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Sobrevivendo em Tempos Incertos
Na faculdade de odontologia, infelizmente não aprendemos diversas matérias que nos vem a fazer falta
no futuro.
Na minha formação que ocorreu na UERJ em 1975 , não existiam algumas matérias de que versavam
sobre Psicologia, Implantes, Laser, Sedação, Odontologia Cosmética etc...
Infelizmente também não existia nenhuma ou qualquer informação sobre gestão ou o negócio da
odontologia.
Seria ótimo se eu tivesse ido para as forças armadas ou outro serviço público qualquer, aonde
conhecimentos sobre finanças, marketing, organização, qualidade de serviços não são exigidos, ou
mandatórios.
Apesar do Brasil ser um dos lideres no cenário empreendedor do mundo, as chances de sucesso de um
pequeno negócio é de 50% segundo as recentes estatísticas.

Imagine se alguém soubesse cozinhar

muito bem e resolvesse abrir um restaurante?
Com certeza iria falir !!!
Segundo pesquisa do SEBRAE-SP, 29% dos restaurantes fracassam no primeiro ano, e 59% não
conseguem chegar aos cinco anos de vida !!!

A clínica dentária

pode ser classificada como um “pequeno negócio” através dos padrões econômicos atuais, e como tal
está sujeita também a sofrer as intempéries e dificuldades econômicas e pode vir a fracassar.

Temos que contratar e gerenciar pessoal auxiliar, saber de leis trabalhistas, ter noções de contabilidade,
estipular e calcular honorários, lidar com as demandas de legalização de um consultório particular (alvará
de funcionamento, regulamentação da anvisa, corpo de bombeiros), além de é claro...
...Praticar e vender uma odontologia muito boa.
Tudo isto ocorrendo num mercado extremamente competitivo e agora com o agravante da entrada de
diversas companhias multinacionais no cenário das prestadoras de serviços, com planos odontológicos.
...Como o jovem dentista lida com todos estes problemas, quando só o que ele queria... era praticar
odontologia?
Como sobreviver na crise mundial, que segundo o nosso presidente é somente uma...marolinha?
...Não é mole não !!!
O que pretendo nesta pequena apresentação é abordar alguns tópicos que para mim são essenciais para
a sobrevivência nestes tempos incertos.

Como Sobreviver em Tempos Incertos
Invista no seu negócio.
Crie e agregue mais valor.
Estude e melhore seus conhecimentos de Marketing.
Repense hábitos e sistemas ultrapassados.
Examine custos com muito cuidado.
Mantenha sua equipe unida , coesa e envolvida.
Mantenha-se positivo e focalize no sucesso.
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