
 

 

 
O DESAFIO DA GESTÃO PARA 

PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA 
 

Marcia Andréa Ribas (UNIPLAC) 

marciaribass@bol.com.br 

Elisabete Stradiotto Siqueira (UFERSA) 

betebop@uol.com.br 

Erlaine Binotto (UFGD) 

e-binotto@uol.com.br 

 

 

 

A administração na área da saúde está saindo da predominância de 

sua atuação na dimensão pública, abrindo espaços cada vez mais 

significativos na esfera privada. Nesse contexto, profissionais 

graduados em cursos da área da saúde, como mediccina, odontologia, 

fisioterapia, farmácia, entre outros, estão sujeitos a serem gestores de 

suas próprias organizações. O objetivo desse artigo é identificar como 

os profissionais da saúde privada administram seus consultórios com 

ênfase nos mecanismos utilizados para suprir as deficiências de 

formação específica na área de gestão. Trata-se de uma pesquisa 

exploratório-descritiva, utilizando entrevistas semi-estruturadas com 

profissionais de odontologia da Serra Catarinense. Os dados 

indicaram que os profissionais têm dificuldades administrativas, 

principalmente na área de marketing e de finanças. Estes demonstram 

compreender a importância e amplitude da área, indicando que tal 

conhecimento deveria ser oferecido na graduação, o que ainda não 

ocorre adequadamente.  Há o reconhecimento da necessidade de 

gestão para os profissionais liberais da saúde e também a contribuição 

que essa pode dar aos aspectos de qualidade. Contudo, a forma de 

viabilização dessa articulação ainda é muito incipiente. Nessa 

dimensão a carência melhor percebida pelos entrevistados diz respeito 

à dimensão financeira, contudo, restrita ao controle e não como uma 

estratégia de manutenção e expansão do negócio. Ao final desse 

trabalho tecemos a seguinte indagação: em que medida a competência 

específica de um profissional liberal da área de saúde é capaz de 

minimizar possíveis dificuldades de gestão? Ou de outra forma: a 

competência desse profissional pressupõe uma capacidade 

empreendedora? Essas são questões ainda a serem aprofundadas. 

 

Palavras-chaves: administração - saúde - gestão de negócios na 

odontologia 
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1. INTRODUÇÃO 

A administração na área da saúde está saindo da predominância de sua atuação na dimensão 

pública, abrindo espaços cada vez mais significativos na esfera privada. Considerando esse 

novo cenário considera-se necessário melhorar os processos de gestão no que diz respeito a 

sua eficiência e qualidade, visto que a competitividade passa a ser um fator relevante na 

sobrevivência dessas organizações.  

Nesse contexto, profissionais graduados em cursos da área da saúde, como medicina, 

odontologia, fisioterapia, farmácia, entre outros, estão sujeitos a serem gestores de suas 

próprias organizações. No caso da odontologia, este profissional, quando formado, terá duas 

opções. Poderá trabalhar como contratado ou concursado de alguma instituição pública ou 

privada, caso em que terá carga horária e remuneração pelo trabalho pré-estabelecido, ou 

então poderá trabalhar como profissional autônomo/liberal. Neste caso ele terá a liberdade 

para escolher local, horário e os honorários que cobrará pelos seus serviços, contudo, 

assumirá a responsabilidade pelo processo de gestão dessa organização.  

Os profissionais recém formados nessa área, ao entrarem no mercado de trabalho irão se 

deparar com uma concorrência acirrada. Dados do Conselho Federal de Odontologia – CFO 

divulgados em 2007, mostram que cerca de 15 mil novos cirurgiões-dentistas são formados e 

disponibilizados anualmente para o mercado.  

Fazendo a proporção cirurgião dentista/habitante, a partir de dados publicados em 2007 pelo 

CFO em seus periódicos, é alarmante a concentração destes profissionais em algumas regiões 

do país. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro a proporção é de 1/623, no estado de São 

Paulo 1/632 e no Distrito Federal 1/644, bem diferente do estado do Maranhão onde tem 

1/3.475. O número total de faculdades de odontologia no Brasil era de 201, não se referindo 

ao fato de já terem ou não o reconhecimento dos órgãos competentes. Na região sudeste 

estavam concentradas 104 faculdades de odontologia, portanto 51,7% do total. O restante das 

instituições está distribuído nas outras regiões, sendo que 32 estão no sul, 31 no nordeste e as 

outras 34 espalhadas entre as regiões norte e centro oeste. 

Portanto, o mercado de trabalho dos profissionais da área de odontologia é muito disputado. 

Dessa forma, a dimensão da competitividade passa se constituir em um fator a ser 

considerado. No caso da área em questão, a competitividade se articula em duas dimensões: a 

qualidade da atuação profissional relacionada ao exercício da odontologia e ainda todos os 

processos que envolvem a dimensão da gestão, ou seja, desde a infra-estrutura, inovação, 

atendimento ao cliente (pré e pós venda), preços, enfim, questões diretamente relacionadas à 

estrutura administrativa de um negócio. 

Sendo assim, aqueles que optarem por trabalhar como profissional liberal/autônomo terão que 

montar uma estrutura física para exercer suas atividades. A partir daí eles começarão a se 

deparar com as dificuldades, inerentes à organização de um novo negócio, tais como: aspectos 

legais de instalação, estrutura financeira (pagamentos e recebimentos), contratação de 

funcionários e compra de materiais. Tais atividades envolvem as quatro áreas funcionais da 

administração – gestão de pessoas, marketing, produção e finanças. 

Além do processo de gestão, propriamente dito, ainda restam questões como a escrituração e a 

parte tributária deste estabelecimento. Tais questões podem envolver a terceirização da 

contabilidade e, portanto, mais um nexo na rede dos processos administrativos que esse 

profissional deverá se envolver. 
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De acordo com Ceccon (2000), uma das maiores dificuldades encontradas pelo cirurgião 

dentista é a administração operacional de seu consultório. O profissional liberal precisa 

diversificar suas habilidades para atuar em vários segmentos junto à profissão. Assim, a 

postura deste profissional da saúde como gestor do seu empreendimento será de grande 

importância para o bom desempenho financeiro de sua organização. 

O principal problema decorrente das questões até aqui explicitadas é: como lidam os 

profissionais da odontologia com a dimensão administrativa do negócio visto que sua 

formação não necessariamente trata dessa área de conhecimento? Ou seja: como os 

profissionais da saúde privada enfrentam as dificuldades relacionadas ao processo de gestão 

de seus consultórios?  

Assim, o objetivo deste artigo é identificar como os profissionais da saúde privada 

administram seus consultórios com ênfase nos mecanismos utilizados para suprir as 

deficiências de formação específica na área de gestão. A questão justifica-se pelo fato de que 

na sua formação não ocorre o diálogo necessário entre estas diferentes áreas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para compreensão do papel da gestão e a formação do profissional da área da saúde, tomou-se 

como referência a produção acadêmica relacionada a função do administrador e as áreas 

funcionais. Do ponto de vista específico da área de saúde buscou-se compreender a sua 

constituição como negócio, a formação desse profissional como gestor, a profissionalização 

da gestão dos empreendimentos de saúde e a concorrência e competitividade na área da saúde. 

2.1 O perfil do profissional de administração 

As expectativas em relação ao administrador do século XXI decorrem das transformações 

sociais, econômicas, políticas e tecnológicas ocorridas ao longo do século XX e, em especial 

nas últimas décadas. Essas transformações afetam as organizações, desafiando o gestor a 

assimilar rapidamente as necessidades da sociedade em mudança. Segundo Daft (1996) para 

desempenhar as quatro funções da administração é necessário que os administradores tenham 

três tipos de habilidades gerenciais: conceitual, humana e técnica. 

Para Maximiano (2004), as habilidades gerenciais, são competências que determinam o grau 

de sucesso do gestor e da organização. O autor afirma que Robert Katz, aprofundou as idéias 

adiantadas por Fayol, dividindo as habilidades gerenciais em três categorias: (1) habilidade 

técnica, como a atividade especifica do gerente, sendo que os conhecimentos, métodos e 

equipamentos necessários para a realização de tarefas que estão dentro de sua especialidade 

fazem parte de sua habilidade técnica; (2) habilidade humana, abrangendo a compreensão das 

pessoas e as suas necessidades, interesses e atitudes, ou seja, a capacidade de entender, liderar 

e trabalhar com as pessoas; (3) habilidade conceitual, como a capacidade de compreender e 

lidar com a complexidade de toda a organização e de usar o intelecto para formular 

estratégias. 

Para Drucker (1986) a função essencial do gerente é decidir orientando os recursos da 

empresa para as oportunidades que indiquem os melhores resultados, compreendendo que o 

foco central deve ser a eficácia e nos poucos eventos que geram a maior parte dos resultados. 

Neste sentido destaca alguns dos principais atributos necessários à função administrativa: (1) 

tomada de decisão seletiva, orientada para áreas de melhores resultados econômicos; (2) 

atenção à eficácia, obviamente sem descuidar-se da eficiência na implementação de 
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estratégias; (3) dominar o conceito de foco em áreas de alavancagem positiva; (4) 

compreender a necessidade do planejamento estratégico e como decorrência possuir visão 

estratégica, visão competitiva e visão sistêmica.  

É possível observar que entre os autores não há contradições quanto ao que definem como 

funções do administrador. Contudo, enquanto o primeiro centra suas afirmações no gestor, o 

segundo enfatiza a dimensão das relações interpessoais ao evidenciar questões relativas à 

liderança, conflitos, entre outras. O desafio da inovação talvez seja o mais significativo para a 

função gerencial, visto que articula a dimensão técnica, conceitual e humana (DAFT, 1996).  

O gestor deve estar preparado para a organização do conhecimento, como fonte de inovação. 

Tal processo implica em uma dinâmica de mudanças e inovação exigindo o constante 

abandono dos processos produtivos em favor da criação do novo, apoiando-se e servindo-se 

dos conhecimentos e experiências adquiridos, através de leitura, observação, freqüência de 

uma escola, experiência pratica e outros meios.  

Assim como Maximiano (1995) e Daft (1996), Mintzberg (1995) relacionam a função do 

administrador entre atividades humanas, técnicas e conceituais, enfatizando uma postura de 

mediador entre capital e trabalho. Dessa forma conclui-se que a atuação desse profissional 

está centrada em atividades como: unificar e coordenar os recursos da organização que 

basicamente são homens, materiais, dinheiro, tempo e espaço apoiado em dinamismo e 

serenidade. 

2.2 A área da saúde como negócio e a formação deste profissional como gestor 

A formação de novos profissionais tem sido concebida de forma linear, ou seja, não ocorre o 

diálogo necessário entre as diferentes áreas do conhecimento. Tal concepção de formação 

produz pessoas com uma visão limitada do que é sua área de atuação. Essa questão pode ser 

vista de forma clara na área de saúde.  

A natureza essencial do serviço prestado pelos profissionais da área de saúde é tratar de 

aspectos relacionados qualidade de vida das pessoas. Contudo, para viabilizar esse tipo de 

atuação, em muitos casos esses profissionais devem constituir-se como empresas. Dessa 

forma, ainda que o processo de gestão não seja a dimensão essencial é ele que apóia a 

viabilização da prestação do atendimento dado ao paciente envolvendo questões relacionadas 

à qualidade. Sendo assim, esses profissionais, uma vez graduados, necessitarão comportarem-

se como gestores, e, portanto, desenvolver uma visão de mercado consumidor e habilidade 

para administração. Um mau gestor prejudica seus clientes, colaboradores e sociedade, pois 

intervem de forma equivocada em aspectos que impactam a qualidade de vida dos agentes 

organizacionais.  

Ceccim e Feuerwerker (2004) abordam que a formação dos profissionais da área de saúde 

deveria ser concebida através do que eles denominam de quadrilátero – ensino, gestão, 

atenção e controle social. Para eles essa concepção multidimensional possibilitaria que a área 

da saúde avançasse qualitativamente no atendimento da população. Para transformar a 

organização de serviços e dos processos formativos, seria necessário um trabalho articulado 

entre o sistema de saúde (em suas várias esferas de gestão) e as instituições formadoras. 

Para os autores, a dimensão do ensino seria possível a formação de formadores, na gestão 

além dos aspectos relacionados a administração em si, ainda seria possível conceber a 

dimensão da gestão pública, a atenção refere-se ao atendimento e o controle social relaciona-

se ao envolvimento da população como atores do processo de concepção da saúde. Por fim, 
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sugerem que esta proposta proporcionaria ao profissional da saúde uma visão mais 

integradora do campo de atuação possibilitando uma ação mais competente. 

Para Rivera (2003, p.277), “a necessidade de gerir organizações profissionais, entre as quais 

se situam as de saúde, obriga a pensar os termos de comunicação e negociação como 

elementos decisivos de um determinado modelo de gestão”. Isto se deve ao fato de 

organizações de saúde terem características diferentes das demais organizações. Ela não tem a 

padronização de muitas relações de insumo-produto e ainda enfrenta a imprecisão dos seus 

resultados, descartando a possibilidade de uma gestão tradicional, de uma normatização 

“mecanística” de processo. Desta forma é clara a relevância da necessidade de capacidade de 

negociação e o aprimoramento da comunicação que os gestores destas organizacionais 

precisam ter. 

O problema na saúde entre formação e gestão de organizações é bem claro, mas o setor da 

saúde pública parece que já está despertando para o problema há mais tempo. Muitas 

iniciativas do setor propiciaram o desenvolvimento de um certo pensamento crítico e 

estimularam o fortalecimento do movimento por mudanças no processo de formação 

(CECCIM e FEUERWEKER, 2004). 

Essa discussão evidencia que a formação do profissional de saúde precisa ser repensada, visto 

que tanto no setor público como no privado ele é exposto a atividades que envolvem 

conhecimentos relativos à gestão, e ainda, que sua atuação em algumas situações é fragilizada 

pela ausência desse tipo de formação, prejudicando a si e também a comunidade em que está 

inserido.  

Hamel e Prahalad (1995, p.229-233) apresentam o conceito de “Competência Essencial” para 

explicar o método que deverão ser agregados nas atividades profissionais em uma empresa. 

Eles definem o conceito de competência como “um conjunto de habilidades e tecnologias, e 

não uma única habilidade ou tecnologia isolada”, e competência essencial como “um conjunto 

de habilidades e tecnologias que permite uma empresa a oferecer um determinado benefício 

aos seus clientes”. 

O conceito de competência sugere que o profissional precisa ter conhecimento maior do que 

apenas o que cerca a sua atividade entendida de forma restrita, mas que deve ter acesso a uma 

formação que lhe permita atuar em uma dada realidade, nesse sentido não se detendo em 

conhecer profundamente somente aquilo que a sua profissão se dedica a tratar, mas as outras 

inter-relações necessárias ao pleno atendimento de sua atividade. 

A agregação deste conceito administrativo junto aos profissionais de saúde permite a eles a 

abertura de portas para oportunidades futuras. A existência de um ambiente mais competitivo 

no mercado irá exigir uma visão de longo prazo sobre as atividades que deverão ser 

desenvolvidas na prestação de serviços destes profissionais. No caso da odontologia, o que se 

sabe a respeito da formação destes profissionais no que diz respeito a seus desempenhos como 

gestores de suas organizações? 

Planejar a abertura de consultórios ou clínicas odontológicas é uma necessidade para os que 

optarem por ser profissional liberal/autônomo, dono de sua própria organização, onde a 

cultura empreendedora não foi formada e o sucesso da carreira depende mais do 

conhecimento técnico profissional, dificultando assim, para os jovens recém formados 

elaborar idéias inovadoras e criativas capazes de gerar oportunidades para sua vida 

profissional. Oportunidade está relacionado com a criação de valor, é um conceito, ou idéia, 
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transformado em serviço tangível, que resultará em lucro, mas as oportunidades não são 

iguais para todos e nem todos exploram as oportunidades (BIRLEY e MUZICA, 2001). 

Belardinelli e Rangel (1999, p.157) acreditam que “[...] não existe sucesso em um consultório 

sem o devido preparo técnico-científico, administrativo, publicitário e humanístico”. Já 

Robles (2001, p.39) defende a preparação do profissional para a inserção no mercado de 

trabalho e a inclusão no conteúdo curricular das faculdades de odontologia de disciplinas 

correlacionadas com economia, administração, contabilidade e relações públicas. Silva 

(2001), conclui afirmando que o dentista deve administrar seu consultório como uma empresa 

de prestação de serviço. Esse cenário indica que a odontologia está passando por mudanças. A 

era em que os profissionais estavam fundamentados na excelência técnica atravessa para a era 

em que existe a exigência da agregação de novos valores para alcançarem a satisfação dos 

serviços oferecidos para os clientes. 

Las Casas (1997), afirma que em mercados mais evoluídos os clientes tendem a ser mais 

exigentes, visto que o essencial já está sendo atendido. O cenário da ampliação do número de 

profissionais na área de odontologia demonstra que a competência técnica e administrativa 

dos consultórios poderá se constituir em um diferencial competitivo importante dessas 

organizações. O cenário do mercado está mais competitivo e os clientes cada vez mais bem 

informados e exigentes. A sobrevivência, o crescimento e o sucesso de uma organização na 

área da saúde vão depender essencialmente da competência do gestor.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo se constituiu em pesquisa exploratória do tipo descritivo, com abordagem 

qualitativa. Utilizou a técnica da pesquisa de campo. Os dados foram coletados através de 

entrevista semi-estruturada com profissionais bacharéis em odontologia que atuam em Lages 

(SC) e região.  

A seleção dos sujeitos da pesquisa foi definida pelo critério da acessibilidade e o número de 

entrevistas pelo critério de exaustão, contudo buscou-se ainda estabelecer uma variedade no 

perfil dos entrevistados como o ano que colou grau, se conclui os estudos em Universidade 

Federal ou Particular, tempo que atua como profissional, onde foi o primeiro emprego e como 

adquiriu o primeiro consultório. Foram entrevistados onze cirurgiões-dentistas, sendo que 

todos eles atuam em Lages (SC) e região. 

Para a elaboração do trabalho foram seguidos os seguintes passos, utilizando os seguintes 

instrumentos: (1) primeira etapa, delimitação dos métodos e os instrumentos a serem 

utilizados na pesquisa; (2) segunda etapa, contato com os profissionais para definir os 

entrevistados (explicando o critério de escolha); (3) terceira etapa, entrevista semi-estruturada, 

com questões abertas para profissionais da odontologia que desenvolvam o trabalho de gestor 

em organizações odontológicas.  

Essas entrevistas foram autorizadas pelos entrevistados para serem gravadas e posteriormente 

transcritas em editor de texto. 

Tomando como referência os objetivos da pesquisa, foram definidas as seguintes categorias: 

(1) o perfil dos entrevistados; (2) como administram suas organizações; (3) qual a importância 

do conhecimento de gestão para a área da saúde; (4) conteúdos importantes para os dentistas 

sobre a área de gestão; (5) eficiência (consistência da organização), relação entre área de 

gestão e qualidade dos serviços; (6) deficiência na formação especifica de gestão. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Analisando o perfil dos entrevistados vemos que, colaram grau entre o ano de 1978 e 2005, 

sendo que 63,63% formaram-se em Universidade Federal e 36,37% em Universidade 

Particular. Dos entrevistados 81,81% são homens e 18,19% mulheres. 

Quanto ao tempo que levaram para começar a trabalhar após formados, 81,81% responderam  

que não demorou mais que três meses e 18,19% demorou mais de 18 meses. No que se refere 

ao local de trabalho 63,63% iniciaram suas atividades em prefeituras, sindicato ou consultório 

de amigo. Apenas 36,37% já começou a trabalhar em seu consultório próprio. 

Esses dados indicam a dificuldade inicial que esses profissionais enfrentam em estabelecer 

um negócio próprio. Essa questão pode ser derivada de duas dificuldades simultâneas: a 

formação de uma carteira de clientes e também o investimento inicial necessário para montar 

um consultório. Apesar do negócio próprio não ser a forma de inserção predominante ela é a 

meta desses profissionais, visto que todos os entrevistados mantêm, atualmente um 

consultório ainda que mantenham vinculo com outras instituições. 

O financiamento de um consultório é uma questão fundamental para autonomia desses 

profissionais. De acordo com Ross, Westerfield, Jaffe (1995), as questões mais importantes 

em finanças são: estratégia de investimento a longo prazo que deve ser adotada; a forma de 

levantar recursos para financiar investimentos necessários; o fluxo de caixa a curto prazo 

necessário para pagar suas contas.  

Os entrevistados não parecem ter dimensão dessas questões para montar e administrar seu 

consultório. O primeiro consultório foi obtido para 45,45% dos entrevistados através de 

financiamento bancário, 18,19% utilizou suas próprias economias e 36,36% teve ajuda 

financeira da família. Esse dado traz a tona, a importância do processo de gestão, pois a 

maioria dos profissionais inicia essa atividade com um nível de endividamento que exigirá 

uma atuação competente, do ponto de vista administrativo para fazer frente a este 

compromisso assumido.  

Quando as questões da entrevista se direcionam para saber como administram seus 

consultórios, as respostas foram muito parecidas. Responderam que buscam conhecimento e 

idéias de organização ou até mesmo de estratégias competitivas em revistas, programas de 

informática para gerenciamento de consultório e pedem algumas explicações para conhecidos, 

amigos e pais. Percebe-se que o conhecimento para o processo de gestão não é abordado de 

forma sistemática e sim de forma desestruturada, de acordo com demandas específicas e 

pontuais, ou seja, a gestão não é tomada de forma sistêmica envolvendo as áreas do processo 

de gestão de forma integrada. 

Consideram que para administrar seu consultório suas idéias de organização ou até mesmo de 

estratégias competitivas, tem “base na vida”. Um deles ainda complementa que “se considera 

desleixado por não buscar embasamento”. Outro dos entrevistados diz que já pensou em fazer, 

um curso empresarial, de vinte e quatro meses, mas prefere um na área da saúde que é 

oferecido em São Paulo. Diz ser mais direcionado, para o próprio consultório, porém agora 

não dispõe de tempo para fazê-lo. 

A questão do tempo é um fator crucial apontado por vários entrevistados. Esses profissionais 

devem desenvolver simultaneamente duas competências, aquela que se refere a sua área 

específica, a odontologia e a função de gestor. A decisão sobre o que priorizar parece ser uma 
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questão de difícil resolução, visto que seu interesse profissional parece ser deslocado para 

uma outra área, uma vez que passa a exercer também a atividade de gestão que demanda 

conhecimentos e dedicação de tempo competindo com sua formação principal.   

Percebe-se que os consultórios não são tratados de forma sistêmica, ou seja, a gestão e a 

odontologia são tomadas como dimensões distintas e, em muitos casos, excludentes. Essa 

forma de abordagem dificulta que o consultório seja tomado como uma empresa de prestação 

de serviços. 

A falta de controle financeiro é praticamente unânime. Como vimos anteriormente os 

profissionais dessa área começam atuando em outras organizações, o que, em alguma medida, 

lhe favorecem a formação de uma carteira de clientes e também de experiência na área 

específica. Contudo, ao montar um consultório, em alguns casos, esses esforços são 

fragilizados, pois a falta de competência na área de gestão prepondera e não permite a 

sobrevivência do local de trabalho. 

A grande maioria vê a necessidade de ter mais conhecimento na área de gestão, mas não 

concorda que fosse incluída uma matéria de administração nos cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização. Justificam que são cursos muito caros, com carga horária muito baixa para o 

objetivo deles. Outros argumentam que tais conhecimentos deveriam fazer parte da formação 

na graduação. 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004) a agregação deste conceito administrativo junto aos 

profissionais de saúde permitiria a eles a abertura de portas para oportunidades futuras e 

também um atendimento mais qualificado.  

Nas entrevistas foi de 100% a afirmação quanto a importância do conhecimento de gestão 

para a área da saúde e que seria importante ser dado no período de graduação. A resposta de 

um dos entrevistados reflete a dos demais. Robles (2001, p.39) defende a preparação do 

profissional para a inserção no mercado de trabalho e a inclusão no conteúdo curricular das 

faculdades de odontologia de disciplinas correlacionadas com economia, administração, 

contabilidade e relações públicas. 

Quando os entrevistados foram questionados, em relação aos conteúdos da área de gestão que 

lhes fazia falta, eles responderam ter necessidade de conhecer mais sobre as ferramentas de 

gestão, resposta que demonstra a preocupação com estratégias competitivas, de controle 

financeiro, burocrático e a necessidade de saber mais sobre direitos e deveres. 

As entrevistas indicam que as preocupações centrais no que diz respeito à administração estão 

presas em uma concepção ultrapassada da contribuição dessa área de conhecimento, qual seja, 

das abordagens clássicas. Contudo, sabe-se que uma organização do setor de serviços tem 

uma complexidade que carece da articulação de todas as áreas funcionais da administração. 

Segundo Ceccon (2000, p. 353), “(...) a maioria dos especialistas constata que os jovens 

escolhem o curso de Odontologia com a falsa impressão de ser uma atividade altamente 

lucrativa”.  

Os dados da pesquisa indicam que estes profissionais precisam trabalhar e superar obstáculos, 

para conseguirem competir no mercado de trabalho. Quando são questionados a quanto tempo 

tem o consultório no atual endereço, 45,45% responderam que nunca mudaram, 18,19% 

mudaram uma vez, 36,36% duas vezes e um está em seu terceiro endereço. Argumentam que 

os motivos das mudanças foram: porque o consultório foi ampliado, por estar muito afastado 

do centro, ser um ponto comercial difícil de ser visto, estar em um prédio no terceiro andar. 
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Percebe-se que intuitivamente identificam questões relacionadas à localização do negócio, 

mas essa dimensão do processo de gestão não faz parte de uma estratégia mais ampla. Outros 

justificam que seus clientes são decorrência de convênios, contudo, da mesma forma que a 

localização tal perspectiva não faz parte de um contexto que planeje a atração e manutenção 

dos clientes. 

Perguntados sobre a forma como conquistaram sua carteira de clientes, as respostas foram 

bem diversificadas. Citaram convênios, através dos empregos fixos, “boca a boca”, 

publicidade, compra de consultório do amigo que foi embora e já deixou clientela formada, 

pacientes do pai, que atuava na cidade como dentista-prático. 

As respostas para as perguntas quanto ao número de colaboradores no consultório e a 

rotatividade dos mesmos foram as seguintes: 54,54% tem apenas uma funcionária registrada, 

18,19% tem familiares auxiliando sem registro profissional, 9,09% tem duas funcionárias 

sendo uma registrada e a outra informal, 9,09% tem apenas uma estagiária e outros 9,09% diz 

não ter ajuda de nenhum colaborador. Não há referencias quanto a treinamento dessas 

pessoas. O aprendizado dos colaboradores parece ocorrer no desenvolvimento das funções de 

forma empírica. Vale ressaltar que informalidade pode ser um dos fatores que contribui para 

esse tipo de postura. 

Quando são questionados a respeito de cursos na sua área, todos sem exceção estão sempre 

fazendo algum tipo de atualização. 

Hoje 45,45% têm algum trabalho com vínculo empregatício e 9,09% não atuam como 

cirurgião dentista. Quanto à rotina que levam, houve respostas diversificadas. Um gostaria de 

deixar o emprego onde tem vinculo para dedicar mais horas ao seu consultório; outra reclama 

ter uma rotina muito cansativa, começa trabalhar todos os dias as seis da manhã; outro dois 

dizem não gostar de atender nos consultório localizados nas cidades vizinhas.   

Apesar da insatisfação com sua rotina de trabalho e do retorno financeiro que esta 

proporciona, nenhum dos entrevistados apresentou um diagnóstico que lhe possibilitasse uma 

mudança nesse cenário de forma organizada.  

Nos profissionais pesquisados, a ausência do planejamento da atividade é evidente, pois, ao 

serem questionados sobre os motivos que levaram a instalar o negócio onde estão, as 

afirmações caminham no sentido subjetivo, como proximidade da família, primeira 

oportunidade de emprego. Questões como renda per capita, relação habitantes/consultórios, 

posicionamento geográfico, não aparecem nos depoimentos. 

Quando a questão é o que compõe um modelo de gestão, as opiniões dos entrevistados são as 

seguintes: fazer com que a organização dê lucro; tem que ter liderança tem que ter 

organização e tem que ter competência para o serviço; a maneira do profissional e cliente 

tenham harmonia e os dois saiam ganhando; a honestidade, confiança, acho que é isso, a 

hora que um sócio começar a roubar a empresa quebra; é o respeito aos colaboradores, e 

respeito é uma coisa complicada, porque você tem que admirar quem trabalha com você. 

Mintzberg (1995) relaciona a função do administrador entre atividades humanas, técnicas e 

conceituais, enfatizando uma postura de mediador entre capital e trabalho. Dessa forma 

conclui-se que atuação desse profissional está centrada em atividades como: unificar e 

coordenar os recursos da organização que basicamente são homens, materiais, dinheiro, 

tempo e espaço apoiado em dinamismo e serenidade. Percebe-se que os entrevistados 

aproximam-se dessa concepção, contudo de forma muito difusa.  
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Quando questionados sobre a função do gestor aparecem respostas tais como: “o gestor 

recebeu um patrimônio, se ele gerir bem aquilo ali, se ele ir ver aquele patrimônio no final da 

vida dele for igual ao que ele recebeu ele empatou, se ele gastou mais ele perdeu, se ele 

ganhou ele foi um bom gestor. Essa é minha percepção”. 

Nessa afirmação percebe-se uma tendência financeira na concepção desse profissional. Outros 

afirmam: a função do gestor é controlar receita e despesa; tem que ser exigente não só com 

ele mesmo, mas com os funcionários, saber como tratar; a principal função do gestor é 

planejar; é fazer com que a empresa tenha um equilíbrio entre a parte financeira e a parte de 

atendimento; são coordenar, orientar, delegar funções, mais a parte de gerenciamento. 

Nessas falas é possível identificar as funções clássicas do administrador. 

Outro assim posicionou-se:  

Acho que administrar conflitos né, conflitos com os seres humanos né, a gente 

percebe isso, é, acho que a principal função do gestor é planejar, organizar, tudo o que 

leva a gerenciar, mas acho que a principal é administrar conflitos, é exercer a 

liderança em cima da administração de conflitos internos, os nossos maiores inimigos 

somos nós mesmos. Acho que isso é a função de um gestor. 

Quando foram apresentadas a eles as quatro ferramentas básicas da administração e solicitado 

que atribuíssem um percentual de importância para cada uma delas o resultado foi o seguinte.  

Para o planejamento como ferramenta em uma gestão, dos onze entrevistados, um atribuiu 

10% de importância; três atribuíram 20% de importância; quatro atribuíram 25%; um atribui 

30%; apenas dois atribuíram 40% de importância. 

Já para o controle, as respostas foram as seguintes: um atribuiu 15%; dois 20%; cinco 25%; 

dois 30% e apenas um atribuiu 50%. 

Para a liderança os percentuais foram os seguintes: um entrevistado atribuiu 05% de 

importância; dois atribuíram 10%; outro atribuiu 15%; quatro entrevistados atribuíram 25%; 

um atribuiu 30% e outros dois atribuíram 40%. 

Para a organização, um entrevistado atribuiu 05%, dois atribuíram 20%, cinco atribuíram 

25%, um atribuiu 30% e dois entrevistados atribuíram 40% de importância. 

Em geral, todos os percentuais de 05% para liderança e 05% para organização, foram 

atribuídos pelo mesmo sujeito, que durante toda a entrevista demonstrou muita dificuldade de 

entendimento a respeito do assunto tratado. Nesse sentido pode-se inferir que embora as 

respostas anteriores demonstrem uma certa tendência da articular a administração com a 

dimensão do controle, quando estavam respondendo questões específicas de seus 

consultórios, ao serem indagados sobre a concepção teórica da administração parecem ter uma 

visão mais ampla, ou seja, ocorre um hiato entre o que concebem teoricamente e aquilo que 

conseguem incorporar em sua prática.  

Na pesquisa, quando questionados sobre qual a atividade de gestão tem a maior dificuldade de 

desenvolver, as repostas foram as seguintes. 

O primeiro respondeu que tem dificuldade de “tirar” tempo para planejar estratégias 

competitivas; o segundo respondeu que não sabe organizar uma tabela de custos “é saber 

cobrar mesmo, o que eu queria ter noção também em relação a material, o preço que se está 

cobrando na tabela, você não sabe se está ganhando ou se está perdendo”; o terceiro 

respondeu que gostaria de não precisar fazer a cobrança e nem organizar a parte financeira 

porque toma muito tempo; o entrevistado número quatro considerou muito difícil fazer e 

controlar as cobranças dos pacientes; o quinto entrevistado tem mais de um consultório e 
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argumentou que é muito difícil separar a parte financeira deles; o sexto respondeu que tem 

muita dificuldade na “parte de contabilidade, por não ter muita noção se o que está sendo 

feito está certo”. Neste caso ele se referia a parte financeira e tributária; a resposta do sétimo 

entrevistado foi que “a parte financeira é complicadíssima e montar uma tabela de preços 

também é muito difícil saber quando está tendo lucro”; o oitavo entrevistado respondeu que 

tem bastante dificuldade em organização e controle; para o nono entrevistado sua maior 

dificuldade está relacionada à organização e controle das contas a pagar e contas a receber; o 

décimo colaborador da pesquisa, disse não ter muito tempo para planejamento, mas que sente 

a necessidade de trabalhar melhor este ponto; o décimo primeiro entrevistado diz que sua 

maior dificuldade é não misturar o caixa pessoal com o do consultório.  

E aqui se confirma o que já foi ressaltado anteriormente: uma das maiores dificuldades 

encontradas pelo cirurgião dentista é a administração operacional-financeira de seu 

consultório. O profissional liberal precisa diversificar suas habilidades para atuar em vários 

segmentos junto à profissão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O motivo da realização da pesquisa foi o interesse em saber como os cirurgiões dentistas 

lidam com a dimensão administrativa, considerando que os profissionais que se dedicam a 

área privada tendem a constituir um empreendimento de prestação de serviços. Partiu-se do 

pressuposto que a formação acadêmica era insuficiente para tal e que os profissionais da área 

de saúde desenvolvem estratégias para suprir essas deficiências. 

Quando feita a análise dos resultados da pesquisa, os primeiros dados indicaram que os 

profissionais têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho direto como autônomo e 

normalmente começam através de algum emprego. Aparentemente existem duas dificuldades: 

uma delas seria a formação de carteira de pacientes; a outra o alto investimento inicial para 

montar o consultório. Portanto as dificuldades iniciais já se constituem como dificuldades 

administrativas da área de marketing e de finanças. 

Trata-se, portanto, de iniciar a nova carreira profissional com a necessidade de 

desenvolvimento de competências que aparentemente não fazem parte de sua profissão. Para 

Lazzarotto (2001), a competência está vinculada à capacidade de relacionar diferentes 

conhecimentos. No caso dos profissionais liberais há a necessidade de articular 

conhecimentos específicos de sua área de origem e aqueles relacionados à gestão. 

Considerando que o objetivo geral deste trabalho foi identificar como os profissionais da 

saúde privada administram seus consultórios e os mecanismos utilizados para suprir as 

deficiências de formação específica na área de gestão, conclui-se que eles admitem ter 

dificuldades na área de gestão, procuram ler sobre o assunto, pedem ajuda a colegas e até 

mesmo para profissionais especializados. 

Observou-se também que ao serem questionados sobre os conceitos de gestão e 

administração, demonstram compreender a importância da área e sua amplitude. Contudo, 

quando analisadas suas práticas de gestão, as ações ainda estão ancoradas na administração 

restrita ao controle, como preconizavam as teorias clássicas. Verificou-se ainda que há o 

reconhecimento da necessidade de gestão para os profissionais liberais da saúde e também a 

contribuição que essa pode dar aos aspectos de qualidade. Contudo, a forma de viabilização 

dessa articulação ainda é muito incipiente. Nessa dimensão a carência melhor percebida pelos 
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entrevistados diz respeito à dimensão financeira, contudo, restrita ao controle e não como uma 

estratégia de manutenção e expansão do negócio. 

A inclusão do enfoque na área de gestão nos cursos de aperfeiçoamento em saúde oral, não é 

considerada uma boa alternativa, justificando os altos custos desse tipo de curso e o pouco 

tempo que tem para se dedicar a eles, depois de inseridos no mercado de trabalho. 

Consideram que tal conhecimento deveria ser oferecido no âmbito da graduação, contudo 

ainda fica a indagação de como disciplinas isoladas poderiam responder adequadamente a tal 

demanda. 

Para estudos futuros sugere-se uma análise das propostas curriculares dos cursos de 

odontologia a fim de verificar como a área de gestão é tratada e como os coordenadores de 

curso vislumbram alternativas para amenizar as dificuldades que os futuros profissionais vão 

enfrentar ao investirem em um empreendimento. Outro estudo que contribuiria para 

compreensão desse problema seria uma análise comparativa de empreendimentos que contam 

com uma gestão profissional e aqueles que a desenvolvem de forma intuitiva, ou não 

estruturada. Nesse caso a tentativa seria perceber a influência da dimensão empreendedora 

desses profissionais. 

Ao final desse trabalho tecemos a seguinte indagação: em que medida a competência 

específica de um profissional liberal da área de saúde é capaz de minimizar possíveis 

dificuldades de gestão? Ou de outra forma: a competência desse profissional pressupõe uma 

capacidade empreendedora? Essas são questões ainda a serem aprofundadas. 

O estudo demonstra que ainda que os profissionais da área de saúde bucal têm consciência de 

suas limitações no desenvolvimento das atividades de gestão em seus consultórios, porém, 

poucos vislumbram saídas para esse problema.  

Como sugestões a esses profissionais elencam-se algumas proposições: (1) manter a prática 

de leitura de revistas da área de gestão; (2) procurar profissionais especializados que possam 

contribuir com propostas de processos que facilitem a gestão do consultório; (3) identificar 

softwares que contribuam na dimensão do controle e racionalização das atividades rotineiras; 

(4) incentivar as organizações de classe a dialogarem com as universidades no sentido de 

refletir como os cursos de graduação poderiam incluir a dimensão da gestão nesses cursos 

para além de disciplinas isoladas. 
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