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RESUMO 

 

O sucesso na profissão de cirurgião-dentista vai além da qualificação e competência 

profissional. Sabe-se que estes profissionais priorizam, muitas vezes, seus conhecimentos 

técnicos, deixando em segundo plano os conhecimentos administrativos, que são fundamentais 

para gerenciar o seu próprio consultório ou clínica. Como consequência disso, percebe-se a má 

gestão dos consultórios que, juntamente com o aumento da concorrência, gera uma crise no 

mercado e uma desvalorização na profissão. Diante disso, este estudo objetivou identificar quais 

as ferramentas básicas para administrar um consultório odontológico, analisando o grau de 

envolvimento em gestão e administração dos profissionais cirurgiões-dentistas de Santa Cruz 

do Sul. A pesquisa caracterizou-se como um estudo observacional transversal, através da coleta 

de dados de 59 questionários semiestruturados sobre administração e gestão para profissionais 

gestores de clínicas e consultórios odontológicos em Santa Cruz do Sul. Como resultado, a 

pesquisa mostrou a importância de algumas ferramentas para o sucesso do gerenciamento da 

clínica/consultório como: softwares de gestão, marketing, pesquisa de satisfação, cursos de 

atualização não odontológicos, ferramentas financeiras, cadastro de clientes, ferramentas de 

relacionamento, entre outras. Foi possível concluir também que o uso dessas ferramentas pelos 

profissionais gestores influencia, de fato, nos resultados de faturamento de seu negócio.  

 

Palavras-chave: Gestão na odontologia. Ferramentas de gestão. Administração de clínicas e 

consultórios odontológicos. 

  



 
   

ABSTRACT 

 

Succeeding in the profession of dental surgeon goes beyond technical qualification and 

expertise. It is known that these professionals often prioritize their technical knowledge, leaving 

behind the administrative knowledge, which is essential to manage their own practice or clinic. 

As a consequence, it is noted a mismanagement of practices, which together with the increasing 

competition, leads to a crisis in the market and, therefore, leads to the profession devaluation. 

Thus, this study aims to identify the basic tools for managing a dental practice, analyzing the 

degree of involvement in management and administration of dental surgeons in Santa Cruz do 

Sul. The study was undertaken through a cross-sectional analysis method, by wich data was 

collected from 59 semi-structured questionnaires about management and administration applied 

for professional who manage clinics and dental practices in Santa Cruz do Sul. As a result, the 

study showed the importance of some tools in the successful management of a dental 

clinic/practice, such as: management softwares, marketing, satisfaction surveys, non-dental 

updating courses, financial tools, customer registration, relations tools, among others. It was 

also possible to conclude that the use of these tools by the professional has, indeed, impact in 

the business financial income. 

 

Keywords: Management in Dentistry. Management tools. Dental Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o país com a maior quantidade de profissionais de Odontologia em números 

absolutos: são 219.575 profissionais cadastrados, totalizando 19% dos dentistas do mundo, e 

mais de 15 mil profissionais são formados anualmente nas 383 Universidades de Odontologia 

do País1.  

A maioria destes profissionais se concentram em grandes centros urbanos, enfrentando 

desafios para conquistar seu espaço, gerando um mercado de trabalho com uma concorrência 

desleal. Contudo, muitos deles continuam sem enxergar caminhos para alcançar sucesso na 

profissão em razão de não utilizarem ferramentas diferenciais para enfrentar esta 

competitividade do mercado2. 

No mercado odontológico, devido à constante entrada de cirurgiões-dentistas, o 

consequente aumento da concorrência, a queda de receitas, o aumento dos custos, a diminuição 

e a estagnação dos valores cobrados, a presença de convênios, planos de saúde e de clínicas 

populares fazem com que ocorra uma crise de identidade, um mercado de trabalho altamente 

competitivo e a consequente desvalorização da profissão3. 

O sucesso na profissão vai além da qualificação e competência profissional. Sabe-se que 

a maioria dos cirurgiões-dentistas saem da universidade com uma visão científica da profissão; 

que apesar de serem excelentes profissionais, muitos não possuem conhecimentos 

administrativos para gerenciar o seu próprio consultório ou clínica2.  

Embora a qualificação técnica seja fundamental para o sucesso profissional, o 

conhecimento das ferramentas de gestão é importante para o crescimento de qualquer negócio 

odontológico4. 

Assim, percebem-se as dificuldades encontradas por estes profissionais em administrar 

seu consultório odontológico, pois além de cirurgião-dentista este profissional deve ser um 

empresário, responsável pelo sucesso ou fracasso de sua empresa, seja ela clínica ou consultório 

e, também, pela sua satisfação ou frustração profissional4. 

Ainda que diversos estudos sejam encontrados referente ao tema, a literatura carece de 

trabalhos mais aprofundados, que versem sobre conhecimentos administrativos e de 

ferramentas de gestão, para que o profissional possa exercer sua ciência com êxito e, ao mesmo 

tempo, crescer financeiramente4. 

O mercado de trabalho dos profissionais da área de Odontologia é muito disputado5. A 

dimensão da competitividade, no entanto, passa a constituir um fator a ser considerado. Na 

Odontologia, a competitividade se articula em duas dimensões: a qualidade da atuação 
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profissional relacionada ao exercício técnico 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. 

O profissional, além de cirurgias, emergências, consultas, exames, tem também o 

consultório para gerenciar. Em cada situação prática assume-se um papel diferente, com 

relacionamentos profissionais distintos, como clínico e como empresário. Esta é a realidade do 

mercado: a excelência clínica não equivale diretamente ao bom desempenho empresarial. Para 

ter sucesso em sua clínica/consultório, a organização das atividades e o aumento de 

produtividade passam a ser um desafio tão importante quanto o adequado procedimento 

clínico6.  

Certamente isso é um reflexo do ensino odontológico no Brasil, cujas diretrizes estão 

voltadas quase que exclusivamente para os avanços tecnológicos da profissão, esquecendo-se 

que deve lançar no mercado de trabalho, além de ótimos clínicos, bons administradores com 

conhecimentos de gestão e marketing odontológico para melhor organizar e gerenciar seus 

consultórios2. 

O mercado de trabalho odontológico encontra-se numa verdadeira crise, num cenário de 

total desequilíbrio entre oferta e demanda, provocando um impacto negativo sobre as condições 

de trabalho dos cirurgiões-dentistas7. 

O presente estudo teve por objetivo, portanto, identificar quais as ferramentas básicas 

para administrar um consultório odontológico e avaliar o grau de conhecimento dos 

profissionais da cidade de Santa Cruz do Sul na área de gestão e administração de consultórios 

e clínicas odontológicas.  

 

  



12 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo observacional transversal foi realizado no mês de setembro de 2018, através 

de um formulário de questionário semiestruturado sobre administração e gestão aos gestores de 

clínicas e consultórios Odontológicos na Cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 

Brasil (APÊNDICE A).  

Precisamente na área da Odontologia, a cidade possui 20 clínicas e 188 

consultórios/dentistas, totalizando uma população alvo de 208 clínicas/consultórios 

odontológicos para 321 cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia do 

Rio Grande do Sul (CRO-RS), em uma média de um cirurgião-dentista para cada 367 

habitantes8.  

A amostra calculada foi de 117 clínicas/consultórios/dentistas devidamente registrados 

como pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ) com base nos dados fornecidos pela Secretaria 

da Fazenda do Município de Santa Cruz do Sul, com erro amostral máximo de 6 pontos 

percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) no parecer de número 2.759.026. 

Para este cálculo foi utilizada a fórmula da Amostragem Aleatória Simples para estimação 

de proporções, com estimativa de variabilidade máxima nas respostas (pq = 0,25) e 

considerando população igual a 208 clínicas/consultórios/dentistas.  

As respostas às questões fechadas fornecidas pelos empreendedores de 

clínicas/consultórios foram digitadas e processadas com auxílio do Programa Microsoft Excel 

2010, sendo os resultados analisados estatisticamente pelo teste qui-quadrado de independência 

e apresentados em gráficos, contendo valores absolutos e relativos.   
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3 RESULTADOS 

Do total de 117 clínicas e consultórios visitados, 33 (28,2%) destes profissionais não 

estiveram presentes em horário comercial; 25 (21,4%) estiveram presentes e não manifestaram 

interesse em participar da pesquisa, e; 59 (50,4%) estiveram presentes e participaram da 

pesquisa. 

As informações foram organizadas de duas formas: alguns dados analisados em um 

contexto geral e alguns dados analisados de acordo com o perfil de faturamento individual de 

cada cirurgião-dentista. Sendo assim, no primeiro perfil (perfil 1) enquadraram-se aqueles 

profissionais que obtém faturamento bruto mensal de até R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) e no segundo perfil (perfil 2) ficaram aqueles profissionais que obtém faturamento bruto 

mensal superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais.  

O Gráfico 1 ilustra o percentual de faturamento mensal adquirido pelos cirurgiões-

dentistas, apontando que 55,6 % deles encontram-se no perfil 1 e que 44,4% estão na faixa 

do perfil 2.  

 

Gráfico 1 – Grupos de acordo com o perfil de faturamento, Santa Cruz do Sul/RS, 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Houve um cruzamento de dados relevante para a pesquisa que levou em consideração 

somente as clínicas e consultórios que são informatizadas e utilizam um sistema de gestão, o 

que equivale a 45,9% do total dos entrevistados. 

Desse grupo, houve uma associação estatisticamente relevante quando comparado os 

perfis de faturamento com o uso de ferramentas de cadastro de clientes (p=0,056), agenda 

(p=0,024), ferramentas financeiras (p=0,034), como bem ilustra o Gráfico 2 abaixo. 

 

Gráfico 2 – Utilização de ferramentas de software em relação aos perfis de faturamento, 

Santa Cruz do Sul/RS, 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

De um modo geral, é possível concluir que as clínicas/consultórios do perfil 2 - que são 

aquelas com o faturamento mais elevado - utilizam mais as ferramentas de gestão de seus 

softwares do que as clínicas/consultórios do perfil 1. 

Outra conclusão visualizada, a partir da análise do Gráfico 2, é que o perfil 1 faz menor 

uso de software se relacionado com as clínicas e consultórios do perfil 2. De outra forma, a 

maioria daqueles que estão no perfil 1 não utiliza software algum, enquanto que a maior parte 

dos que mais faturam fazem uso deste sistema de gestão. 

De todos os questionários analisados, percebe-se que há uma relação na atuação no 

mercado como PF e PJ dos perfis 1 e 2, haja vista que é majoritária a atuação da primeira nas 

clínicas e consultórios do perfil 1 (que menos faturam), enquanto que as clínicas e consultórios 

do perfil 2 (que mais faturam) se constituem, na sua maioria, como pessoas jurídicas (Gráfico 
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3). Contudo, não há associação estatisticamente significante em relação aos perfis de 

faturamento (p=0,175). 

 

Gráfico 3 – Atuação da clínica/consultório pessoa física ou jurídica de acordo com os 

perfis de faturamento, Santa Cruz do Sul/RS, 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quando questionados a respeito da busca de atualização com cursos não odontológicos 

para uma melhor administração e gestão de suas clínicas/consultórios, percebemos que ambos 

os perfis responderam realizá-los. Sendo que quando analisados os profissionais que se 

enquadram no perfil 1, há uma busca de 70% e de 68,8% no perfil 2. Mostrando, portanto, que 

todos os perfis estão em busca de inovação na área de gestão na Odontologia.  

Também se observou que o atendimento a convênios não é um fator determinante para o 

nível de faturamento, porém 60% daqueles profissionais que apresentam faturamento superior 

a R$ 6.500,00 não atendem convênios enquanto que 50% dos profissionais do outro grupo 

atende.  

Quanto ao fato de medir a satisfação de seus clientes, em relação aos perfis de faturamento 

podemos perceber que 68,8% das clínicas/consultórios do perfil 2 o fazem, enquanto que apenas 

21,1% das clínicas/consultórios do perfil 1 utilizam esta ferramenta de gestão, o que apresenta 

associação estatisticamente significante (p=0,005) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Pesquisa de satisfação do cliente de acordo com os perfis de faturamento, 

Santa Cruz do Sul/RS, 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Há uma associação estatisticamente significante no resultado obtido do questionário no 

que se refere em saber exatamente o faturamento bruto de sua clínica/consultório quando 

comparado àquelas que separam suas despesas pessoais e profissionais (p=0,008). 

Constatou-se que 64,5% dos cirurgiões-dentistas sabem exatamente o faturamento bruto 

de sua clínica/consultório e, destes, 84,2% também separam as despesas pessoais das 

profissionais. Dentre os profissionais que não sabem seu faturamento 35,5%, o percentual 

informado dos que separam suas despesas cai para 52,4% (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Clínicas/consultórios que separam suas despesas profissionais das pessoais 

comparado com aquelas que sabem exatamente seu faturamento bruto, Santa Cruz do 

Sul/RS, 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observou-se que as clínicas/consultórios que são informatizadas aceitam o cartão de 

crédito como forma de pagamento em um percentual de aproximadamente 15% superior ao das 

que não são informatizadas.  

Outro dado significante obtido está na admissão do boleto bancário como forma de 

pagamento, pois 27% das clínicas/consultórios que são informatizadas o aceitam, enquanto que 

as demais não fazem uso da ferramenta, reduzindo suas possibilidades de receita, havendo, 

portanto uma associação significante (p=0,009). 

Todos os profissionais que possuem estacionamento para seus clientes o consideram 

importante. Porém, daqueles que não possuem o benefício, 20% também não considera 

importante tê-lo.  

Ao serem questionados sobre ter um site, 94,4% daqueles profissionais que dispõe de um 

site oficial também estão presentes nas redes sociais; já os profissionais que não possuem site, 

apenas 51,2% estão presentes em outras mídias sociais.  

Um dado que chamou a atenção foi que somente 23,7% do total de entrevistados utilizam 

propaganda externa como forma de captação de novos clientes, e que, dentre as clínicas e 
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consultórios que estão presentes nas redes sociais, 84,2% captam seus pacientes/clientes por 

meio dela, mostrando haver uma associação significante (p=0,001). 
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4 DISCUSSÃO 

A presente análise foi dividida em categorias de acordo com as ferramentas encontradas 

por meio da pesquisa, com discussões da literatura juntamente com apontamentos trazidos pelas 

análises gráficas. 

4.1 Clínicas e consultórios informatizados e o uso de Software de Gestão 

A literatura aponta a utilização da ferramenta Software para que o cirurgião dentista 

consiga de forma ágil obter relatórios gerenciais, que poderão ser avaliados e constantemente 

melhorados, aumentando assim o desempenho da clínica6.  

O resultado encontrado nesse estudo apresenta que das clínicas/consultórios que são 

informatizados, 45,9% estão aderindo à utilização da ferramenta Software de Gestão. Contudo, 

a sua utilização mostrou não ser significante quando comparado aos perfis de faturamento.  

Os softwares odontológicos promovem o gerenciamento completo, fácil e prático das 

tarefas clínicas e administrativas de consultórios ou clínicas odontológicas, indicando que o 

computador é uma poderosa ferramenta de marketing que diferencia o cirurgião-dentista frente 

a um mercado cada vez mais competitivo9.  

O uso desta ferramenta melhora o gerenciamento das agendas para o controle cadastro de 

clientes, além de muitas outras funções que possibilitam um fácil acesso a todos que trabalham 

na clínica6.  

No presente estudo observou-se uma relação de cadastro de clientes, agenda e ferramentas 

financeiras em relação aos perfis de faturamento, mostrando que 60% dos que apresentam renda 

bruta mensal superior a R$ 6.500,00 utilizam mais a ferramenta cadastro de clientes e agenda, 

e 53,3% destes utilizam ferramentas financeiras.  

Com isso, percebe-se que na Odontologia os cirurgiões-dentistas, além de exercerem o 

trabalho clínico, realizam também outras inúmeras atividades, dentre elas, a de gestor 

financeiro. Ocorre que mesmo sabendo que uma boa gestão financeira é indispensável para 

qualquer negócio, são encontrados vários desafios que os fazem, normalmente, negligenciar a 

administração financeira de sua clínica indo de encontro aos dados apresentados e de outros 

estudos4,7. 
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Este fato demostra que os softwares odontológicos possibilitam ao profissional a 

realização de tarefas com maior eficácia e praticidade, fazendo com que o profissional tenha 

um maior controle clínico e administrativo de tudo que acontece na sua clínica/consultório.  

4.2 Ferramentas de relacionamento  

Em relação às ferramentas de relacionamento, a pesquisa mostrou que 46,7% das 

clínicas/consultórios do perfil 2 as utilizam, não havendo associação significante entre os perfis 

de faturamento. Na maioria dos países, percebe-se que a maior preocupação dos cirurgiões-

dentistas é com os aspectos técnicos da profissão, negligenciando o valor do seu relacionamento 

com os pacientes, prejudicando, assim, o sucesso profissional2,4,6,10,11.  

Isso mostra que os profissionais em saúde estão preocupados em colocar em prática sua 

prestação de serviços, esquecendo-se que por traz de todo esse contexto existem pessoas que 

são movidas por sentimentos que geram emoções e que provocam ações e os profissionais em 

saúde são os principais responsáveis por toda a experiência do paciente, desde o instante em 

que liga para agendar sua consulta, até o momento em que retorna a sua casa. 

4.3 Profissionais e sua forma de atuação no mercado de trabalho  

Os profissionais liberais não são considerados empresários, não sendo necessário 

registrar-se na Junta Comercial para que possam exercer suas atividades. No entanto, é 

considerada profissão regulamentada, exigindo-se que esteja devidamente registrada no órgão 

regulamentador, no caso, o Conselho Federal de Odontologia (CFO)12.  

O resultado encontrado nesse estudo apresenta características semelhantes aos da 

literatura, sendo que a maior proporção observada foi de 70% dos profissionais com 

faturamento bruto mensal de até R$ 6.500,00 atuam como PF. Tem se observado uma tendência 

de utilização de PJ em 56,3% em profissionais com faturamento bruto mensal superior a R$ 

6.500,00.  

Na pesquisa foi possível concluir que a maior parte dos dentistas que faturam menos 

optam por apresentar-se como PF, e que há uma tendência de migrarem para as vantagens da 

PJ quando passam a aumentar seu nível de faturamento, como uma maior proteção patrimonial, 

tributação diferenciada, descontos na aquisição de insumos, dentre outros. 
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4.4 Atendimento ou não a convênios 

Com a proliferação das faculdades de odontologia, a concentração de dentistas começou 

a fracionar a mesma fatia de clientes. Com esse fracionamento, o dentista começou a ver sua 

clientela lentamente se esvaziando. Ao perceber que os profissionais precisavam recuperar estes 

pacientes, foi que surgiram os convênios, com a proposta de captar clientes e distribuí-los aos 

profissionais que se dispusessem a atendê-los por uma tabela de honorários pré-determinada e 

reduzida11. 

Em relação ao presente estudo, mostrou-se que 40% dos profissionais que possuem 

faturamento superior a R$ 6.500,00 atendem convênios, e que esse número aumenta para 50% 

quando comparado com os profissionais da faixa que fatura menos. 

É possível chegar a conclusão que à medida que os recursos financeiros provenientes da 

profissão vão aumentando, a dependência de convênios vai diminuindo. 

4.5 Atualização por cursos não odontológicos 

É fácil compreendermos por que não se pode mais garantir sucesso apenas com a 

qualidade técnica. Vivemos hoje em um mundo mais competitivo, com muito mais 

comunicação, onde a informação está acessível a praticamente todos, onde a oferta excessiva 

de muitos produtos e serviços é agressiva, mas também estamos na era em que as pessoas estão 

dispostas a trocar seu dinheiro por experiências, e não querem mais ser convencidas e sim 

seduzidas4. 

Referente à pesquisa, dados apontam que os perfis dos profissionais vão ao encontro do 

que a literatura aborda no que se refere à busca constante de cursos não odontológicos4, já que 

se identificou uma forte inclinação desta prática entre todos os entrevistados. 

A atualização e especialização profissional é pouco reconhecida pelos pacientes, pois os 

pacientes não sabem identificar a qualidade e parâmetro de avaliação no serviço odontológico, 

o que mostra a importância de atualização de cursos não odontológicos, como de 

relacionamento pessoal, administração e marketing11.  

Apesar da maioria das capacitações serem voltadas a formação técnica, nota-se que os 

profissionais gestores estão mudando seus conceitos em relação ao exercício profissional, 

mostrando presentes iniciativas de formação em busca de modernização e melhor eficácia no 

atendimento.  
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4.6 Pesquisa de satisfação do cliente 

Para acompanhar este mercado em constante evolução e os seus clientes é necessário 

pesquisar e interagir. Com os clientes desenvolva pesquisas de opinião, satisfação levantando 

assim indicadores de informações de forma concreta para um melhor desempenho de sua clínica 

ou consultório. Apesar de sabermos que o cirurgião-dentista tem inúmeras atribuições dentro 

de seu consultório, para facilitar estes métodos, a clínica deve desenvolver indicadores que 

meçam a qualidade de seus processos. Estes fornecem subsídios para avaliar, regularmente, se 

os processos estão de acordo com os requisitos, além de identificar oportunidades de 

melhoria4,6. 

Embora estudos demonstrem a importância do uso desta ferramenta, o presente estudo 

mostrou que apenas 21,1% dos profissionais com o faturamento bruto até R$6.500,00 o fazem. 

Contudo, percebemos que aqueles profissionais que possuem faturamento bruto mensal 

superior a 6.500 realizam em 68,8%. 

Este fato possivelmente demosntra o reflexo de maior envolvimento dos profissionais 

com seus pacientes, apresentando consequentemente resultados positivos.  

4.7 Faturamento bruto e despesas pessoais 

Os perfis dos cirurgiões dentistas deste estudo mostraram que, dentre aqueles que sabem 

exatamente quanto ganham (64,5%), 84,2% também separam suas despesas pessoais das 

profissionais. Contudo, mostrou que daqueles que não sabem quanto ganham (35,5%), 

informaram um percentual de 47,6 de profissionais que ainda não separam suas despesas 

pessoais e profissionais.   

Esta informação vai ao encontro de estudos que afirmam que é erro muito comum o 

cirurgião-dentista construir uma empresa (PJ) e misturar os recursos das pessoas física e jurídica 

na sua administração. Isso ocorre frequentemente devido falta de tempo e de métodos de 

controle, levando os profissionais a retirarem dinheiro do caixa da clínica para pagar contas 

pessoais sem nenhum planejamento4.  

Isso tem mostrado que muitos profissionais negligenciam o controle financeiro, que é 

uma das ferramentas mais importantes e indispensáveis para qualquer negócio.  
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4.8 Estacionamento para clientes 

Quando questionados sobre a importância de ter e oferecer estacionamento aos 

clientes/pacientes, obteve-se o resultado de que, daqueles que ainda não o tem, 80% considera 

importante ter e oferecer.  

Este dado se liga aos demais estudos cujos autores citam que a melhor forma de interagir 

de modo seguro com o mercado de trabalho e com a concorrência é ser extremamente eficaz 

com os seus clientes, deixe-os encantados com seus serviços, fazendo-os permanecer como seus 

clientes fiéis6. 

Todos os dados convergem que oferecer experiências prazorosas aos pacientes pode ser 

uma excelente ferramenta de gestão e que pode trazer excelentes resultados. Oferecer 

estacionamento significa oferecer conforto, economizar tempo e aumentar o índice de presença 

nas consultas agendadas.  

4.9 Mídias sociais e captação de pacientes 

O presente estudo tem mostrado que 84,2% daquelas clínicas/consultórios que estão 

presentes nas redes sociais captam indicações de novos pacientes por meio dela.  

O marketing é uma ferramenta preciosa para transformar organizações e 

consultórios4,10,11. É através dele que conseguimos identificar as necessidades dos clientes e 

oferecer meios de satisfazê-los.  

Essa é uma ferramenta importante de análise administrativa, onde conseguimos visualizar 

e classificar as necessidades e desejos dos nossos pacientes em relação aos serviços que 

prestamos, produzindo assim uma relação entre valor e custo. O objetivo do marketing não é a 

venda. É o controle das percepções dos clientes em relação aos produtos e serviços, por meio 

de um conjunto de ações que, harmoniosamente organizadas, façam com que o produto e os 

serviços se vendem por si sós por serem percebidos de modo positivo, ou menos negativo4. 

Percebe-se por meio destes estudos a importância desta ferramenta para que assim 

possamos perceber quais são as reais necessidades de nossos clientes, e por meio dela procurar 

meios de satisfazê-las buscando diferenciais.  
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5 CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos neste trabalho pode-se concluir que as ferramentas básicas 

utilizadas para o sucesso do gerenciamento de clínicas e consultórios são: softwares de gestão 

(agenda, cadastro de clientes, ferramentas financeiras), ferramentas de relacionamento, 

atualização de cursos não odontológicos, pesquisa de satisfação do cliente, controle financeiro 

organizado, separação financeira pessoal da profissional, oferecer experiências prazerosas aos 

clientes e a utilização de marketing. Foi possível concluir também que o uso dessas ferramentas 

pelos profissionais gestores influencia, de fato, nos resultados de faturamento de seu negócio. 
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APÊNDICE A – Formulário de questionário 

 

 

Curso de Odontologia 

Esta pesquisa é produzida para fins de Trabalho de Conclusão de Curso da acadêmica Vanessa Salin, 

do Curso de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul- UNISC; e tem por objetivo investigar 

as ferramentas básicas para gerir um consultório odontológico, visando avaliar o grau de 

envolvimento e conhecimento da área de gestão e administração dos Consultórios e Clínicas 

Odontológicas da Cidade de Santa Cruz do Sul. Não é obrigatória a identificação do entrevistado 

ou clínica.  O  uso destas informações é para fins exclusivos de pesquisa acadêmica. 

1) QUANTOS FUNCIONÁRIOS POSSUI SUA CLÍNICA/CONSULTÓTIO (PREENCHA O 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AO LADO DOS PROFISSIONAIS ABAIXO): 

a) ASB(S): ........ 

b) RECEPCIONISTA(S): ........ 

c) DENTISTA(S): ........ 

d) OUTRO(S): ........ 

2) AS FUNÇÕES SÃO BEM CLARAS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS (EXEMPLO: QUEM É 

RESPONSÁVEL POR ATENDER O TELEFONE, QUEM FAZ O RECEBIMENTO DE 

PAGAMENTOS)?  

a) (   ) SIM , CADA FUNCIONÁRIO TEM UM SETOR DE SUA RESPONSABILIDADE 

b) (   ) NÃO, TODOS FAZEM DE TUDO UM POUCO 

3) EM MÉDIA QUANTO TEMPO SEUS FUNCIONÁRIOS ESTÃO COM VOCÊ? 

                   

 
MENOS DE 

6 MESES 

MENOS  DE 

1 ANO 

MAIS DE 1 

ANO 

MAIS DE 3 

ANOS 

MAIS DE 5 

ANOS 

ASB(S):                             (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

RECEPCIONIS

TA(S):       
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

DENTISTA(S):                  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

OUTRO(S):                   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

  

4) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO É INFORMATIZADA? 

a) (    ) SIM       

b) (     ) NÃO 

5) EM SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO VOCÊ UTILIZA SOFWARE DE GESTÃO/ 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO? 

a) (    ) NÃO UTILIZO 

b) (    ) SIM    QUAL O 

SOFTWARE?...................................................................................................................  

c) (    ) NÃO, MAS UTILIZO PLANILHAS  EXCEL 

d) (    ) NÃO, UTILIZO OUTRAS FORMAS DE GERENCIAMENTO. 
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6) EM CASO DE USO DE OUTRAS FORMAS DE OUTRAS FORMAS DE 

GERENCIAMENTO, ESPECIFIQUE QUAIS: 

...........................................................................................................................................................

................................. 

...........................................................................................................................................................

................................. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................. 

7) CASO VOCÊ UTILIZE SOFTWARE, QUAL (IS) FERRAMENTAS VOCÊ UTILIZA? 

a) (    ) CADASTRO DE CLIENTES 

b) (    ) AGENDA 

c) (    ) FERRAMENTAS FINACEIRAS( FECHAMENTO DE CAIXA/ CONTROLE DE 

DESPESAS) 

d) (    ) FERRAMENTAS DE RELACIONAMENTO (EXEMPLO: LEMBRAR DATA DE 

ANIVERSÁRIO) 

e) (    ) NÃO UTILIZO SOFTWARE  

8) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO POSSUI UM CONTROLE  FINANCEIRO DE 

FATURAMENTO/ FLUXO DE CAIXA? 

a) (    ) SIM       

b) (     ) NÃO 

9) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO MANTÉM UM SISTEMA DE CONTABILIDADE ATIVO? 

a) (    ) SIM 

b) (    )NÃO  

a)  

10) VOCÊ SABE EXATAMENTE O FATURAMENTO BRUTO DE SUA 

CLÍNICA/CONSULTÓRIO? 

b) (    ) SIM      

c) (     ) NÃO       

11)   SE VOCÊ NA RESPOSTA ANTERIOR RESPONDEU QUE SIM,MARQUE A 

ALTERNATIVA:    

a) (    ) 1000 ATÉ 3000 

b) (    ) 3000 ATÉ 10.000 

c) (    ) 10.000 ATÉ 20.000 

d) (    ) 20.000 ATÉ 30.000 

e) (    ) 30.000 ATÉ 50.000 

f) (    ) 50.000 ATÉ 100.000 

g) (    ) MAIS DE 100.000 

12) QUAL O ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DE SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO? 

a) (     ) ATÉ 10%  

b) (     ) DE 10% A 50% 

c) (     ) DE 50% A 70% 

d) (     ) DE 70% A 100% 

e) (     ) NÃO POSSUE INADIMPLÊNCIAS 

13) QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO VOCÊ ACEITA? 

a) (    ) CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO 

b) (    ) DINHEIRO À VISTA       

c) (    ) NOTA PROMISSÓRIA 

d) (    ) BOLETO 
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e) (    ) CHEQUE 

14) VOCÊ  SEPARA AS DESPESAS DA CLÍNICA /CONSULTÓRIO DE SUAS DESPESAS 

PESSOAIS? 

a) (    ) SIM         

b) (    ) NÃO 

15) VOCÊ POSSUI ESTACIONAMENTO PARA SEUS CLIENTES? 

a) (     ) SIM       

b) (     ) NÃO 

16) ACHA IMPORTANTE OFERECER ESTACIONAMENTO PARA SEUS CLIENTES? 

a) (     )SIM      

b) (     ) NÃO 

17) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO TRABALHA COM PESSOA JURÍDICA OU PESSOA 

FÍSICA? 

a) (     ) PJ       

b) (     ) PF 

18) VOCÊ BUSCA ATUALIZAÇÃO COM CURSOS NÃO ODONTOLÓGICOS, COMO POR 

EXEMPLO: GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS ETC? 

a) (    ) SIM   

b) (    ) NÃO 

19) VOCÊ JÁ PROPORCIONOU  CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUA ASB? 

a) (    ) SIM     

b) (    ) NÃO 

20) VOCÊ JÁ PROPORCIONOU  CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUA SECRETÁRIA? 

a) (    ) SIM   

b) (    ) NÃO 

 

21) FAZ REUNIÕES COM A EQUIPE? 

a) (    ) SIM  

b) (    ) NÃO 

22) SE SUA RESPOSTA ANTERIOR FOR SIM, MARQUE A ALTERNATIVA: 

a) (     ) 1 VEZ POR SEMANA 

b) (     ) 1 VEZ POR MÊS 

c) (     ) DE 3 EM 3 MESES 

d) (     ) DE 6 EM 6 MESES 

e) (     ) SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO 

23) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO POSSUI SITE? 

a) (    ) SIM     

b) (    ) NÃO 

24) SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO ESTÁ PRESENTE NAS REDES SOCIAIS? 

a) (    ) SIM        

b) (    ) NÃO 

25) COMO VOCÊ FAZ A CAPTAÇÃO DE NOVOS PACIENTES? 

a) (    ) INDICAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS 

b) (    ) INDICAÇÃO DE OUTROS CLIENTES 

c) (    ) PROPAGANDA EXTERNA – RÁDIO, TV, JORNAL 

d) (    ) INDICAÇÃO MIDÍAS SOCIAIS 

26) SE SUA RESPOSTA ANTERIOR FOI A LETRA D, MARQUE AS ALTERNATIVAS: 
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a) (     )FACEBOOK 

b) (    ) SITE 

c) (    ) INSTAGRAM 

d) (    ) OUTROS 

27) QUAL O ÍNDICE DE RETORNO DE SUAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS? 

a) (     )ATÉ 10%  

b) (     )DE 10% A 50% 

c) (     )DE 50% A 70% 

d) (     )DE 70% A 100% 

28) QUAL O ÍNDICE DE ACEITAÇÃO DE ORÇAMENTOS/PLANEJAMENTOS COM 

CLIENTES NOVOS? 

a) (     )ATÉ 10%  

b) (     )DE 10% A 50% 

c) (     )DE 50% A 70% 

d) (     )DE 70% A 100% 

29) QUAL O ÍNDICE DE CONSULTAS MARCADAS ATRAVÉS DE TELEFONEMAS DE 

POSSÍVEIS CLIENTES? 

a) (     )ATÉ 10%  

b) (     )DE 10% A 50% 

c) (     )DE 50% A 70% 

d) (     )DE 70% A 100% 

30) QUANTOS ATENDIMENTOS A CLÍNICA/CONSULTÓRIO FAZ EM MÉDIA POR 

SEMANA?  

................. 

31) VOCÊ CONSIDERA QUE TEM UM NÚMERO SATISFATÓRIO DE PACIENTES? 

a) (    ) SIM        

b) (     ) NÃO 

32) VOCÊ ATENDE CONVÊNIOS? 

a) (    ) SIM        

b) (     ) NÃO 

33) QUAL PORCENTAGEM ESTES CONVÊNIOS OCUPAM EM SUA AGENDA? 

a) (     )ATÉ 10%  

b) (     )DE 10% A 50% 

c) (     )DE 50% A 70% 

d) (     )DE 70% A 100% 

e) (     )TODO ATENDIMENTO É CONVÊNIO 

34) QUAIS OS CONHECIMENTOS ADMINISTRATIVOS E QUAIS AS ESTRATÉGIAS VOCÊ 

CONSIDERA INDISPENSÁVEIS PARA AQUELE PROFISSIONAL QUE PRETENDE 

ABRIR O SUA CLÍNICA/CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO? 

...........................................................................................................................................................

............. 

............................................................................................................................................ ...............

............ 

...........................................................................................................................................................

............ 

...........................................................................................................................................................

............ 

....................................................................................................................................... .................... 
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35) QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ SE DEDICA A CLÍNICA/CONSULTÓRIO? 

a) (    ) TEMPO INTEGRAL 

b) (    ) 20 HORAS 

c) (     ) OUTRO ................. 

36) VOCÊ  TEVE ALGUM CONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO NO SEU 

CURSO DE GRADUAÇÃO? 

a) (     ) SIM-BASTANTE CONHECIMENTOS 

b) (     ) SIM- POUCOS CONHECIMENTOS 

c) (     ) NÃO 

37) VOCÊ MEDE A SATISFAÇÃO DE SEU CLIENTE? 

a) (     ) SIM, PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

b) (     ) NÃO 
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ANEXO A – Autorização do coordenador do Curso de Odontologia da UNISC 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO C – Normas da revista 
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