar o próprio negócio logo que se formam. 

Com isso, seria muito interessante agregar esse laboratório à clínica, pois os custos com 

protéticos seriam reduzidos aumentando então o retorno financeiro do empreendimento. 

Outra oportunidade detectada foi a de se fazer uma parceria com uma panificadora 

local no intuito de se montar um pequeno café dentro da clínica, aumentando o conforto e a 

comodidade dos clientes que muitas vezes saem apressados de seus afazeres para ir à sua 

consulta. Essa parceria em um primeiro momento seria mais estratégica do que proprieamente 

visando lucro financeiro. A ideia é de incentivar clientes a adquirirem produtos da 

panificadora, aumentando então o lucro da mesma, sendo que em troca haveria um 

significativo aumento do marketing realizado através da panificadora com seus clientes 

fidelizados, abragindo as classes A e B, foco da entratégia da empresa. 

Essas oportunidades poderão ser estudadas em um momento oportuno, realizando toda 

a análise da viabilidade tanto técnica quanto econômica dos projetos em questão, e serão 

motivo de avaliação futuro do autor do trabalho. 
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7 ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Tabela de alíquotas do simples nacional 

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 

Fonte: Site da Receita Federal (2016) 

 


