
Sebrae no DF investe no fortalecimento do segmento de Odontologia   

Iniciativa é voltada à realização de capacitações e consultorias na área de 

gestão de negócios 

Por Daniella Bizerra 

Com o objetivo de fortalecer o segmento de Odontologia promovendo 

informação a respeito da gestão do negócio, o Sebrae no DF realizou, na 

manha de 11 de abril, palestra explicativa sobre o sistema tributário voltado 

para micro e pequenas empresas deste segmento. A palestra “Conheça a 

tributação da sua empresa. O Simples Nacional é uma boa opção para o 

Cirurgião Dentista?”, proferida pelo consultor Fabio Valois, marca o inicio da 

parceria entre o Sebrae e o Sindicato de Odontologia no Distrito Federal 

(SODF).  

Atualmente seis mil profissionais exercem a atividade de cirurgião dentista no 

Distrito Federal. Segundo o SODF, a maioria atua como profissional autônomo. 

E como o segredo do sucesso, além de muito trabalho e dedicação, passa 

também pelo conhecimento a respeito do próprio negócio, José Arnaldo Pereira 

Diniz, presidente do Sindicato de Odontologia, acredita que é fundamental 

informar os profissionais a respeito da administração da própria atividade. “É 

preciso que todos conheçam a nova lei do Simples Nacional para que possam 

avaliar as vantagens ou desvantagens das alterações. Desta maneira, poderão 

decidir a melhor opção para o seu consultório”, explica Diniz.  

A iniciativa voltada para o segmento de Odontologia faz parte do Projeto 

Serviços de Beleza e Bem Estar, da Unidade de Atendimento Coletivo de 

Serviços (UACS) do Sebrae no DF. Inicialmente, estão previstos dois encontros 

com os seguintes temas: tributação e financeiro. A primeira ocorreu no sábado, 

11 de abril. A próxima, sobre gerenciamento financeiro, ocorrerá sábado, 18 de 

abril.  “O cirurgião dentista se prepara muito bem para o atendimento técnico 

ao paciente. No entanto, é importante que ele também adquira conhecimentos 

sobre tributação e gestão de negócio para que possa acompanhar o 

funcionamento do próprio consultório. Evitando surpresas mais tarde,” explica a 

gestora do projeto, Edna Coelho. 

Na opinião do consultor Fabio Valois iniciativas como esta ajudam a fortalecer 

o segmento, tornando os profissionais mais conscientes para tirar o máximo 

proveito do próprio trabalho. “Fomentar o empreendedorismo entre os 

empresários para que não sejam apenas empresários. Que todos possam 

adquirir uma postura empreendedora na condução de negócios sustentáveis 

que gerem lucros e satisfação”, afirmou. Durante sua palestra Valois frisou a 

importância de adquirir conhecimentos sobre tributação para poder realizar um 

adequado planejamento tributário no exercício da atividade profissional.  



Os profissionais que assistiram a palestra saíram satisfeitos com as 

informações. Maria Beatriz Gehre Galvão, cirurgiã dentista, proprietária da 

Clinica Oral Concept, na Asa Sul, aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas 

sobre a nova lei do Simples Nacional. A empresa adotava o regime de lucro 

presumido e com as alterações na lei , passou para o Simples Nacional. “Vim 

procurar informações e também conhecer um pouco mais sobre a legislação 

para saber se fizemos uma boa escolha. Sonhamos tanto em poder fazer parte 

das categorias que se enquadravam no Simples Nacional e agora precisamos 

nos informar para saber, se de fato, valeu a pena”.  

“Gerenciamento Financeiro em Odontologia – O seu consultório está dando 

lucro?” será o tema da segunda palestra voltada para o segmento de 

odontologia.  Após o ciclo de palestras, os interessados poderão participar de 

cursos, oficinas e consultorias. Ainda dá tempo de participar! Maiores 

informações na central de relacionamento: 0800 570 0800.   
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