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1- Introdução
Toda atividade econômica é realizada com uma finalidade: o retorno sobre o
investimento. Mesmo as atividades compreendidas como “sem fins lucrativos” têm
objetivos a serem alcançados a partir dos investimentos de seus mantenedores, ou seja,
não importa qual recurso seja empregado – tempo, dinheiro, recursos humanos –
sempre haverá a busca pelo retorno sobre o investimento, o ROI.
O exercício da medicina requer vultuosos investimentos para a formação técnica do
médico, desde sua passagem pelos ensinos fundamental e médio, passando pela
graduação e pós graduações, e, ainda, investimentos em estrutura física e tecnológica
para colocar à disposição de seus pacientes, os clientes, alternativas viáveis e seguras
para o alcance de suas expectativas, necessidades e desejos. Todo este investimento,
que acontece tanto previamente como concomitantemente à prestação do serviço,
precisa ser restituído e remunerado pelo ROI. Já o tempo e reponsabilidade empregados
durante o exercício da profissão devem ser remunerados pelo pró-labore, o que é
explorado mais completamente no Guia de Precificação GENES, pois ROI e prolabore, ou
salário, são tópicos muito diferentes, embora sejam igualmente importantes.
Nesta oportunidade, veremos os passos que devem ser trilhados para a construção do
ROI, o lucro sobre a atividade de prestação de serviços médicos. Por isto, atente-se para
o fato de que o lucro é a diferença entre o que foi cobrado do cliente e a soma dos gastos
e investimentos realizados para a realização daquele serviço:
LUCRO LÍQUIDO (ROI) = Valor cobrado – (impostos sobre a receita + custos variáveis da
operação + custos recorrentes da operação + depreciações resultantes da operação +
impostos sobre o lucro)
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2- Primeiro Passo: Planejamento Societário
Para formalizar o exercício da medicina, o profissional médico pode optar por:
1. Atuar como profissional autônomo – pessoa física;
2. Atuar por meio de uma empresa sem sócios – EIRELI
3. Atuar por meio de uma empresa sem sócios – Sociedade Limitada Unipessoal
4. Atuar por meio de uma sociedade simples pura – pessoa jurídica;
5. Atuar por meio de uma sociedade simples limitada – pessoa jurídica
6. Atuar por meio de uma sociedade empresária limitada – pessoa jurídica
7. Atuar como sócio em uma sociedade anônima – pessoa jurídica
8. Atuar em uma sociedade em conta de participação – como pessoa física ou
jurídica
9. Atuar como sócio de serviço
10. Atuar como empregado
Cada uma destas possíveis formas de atuação traz vantagens e desvantagens. Por
exemplo, atuando como profissional autônomo (alternativa 1), uma pessoa física, o
profissional tem maior facilidade em implementar suas atividades, muito mais liberdade
para definir seus critérios de trabalho, horários, etc.; por outro lado, toda receita (o que
entra como pagamento por seus serviços), abatidos os descontos próprios de imposto de
renda aplicáveis à pessoa física, como base de cálculo do imposto devido, além do ISSQN;
portanto, embora tenha, nesta modalidade, mais liberdade, o custo da operação será
muito maior.
Caso o profissional opte por atuar como uma pessoa jurídica (alternativas 2 a 7), os custos
dos impostos se tornam menores, apesar de haver uma gama de opções tributárias
possíveis, havendo muitos casos, inclusive, que benefícios tributários especiais, muito
relevantes para o aumento da lucratividade (veja o item “Planejamento Tributário),
podem ser requeridos; ocorre, porém, um aumento da complexidade da concessão social
da operação, resultando em menor flexibilidade e menor liberdade para o profissional,
embora sejam modelos societários mais lucrativos.
Há que se considerar, também, que cada um dos modelos societários possíveis traz
restrições e concessões diferentes. Quanto mais econômico o modelo escolhido, maior a
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complexidade da formalização da operação. Por exemplo, atuações em SCPs (alternativa
8), requer um projeto sólido, claro, objetivo, com datas pré-determinadas de início e fim
da operação.
Como sócio de serviço (alternativa 9), o médico formaliza sua atuação, ficando livre para
o exercício exclusivo de sua atividade técnica, deixando a operação a cargo do sócio
ostensivo, ou seja, terá menos obrigações e maior segurança jurídica tributária e
trabalhista; por outro lado, esta escolha impedirá a obtenção de benefícios tributários
especiais e implicará em divisão de dividendos.
É preciso lembrar que a formalização escolhida para a atividade médica poderá impactar,
também, o planejamento e os custos para a remuneração da atividade laboral (prolabore).
A opção da formalização societária trará, também, consequências à segurança patrimonial
do médico, pois, em alguns dos casos, ele responderá com seu patrimônio pessoal, de
forma ilimitada, por ônus causados em decorrência do exercício profissional. Há,
entretanto, meios seguros para minimizar estes riscos quando alguma destas opções for
privilegiada na escolha do profissional para sua atuação, lembrando, claro, que estas
medidas de minoração de riscos também terão custos financeiros.
Portanto, atente-se para:
1. A escolha correta da formalização societária poderá resultar em redução de
custos e riscos, aumentando seu lucro;
2. Cada caso é uma situação individual, portanto, deve ser analisada de forma
individualizada, lançando projeções dos diversos cenários possíveis, avaliando
custos, benefícios e riscos de cada uma; é você, pessoalmente, quem deve julgar
estas projeções e fazer sua escolha, afinal, é seu futuro em jogo; não delegue a
escolha dos rumos de sua vida profissional!
3. Esta escolha poderá, eventualmente, na dependência de mudanças na legislação
ou em seu cenário de atuação, ser modificada; estas modificações poderão ser
trabalhosas e resultam em custos, mas podem ser bastante indicadas e
recompensadoras.
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3- Segundo Passo: Planejamento Tributário
O exercício de qualquer atividade formal geradora de renda implicará em obrigações
tributárias. O cumprimento destas obrigações pode-se dar de diversas maneiras e a opção
por qual delas utilizar é do contribuinte, ou seja, do médico.

As opções tributárias podem variar na dependência da formalização escolhida para o
exercício da atividade profissional; esta escolha também poderá afetar a possibilidade de
obtenção de benefícios tributários especiais. As três opções tributárias disponíveis, desde
que devidamente enquadradas no tipo de formalização da operação e respeitando
parâmetros específicos, como limites de faturamento, são:
1. Regime do lucro real
2. Regime do lucro presumido
3. Regime do simples nacional

Para cada um destes regimes tributários, aplicam-se tabelas próprias de alíquotas, que
podem variar em conformidade com faixas de faturamento legalmente determinadas.

A escolha do regime tributário também poderá ser um limitador para a obtenção de
benefícios tributários, como reduções em alíquotas de impostos ou de sua base de cálculo
e até mesmo da periodicidade de recolhimento de tributos, o que pode ser um fator crucial
na manutenção de seu lucro, pois impactará fortemente em seu capital de giro.

Portanto, para fazer a melhor escolha do regime tributário, atente-se para:
1. Projeção de seu fluxo de caixa;
2. Alíquotas aplicáveis de cada regime em conformidade com a estrutura e o fluxo
de caixa projetado de sua operação;
3. Possíveis benefícios de cada regime tributário.
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4- Terceiro Passo: Projeção do Fluxo de Caixa
Toda atividade econômica envolve custos. Estes custos podem ser variáveis – aqueles
que só acontecem quando há faturamento, como custos com insumos, taxas de
recebimento via cartões de crédito ou débito; ou recorrentes – aqueles que acontecem
independentemente de haver ou não faturamento, como, por exemplo, aluguéis,
despesas com fornecimento de energia elétrica, pagamento de funcionários.
As operações mais seguras são aquelas que concentram a grande maioria de seu custos
na parcela dos “variáveis”, tendo custos recorrentes relativamente baixos.
Normalmente elas são também mais lucrativas, por manter o capital de giro em uma
margem pequena.
O custo do capital de giro pode ser alto, e suportar a operação pode ser inviável se o
fluxo de entradas – recebimentos efetivos – não fizer frente ao fluxo de saídas – custos.
Projetar o fluxo de caixa permitirá adequar formas de cobrança pelos serviços prestados
e dará parâmetros para melhor negociar o pagamento dos custos da operação,
desonerando o capital de giro.
Considerando que os regimes tributários no Brasil respeitam a competência e não o
fluxo do caixa, ter esta projeção minunciosamente realizada é fator crucial para evitar
custos excessivos, aumentando e mantendo o lucro, assim como para aumentar a
segurança da operação.
Lembre-se que as taxas impostas por operadoras de cartões de crédito e débito são uma
responsabilidade com a qual terá que arcar e que elas variam bastante de uma
operadora para outra. Elas poderão ter forte impacto sobre sua lucratividade. Pesquise
e negocie!
Outro fator que poderá gerar grande impacto sobre o lucro de sua operação é a gestão
sobre seu estoque. Muitas especialidades médicas dependem de insumos estocados
para a realização da operação, muitos destes insumos perecíveis e com custos elevados.
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A projeção adequada de seu fluxo de caixa e da demanda por seus serviços te permitirá
manter o mínimo de capital imobilizado em insumos, e, até mesmo, realizar acordos de
compras programadas, com negociações mais vantajosas, maximizando seu lucro.
Para finalizar, lembre-se de que há obrigações que um dia serão cobradas de você, como
multas indenizatórias por rescisões de contratos de trabalho e depreciações, por isto,
faça provisionamentos mensais. Isto é “sagrado” para não comprometer seu ROI no
futuro.
Portanto, para fazer a projeção do seu fluxo de caixa, atente-se para:
1. Custos e preços praticados por seu seguimento e nicho de mercado;
2. Nível de demanda esperada por seus serviços
3. Taxas de recebimento aplicáveis às modalidades de pagamento que oferecerá a
seus clientes;
4. Planejamento adequado de seu estoque de insumos;
5. Provisionamentos para saídas futuras;

5- Quarto Passo: Precificação Adequada
Seu lucro também será fortemente afetado pelos preços que pratica.
A precificação de seus serviços deverá levar em consideração todos os custos envolvidos
na operação, inclusive tributos, remunerações laborais, o tempo e os insumos a serem
empregados em cada procedimento, além do lucro que ele deverá alcançar.
Veja mais detalhadamente sobre a formação de preços no Guia de Precificação Genes.
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6- Foco de atuação
Outro aspecto que terá grande impacto sobre seu lucro é a escolha de onde colocar seus
investimentos e esforços.
Uma sugestão é criar uma curva ABCD dos procedimentos que realiza, com base na
lucratividade do procedimento e na demanda por ele, sendo:
A – Lucro elevado e demanda elevada ou com forte perspectiva de elevação
B – Lucro elevado ou mediano, com demanda estabilizada e sem perspectiva de elevação
C – Lucro mediano ou baixo e demanda elevada ou com forte perspectiva de elevação
D – Lucro baixo, com demanda estabilizada e sem perspectiva de elevação ou baixa
Opte por:


Investir entre 50 e 60% de seus esforços e recursos, inclusive ações de promoção
e capacitação técnica, nos procedimentos classificados como A.



Investir entre 30 e 40% de seus esforços e recursos, inclusive ações de promoção
e capacitação técnica, nos procedimentos classificados como B.



Investir entre 10 e 15% de seus esforços e recursos, inclusive ações de promoção
e capacitação técnica, nos procedimentos classificados como C.



Tente abster-se de procedimentos D.

É comum que esta classificação mude com o tempo e o surgimento de novos
procedimentos, que devem, também, entrar na classificação. Com o passar do tempo e
as evoluções técnicas e tecnológicas, normalmente procedimentos A tendem a
transforma-se em B; C transforma-se em A ou B.
Alta

Potencial
Crescimento

Participação nos lucros
Baixa

Alta

A

C

Baixa

B

D

da
demanda

Veja mais detalhadamente sobre Matriz de Foco na plataforma Genes.
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7- Conclusão

Para geração de lucros atrativos a partir de sua prestação de serviços, siga atentamente
os seguintes passos:

1. Realize o planejamento societário mais adequado; ajuste sua forma de atuar, se
necessário;
2. Faça um planejamento tributário minucioso; ajuste sua opção tributária, se
necessário;
3. Projete detalhadamente seu fluxo de caixa; atente-se para o cumprimento do
regime de competência no recolhimento de tributos, para a acurada gestão de
estoque de insumos e para os provisionamentos necessários;
4. Precifique seus serviços adequadamente; garanta uma margem satisfatória de
lucro.
Lembre-se: o lucro é construído em cada procedimento; um alto volume de
procedimentos com baixo lucro nunca aumentarão sua lucratividade. Cobrar caro não é
o único nem o mais inteligente meio de garantir uma alta lucratividade; cuidar do
backoffice é mais inteligente e mais eficiente.
Bom trabalho e muito sucesso!
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