
1º ENCONTRO SUL-MINAS
UNIÃO DE OPERADORAS DE 

MEDICINA DE GRUPO

EFICÁCIA NA GESTÃO
Roberto Domingos Roberto Domingos ToigoToigo

Hotel Casa da Montanha

Gramado/RS

22 de Abril/2010



MMÉÉTODO DE GESTÃOTODO DE GESTÃO

Iniciou a partir:Iniciou a partir:

1) DEFINIÇÃO DO 
ORGANOGRAMA 



O DIMENSIONAMENTO DE UM NEGÓCIO É
CALCULADO DE ACORDO COM A SEGUINTE 

FÓRMULA:

MF = (ML + DF) / (1 – KDV)

Nesta fórmula,

� MF representa o volume de faturamento necessário;

� ML representa a Margem de Lucro;

� DF representa as Despesas Fixas (Orçamento);

� KDV representa o Coeficiente de Despesas Variáveis 
(Despesas Variáveis/Faturamento Líquido).



Meta de Lucro (ML) corresponde ao somatório entre:

1.  Juros sobre o capital investido

� Comparado com mercado financeiro

� Ajustado ao risco do negócio

2. Depreciação dos bens físicos ou tecnológicos (imóveis, 
máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, software e 
equipamentos de informática)

3. Novos investimentos

� Com pagamento à vista a fornecedores

� Com pagamento parcelado a bancos e fornecedores



Despesas Fixas são gastos incorridos na organização que 
não aumentam nem diminuem em função do volume de 
produção ou vendas. Dependendo da característica do 
negócio:  salários, aluguéis, etc. 

Normalmente são despesas orçadas para o exercício 
seguinte. 

Custos Variáveis são invariavelmente compostos de 
matérias-primas e insumos aplicados na produção de bens e 
serviços. Tem como característica, o aumento ou diminuição 
em função do volume de produção ou vendas. Denominamos 
de Coeficiente de Despesas Variáveis – KDV a resultante da 
divisão do montante dos Custos Variáveis pelo Faturamento 
Líquido.  



META DE FATURAMENTO

Portanto, a MF determina o montante a ser faturado pelo 
negócio em foco, afim de que se possa obter recursos 

para o pagamento dos orçamentos das Despesas 
Fixas dos Custos Variáveis e da Meta de Lucro. 



VIABILIDADES



a) Mercado: de posse da meta de Faturamento, vamos analisar o 
mercado para obter a possibilidade de que o faturamento calculado 
possa ser absorvido.

- Pode sair plano de marketing e alterar o orçamento das Despesas 
Fixas, forçando um novo cálculo, resultando em nova Meta de 
Faturamento. Nova análise de mercado é necessária.

b) Produção: neste ponto analisamos se a capacidade de produção 
instalada é suficiente para realizar o volume que será faturado.

- Caso os meios de produção não sejam suficientes para suportar a 
Meta de Faturamento, será idealizado um plano de investimentos. 

c) Financeiro: Analisar, em Fluxo de Caixa, os recebimentos da Meta 
de Faturamento e dos desencaixes das compras (custos variáveis) e 
pagamento das Despesas Fixas (orçamentos). 

Adicionar como desencaixes os investimentos incidentes no período.
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Se uma organização  não consegue mexer no faturamento, por questões 

mercadológicas, na meta de lucro por necessidade de recurso, no coeficiente da 

despesa variável por estrutura de produto e prática de preço pelo mercado:

Qual é a despesa fixa que pode ter?

Aplica-se a seguinte fórmula:

DF= {(1- KDV) x MF} - ML

VIABILIDADES



Se uma organização não consegue mexer no faturamento por questões 

mercadológicas, no orçamento da despesas fixas, no coeficiente de despesa 

variável por estrutura de produto e prática de preço pelo mercado:

Qual é o lucro que pode obter?

Aplica-se a seguinte fórmula:

ML= ML + DF/ 1- KDV

VIABILIDADES



Se uma organização não consegue mexer no faturamento por questões 

mercadológicas, na meta de lucro e no orçamento de despesas fixas:

Qual é o coeficiente de despesa variável que pode ter?

Aplica-se a seguinte fórmula:

KDV= 1- (ML + DF/MF)

VIABILIDADES



APLICABILIDADE DO MÉTODO DE 
GESTÃO NO CÍRCULO



FATURAMENTO 

9%
8%

4%

7%
5%

6%

Faturamento de 2010

Composto pelo realizado de janeiro a março, mais projeção de abril a dezembro.

Com o aumento do número de beneficiários nos Planos do Círculo, o faturamento do Hospital tende 

a reduzir, pois, há maior ocupação de pacientes com contas calculadas com valores de custo.



EBITDA 

- 99%

6745%

42%

- 9%

8%

34%

EBITDA de 2010 

Expectativa composta pelo que foi orçado e pelo realizado até março



Com os resultados obtidos no Círculo, notadamente, por uma 
dedicação muito grande na implementação do método de 
gestão apresentado, foi possível gerar resultados suficientes 
a ponto de sermos incentivados a:

� Treinar pessoas;

� Realizar investimentos;

�Filme Institucional.





ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MACRO
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Treinamentos 

Ano Nº Total de Eventos Participantes Horas x Participantes  

2005 203 2.172 8.817 

2006 200 2.153 6.587 

2007 421 4.581 18.797 

2008 665 7.503 25.800 

2009 497 5.053 13.846 
 

 


