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Manter-se bem informado para 
gerenciar seu consultório ou 
clínica da melhor maneira possível 
é fundamental para o sucesso. 
Dessa forma, além de obter um 
resultado fi nal mais positivo, você 
vê seu investimento pessoal e 
profi ssional dando cada vez mais 
certo e trazendo um retorno cada 
vez maior.

Pensando nisso, o CROSP criou e 
implantou o Programa Integração, 
que leva a todo o Estado de São 
Paulo palestras sobre ética, assim 
como fi nanças, atendimento, 
utilização da internet, entre muitos 
outros temas.

E agora, para complementar esse 
suporte profi ssional, disponibiliza 
também guias práticos com o 

resumo desses conteúdos que 
estão sendo ministrados pelo 
Programa Integração.

Leia com atenção este Guia 
Prático e, caso tenha interesse 
em aprofundar os assuntos, fi que 
atento à programação de palestras 
presenciais que acontecem em 
diferentes cidades do Estado de 
São Paulo.

Acesse o site do CROSP para mais 
informações e também para as 
inscrições nas atividades.

BOA LEITURA e até o próximo 
volume!
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COMO CUIDAR DAS FINANÇAS 
DO CONSULTÓRIO 
Em cursos e palestras, sempre ouço 
meus alunos perguntarem por que 
não tivemos aula de administração 
do próprio negócio na graduação.
Como estou há muito tempo dentro 
da área administrativa, afirmo que 
na graduação não teríamos matu-
ridade suficiente para ver a grande 
importância desses assuntos. 
A gestão na área odontológica com-
preende setores importantes para o 
bom desenvolvimento de uma em-
presa, como finanças, RH, produtos, 
serviços e marketing. 
Dentro desses setores, existem ain-
da muitas subdivisões, como custo 
de hora/cadeira, precificação, fluxo 
de caixa e demonstrativos de resul-
tados financeiros.
Há alguns anos o cenário era bem 
diferente, devido à baixa quantida-

de de consultórios e dentistas dis-
poníveis no mercado. 
Nos anos dourados da odontologia 
brasileira, o número de dentistas 
existentes era muito menor que hoje 
em dia. Isso fez a profissão se valo-
rizar não pela qualidade, mas pela 
grande necessidade do paciente. 
Nessa época montar um consultório 
era sinônimo de sucesso e muitos 
dentistas ficaram ricos. 
Os anos se passaram e vimos um 
mundo completamente mudado em 
todos os sentidos. 
Porém, não nos atentamos às fi-
nanças — uma das áreas mais im-
portantes que complementam 
a boa gestão de uma empresa  
odontológica. Seguem, então, algu-
mas dicas fundamentais para uma 
saúde financeira adequada.
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1 – Separação da vida financei-
ra peSSoal da empreSarial

De preferência tenha duas contas ban-
cárias para dividir totalmente o que é 
da vida pessoal do que é da empresa. 

É muito comum encontrar profissio-
nais liberais misturando as contas pes-
soais com as provenientes das suas 
funções profissionais. 

O impacto disso é a falta de transparên-
cia no que é de fato lucro. Isso acaba 
impedindo a gestão financeira, pois 
não se sabe ao certo como investir e o 
que o dentista pode retirar como pró-
-labore (retirada pessoal mensal). 

Não dá também para prever custos e 
orçamentos. Por isso a importância de 
separar a pessoa física da jurídica — 
mesmo que não abra empresa.

2 – Ser peSSoa fíSica ou jurídica? 
Muitos cirurgiões-dentistas têm dúvidas sobre esse assunto e isso é muito im-
portante para a tomada de decisão da vida profissional. Com a ajuda de um 
contador de confiança, deve-se fazer contas para saber se é melhor atuar na pro-
fissão como autônomo, ou seja, pessoa física, ou abrir uma empresa e trabalhar 
no regime de lucro presumido ou no simples nacional. 

No caso de pessoa física, essa tomada de decisão é diretamente relacionada ao 
valor do faturamento mensal e às despesas dedutíveis para a profissão. Já como 
pessoa jurídica, considera-se apenas o faturamento, pois nessa modalidade os 
impostos são aplicados sobre a emissão das notas fiscais.

Não confie cegamente em seu contador: questione e faça contas com ele. É 
muito comum observar contador aplicando modalidade mais simples para ge-
renciar, ao invés de pensar no que é menos oneroso para seu cliente.



Guia Prático

3 – fluxo de caixa

Uma das ferramentas mais importantes para as tomadas de decisões financeiras 
é o fluxo de caixa. Essa ferramenta auxilia na visualização e no controle da entra-
da e saída de dinheiro no caixa da empresa. 

Com o fluxo de caixa, pode-se visualizar diária, semanal e mensalmente como 
foi o desempenho financeiro. Essa visualização é importante para ter previsibi-
lidade das finanças futuras da empresa, como a previsão de contas a pagar e a 
receber. Pode-se também saber o período certo que terá fluxo para a aquisição 
de um novo equipamento sem depender de capital externo. É possível também 
priorizar ações para redução de custo e trazer mais dinheiro para o bolso.

4 – capital de giro

O capital de giro é um valor em dinheiro disponível para financiar ou cobrir as 
despesas principais da empresa. A ideia é similar a de uma poupança, em que a 
empresa teria caixa para suprir as necessidades financeiras, caso precise cobrir 
contas a pagar maiores que os recebíveis.
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5 – cuSto de hora / cadeira 

É muito importante saber quanto custa a hora de trabalho. Essa conta é feita a 
partir das horas trabalhadas pelo dentista e as despesas fixas e variáveis da em-
presa/clínica. Serve como auxílio para definir a precificação dos serviços presta-
dos na clínica. 

Utiliza-se uma fórmula muito simples: custos fixos e variáveis divididos pela 
quantidade de horas trabalhadas mensalmente. Dessa forma, pode-se saber o 
valor mínimo que deve ser cobrado por um procedimento realizado em uma hora.

Conteúdo escrito por  
Leandro Lukacsak
E-mail: leandrolukacsak@gmail.com
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
PESSOAL E FAMILIAR

por que ter o Seu? 
Para que você consiga atingir os ob-
jetivos de vida que certamente tem, 
como comprar ou trocar de casa ou  
automóvel; pagar a faculdade dos  
filhos; fazer suas viagens; e, princi-
palmente, poder se aposentar um 
dia mantendo o seu padrão de vida. 
Lembrando que no mundo apenas 
1 em cada 10 pessoas tem aposen-
tadoria ao menos razoável: no Brasil 
apenas 1% dos aposentados pelo INSS  
se autodefinem como independentes  
financeiramente.

que açõeS São importanteS? 
Documentar suas despesas, separan-
do o que é PJ (consultório) do que 
é pessoal, é o mais básico para que  
tenha ideia se a sua profissão está 
dando o resultado que deseja e tam-
bém para ter certeza que você, pesso-
al ou familiarmente, está gastando no  
máximo aquilo que recebe.
A consequência é buscar não se  
endividar ou estabelecer o caminho 
para que, ao longo do tempo, você 
deixe de estar endividado e, ao invés 
de pagar juros para o credor, você co-
mece a poupar para si mesmo. Inicial-
mente pode ser uma poupança e, num 
segundo momento, acumulando patri-
mônio, com investimentos financeiros, 
imóveis, outro negócio ou a mescla de 
todos esses.

Além desses pontos, um bom pla-
nejamento financeiro deve buscar a 
proteção para eventos que possam  
colocar em risco a caminhada para seus 
objetivos futuros. Assim, você deve  
refletir sobre as seguintes questões:

• se sofrer um acidente ou surgir uma 
doença, sente-se confortável com a 
cobertura oferecida pelo SUS ou acha 
interessante ter um plano de saúde?

• se precisar parar de trabalhar tem-
porariamente, é importante ter um se-
guro que lhe gere uma renda por esse 
período ou você possui uma reserva 
financeira para emergências?

• se morrer, você tem patrimônio para 
subsidiar os objetivos traçados para 
seus dependentes financeiros? Ter um 
seguro de vida traz tranquilidade adi-
cional para seu cônjuge/filhos?

Resumindo, você deve pensar nos 
seus sonhos futuros e lembrar que a 
concretização deles vai depender de 
sacrifícios (poupar, gastar menos, tra-
balhar mais) hoje. 

E, mesmo que você esteja bem orga-
nizado para essa caminhada, é impor-
tante avaliar os eventos inesperados 
que possam surgir.
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o que devo lembrar na hora 
de inveStir meu dinheiro?

1) Capitalização não é investimento, mas sim um produto muito rentável para os 
bancos que permite a você economizar dinheiro e concorrer a sorteios. A renta-
bilidade é muito inferior à inflação.

2) A maioria das pessoas investe em poupança, investimento superconservador 
que não oferece alta rentabilidade! É possível ter o mesmo risco que a poupança 
investindo em CDBs, LCAs e LCIs, produtos oferecidos por boa parte dos bancos 
que têm rentabilidade superior à poupança. Pergunte no seu banco a respeito 
deles! Converse com o seu gerente, mas não escute só a ele. O objetivo dele (su-
perar suas metas mensais) é bem diferente do seu (obter a melhor relação custo 
x risco x rentabilidade nos seus investimentos).
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Conteúdo escrito por  
Marcus Matos 
E-mail: mavpmatos@hotmail.com  

O PGBL é indicado para quem faz declaração completa de IR e para aportes  
anuais de no máximo 12% da renda total. O VGBL fica para os demais casos.

3) Lembre-se que objetivos de longo prazo podem aceitar um nível de risco mais 
elevado. Quem investe muito conservadoramente para prazos longos, tende a 
ter uma rentabilidade média menor e, por consequência, terá de poupar mais do 
que seria necessário.

4) Previdência - PGBL e VGBL: os produtos de previdência oferecidos pelos ban-
cos têm duas fortes características: uma muito boa que é fazer com que as apli-
cações mensais sejam automáticas, ou seja, você não precisa lembrar a cada 30 
dias de fazer seu investimento. A outra é muito ruim: por conta das taxas de ad-
ministração e carregamento, a maioria desses produtos é bem cara. Assim, se 
você é uma pessoa disciplinada, existem opções melhores para investir para a 
aposentadoria (lembra do CDB e das LCAs e LCIs citados anteriormente?). Se 
você não tem essa disciplina (não se aflija, a maior parte das pessoas não tem!), 
vá pela previdência. É melhor fazer algo caro do que não fazer algo barato!
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o que devo lembrar na hora de inveStir meu dinheiro?PLANEJAMENTO FINANCEIRO: 
POR qUE FAzER?
dadoS da população apoSentada no braSil

dependem de parenteS

Fonte: IBGE 2010
Mais de 24 milhões

dependem de caridade

São obrigadoS a trabalhar

São independenteS

1%

46%

28%

25%

previdência Social no braSil - inSS
a Situação doS noSSoS apoSentadoS
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poupança

INvESTINDO BEM O SEU DINHEIRO

inúmeraS opçõeS para diverSoS objetivoS

ri
Sc

o

retorno

curto prazo médio prazo longo prazo

di (cdb ou
fundoS)

 renda fixa
inflação

cambial
multimercadoS

imobiliÁrioS

açõeS
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plano pgbl vgbl

indicado para Apenas para quem faz 
declaração completa 
de IR e contribui para o 
INSS. Permite o benefí-
cio fiscal na declaração.

quem é isento ou declara 
IR pelo modelo simplifi-
cado. Ou para quem faz a 
completa e deseja investir  
+ de 12% de sua Renda.

na declaração de 
imposto de renda

Os valores investigados 
podem abater até o  
limite de 12% da base 
de cálculo na Declaração 
Anual de IR.

Os valores investidos NÃO 
são dedutíveis de IR.

no momento do  
resgate/pagamento 
do benefício

O imposto de Renda 
será cobrado sobre o 
valor total resgatado.

O Imposto de Renda  
incide apenas nos  
rendimentos.

ir tabela progreSSiva tabela regreSSiva

tributação no  
momento do  
resgate

Alíquota única de 15%, 
a título de antecipação, 
com ajuste maior ou 
menor na declaração 
anual de IR pela tabela 
progressiva.

Alíquota inicia com 35% 
nos primeiros anos. A cada 
2 anos, há uma redução 
de 5 pontos percentuais, 
chegando à alíquota 
mínima de 10% após 
decorridos do aporte.

tributação no  
momento de  
recebimento da 
aposentadoria.

O Imposto de Renda 
incide apenas nos  
rendimentos.

De acordo com o prazo 
médio (em anos) de todas 
as aplicações feitas, que 
indicará a alíquota de IR.

PREvIDêNCIA
o que fazer?
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