
As 4 rotas
de Investimento
na Odontologia
Domiciliar

Produzido por

O segredo para começar
de forma inteligente e
alcançar grandes resultados

https://www.projetomdc.com/


A
p

re
se

n
ta

ç
ã

o

Olá! Tudo bem? 
Meu nome é Danilo Fialho.

  Sou cirurgião-dentista e tenho a minha própria empresa de Odontolo-

gia Domiciliar: o Meu Dentista em Casa. 

  Hoje, toda a minha agenda está voltada para o atendimento domici-

liar, mas nem sempre foi assim. Foi um longo período de estudos, 

estruturação do serviço, criação de um plano de negócios e muitos 

testes até chegar na validação da minha empresa. Atualmente, ela é 

referência nesse tipo de atendimento.

  Quando comecei, não existia muita literatura, cursos e nem muitas 

empresas que eu poderia usar como referência para estruturar o meu 

novo negócio. Foram muitos erros e acertos nessa jornada. 

  Por isso, visando ajudar outros profissionais a percorrerem um 

caminho mais assertivo, criei o Projeto MDC, uma imersão de 4 dias 

onde ensino o passo a passo para implantar e desenvolver sua 

empresa, além de ter acesso a todas as ferramentas necessárias.
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Iniciando na 
Odontologia Domiciliar
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  Há mais ou menos 6 anos eu trabalhava em 5 locais diferentes como 

endodontista. Um dia, uma pessoa chegou a mim buscando desespe-

radamente atendimento para sua mãe, alegando que já havia procura-

do vários dentistas e ninguém queria atende-la.

  Conversando melhor com essa pessoa, pude perceber que não seria 

um atendimento comum. Na verdade, a mãe dela estava acamada e 

não podia sair de casa.

  Topei o desafio! Fiz algumas perguntas, organizei os materiais sem 

muito processo e planejamento e fui atender essa paciente, sem 

preparo estrutural algum.

  No final do atendimento, a paciente olhou em meus olhos e disse 

“muito obrigada pelo que você fez por mim”. Isso tocou no fundo da 

minha alma e foi nesse instante que me apaixonei pela Odontologia 

Domiciliar.

  Coloquei na minha cabeça que deveria montar uma empresa 

especializada no atendimento odontológico domiciliar, com foco 

nessas pessoas que não podem ir até o consultório. Comecei a estudar 

como poderia fazer isso, o que precisava saber e quanto investir.

  E foi aí que percebi que tinha um desafio ainda maior... 

“Como estruturar minha 
empresa e investir da
forma correta?”



O Tripé da
Odontologia Domiciliar
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  Este livro foi escrito com o objetivo de ser o primeiro passo para o 

dentista que quer iniciar na Odontologia Domiciliar.

  Com ele, você conseguirá realizar uma análise de investimento 

inicial da estrutura da sua empresa para, posteriormente, tomar a 

decisão de investir ou não. Após essa análise prévia, poderá iniciar um 

planejamento e divisão dos recursos necessários.

  Preciso lembrá-los de que o investimento é só uma parte do plano 

de negócios do seu projeto e existe todo um processo que é mais 

complexo do que apenas avaliar esse único ponto. Tenho certeza que 

esse material vai ajudar a entender como deve ser o pensamento 

inicial de alguém que pretende atuar na Odontologia Domiciliar.

  Existe uma estrutura que toda empresa 

desse segmento deve possuir e eu a dividi 

em 3 pilares. Eles compõem o Tripé da 

Odontologia Domiciliar e estão separados 

da seguinte forma:

 

>  Gestão 

>  Relacionamento 

>  Operacional 

  Imagine que a sua empresa seja uma 

câmera fotográfica. Se você trabalha um 

pilar mais do que outro, acaba deixando 

esse tripé instável. Essa fragilidade faz com 

que o seu negócio não fique em pé.
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  A maioria dos dentistas se preocupa demasiadamente com a 

evolução do pilar “operacional”. São muitos cursos, atualizações, 

aperfeiçoamentos, especializações, mestrado, doutorado e por aí vai. 

Também realizam muitos investimentos em estrutura e equipamentos 

dentro dessa área.

  E é por isso que a pergunta mais frequente que recebo é: “Qual 

consultório portátil eu compro?”

   Mas sabia que você pode começar até mesmo sem comprar um? 

Independente ou não de comprar, você deve saber que esse não é o 

único e mais importante investimento que você precisa fazer na 

Odontologia Domiciliar. Esse é apenas uma parte do investimento, 

dentro do pilar operacional.

  Já pude presenciar vários dentistas que investiram 80, 90 e até 100% 

dos seus recursos no consultório portátil, não sobrando nada para o 

investimento nos pilares de gestão e relacionamento. Também 

presenciei muitos outros que em poucos meses tiveram que vender 

seu consultório portátil novinho. Espero que a leitura desse livro 

possa te ajudar a não cometer esse erro.

  Eu consegui ter bons resultados porque além de me preocupar com 

a evolução do meu operacional, também busquei estruturar os outros 

2 pilares e investi na inteligência coletiva da empresa.
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  Inteligência coletiva é a força que uma equipe pode ter na colabora-

ção compartilhada do conhecimento visando um objetivo em comum. 

  Eu não consegui meus resultados sozinho. O Meu Dentista em Casa já 

contou com vários colaboradores e hoje temos um time de gestores, 

administradores e mentores que ajudam diariamente no crescimento 

da empresa.
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  Quando falamos em investir, não podemos nos esquecer de que 

será preciso pensar não só em equipamentos, mas também em 

pessoas e em segmentos que vão além dos materiais odontológicos 

necessários. Vou explicar cada um dos pilares para facilitar o entendi-

mento do seu projeto:
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 O pilar da Gestão envolve todo cuidado administrativo da 

empresa. Você pode ter um administrador, mas certamente 

sua empresa será uma “pessoa” estranha se você não 

souber o que acontece por lá. O melhor conselho que posso 

dar é que tenha o mínimo de conhecimento de gestão da 

sua empresa.

  Você pode investir em cursos de empreendedorismo, 

gestão e áreas afins, consultoria financeira, contábil e 

softwares de gestão empresarial.
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  O Relacionamento envolve todo o contato direto e indireto 

com pessoas e empresas interessadas ou relacionadas ao 

seu negócio. Aqui o empresário e dentista devem entender 

todos os anseios, preocupações, objeções, oportunidades e 

processos interativos que devem ser criados para oferecer o 

melhor para seu seu cliente, paciente, profissionais e 

empresas.  

Você pode investir em Marketing, estratégias comerciais, 

branding, papelaria e equipe de vendas, 
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  É onde investimos no conhecimento técnico científico para 

nos capacitar com o objetivo de oferecer o melhor para 

nosso paciente. Também é aqui que montamos nossos 

processos operacionais e fluxogramas.

  Exemplos de investimentos ligados a essa área: cursos de 

odontologia, auxiliar, secretária, equipamentos odontológi-

cos, software odontológico, etc.
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  Eu sempre falo que o dentista nunca deve esquecer que é 

dentista, mas deve sempre lembrar que, além de dentista, é 

empresário. Então, por que só estudar Odontologia? Busque 

capacitações e invista no crescimento dos outros dois pilares da 

sua empresa.

  Esse é um tripé que mantém a empresa Meu Dentista em Casa 

em um crescimento continuado. Com esse ecossistema empresa-

rial, conseguimos em poucos anos sair de uma média de 10 

atendimentos por mês para uma média de 146 atendimentos 

somente em Odontologia Domiciliar. E ainda estamos em um 

processo de crescimento escalável.

  Meu sucesso não está relacionado a sorte ou a um conhecimento 

técnico diferenciado, mas sim porque entendi que o olhar empre-

endedor e não pensar apenas como dentista são fundamentais 

para o crescimento sustentável de uma empresa.
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“Separe o 
empreendedor 
e o dentista que 
existem dentro de você. 
A sua empresa 
precisará dos dois.”



As 4 Rotas
de Investimento
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  Entendendo o Tripé da Odontologia Domiciliar, podemos iniciar 

nossa análise de projeto de investimento. Eu criei uma metodologia 

focada em como o profissional deve separar seus recursos 

de investimento. Nosso método foi batizado de As 4 Rotas de 

Investimento.

  Todo o investimento necessário para uma empresa de Odontologia 

Domiciliar está dentro de quatro rotas:

  Todo o recurso deve ser muito bem dividido e existem investimentos 

mínimos, além da possibilidade de construção de cenários personali-

záveis a quaisquer realidades.

1.
Marketing
e Comercial

1.
Marketing
e Comercial

2.
Estrutura e
Consultorias

3.
Equipamentos
e Materiais

4.
Capital 
de reserva

  A área do Marketing e Comercial dá tração ao seu 

negócio, sustenta o pilar do relacionamento e cria a 

demanda oportunista e criativa da empresa.

>  Demanda oportunista: demanda de clientes, 

parceiros e pacientes criadas a partir da indicação feita 

por terceiros. É o famoso boca a boca.

>  Demanda criativa: demanda criada pela própria 

empresa através do marketing e estratégias comerciais 

da empresa.
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   A demanda oportunista é a melhor demanda para venda, porque 

já traz o cliente mais sensível à conversão, o esforço é mínimo e o 

custo de aquisição desse cliente é baixo. Mas existe um grande 

problema: não temos o controle sobre ela e isso gera um cresci-

mento vagaroso no número de atendimentos da sua empresa. 

Além disso, as pessoas ou empresas poderão simplesmente parar 

de indicar, deixando seu negócio muito frágil e dependente dessa 

demanda.

  É muito importante que a empresa possua uma estratégia de 

demanda criativa. Com ela, você consegue controlar melhor seu 

movimento e estimular os períodos de sazonalidade baixa e alta. 

Assim, você poderá criar estratégias comerciais voltadas à 

construção de valores que o seu negócio pode oferecer aos 

clientes, parceiros e pacientes. 

  Qual das duas é mais importante?

  As duas são muito importantes e não concorrem entre si, muito 

pelo contrário. Elas trabalham de forma sinérgica para o cresci-

mento da empresa.

  A demanda oportunista é criada com a experiência positiva do 

usuário ou parceiro que, a partir daí, passa a ser um promotor do 

seu serviço. Essas demandas têm como ponto principal esse valor. 

Com uma indicação direta ou indireta, nosso promotor poderá ser 

estimulado com ações como:

>  Brindes

>  Palestras de educação continuada voltada a empresas

>  Troca de indicações

>  Networking

>  Atitude interdisciplinar

>  Troca de conhecimentos e informações

>  Mensagens em datas festivas 

>  Dentre outros
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   A demanda criativa tem como ponto principal o planejamento de 

marketing associado às suas estratégias comerciais. Neste livro, 

não aprofundaremos esse conhecimento. Cabe aqui dizer que 

você deverá ter esses 3 recursos de investimento, no mínimo:

 

>  Branding 

>  Site 

>  Mídia Social (Facebook e Instagram)

  Não queira economizar nesses recursos. Eles serão a vitrine da 

sua empresa de Odontologia Domiciliar. As pessoas terão um 

primeiro contato e, consequentemente, uma primeira avaliação do 

seu negócio, analisando sua identidade visual, layout e informa-

ções disponíveis no site, além de valores expressos nas suas 

mídias sociais.

  Na Odontologia Domiciliar, o grande desafio está em apresentar o 

serviço. Boa parte das pessoas não conhece e, se já ouviram falar, 

podem ter várias dúvidas e objeções.

  Empresas e pessoas que precisam do nosso serviço podem não 

saber que precisam ou nem sequer sabem que o serviço existe. É 

por isso que é tão importante a reserva de recursos para essa área. 
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  Reforço  que não economize aqui. Você não vai causar uma 

primeira boa impressão se não tiver uma boa vitrine do seu 

negócio.

  Não cabe aqui dizer o quanto se deve investir, pois a realidade 

de cada um e de cada local é muito subjetiva. Procure identificar 

uma empresa referência na sua cidade e tenha ela como um 

modelo de custo.
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2.
Estrutura e 
Consultorias

 Aqui vamos separar todos os recursos que serão 

necessários para estruturação do negócio:

>  Softwares;

>  Mobílias;

>  Computadores, tablets e/ou celulares;

>  Impressora;

>  Reformas do espaço da empresa;

>  Consultorias; 

>  Dentre outros.

  Nessa rota, analisaremos que tipo de estrutura vamos 

possuir. Se devo alugar um escritório, coworking ou se já 

tenho a minha clínica e a Odontologia Domiciliar será um 

serviço a mais prestado por ela.

  Avaliaremos também a necessidade de consultorias na 

área de gestão, administração, contabilidade e outros. 

Mas cuidado! Consultorias ligadas à área de marketing e 

comercial não estão nessa rota de investimento.
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  Você deve avaliar o cenário que possibilitará o menor custo fixo e, 

se possível, aplicar o conceito de economia compartilhada. Se 

você não tem uma clínica odontológica, poderá fazer parceria com 

alguma, para que ela seja um espaço de apoio e um local para:

>  Armazenagem dos materiais e equipamentos;

>  Call center;

>  Esterilização ;

>  Destino do resíduo de saúde;

>  Local para realização de procedimentos que não podem ser 

realizados em domicílio. 

  

  Assim, você reduz o custo de implantação e também o custo fixo 

de manutenção da empresa.
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3.
Equipamentos
e Materiais

  Procure realizar um levantamento de todo do material 

que você já possui. Avalie aquilo que pode ser adaptado 

e crie soluções que diminuam o seu custo de investi-

mento.

  

  Vou dar alguns exemplos: 

  A cadeira de atendimento abaixo é vendida por uma das 

empresas brasileiras especializadas em fornecer 

equipamentos para o atendimento odontológico 

domiciliar. 

Não aconselho a sua compra e 

existem vários aspectos para isso:

>  Preço;

>  Peso;

>  Desconfortável; 

>  Estreita. 
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  A cadeira ao lado é a que eu sempre 

recomendo comprar.

Custa 10x menos do que a outra, é 

confortável, leve, fácil de transportar e 

possui vários outros atributos que a 

tornam a escolha perfeita para a 

Odontologia Domiciliar.

  O mesmo vale para a mesa que utilizo em 

meus atendimentos. 

  Como pode perceber, é possível adaptar 

estruturas domésticas com custos muito 

interessantes para montar seu consultório 

portátil.

  Além disso, podemos adaptar equipamen-

tos odontológicos para o uso no domicílio, 

como por exemplo, o motor Beltec LB 100.

  Esse é o equipamento que mais utilizo em 

minha rotina de atendimento. Ele permite 

que você realize:

>  Ajuste de prótese;

>  Pequenas restaurações;

>  Remoção de cáries amolecidas e 

realização de ARTs;

>  Profilaxia;

>  Polimento e remoção de excesso de 

restaurações.
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  Dependendo do público de pacientes que você atende, esse 

equipamento poderá substituir o consultório portátil em 60 a 80% 

dos casos.

  O grande diferencial do equipamento está na possibilidade de 

remoção da peça reta e encaixe do contra ângulo, transformando-

-o em um mini consultório. Ele também possui um pedal para 

acionar ajuda no controle da rotação.

  E o consultório portátil?

  Não estou afirmando de maneira alguma que você não deva 

comprar, mas que analise o recurso de investimento que possui e 

entenda todos esses aspectos que estão sendo colocados aqui.  
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4.
Capital
de Reserva

  Esse recurso é importantíssimo para a sobrevivência da 

empresa e é o mais negligenciado pelos empresários.

Toda empresa começa com o custo e demora alguns 

meses para atingir seu ponto de equilíbrio.

  Ponto de equilíbrio é o momento em que os custos 

fixos se igualam a receita bruta. A receita bruta é o 

resultado da produção de uma empresa descontado os 

custos variáveis.

  Enquanto isso, a empresa estará operando no negativo 

e é preciso financiar esse resultado até que ela atinja o 

seu ponto de equilíbrio.

  O capital de reserva da sua empresa serve para isso. 

Aqui também poderão ser consideradas as parcelas do 

financiamento necessário para implantação.



Cenários
de Investimento
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  Agora que você entendeu cada uma das 4 Rotas de investimento, 

vamos colocar em prática, realizar algumas simulações e construir 

alguns cenários de investimento 

  Imagine que você tem R$ 20.000,00 para investir em seu projeto de 

abrir uma empresa de Odontologia Domiciliar e que orçou o seguinte 

cenário de investimento:

>  Custo no Marketing e Comercial: R$ 6.500,00

>  Custo de estrutura: R$ 5.000,00

>  Custo fixo: R$ 800,00 

>  Equipamentos e materiais: R$ 10.000,00

>  Ponto de equilíbrio será no sétimo mês 

Quanto será o investimento total? 

  Nesse caso, o capital de reserva é de 6 meses, no valor de 6x d

R$ 800,00 (custo fixo) = R$ 4.800,00. Somado às outras 3 rotas de 

investimentos, teremos um total necessário para esse cenário de 

R$ 26.300,00. Como eu tenho apenas R$ 20.000,00, tenho dois 

caminhos:

1. Adequar o cenário diminuindo custos de implantação em 

R$ 6.300,00

2. Pegar um financiamento de R$ 6.300,00

  Se eu for incluir o valor da parcela do investimento no fundo de 

capital de reserva, terei que realizar um novo cálculo para essa rota.
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  Vamos a mais um exemplo:

  Imagina que eu queira comprar meu consultório portátil que custa 

R$ 20.000,00 e mais alguns equipamentos e materiais no total de R$ 

10.000,00. Meu investimento em marketing e comercial nessa 

cotação será de R$ 8.000,00, de estrutura será de R$ 5.000,00 e 

estabeleci um projeto de custo fixo de R$ 500,00 com meu ponto de 

equilíbrio no quarto mês de operação. 

Qual será o investimento total para implantação do negócio?

  Vamos lá!

>  Equipamentos e materiais: R$ 30.000,00

>  Marketing e comercial: R$ 8.000,00

>  Estrutura e consultorias: R$ 5.000,00

>  Capital de reserva: 3 x R$ 500,00 = R$ 1.500,00

>  O investimento total seria de R$ 44.500,00

  Imagine agora que vai financiar o valor total desse investimento a 

juros de 2% ao mês e em 10 parcelas. Qual seria o valor da parcela? O 

Valor da parcela seria em torno de R$ 4.900,00..

  Se pensa em financiar total ou parcial o investimento para iniciar seu 

negócio, você deve estabelecer de quem será a responsabilidade por 

esse empréstimo. Você conseguiria arcar com uma parcela de

R$ 4.900,00 por mês ou a empresa que pagará? Tudo isso deve ser 

pensando com antecedência.

  O valor de um recurso de fundo de reserva com uma parcela de 

financiamento com esse cenário seria totalmente inviável ou no 

mínimo muito arriscado.

  Se quer realizar um investimento mais completo em sua estrutura, 

como no exemplo acima, é importante que tenha uma parte conside-

rável desse investimento. Caso o contrário, o melhor é enxuga-lo, 

pensando na possibilidade de não investir em um consultório portátil 

no início.
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 Aliado a essa avaliação, é importante que faça uma projeção de 

faturamento. Defina bem o ponto de equilíbrio e contabilize o 

recurso indireto que foi disponibilizado por meio de financiamento.

  Existem várias maneiras de se fazer uma projeção de faturamento. 

Vou explicar a maneira mais simples (não é a mais indicada), só para 

que você entenda melhor:

 >  Imagine que você tenha um ticket médio por atendimento de 

R$ 500,00 (ticket médio é o valor de receita bruta por operação, no 

caso aqui por atendimento). 

>  Imagine que nos primeiros 3 meses de atendimento você tenha a 

seguinte projeção:

Mês Quantidade de atendimentos Total

Janeiro

Fevereiro

Março

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Receita Total

R$5.000,00

R$7.500,00

R$10.000,00

Lucro Bruto

R$2.000,00

R$2.250,00

R$3.000,00

Custo Fixo

R$3.000,00

R$3.000,00

R$3.000,00

Lucro Líquido

- R$1.500,00

- R$750,00

0

10

15

20

R$5.000,00

R$7.500,00

R$10.000,00

>  Imagine que você tenha um custo variável de 70% (contabilizando 

honorários profissionais) da sua receita total e que o custo fixo seja de 

R$ 3.000,00.  Vamos analisar nossos resultados:
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  Nesse exemplo eu tenho meu ponto de equilíbrio no mês de março 

e por dois meses tive uma operação negativa no valor de R$ 2.250,00. 

Para esse cenário construído, preciso de no mínimo R$ 2.250,00 

como capital de reserva.

>  Agora, imagine esse mesmo cenário com um financiamento de 

valor de parcela de R$ 2.000,00 e que será pago pela empresa:

  Mudou bastante, não é verdade? Aqui não tenho meu ponto de 

equilíbrio no terceiro mês, ele viria no 4° ou 5° mês, depende da 

projeção de faturamento. Além disso, o meu caixa opera valores 

negativos bem maiores, mês a mês.

  No quadro acima, podemos verificar que seria necessário um capital 

de reserva de no mínimo R$ 8.250,00.

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Receita Total

R$5.000,00

R$7.500,00

R$10.000,00

Lucro Bruto

R$2.000,00

R$2.250,00

R$3.000,00

Custo Fixo

R$5.000,00

R$5.000,00

R$5.000,00

Lucro Líquido

- R$3.000,00

- R$2.750,00

- R$2.000,00

- R$500,00Abril R$15.000,00 R$4.500,00 R$5.000,00
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Muito obrigado 
por chegar até aqui! :)

   O objetivo desse livro é fazer com que você amplie os seus 

conhecimentos sobre investimentos na área da Odontologia 

Domiciliar.

  Esse conteúdo é apenas uma parte do conhecimento necessário 

para o seu projeto, mas espero que te ajude a dar o primeiro passo 

na construção do seu negócio. Não perca a oportunidade de 

entrar da forma correta nesse mercado promissor.

Gostou deste material? Você tem alguma sugestão? Clique no 

botão abaixo para deixar a sua opinião e nos ajudar a criar 

conteúdos  cada vez mais úteis e importantes para você:

20
Clique aqui para avaliar

https://forms.gle/7mb4ianjqo8vwTht8


www.projetomdc.com

@oprojetomdc

https://www.projetomdc.com/
https://www.facebook.com/oProjetoMDC/
https://www.instagram.com/oprojetomdc/



