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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é conhecer o perfil de habilidade de gestão e iniciativa 

empreendedora do médico brasileiro. Procuramos entender seu comportamento em relação ao 

convívio paralelo entre o exercício da Medicina e as práticas administrativas de gestão da sua 

carreira e do seu ambiente de negócios, bem como as influências que o médico pode ter 

sofrido, desde o período anterior à formação acadêmica, na sua família, quanto ao longo da 

sua vida profissional. Este trabalho sugere fortes evidências de que o médico brasileiro tem 

muito poucas habilidades de gestão e fracas iniciativas empreendedoras. Vários motivos são 

aventados para a comprovação desta tese, especialmente a forte doutrinação em direção ao 

sacerdócio ou trabalho de cunho social sofrido na formação acadêmica, a ausência de 

formação administrativa em gestão, ausência de formação para a gestão da carreira, ausência 

de educação empreendedora etc. Os resultados sugerem também que o médico brasileiro 

acredita que os empreendimentos em saúde podem ser fundados por profissionais não 

médicos, entretanto entende que a gestão destes negócios deve ser predominantemente 

realizada pelos médicos. Encontramos dados que sugerem que o médico inverte a sequência 

tradicional de recompensas do empreendedor, colocando em primeiro lugar a satisfação 

pessoal, seguidas da independência e depois do lucro. 

 

Palavras-chave: Médico Empreendedor; Comportamento Empreendedor; Habilidade em 

Gestão; Médico Administrador; Empreendedorismo. 



 
 

ABSTRACT 

 

We carried out our Applied Work with the main purpose of knowing the profile of 

management ability and entrepreneurial initiative of the Brazilian physician. We tried to 

understand their behavior in relation to the parallel relationship between the practice of 

Medicine and the administrative practices of managing their career and their business 

environment, as well as the influences that the doctor may have suffered from the period 

before the academic training in his family, and throughout his professional life. Our work 

suggests strong evidence that the Brazilian doctor has very few management skills and weak 

entrepreneurial initiatives. There are several reasons for this thesis, especially the strong 

indoctrination towards the priesthood or social work suffered in academic formation, absence 

of administrative training in management, lack of training for career management, lack of 

entrepreneurial education, etc. The results also suggest that the Brazilian doctor believes that 

non-medical professionals can found health care enterprises, however he understands that 

physicians should predominantly perform the management of these businesses. We found 

evidence suggesting that the physician reverses the entrepreneur's traditional rewards 

sequence by placing first personal satisfaction, followed by independence, and then profit. 

 

Keywords: Physician Entrepreneur; Entrepreneurial Behavior; Management Skills; Physician 

Manager; Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde sua formação acadêmica, o médico é doutrinado exclusivamente para o 

cuidado ao ser humano. A rigor, isto já é uma tendência da atividade humanística abnegada e 

com forte apelo sentimental próprio do estudante de Medicina e já é bagagem individual 

prévia antes até da entrada na faculdade. Com frequência, a visão de futuro de um médico é 

transformar doenças em cura através de sua atividade operacional do exercício da medicina ou 

através de sua dedicação à pesquisa. Ser um vetor da cura é algo que impulsiona seus 

pensamentos, atitudes e projetos de futuro. 

Entretanto, ao terminar sua graduação e ser forçado a entrar no mercado de 

trabalho, haverá o momento da sua decisão de escolha para qual caminho seguir. Geralmente 

um médico recém-formado e em momento de introdução inicial ao mercado de trabalho pode 

escolher entre diversas tendências, como vida acadêmica (ensino e/ou pesquisa), 

funcionalismo público (hospitais, ambulatórios, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia 

Federal, administrativo etc.), atuação em hospitais privados (ambulatórios, diagnósticos, 

pronto socorro, UTI, centro cirúrgico, hospitalista etc.), atuação em clínicas formadas e em 

funcionamento (ambulatório, diagnósticos etc.). 

O médico poderá também optar por abrir um consultório sozinho ou dividindo 

despesas (com toda mão de obra médica executada pelos próprios médicos, com um modelo 

semelhante a um condomínio ou uma “micro cooperativa informal”) ou abrir uma clínica 

sozinho ou com sócios (em um modelo em que a mão de obra médica se compõe dos sócios e 

também de médicos e outros profissionais da saúde contratados). 

Outras opções serão: trabalhar em gestão administrativa (operadoras de planos de 

saúde, indústria dos devices, auditoria etc.), trabalhar na indústria farmacêutica, trabalhar em 

laboratórios diagnósticos, além de outras funções associadas ou não à prática de exercício da 

Medicina. Em relação à sua dedicação em termos de tempo de trabalho, poderá optar por um 

local só ou em diversos ao mesmo tempo (part time). 

Nosso trabalho visa entender o nível de habilidade em gestão e as iniciativas 

empreendedoras do médico, e quais os motivos que o levam a tal comportamento – desde sua 

origem familiar, sua formação acadêmica e seu relacionamento após o início de sua carreira. 

Os objetivos da monografia são buscar o entendimento de quais são os elementos 

de formação da decisão do médico em relação a que área de trabalho seguir, além de estudar 

quais os fatores que sedimentam a sua decisão. 



 

 
 

14 

Procuraremos entender se estes podem ser elementos de ordem pessoal (sua 

personalidade, perfil pessoal, habilidades, dificuldades, desejo de ganhar dinheiro, 

necessidade de ganhar dinheiro), elementos de ordem familiar (tanto o ambiente, bem como 

condições socioeconômicas em termos de negócios que cresceram), elementos educacionais 

(o que estudou na Medicina e fora da Medicina), elementos profissionais individuais prévios 

ou paralelos (se já trabalhou em outras áreas que não a Medicina ou se trabalha conjuntamente 

à sua formação), elementos de ordem relacional (influência de amigos, parentes, professores), 

elementos de ordem do contexto político e econômico do país, elementos de sua constituição 

familiar individual (se é solteiro, casado, tem filhos, é separado, etc.). 

O objetivo principal é verificar o nível de habilidades em gestão e as iniciativas 

empreendedoras do médico e quais os motivos que o levam a tal comportamento, bem como 

em que grau ele entende seu trabalho como negócio ou como profissional liberal. 

Os objetivos específicos são identificar os elementos de decisão que levam o 

médico a seguir os caminhos no mercado de trabalho ou empreender, buscando compreender 

a influência da sua personalidade e do seu ambiente familiar, sua necessidade de ganhos 

financeiros iminentes e qual seu perfil de aceitação de desafios profissionais decorrentes de 

oportunidades inesperadas; analisar se o médico entende seu local de trabalho como emprego 

ou empreendimento, cujo ambiente profissional depende exclusivamente do seu trabalho 

individual ou se o médico entende e operacionaliza uma gestão eficiente, com mão-de-obra 

terceirizada e possibilidade de escalabilidade empresarial; verificar quais os fatores críticos de 

sucesso do médico brasileiro, como elementos relacionados à sua dedicação profissional 

baseada em sacerdócio/cunho social ou com foco em lucratividade, seu perfil de entendimento 

e aplicação do uso de capital de terceiros para iniciar um empreendimento, seus 

conhecimentos em gestão advindos da graduação acadêmica, seu perfil de planejamento de 

carreira, sua sensibilidade a variações econômicas/financeiras do ambiente externo e qual seu 

nível de comprometimento com o sucesso de sua carreira; analisar a existência de inversão na 

sequência de recompensas do empreendedor, classicamente entendida como independência, 

depois satisfação pessoal e depois o lucro, uma vez que exista forte tendência à influência 

emocional no ambiente de trabalho do médico, o que poderia levar à inversão destes fatores, 

com a transformação da recompensa com a satisfação pessoal figurando em primeiro lugar. 

Neste contexto, uma questão a ser investigada é “seria de fundamental importância 

a educação empreendedora para o médico empreendedor brasileiro inicial ou estabelecido? ”. 
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Este trabalho aplicado irá buscar tentar entender o médico – em relação às suas 

habilidades em gestão e às iniciativas do seu comportamento empreendedor – e poderá servir 

de base para traçar diretrizes para sua educação administrativa e empreendedora, e 

acompanhamento dos seus resultados, bem como estruturar mecanismos de suporte a 

correções estratégicas e redirecionar seus negócios para o sucesso. 

No contexto atual, buscaremos entender se o médico trata seu consultório como 

um “local de trabalho” ou um “investimento como uma empresa”. Buscaremos entender se 

todos os rendimentos líquidos são distribuídos para sócios ao final de cada mês ou se há busca 

de expansão como empreendimento empresarial, com escala e capilaridade. 

Buscaremos estabelecer se o perfil atual faz com que, ao terminar sua carreira de 

médico, o “local de trabalho” feche, encerrando-se então sua capacidade produtiva de modo 

simultâneo ao encerramento do empreendimento, situação não incomum na realidade dos 

médicos brasileiros. 

Buscaremos também entender a possível tendência e motivos do fato de que novos 

negócios na saúde não estão sendo abertos por médicos, a exemplo do site Dr. Já1. 

Tentaremos descobrir quais os motivos desta possível tendência. 

A pesquisa também buscará verificar se existem novos empreendedores em saúde 

que não são médicos e também tentará entender o motivo que leva estes não médicos a 

investirem em empresas de atendimento médico, bem como buscará entender se os médicos 

deixaram espaço de mercado para que estes outros profissionais entrassem em seu mercado de 

trabalho. 

Buscaremos pesquisar como o médico entende o seu “local de trabalho” para 

buscar uma compreensão se este privilegia o seu lado emotivo e abnegado ou para geração de 

lucro e em qual porcentagem isto ocorre. 

Procuraremos mapear quem são os investidores do negócio e como estes 

investidores acompanham o processo de crescimento da empresa. 

Buscaremos contribuir no entendimento de como determinar os fatores críticos de 

sucesso na carreira médica. Como teoria deste autor, sugerimos que o sucesso profissional 

médico se dá pelo equilíbrio igualitário entre sua capacidade de agregar valor ao cliente, o 

planejamento e execução do projeto e o seu nível de comprometimento ao projeto 

profissional. 

                                                           
1 https://www.doutorja.com.br – plataforma que facilita a marcação de consultas médicas de baixo custo. 
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O entendimento do equilíbrio entre seu potencial de gerador de negócio lucrativo e 

seu comportamento intrínseco de sacerdote receberá atenção especial neste estudo. 

Outra questão será entender se existe e qual percentual de médicos que unificam e 

misturam suas contabilidades e finanças pessoais junto com as do seu consultório ou clínica. 

De modo relevante será compreender como o médico planeja a viabilidade dos 

investimentos em seu negócio e qual seu nível de preparo prévio e atual destas capacidades. 

Outra compreensão será detectar quais os fatores que levam o médico a escolher 

seus sócios e quais fatores levam a dissoluções de sociedades efetuadas. Buscaremos estudar 

se às dissoluções das sociedades sucedem o fechamento do negócio ou incorporação de cotas 

por um ou mais sócios remanescentes. 

Buscaremos um entendimento da dinâmica de sua atividade operacional médica 

em relação a suas funções administrativas em seu consultório ou clínica. Objetivaremos 

entender quais percentuais de dedicação às áreas médica em si e administrativa e o que o 

médico pensa sobre as atividades simultâneas. A pesquisa se estenderá na busca de mensurar 

o percentual de médicos ou clínicas que tem o setor de administração formatado, se há 

terceirização da administração ou se é o médico quem faz este trabalho. 

Ao longo dos anos, muitos médicos foram afetados negativamente por diversas 

falências de operadoras de planos de saúde, como a Unimed São Paulo, Unicor, Interclínicas, 

Samcil, Unimed Paulistana, etc. Buscaremos compreender como foi o comportamento dos 

médicos durante seu período de credenciamento, seu grau de dedicação a estes planos, a 

representação em termos de marketshare de cada plano e qual a repercussão financeira que os 

médicos tiveram após as perdas decorrentes das falências destes planos. 

Buscaremos entender se existe um perfil único de médico empreendedor ou se 

existem diversos perfis, quais são e como se comportam. 

Através destas pesquisas, este trabalho aplicado irá buscar suporte científico para 

as atividades de gestão e de empreendedorismo do médico brasileiro, buscando a 

compreensão da realidade da sua atuação como exercício da Medicina e como é seu 

comportamento e conhecimento administrativo e de atividade empreendedora. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conceito de empreendedorismo é controverso e possui diferentes formas de 

interpretação, com influências de acordo com a cultura na qual o indivíduo se submete, nativo 

do país ou imigrante integrado. Da mesma fora, o conceito e diferenciação entre o profissional 

liberal e o empreendedor encontra-se em discussão. O médico que abre seu consultório para 

seu sustento pode trabalhar como um profissional liberal, como em um emprego criado para si 

mesmo; de modo diferente se comporta o empreendedor, que irá utilizar elementos de 

construtos teóricos para o seu desenvolvimento. 

Da mesma forma, a dinâmica de como o empreendedorismo muda ao longo do 

tempo depende também de diversas externalidades, como crises econômicas e também 

mudanças de comportamento individual das gerações (baby boomeres, “geração X”, “geração 

Y”, “geração Z”, “juventude digital” etc.). 

Reynolds et al (2005) define o conceito de empreendedorismo de um modo amplo, 

desde a tentativa da criação do empreendimento em si, o próprio trabalho individual em que 

exerce as atividades por conta própria, até uma empresa formada ou expansão de alguma 

empresa existente. 

Este conceito engloba desde os indivíduos que trabalham em criar ou desenvolver 

trabalhos diferentes do “assalariado não empreendedor e não intraempreendedor” 

(REYNOLDS et al, 2005), até os que assumem instituições já em funcionamento e buscam 

alavancar seu potencial latente de crescimento. Trata-se de uma definição que tem forte 

componente no comportamento do indivíduo, mais até do que as regras que ele segue. 

Hisrich e Peters (2004) definem o empreendedorismo como um novo momento em 

que é criado algo diferente do existente e que acrescente valor. Os autores chamam a atenção 

aos sacrifícios que serão dedicados e aos riscos financeiros e pessoais que poderão correr. Ao 

mesmo tempo, citam as consequentes recompensas por esta iniciativa. 

O Quadro 1 (abaixo) descreve o desenvolvimento histórico do empreendedorismo, 

e apresenta uma revisão de sua evolução histórica. 
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Quadro 1 - Desenvolvimento do empreendedorismo 
Fonte: HISRICH; PETERS, 2004, p. 27 

 

Para Hisrich e Peters (2004) os empreendedores têm recompensas em sequência de 

importância, iniciando pela independência, seguida de satisfação pessoal. Os autores chamam 

a atenção de que o lucro pode ser um importante fator para alguns empreendedores. 

Entretanto, pelo possível perfil emotivo do médico brasileiro (citado no primeiro 

parágrafo deste texto), tentaremos entender se pode haver alguma inversão nesta sequência de 

prioridades, tornando-se então em primeiro lugar a satisfação pessoal, em segundo lugar a 

independência e em terceiro lugar o lucro.  
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Conforme De Cenzo, Coulter e Robbins (2011), o conceito de empreendedorismo 

é “o processo de começar um novo negócio, geralmente em resposta a uma oportunidade”. Os 

mesmos autores acrescentam que existe uma diferenciação entre os empreendimentos que 

procuram oportunidades inovadoras, as quais chamam de “empreendimentos empresariais”, 

diferenciando-os de pequenas empresas com menos de 500 funcionários, os quais, segundo os 

autores, não necessariamente se envolvem em práticas inovadoras. 

Já segundo Timbane (2016), o empreendedorismo tem vantagens e desvantagens. 

O autor destaca que o empreendedorismo se adapta a indivíduos sem emprego ou os que 

desejam melhores ganhos. As vantagens descritas são relacionadas a ganhos financeiros, 

satisfação e flexibilidade. Estas vantagens podem ser aplicadas a grupos de pessoas 

desempregadas ou para quem deseja migrar para melhores oportunidades. O autor acrescenta 

que este comportamento pode criar concorrência positiva no sentido de desenvolvimento de 

novos produtos. 

Em contrapartida, o mesmo autor descreve as possíveis desvantagens relacionadas 

ao esforço enorme a ser dispendido pelo empreendedor, como jornadas de trabalho extensas, 

incertezas em relação aos acontecimentos e desenvolvimentos do negócio, riscos de perdas, 

desconhecimento em relação às normas regulatórias governamentais e a falta de capital para o 

início do processo de empreender (TIMBANE, 2016). 

O empreendedor necessita conhecer e aplicar inúmeras ferramentas técnicas, 

entretanto sua capacidade criativa se torna fundamental. A diferença entre “invenção” e 

“inovação” é bem descrita por Schumpeter (2000), que afirma que a criatividade do 

empreendedor se coloca à prova, momento no qual este deverá ter capacidade de utilizar os 

recursos existentes no momento do desenvolvimento do empreendimento e aplicá-los de 

modo conjunto aos recursos existentes. Este autor chama a atenção à diferença entre 

“inovação” e “invenção”, uma vez que o fator de modificação ou não à economia faz a 

diferença. 

Com relação ao empreendedorismo na área médica, os autores Smith e Sfekas 

(2013) chamam a atenção quanto aos possíveis conflitos de interesses que podem resultar 

deste relacionamento, uma vez que médicos podem enveredar ao campo do desenvolvimento 

de dispositivos médicos, mas correm riscos de o benefício financeiro gerado pelo sucesso do 

dispositivo criar um viés de comportamento. 

A relação do empreendedor com a incerteza é historicamente descrita segundo 

Cantillion (2010): “empreendedores são pessoas que correm riscos”, sendo que o autor 
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descreve o empreendedor como figura chave no fluxo circular da economia. O autor descreve 

as relações históricas entre os proprietários, empreendedores, fazendeiros, artesãos e a massa 

laboral em si, criando inter-relações com fluxos direcionais em ambos sentidos. A figura 1 

ilustra esse pensamento: 

 

 
Figura 1 - Fluxo circular da economia 
Fonte: CANTILLON, 2010. 

 

Diferentes motivos podem levar a tendência ao empreendedorismo, como 

influências genéticas. Segundo Nicolaou (2008), a genética pode atuar de forma incisiva sobre 

as escolhas e direcionamento ao empreendedorismo, através de influências sobre os “tipos de 

carreiras que o empreendedor é atraído, o grau de satisfação de acordo com as escolhas, 

presença ou não de habilidades de tomada de decisão, a pré-disposição a habilidades de 

liderança, criatividade etc.” 

Shane (2010) também descreve esta hipótese que sugere que existam influências 

genéticas na tendência ao empreendedorismo. Portanto, o perfil familiar poderia influenciar 
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na tendência empreendedora do médico. Ainda conforme Shane (2010), a codificação 

genética pode afetar a vida profissional, moldando temperamentos, habilidades cognitivas e 

personalidade. 

O relacionamento entre o médico assistencial e médico empreendedor apresenta 

características de possíveis conflitos e já foi descrito desta forma por Arnold S. Relman 

(1986), pois pode haver dicotomia de comportamentos e interesses, onde o médico poderá 

escolher caminhos diferentes, entre o benefício do paciente ou o seu direcionamento ao 

mundo empresarial. 

Existe relação entre o ambiente de trabalho do médico e sua tendência 

empreendedora segundo Wout T. Koelewijn (2013), uma vez que o próprio ambiente 

intraorganizacional pode criar necessidades e sentimentos de desejos de poder, divergências 

de interesses, direcionamento ou não aos compromissos de valor, dificuldades de 

relacionamentos organizacionais entre médicos e gestores e até outros médicos. 

Os autores McCleary, Rivers e Schneller (2006) também descrevem características 

do empreendedor em saúde, dividindo os fatores que o influencia em três categorias: fatores 

predisponentes, fatores que o capacitam e fatores que o reforçam este comportamento 

empreendedor. Os autores descrevem três grupos de fatores que convergem ao 

empreendedorismo, sendo o primeiro denominado de “Fatores Predisponentes”, que incluem 

características do indivíduo e do ambiente em que cresceu, suas características pessoais, suas 

habilidades cognitivas etc. Os autores também descrevem o grupo de fatores que vão habilitar 

o empreendedor em saúde a desenvolver seus processos, como sua capacidade de avaliação 

dos recursos existentes, suas referências e rede de relacionamento e etc. Os autores expõem 

como outro grupo de fatores aqueles que vão reforçar seu comportamento, como a autonomia, 

flexibilidade etc. Na Figura 2, estes autores detalham os componentes destas três categorias. 
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Figura 2 - Características do empreendedor em saúde 
Fonte: MCCLEARY; RIVERS; SCHNELLER, 2006. 
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Uma preocupação constante em relação ao perfil empreendedor do médico é que 

existam conflitos de interesses, os quais possam gerar alterações nas condutas médicas em 

função do interesse financeiro. Esta visão é corroborada por Loscalzo (2007), que chama 

atenção ao fato de que quando o médico se torna empresário, o mais grave conflito de 

interesse é o financeiro. 

Entretanto, entendemos que o exercício da Medicina e a profissão de Médico 

(geradora de ganhos financeiros) são atividades de trabalho paralelas e independentes, cujos 

interesses jamais podem se desviar e se encontrar. Um médico não pode alterar o exercício da 

Medicina com fins de ganhos financeiros, o que configura o conflito de interesse descrito 

acima por Loscalzo (2007). Entretanto, chamamos a atenção de que o inverso não pode 

acontecer, ou seja, deixar de auferir ganho financeiro pelo sacerdócio/cunho social de prática 

constante pode afetar gravemente a carreira de um médico. O autor entende que o médico não 

pode abrir mão de seus ganhos financeiros motivado por questões humanitárias ou sociais, 

salvo obrigações legais e do Código de Ética Médica. Este mesmo Código veda o exercício 

mercantilista da Medicina em seu Artigo 58, no entanto ao mesmo tempo no Capítulo I, dos 

Princípios Fundamentais, item III autoriza o ganho financeiro do médico, descrevendo 

claramente que a honra e dignidade do médico ao exercer suas atividades necessita ser 

remunerado de forma justa (CFM, 2010). Apesar de não deixar claro o significado do que 

pode ser “remunerado de forma justa”, a remuneração se torna fundamental e importante de 

qualquer forma. 

Na atividade profissional do médico nos Estados Unidos fica evidente o possível 

encontro patológico entre as linhas do exercício da Medicina e a profissão de Médico, citadas 

acima, como descreve Culliton (1986), sugerindo que o ambiente da Medicina e o ambiente 

de negócios necessita de forte empenho ético dos médicos, uma vez que a profissão médica 

pode sofrer fortes modificações, segundo o autor, de acordo com as recompensas financeiras, 

ou não, recebidas pelo médico. 

Uma descrição das dificuldades de um médico ao assumir funções administrativas 

é bem descrita por Johnson (1992), onde seu personagem fictício Dr. Charlie Evans se inicia 

na carreira de gestor. Trata-se de um médico internista que trabalha em um hospital e começa 

a lidar com dificuldades de decisões, ilustrando bem as carências de formação administrativa 

dos médicos. Estas dificuldades também são corroboradas por Cuttler (2011), que aponta 

claros distúrbios de mercado relacionados aos cuidados em saúde, os quais tornam os 

resultados muitas vezes não funcionantes. 
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Em nosso país, Pedroso (2010) mostra bem o quanto existe complexidade e 

dificuldades na gestão da saúde, demonstrando em sua tese a necessidade do planejamento 

estratégico em instituições de saúde, o que certamente denota um conhecimento 

administrativo do médico, pois o mesmo deixa clara a elevada complexidade da gestão em 

saúde, sendo este setor sujeito a inúmeros fatores variantes e de alta susceptibilidade a falhas. 

O comportamento do brasileiro em geral quanto ao desejo de empreender pode ser 

refletido em um número bastante significativo, colhido da pesquisa Endeavor “Cultura 

Empreendedora no Brasil” (MELHADO; PLASTER; YOONG, 2014), na qual 61% dos 

entrevistados declaram ter planos para abrir um negócio nos próximos cinco anos. Entretanto, 

esta intenção de abrir um negócio nem sempre se transforma em realidade. 

Segundo o relatório “Empreendedorismo no Brasil 2015”, divulgado pela GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor), a atividade empreendedora total no Brasil aumentou de 

2014 para 2015, chegando a taxa de 39,3%. Nesta mesma pesquisa ficou evidente que a 

importância do empreendedorismo feminino no Brasil vem crescendo muito 

significativamente, independentemente de o motivo deste dado ter sido efetivado por 

empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade (GEM, 2015). 

Quando tentamos correlacionar estes dados à pesquisa denominada “Demografia 

Médica no Brasil” (SCHEFFER et al., 2018), podemos inicialmente encontrar alguns 

indicadores de possibilidades de crescimento do empreendedorismo do médico no Brasil, pois 

a taxa de crescimento de número de médicos por 1000 habitantes no Brasil aumenta de modo 

inverso à taxa de crescimento populacional, ou seja, a taxa de crescimento do número de 

médicos por 1000 habitantes aumentou enquanto a taxa de crescimento populacional 

diminuiu. Podemos perguntar se isto pode gerar uma saturação nos futuros mercados de 

trabalho do médico “assalariado não empreendedor e não intraempreendedor”. Outra pergunta 

é se isto poderá estimular fortemente o seu comportamento empreendedor. O Gráfico 1 ilustra 

estas observações. 

Neste possível contexto de saturação de mercado, podemos colocar em dúvida se 

será possível que o médico se torne um empreendedor de necessidade. 
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Gráfico 1 - Evolução da população, do número de registros de médicos e da razão médico por mil habitantes 
entre 1980 e 2015 
Fonte: SCHEFFER et al., 2018 

 

Há uma tendência à feminização da atividade médica no Brasil, conforme verifica-

se na Tabela 1. Este dado, em conjunção ao fato de que o empreendedorismo geral no Brasil 

também apresenta um aumento significativo da população feminina, pode indicar também que 

existirá um comportamento empreendedor feminino em expansão. O comportamento em 

gestão e em empreendedorismo da futura população médica ativa brasileira feminina poderá 

ser estudada futuramente, observando-se o perfil de evoluções. 
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Tabela 1 - Distribuição de médicos, segundo idade e sexo 
 

 
Fonte: SCHEFFER et al., 2018 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como base a coleta de dados primários através de pesquisa 

enviada e direcionada a médicos de todo Brasil, com dados fornecidos pela empresa 

Infortexto, que disponibilizou o produto chamado “Pacote Digital Premium Médicos – 

Consultórios – Clínicas – Brasil”, contendo 61.812 registros de e-mail. Esta base de dados 

incluiu o nome do destinatário, e-mail, cidade e Estado, havendo limitação devido à ausência 

da especialidade do médico. O procedimento para escolha desta base de dados foi a 

identificação desta empresa fornecedora do pacote e possibilidade de aquisição dos dados. O 

e-mail encontra-se no Apêndice 1. A escolha da base de dados foi feita por conveniência. 

Nosso público-alvo são médicos de todo Brasil, homens e mulheres, de todas 

especialidades, de todas idades e em todos municípios que pudessem ser atingidos pela nossa 

base de dados. A pesquisa se constituiu de 26 perguntas, cuja íntegra detalhada se encontra no 

Apêndice 2. 

Elaboramos uma pesquisa aplicada e descritiva, realizada através da base de dados 

previamente descrita. A pesquisa iniciou-se com o envio de e-mails contendo link direcionado 

ao nosso questionário no Survey Monkey2, na data de 06 de dezembro de 2017. A data de 

fechamento (data em que não foi mais aceita nenhuma resposta) foi 24 de janeiro de 2018. O 

número de respostas totais foram 364, sendo 264 respostas completas, o que configurou uma 

taxa de conclusão de 73%. O tempo médio de preenchimento da pesquisa foi de sete minutos, 

o que pode ter sido um motivo para tal índice de repostas completas. Da mesma forma, o fato 

da pesquisa ter sido feita através da internet pode ter facilitado muito a colaboração para as 

respostas, uma vez que estas poderiam ter sido realizadas a quaisquer horas e em quaisquer 

dias. 

Os grupos de questões foram divididos em coleta de dados sociodemográficos 

(gênero, região em que trabalha a maior parte do tempo, idade), qualificação profissional 

(especialidade, se possui ou não o título de especialista), sua educação empreendedora na 

graduação na faculdade de Medicina, os fatores que influenciaram suas decisões de trabalho 

no início da carreira, seu perfil de empregabilidade, sua intenção empreendedora nos 

próximos cinco anos, a investigação de sua percepção se o seu consultório/clínica se comporta 

como uma empresa independente da carreira individual ou se depende exclusivamente do seu 

trabalho individual. As questões foram construídas a partir de tópicos que abordaram como 
                                                           
2 Survey Monkey é um software livre que presta serviços de pesquisas online e permite a criação de pesquisas 
personalizadas sem custo, além de análise de dados e seleção de amostras. 
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principais focos compreender o que levou ou motivou o médico a buscar e se aperfeiçoar em 

habilidades em gestão e iniciativas em empreender, quais foram o papeis que sua formação 

médica teve nesta decisão e qual perfil de preparo administrativo na sua graduação, entre 

outras questões. 

Procuramos entender o pensamento do médico sobre o relacionamento entre os 

empresários e a classe médica, em termos de relacionamento interdisciplinar no mercado de 

trabalho e no mercado de novos negócios. Buscamos entender qual o foco da sua atividade 

médica. Procuramos entender de onde vieram os recursos financeiros para os aportes iniciais 

dos negócios, se pessoais ou capital de terceiros. 

Questionamos o médico para entender como ele entende os fatores que 

contribuíram para seu sucesso profissional. Visamos avaliar o grau de independência 

financeira entre a contabilidade pessoal e profissional, uma vez que a percepção do autor é de 

que existe uma superposição frequente de ambas contabilidades. 

No intuito de entender sua escolha de sócios no início da sua carreira, procuramos 

questionar se influências pessoais, como amizade, interferiram ou não nesta escolha. 

Buscamos quantificar o tempo de dedicação a atividades administrativas na carreira do 

médico, uma vez que o autor percebe que a atividade operacional técnica médica suplanta esta 

dedicação administrativa. 

Procuramos mapear o perfil de atendimento médico a operadoras de planos de 

saúde e pacientes particulares, bem como a repercussão financeira em caso de falência de uma 

operadora. Buscamos entender qual a sequência de recompensas do médico por ser 

empreendedor e entender os graus de importância que o médico dá a cada uma delas. 

Entendemos que nosso trabalho com pesquisa quantitativa tem a vantagem de 

obter dados para análises, que possam ter conclusões extrapoladas para outros universos, ou 

servir de base para hipóteses para testes em outras realidades. 

Houve uma limitação na amostra utilizada em relação à identificação da 

especialidade, uma vez que tal dado não foi associado a cada endereço eletrônico. Outra 

limitação foi decorrente da base de dados apresentar e-mails de setores administrativos de 

clínicas/consultórios e, consequentemente, o questionário foi recebido por pessoal 

administrativo, e podem não ter atingido ou chegado ao médico para que este pudesse 

responder. 
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Apesar da nossa amostra ser muito significativa, atingindo cerca de 15% de todos 

os médicos do Brasil, tal base de dados pode conter vieses decorrentes do fato dos e-mails 

terem sido fornecidos por empresa particular. 

Pode ter ocorrido também um viés de aplicação da pesquisa, uma vez que o autor 

se apresentou como médico otorrinolaringologista no título do e-mail enviado, o que pode ter 

estimulado um maior número de respostas de médicos otorrinolaringologistas, seja pela 

própria identificação da semelhança de especialidade ou pelo fato do autor ser muito 

conhecido na comunidade de otorrinolaringologistas no Brasil. Isto pode ter gerado 

vantagens, como um maior número de respostas, entretanto com maior percentual de médicos 

otorrinolaringologistas. De qualquer forma, acreditamos que isto não tenha sido relevante, 

pois os dados que encontramos são compatíveis com as outras amostras de pesquisas médicas 

em geral no Brasil. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As perguntas procuraram inicialmente investigar os dados sociodemográficos dos 

médicos. Fizemos uma análise correlacionando com a pesquisa Demografia Médica no Brasil 

em 2018, conforme Scheffer et al. (2018). 

Entretanto, encontramos diferenças entre a nossa pesquisa e a referida acima 

quanto à distribuição dos médicos segundo as grandes regiões do Brasil, conforme tabela 

abaixo: 
 

Tabela 2 - Distribuição dos médicos segundo as grandes regiões do Brasil 
 

 

Distribuição de médicos, 
segundo nossa pesquisa 

Distribuição de médicos, 
segundo grandes regiões 
– Demografia Médica no 

Brasil, 2018 

Região Norte (Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins) 
1,25 % 4,6 % 

Região Nordeste (Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Sergipe) 

9,13 % 17,8 % 

Região Centro-Oeste (Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul) 
6,46 % 8,3 % 

Região Sudeste (Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo) 
72,62 % 54,1 % 

Região Sul (Paraná, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina) 

10,27 % 15,2 % 

Fonte: Elaboração própria, e adaptação de SCHEFFER et al., 2018. 

  

Tais diferenças podem ter ocorrido devido ao mais significativo número de 

respostas na região Sudeste, o que pode decorrer do fato do autor deste trabalho aplicado ser 

mais conhecido nesta região, o que pode ter estimulado um número maior de respostas. 

Com relação ao “Gênero” encontramos em nossa amostragem um percentual 

muito mais significativo de médicos do sexo masculino do que do sexo feminino. Esta 

proporção não está de acordo com os resultados de Scheffer et al. (2018) (Anexo 1), na qual a 

proporção encontrada foi de 54,4% do sexo masculino e 45,06% do sexo feminino. 
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Entretanto, esta diferença poderia ser justificada pelo fato da especialidade de 

otorrinolaringologia ser aquela que teve maior número de respondentes, talvez pelo fato da 

pesquisa ter sido identificada como sendo solicitada e identificada no título do e-mail por 

médico otorrinolaringologista. Na pesquisa de Scheffer et al. (2018) (Anexo 2) os 

otorrinolaringologistas apresentam uma distribuição de gênero de 61,2% do sexo masculino e 

38,8% do sexo feminino, o que pode ter contribuído para o maior número de respondentes do 

sexo masculino. A seguir a tabela de gênero da nossa pesquisa: 
 

Tabela 3 - Gênero dos participantes da pesquisa 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Obtivemos um predomínio expressivo de respostas da Região Sudeste, 

correspondendo a mais de dois terços dos respondentes. Na pesquisa de Scheffer et al. (2018), 

a Região Sudeste apresentou um percentual de pouco mais da metade dos médicos do Brasil. 

A proporção de respondentes da Região Sudeste encontrada em nossa pesquisa pode ter 

explicação pelo fato de que o autor é muito conhecido nesta Região, o que pode ter 

influenciado em uma maior disposição dos médicos a responderem a pesquisa. A seguir a 

tabela de região em que trabalha a maior parte do tempo, da nossa pesquisa: 
 

Tabela 4 - Região em que trabalha a maior parte do tempo 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Ainda em relação aos dados sociodemográficos, nossa pesquisa mostrou um 

predomínio da faixa etária de 50 a 64 anos, correspondendo a mais da metade do total de 

respondentes, sendo que os respondentes de 30 a 49 anos corresponderam a cerca de um terço 

do total, com os médicos com idades acima de 65 anos correspondendo a um pouco mais de 

10% do total. Não encontramos em nossa pesquisa nenhum médico respondente com 29 anos 

ou menos. Este dado é muito diferente da pesquisa de Scheffer M. et al, Demografia Médica 

no Brasil (2018), na qual o percentual de médicos nesta faixa etária no Brasil é de 13,82% 

(Anexo 1). A explicação desta diferença pode estar na amostragem adquirida, sugerindo que 

em novas pesquisas estes dados devem merecer atenção especial para a busca da maior 

proximidade com a amostragem geral do país. 

 

Tabela 5 - Faixa etária dos participantes da pesquisa 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Em relação às especialidades dos médicos que mais responderam à pesquisa, 

tivemos um predomínio de Otorrinolaringologistas, seguidos das seguintes especialidades: 

Pediatria, Cardiologia, Medicina do Trabalho, Psiquiatria, Oftalmologia, Ortopedia e 

Traumatologia, Cirurgia Plástica, Ginecologia e Obstetrícia e Anestesiologia, tendo sido estas 

as dez principais especialidades de médicos respondentes. Entendemos que o grande número 

de médicos do trabalho em nossa amostra pode ter decorrido do fato de que nossa base de 

dados incluiu um grande número de empresas médicas, as quais muitas vezes atendem nesta 

especialidade. A tabela encontra-se no Anexo 2. 

Os médicos respondentes em nossa pesquisa que têm título de especialista 

corresponderam à massiva maioria, indo de acordo com a pesquisa de Scheffer et al. (2018), 

em percentuais aproximados, o que sugere que nossa pesquisa atingiu uma estratificação 

adequada quanto a médicos com título de especialista e outros sem. Esta consonância de 
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dados fortalece em parte nossa pesquisa em termos de possibilidades de transposição de dados 

a outras amostras ou populações específicas (Anexo 3). 

 

Tabela 6 - Porcentagem de participantes que possuem especialização 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nossa pesquisa mostra que médicos que têm ocupações em cada local de trabalho 

com mais de 4 horas por semana têm predominantemente um ou mais vínculos, como registro 

em carteira, ou autônomo, ou CNPJ, sendo que a pequena minoria não apresenta nenhum 

trabalho desta forma. Chama a atenção que uma grande quantidade de médicos tem um, dois 

ou três empregos com esta carga horária. A escolha do período de 4 horas foi baseada na 

experiência do autor, uma vez que os médicos costumam ter três jornadas de trabalho, 

usualmente divididas em 4 horas cada, sendo manhã, tarde e noite. 

Encontramos um grande percentual de médicos que tem trabalho autônomo ou 

CNPJ, configurando a falta de vínculo empregatício formal. Tal achado é coerente com as 

políticas recentes de exigência de personificação jurídica para os contratos com operadoras de 

planos de saúde, prestação de serviços como plantões par hospitais. Também o alto índice de 

trabalhos com emissão de notas fiscais de pessoa jurídica pode ser fruto da menor tributação 

final desta modalidade. Abaixo, Tabela 7 com os valores: 

 

Tabela 7 - Quantidade de empregos por participante 
 

 
Nota: Empregos com duração de mais de 4 horas por semana 
Fonte: Elaboração própria. 
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Praticamente a totalidade dos médicos respondentes acredita que não foi preparado 

administrativamente para sua carreira profissional. Este dado chama muito a atenção, uma vez 

que ao final da jornada de formação acadêmica, seja da faculdade ou das especializações, o 

médico vai, subitamente, entrar no mercado de trabalho. Esta falta de preparo administrativo 

pode impactar fortemente em suas escolhas de trabalho e na escolha de empreender ou não. 

Justifica-se com frequência que a grade de disciplinas da graduação médica já é bastante 

extensa e árdua e que o foco é técnico médico, não cabendo “desviar” a atenção focada do 

médico em outra área como administração. Entretanto, a súbita chegada ao mercado de 

trabalho no formato capitalista do nosso país pode levar a graves choques de cultura, a saber, 

de um lado o universo quase infinito de informações e conhecimentos técnicos médicos e do 

outro lado a crueldade e falta de elasticidade das contas a pagar. Abaixo, tabela 

correspondente. 

 

Tabela 8 – Há preparação para administração de negócios durante a formação acadêmica 
 

 
Nota: no questionário, os participantes responderam se foram preparados durante a formação acadêmica a 
administrar suas carreiras como profissionais administradores de seus negócios. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A massiva maioria dos médicos concorda que a formação médica é doutrinária ao 

trabalho sacerdotal ou voluntário. Tal busca de informação foi importante, uma vez que o 

autor percebe esta tendência no dia-a-dia do atendimento médico e no relacionamento com 

outros médicos em geral, de todas especialidades. Também chama a atenção na insignificante 

parcela de médicos respondentes que discordam totalmente deste questionamento. Podemos 

inferir que a força da influência do trabalho direcionado exclusivamente ao bem do paciente 

pode levar a um direcionamento em sentidos opostos aos ganhos financeiros. Não é incomum 

que o médico seja abordado para atendimentos médicos em suas horas de lazer, em qualquer 

lugar que esteja. Raramente, ou praticamente nunca, o médico busca sua remuneração nestes 

casos. Salientamos que o autor entende que todas as regras do Código de Ética Médica (CFM, 
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2010) devem ser rigorosamente seguidas, onde o atendimento a emergências médicas deve ser 

feito de forma totalmente independente de quaisquer fatores, inclusive o financeiro. 

Entretanto, sabemos que a rotina de tratativas com pessoas doentes ou com sofrimentos 

sensibiliza o médico, o que pode torná-lo menos propenso a se preocupar com os ganhos 

financeiros. Uma vez que na formação acadêmica o médico é fortemente doutrinado ao 

sacerdócio, fica favorecido um clima de trabalho contrário aos médicos que buscam auferir 

patrimônio financeiro, os quais muitas vezes são titulados pejorativamente como 

“mercenários”. A mesma visão de benesses gratuitas deixa o médico fora da sua capacidade 

de discernimento geral para a busca de empreender, uma vez que o formato jurídico de um 

empreendimento e seus custos fixos e variáveis não atende ao apelo de um trabalho sem 

remuneração justa. 

 

Tabela 9 - Opinião sobre a formação como doutrina para a Medicina como sacerdócio 
 

 
Nota: Participantes responderam à pergunta: “Sua formação foi no sentido de doutrina-lo (a) ao exercício da 
Medicina como sacerdócio” 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Totalmente de acordo com as questões anteriores, ou seja, a demonstração em 

resultados de nossa pesquisa de que o médico tem carência de formação administrativa na sua 

grade acadêmica, o mesmo médico acredita ser fundamental sua educação administrativa já na 

sua graduação, o que se refletiu pela quase totalidade das respostas neste sentido. Evidencia-

se que nenhum médico respondeu que discorda totalmente da pergunta, ou seja, nenhum 

médico discorda totalmente da necessidade de educação empreendedora na formação 

acadêmica médica. Tal achado sugere que o médico deseja esta formação, e que pesquisas 

futuras poderão demonstrar os ganhos para toda sociedade em possíveis grupos de médicos 

que se dediquem a esta formação em gestão em relação aos outros que não tomem este 

direcionamento de estudos. Abaixo a tabela correspondente. 
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Tabela 10 - importância da educação empreendedora na formação acadêmica na Faculdade de 
Medicina 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Chamou muito a atenção o alto percentual de médicos que busca o trabalho no 

funcionalismo público não acadêmico. Tal fato pode refletir o desejo de estabilidade no 

emprego, possível aposentadoria com altos valores, pouco compromisso com seu paciente, 

uma vez que os pacientes de serviços públicos são das instituições e não particulares do 

médico em si, férias estendidas com licenças prêmio, planos de carreira, ganhos adicionais 

com quinquênios etc. Cerca de um quarto dos médicos opta por trabalhar em 

clínicas/consultórios já formados. Tal fato pode refletir o direcionamento de seu trabalho para 

estruturas maduras e organizadas, uma vez que sua carência de formação o dificultaria 

enormemente em abrir um novo negócio. Efetivamente isto se sugere em nossa pesquisa, uma 

vez que, em um baixo percentual, o médico empreende ao se formar. Abaixo, tabela 

correspondente. 

 

Tabela 11 - Primeira opção de trabalho após a graduação 
 

 
Nota: Primeira opção de trabalho escolhida pelos participantes em termos de dedicação de tempo, após término 
da graduação. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Obtivemos um grande número de respostas de médicos que tiveram como 

principal influência da decisão de escolha de trabalho no início da carreira como “sua 

necessidade iminente de ganhar dinheiro”. O predomínio de respostas com o perfil de 

necessidade iminente de ganhar dinheiro pode denotar um desejo decorrente do final do longo 

período de formação médica e especialização, o qual gira em torno de oito a onze anos. 

Durante estes anos, toda formação educacional é feita predominantemente em período 

integral, permitindo poucas oportunidades de trabalho e de ganhos financeiros, o que poderia 

gerar uma necessidade reprimida prolongada de auferir patrimônio. Quanto ao segundo 

motivo que mais influenciou constam as oportunidades inesperadas. Tal característica pode 

denotar o despreparo administrativo do médico durante sua formação educacional acadêmica 

e especializada, uma vez que o universo de abordagem administrativa e de campo de trabalho 

é limitada pelo aprofundamento técnico dedicado à Medicina. O perfil acadêmico que consta 

na terceira posição de escolha pode ser fruto da forte influência que o médico tem durante sua 

formação. O aprendizado de Medicina é exaustivo em torno do aprendizado acadêmico e isto 

pode gerar uma identificação, trazendo o desejo da continuidade deste academicismo. A 

quarta colocação de resposta versa sobre a influência empreendedora da família, na qual 

22,22% dos respondentes se sentiram influenciados. Isto pode ser resultado da pouca 

convivência familiar nos longos anos de formação acadêmica, prejudicando o poder de 

influência da família ao médico, mas também pode denotar o pequeno clima empreendedor na 

família decorrente das dificuldades encontradas no empreendedorismo em nosso país. 

 

Tabela 12 - Influência nas escolhas de trabalho no início da carreira, em grau de importância 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 



 

 
 

38 

Mais da metade dos médicos não tem intenção de abrir um novo negócio nos 

próximos cinco anos. Apenas um pequeno percentual concorda totalmente que tem esta 

intenção. Tais dados podem ser justificados pela baixa tendência empreendedora do médico, 

extensamente encontrada nos resultados de nossa pesquisa, mas também pelo momento 

econômico no momento da resposta, que se encontra desfavorável a novos empreendimentos. 

 

Tabela 13 - Intenção dos participantes em abrir um novo negócio* 
 

 
*Nos próximos 5 anos 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os conceitos de empreendedorismo têm várias interpretações, como demonstramos 

na fundamentação teórica acima. Uma das questões a serem analisadas é se o consultório 

médico de um indivíduo único, no qual o médico é dependente de seu trabalho individual, 

poderia ou não ser considerado fruto de uma atitude empreendedora, uma vez que não há 

possibilidades de escalabilidade. O médico é capaz de atender a apenas uma pessoa por vez e 

isto é uma decisiva barreira para ganhos em escala. Existe a necessidade de terceirização da 

atividade fim, o que deve ser feita através da mão de obra de outros médicos. Na nossa 

pesquisa encontramos a massiva maioria dos médicos que entendem seu consultório como seu 

“ganha pão”, ou seja, como um local para desenvolvimento de carreira individual. Este 

resultado pode demonstrar que o perfil do médico brasileiro que tem consultório/clínica o faz 

de modo individual e não com o perfil de empresa como definiram De Cenzo, Coulter e 

Robbins (2011). Neste sentido, o médico pode estar entendendo seu negócio como 

empreendedor, mas pode ser somente uma forma de sustento individual, sem potencial de 

escalabilidade, empregabilidade, crescimento, multiplicação e inovações com novas 

oportunidades. Estas respostas estão de acordo com as respostas à pergunta 7 (Apêndice 2), 

onde o médico declara não ter tido formação acadêmica administrativa para gerir seu negócio. 
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Tabela 14 - Como os participantes da pesquisa veem suas clínicas/consultórios 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Mais da metade dos médicos (59,39%) que têm consultório/clínica acredita que a 

interrupção do seu trabalho individual levaria ao fechamento do negócio. Em menos de um 

quinto dos casos o médico acredita que exista estruturação de gestão para a perpetuação do 

negócio. Tais achados nos geram muita preocupação, uma vez que, à medida que as análises 

de nossos resultados deste trabalho aplicado avançam, cada vez mais encontramos dados que 

podem demonstrar que o médico brasileiro é pouco empreendedor. Este achado também pode 

demostrar uma anomalia na interpretação de que o consultório é uma empresa tradicional, 

enquanto que pode significar apenas um formato menos claro de empregabilidade formal, pois 

da forma que o médico aparenta entender seu consultório de mão de obra individual, muito se 

assemelha a um emprego, sem as características de formalização trabalhista, inclusive com as 

repercussões negativas deste fato. Vale ressaltar que, em períodos de férias, congressos, 

doenças ou viagens, o médico não somente deixa de ganhar dinheiro pela sua não produção, 

como as despesas fixas continuam aumentando seu saldo negativo de caixa. Tal situação é 

bastante conhecida do autor, uma vez que a massiva maioria dos colegas médicos que se 

enquadram nesta situação relatam estes fatos com recorrência. 

 

Tabela 15 - O que aconteceria com as clínicas/consultórios, caso os participantes parem de 
trabalhar definitivamente 
 

 
Nota: Perguntou-se aos participantes “caso tenha consultório/clínica, se você parar de trabalhar definitivamente a 
partir de hoje, por qualquer motivo: ” 
Fonte: Elaboração própria. 
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Nas últimas décadas, o mercado da saúde tem migrado para a gestão 

profissionalizada, através da liderança das instituições de saúde realizada por não médicos 

(administradores de empresas, engenheiros, etc.). O vácuo de mercado criado pela falta de 

médicos gestores pode explicar esta situação. 

Ficou ao autor a necessidade de esclarecimento se o médico aceita a fundação ou 

gestão de instituições de saúde por não médicos. Até para surpresa do autor, mais da metade 

dos médicos responderam que entendem que não é necessário que somente médicos iniciem 

ou façam a gestão empreendimentos na saúde, através da resposta à pergunta 15 (Apêndice 2). 

Paradoxalmente, nossa pesquisa sugere, através da próxima pergunta 16 (Apêndice 2), que a 

classe médica entende não ser construtivo o gerenciamento de empresas de saúde por não 

médicos. Uma explicação seria o fato de que a falta de empreendedorismo do médico em criar 

um novo empreendimento é reconhecida pela classe, mas que o mesmo médico não 

empreendedor julga fundamental que a gestão seja do médico, talvez sugerindo que o 

entendimento do core business deste tipo de atividade seja primordialmente do conhecimento 

do médico. 

Talvez também esta situação possa ser explicada pelo reconhecimento da classe 

médica da sua incapacidade de compreensão ampla dos conceitos básicos de gestão 

administrativa. Outra interpretação que pode adicionar a estes raciocínios é que em termos de 

governo federal brasileiro, dentre os últimos 46 Ministros da Saúde, 12 foram não médicos 

(engenheiros, administradores, políticos, advogados, etc.), ou seja, 26,08%. Tal alto 

percentual poderia levar à estranheza, uma vez que a saúde é altamente técnica e um médico, 

em tese, seria mais adequado ao cargo. Entretanto, a própria classe médica aceita tais 

profissionais não médicos na mais alta cadeira executiva da saúde do nosso país. 
 

Tabela 16 - Opinião se as empresas com atividade fim de atendimento médico devem ser 
fundadas por médicos 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 17 - Opinião se as empresas com atividade fim de atendimento médico devem ser 
gerenciadas por médicos 
 

 
Nota: Participantes responderam se “é construtivo para nossa sociedade que empresas com atividade fim de 
atendimento médico (hospitais, convênios, clínicas etc.) sejam gerenciadas primordialmente por administradores 
não médicos” 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os médicos entendem que empresários em geral são agressivos em todos os ramos, 

inclusive na área da saúde, podendo sugerir um entendimento de que o médico entende que a 

área da saúde é uma área de negócios como outra qualquer. Os mesmos argumentos podem 

justificar os achados nas respostas seguintes, onde um grande percentual dos médicos 

respondeu que médicos não sabem planejar e executar novos projetos de grande porte e que o 

perfil dos médicos é mais de empregado do que empregador, também podendo refletir e 

reforçar um perfil menos empreendedor e/ou de liderança gerencial administrativa da classe 

médica. 

 

Tabela 18 - Motivos que levariam não médicos a fundar clínicas populares*, na opinião dos 
participantes 
 

 
* Clínicas populares como Dr. Consulta, Dr. Já, Dr. Agora, etc. 
Nota: Nesta questão, mais de uma afirmação pôde ser assinalada. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Toda atividade profissional tem uma competência essencial de formação técnica. 

Não é diferente na área da saúde. Entretanto, cerca de um quarto dos médicos respondeu que 

exerce sua atividade médica primordialmente com foco primordialmente de sacerdócio/cunho 

social. Tal percentual pode refletir, mais uma vez, uma influência da formação acadêmica 

doutrinária ao sacerdócio e/ou falta de formação básica em gestão. 

Também podemos fazer a análise e supor que os médicos que responderam que 

primordialmente trabalham com foco em sacerdócio/cunho social sejam empreendedores 

sociais, nos moldes das organizações não governamentais sem fins lucrativos, sem ao menos 

saberem disso. 

O percentual de atividades de pesquisa e ensino podem ser esperados ao médico, 

uma vez que o alto nível de intangibilidade da sua atuação pode gera um ambiente favorável à 

manutenção de suas atividades investigativas e educacionais, até para manter viva sua 

experiência profissional através do ensino. Um quarto dos médicos se entende empreendedor, 

entretanto cabe lembrar que conceitos de empreendedorismo podem interpretar um 

consultório simples de atendimento personalizado e individual como não sendo um 

empreendimento. Cerca de um terço dos médicos respondeu que o foco primordial do 

trabalho do médico é o lucro financeiro, cuja interpretação a sua resposta pode ser mal vista 

na classe médica, como citamos acima. 

 

Tabela 19 - Área em que os participantes focam sua atividade médica 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O planejamento formal para o início de um empreendimento passa tanto por 

técnicas de gestão, como pela realização de um plano de negócios ou pela utilização de 

ferramentas de empreendedorismo como o Canvas. Em todos os projetos de um 

empreendimento existe embutido o planejamento financeiro. Podemos inferir que o perfil do 
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médico brasileiro tem baixa capacidade de alavancagem financeira através do uso de capital 

de terceiros, uma vez que as respostas à pergunta 19 (Apêndice 2) mostram que a massiva 

maioria (91,48%) dos médicos que têm empreendimentos vieram de reservas pessoais ou de 

pais/parentes. Este dado pode sugerir, mais uma vez, um despreparo administrativo do 

médico, especialmente pela não utilização de linhas de crédito e das outras opções de 

captação de ativos financeiros para investimento no negócio próprio. Somente em um 

pequeno percentual houve o aporte financeiro obtido através de bancos/investidores. Mais 

uma vez, este dado pode sugerir uma dificuldade administrativa de gerenciamento de capital 

próprio e de terceiros, com falhas de preparo na captação e alavancagem de capital. Um alerta 

que o autor deixa registrado é que pode ocorrer um insucesso no empreendimento do médico, 

o que pode levar a sua descapitalização, gerando graves problemas financeiros, psicológicos, 

familiares, legais, etc. 

 

Tabela 20 - Fonte do aporte financeiro para início do empreendimento* dos participantes 
 

 
*Por empreendimento entende-se consultório, clínica, hospital, etc. 
Nota: Nesta questão, mais de uma afirmação pôde ser assinalada. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O médico tem paixão pela sua formação técnica médica. Acredita fortemente que 

sua capacidade técnica é suficiente para o sucesso profissional. Muito desta crença se soma à 

enorme dedicação do médico, uma vez que as doenças não escolhem horários ou dias da 

semana. O médico respondeu em nossa pesquisa que seu comprometimento à carreira irá 

levá-lo ao sucesso profissional. Em percentual semelhante, encontramos o fruto da sua 

formação técnica, com sua capacidade de agregar valor médico ao paciente. Ao mesmo tempo 

em que não tem formação administrativa ou de gestão, o médico entende que seu 

planejamento de carreira foi fator fundamental para seu sucesso. Nota-se possivelmente um 

certo equilíbrio entre as respostas, podendo denotar quem as três alternativas sugeridas 

poderiam ser importantes, nos pequenos diferentes percentuais. 
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Tabela 21 - Fatores que contribuíram para o sucesso profissional dos participantes, em grau de 
importância 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A homogeneização de finanças pessoais e profissionais é fato constante na área 

médica, tanto que nossa pesquisa demonstrou que cerca de metade dos médicos age assim. 

Mais uma vez, isto pode sugerir também um despreparo administrativo, talvez pela formação 

administrativa deficiente, criando-se o atual cenário de respostas em que praticamente metade 

dos médicos respondentes não separam a sua contabilidade/vida financeira pessoal da 

profissional. Isto se nota frequentemente na prática diária, onde médicos utilizam seus 

recursos financeiros pessoais para compras de equipamentos, reformas, pagamentos de 

funcionários ou médicos prestadores etc. 

 

Tabela 22 - Participantes que separam sua contabilidade/vida financeira pessoal da vida 
profissional 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Quando um médico resolve empreender, em cerca de um terço dos casos ele 

escolhe seu sócio por ser seu “amigo”. Isto pode denotar falha de conhecimento técnico 

administrativo, onde uma premissa desejável na escolha do sócio seria a competência 

complementar. Isto foi encontrado em cerca de um quinto das formações de sócios. Tais 
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percentuais podem sugerir desconhecimento de fundamentos básicos de gestão e de escolha 

de corpo societário. 

 

Tabela 23 - Fator mais significante para a escolha dos sócios dos participantes 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A dedicação a atividades exclusivamente administrativas correspondeu a uma 

pequena parcela dos médicos respondentes. A grande maioria dispensa pequeno percentual do 

seu tempo útil para tais atividades. Apenas uma pequena parcela dos médicos respondentes 

utiliza a maioria do seu tempo útil para administração dos negócios. 

 

Tabela 24 - Tempo que os participantes dedicam, durante o mês, a atividades administrativas 
profissionais* 
 

 
*Por atividades administrativas profissionais entende-se empreendedorismo, consultório, clínica, hospital, 
contratado CLT, funcionário público, PJ somente para emissão de nota fiscal etc. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O cenário de saúde suplementar utiliza amplamente a mão de obra médica no 

formato de “credenciamento médico” ou de “cooperado médico”. Nossa pesquisa demonstrou 

um alto número de médicos que trabalha com operadoras de planos de saúde. O grau de 

dependência financeira decorrente do vínculo com as operadoras de planos de saúde é 

variável, entretanto podemos inferir que este percentual é significativo. O relacionamento do 
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médico com a operadora de plano de saúde pode criar inúmeros conflitos de interesses, 

culminando com a difícil escolha de quem privilegiar com seu trabalho, seu paciente ou a 

fonte pagadora, no caso a operadora de plano de saúde. Encontramos resultados que mostram 

que a falência da operadora de plano de saúde gerou abalos financeiros em 111 médicos 

respondentes em graus variáveis, sendo que em pequeno número o abalo foi demasiado. Tais 

dados podem ser explicados pelo fato do médico assumir vários trabalhos em locais 

diferentes, como mostram nossos dados coletados nas respostas da pergunta 6 (Apêndice 2), 

onde dados mostraram que mais da metade dos médicos tem dois ou três empregos que o 

ocupam mais de quatro horas por semana. Isto pode criar um cenário onde o médico pode ter 

sofrido perdas pela falência de operadora de plano de saúde, mas com restrito abalo em suas 

finanças, por possuir diferentes vínculos de trabalho, o que levaria a uma compensação e 

menor impacto negativo nas finanças da empresa e pessoais. 

 

Tabela 25 - Percentual de atendimentos entre operadoras* e pacientes particulares 
 

 
*Por operadoras entende-se cooperativa, convênio, seguradora, autogestão, etc. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela 26 - Repercussão na vida pessoal do participante quanto à falência de operadoras* de 
planos de saúde 
 

 
*Por operadoras entende-se cooperativa, convênio, seguradora, autogestão, etc. que faliram ou deixaram de 
existir. 
Fonte: Elaboração própria. 



 

 
 

47 

Todo empreendedor procura uma recompensa pelo seu risco, dedicação e criação 

de um novo negócio. Em nossa fundamentação teórica, mostramos que Hisrisch & Peters 

(2004) descreveram a sequência de recompensas do empreendedor como independência, 

satisfação pessoal e lucro. Em nossa pesquisa encontramos o maior número de respostas da 

primeira colocação como satisfação pessoal, e em segundo lugar independência e em terceiro 

lugar o lucro financeiro. Nossa pesquisa pode sugerir que existe uma inversão na sequência de 

recompensas do empreendedor, privilegiando a satisfação pessoal em primeiro lugar, talvez 

denotando que o médico tem uma forte tendência a necessitar de seu trabalho médico para se 

sentir bem, mais do que sua independência ou lucro. O aprofundamento desta pesquisa pode 

ser feito em estudos posteriores, com mais detalhamento desta questão. 

 

Tabela 27 - Fatores que os participantes consideram recompensadores por serem 
empreendedores, em grau de importância 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste Trabalho Aplicado é conhecer o perfil de habilidade de 

gestão e iniciativa empreendedora do médico brasileiro e em que grau ele entende seu 

trabalho como negócio, sendo que conseguimos chegar a inúmeras considerações, como 

entender que existe um número maior de médicos que tem pelo menos um emprego em 

relação aos que são totalmente autônomos. Isto pode denotar um baixo perfil de 

empreendedorismo médico no Brasil. 

Diante de nossos resultados, podemos sugerir que o conhecimento e habilidades 

em gestão e o comportamento empreendedor do médico brasileiro podem ser baixos devido a 

diversos fatores, como o fato da massiva maioria dos médicos terem respondido que não 

foram preparados, na sua formação acadêmica, para administrar sua carreira como 

profissional administrador dos seus negócios. Também pelo fato de que a grande maioria dos 

médicos responderam que sua formação foi no sentido de doutriná-lo ao exercício da 

Medicina como sacerdócio/cunho social. 

A carência no preparo administrativo pode ser evidenciada em nossa pesquisa, 

bem como o desejo de educação empreendedora na sua formação acadêmica na Faculdade de 

Medicina, uma vez que 89,69% dos médicos responderam que é de fundamental importância 

esta educação. 

Nossa pesquisa sugere que o baixo perfil de conhecimentos e habilidades em 

gestão e iniciativa empreendedora do médico brasileiro podem ser evidenciados diante da 

escolha da opção de trabalho ao terminar a graduação em Medicina, uma vez que apenas 

14,50% dos médicos optam por iniciar um empreendimento (abrir consultório/clínica). 

Os dados desta nossa pesquisa mostram que os conhecimentos e habilidades em 

gestão e iniciativas empreendedoras do médico brasileiro são extremamente baixas. Isto pode 

nos sugerir que esses médicos que responderam que primordialmente trabalham com foco em 

sacerdócio/cunho social sejam empreendedores sociais, nos moldes das organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, sem ao menos saberem disso. Pesquisas posteriores 

podem elucidar melhor esta nossa hipótese. 

Quanto aos objetivos específicos deste Trabalho Aplicado, podemos inferir com 

nossa pesquisa, com relação ao nosso objetivo específico de identificar os elementos de 

decisão que levam o médico a seguir os caminhos no mercado de trabalho ou empreender, 

chegamos à conclusão de que o principal fator de decisão encontrado em nossa pesquisa foi 
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da necessidade iminente de ganhar dinheiro. Talvez este perfil seja decorrente do longo 

período de formação acadêmica em Medicina (seis anos de graduação), somados ao período 

de especialização médica após a graduação (um mínimo de mais três anos, chegando a cinco 

anos para algumas especialidades), o alto custo de formação em faculdades particulares e 

também ao fato do consumo de tempo e esforço na graduação e na especialização tornarem os 

trabalhos paralelos com ganhos financeiros difíceis, o que levaria a uma carência reprimida 

para ganho de dinheiro. 

Em nossa pesquisa, a personalidade empreendedora ou ambiente familiar 

empreendedor se mostrou presente em poucos médicos, o que os deixaria menos propensos a 

ter uma atividade empreendera e talvez inclusive com influência genética ao 

empreendedorismo. 

Nos resultados de nossa pesquisa notamos que existe um alto percentual de 

tendência ao perfil acadêmico no médico brasileiro, podendo fazer com que este grupo de 

médicos não crie novos empreendimentos. Quando questionados, os médicos responderam 

que existe forte tendência a não abrir um novo negócio nos próximos cinco anos, o que pode 

ser mais um indicativo encontrado em nossa pesquisa que sugere o baixo perfil de atividade 

empreendedora do médico brasileiro. O perfil de intraempreendorismo nos médicos 

brasileiros que optam pela carreira acadêmica pode ser estudado em pesquisas posteriores. 

No nosso objetivo específico de analisar se o médico entende seu local de trabalho 

como emprego ou empreendimento, nossa pesquisa mostrou que a grande maioria dos 

médicos consideram seu consultório/clínica como primordialmente um local de trabalho 

médico para carreira individual, ou seja, sem o perfil de um verdadeiro empreendimento, mas 

sim como uma forma de sustento baseado em seu trabalho próprio, sem a tendência a 

escalabilidade de ganho financeiro com a contratação de terceiros. Somente um baixo 

percentual dos médicos acredita que se pararem de trabalhar existam médicos contratados e 

gestão eficiente para que a empresa continue existindo, ou seja, somente poucos terão 

tendência a perpetuação do empreendimento. 

Apesar do baixo perfil de atividade empreendedora do médico, existe um alto 

percentual de médicos que acreditam que todas empresas com atividade fim de atendimento 

médico deveriam ser fundadas e administradas somente por médicos. Isto pode indicar que o 

médico acredita que precisa ter atividade empreendedora e que o mercado precisa que ele se 

comporte assim, mas ao mesmo tempo ele não se considera e não age como tal, talvez pela 

sua carente formação administrativa e de gestão na graduação. 



 

 
 

50 

Nos chamou a atenção que a grande maioria dos médicos não consideram 

construtivo para a sociedade que as administrações das empresas de atividade fim de 

atendimento médico sejam gerenciadas primordialmente por não médicos (administradores de 

empresas, engenheiros, advogados, etc.), podendo sugerir que os médicos acreditam que não 

têm capacidade para iniciar novos empreendimentos, mas que os mesmos devem ser gestores 

e administradores destes empreendimentos, mas não o são devido à carência de formação 

administrativa na graduação. O perfil de interesse no estudo de administração e gestão após a 

graduação médica pode ser motivo de pesquisas posteriores. 

Os médicos entendem que não médicos (administradores de empresas, 

engenheiros, advogados, etc.) podem fundar clínicas populares, uma vez que mais da metade 

dos médicos responderam que entendem que empresários são agressivos em todos ramos, 

inclusive na área da saúde e que, portanto, a área da saúde pode ser vista como área 

empresarial como outra qualquer. Nossa pesquisa sugere que os médicos entendem que não 

ocupam esta fatia do mercado por não terem formação administrativa para tal. 

Na autoanálise do seu próprio perfil, os próprios médicos se reconhecem como não 

apresentando atividade empreendedora, uma vez que praticamente metade dos médicos da 

nossa amostra entendem que de modo geral os médicos não são empreendedores. 

Corroborando com dados acima, grande parte dos médicos entendem que não sabem planejar 

e executar novos projetos de grande porte, o que corresponde a um alto percentual de 

despreparo, uma vez que exista uma pequena tendência à criação de novos empreendimentos 

e estes novos empreendimentos criados são pequenos, como consultório/clínica. 

Quanto ao nosso outro objetivo específico de verificar quais os fatores que o 

médico brasileiro entende que sejam críticos para seu sucesso, encontramos uma grande 

parcela dos médicos que exerce sua atividade primordialmente com foco em sacerdócio/cunho 

social. Tal pensamento torna o médico um profissional com difícil probabilidade de alto 

sucesso financeiro, em termos de população médica do país todo. Este alto percentual pode 

ser decorrente do fato de que médicos acreditam que sua formação acadêmica foi no sentido 

de doutrina-lo ao exercício da Medicina como sacerdócio/cunho social, o que pode impactar 

negativamente de modo significativo no sucesso de sua carreira. 

A carência de formação administrativa na graduação de Medicina pode ser uma 

barreira ao sucesso financeiro do médico, uma vez que somente 1,14% dos médicos acreditam 

que sua formação acadêmica de graduação médica o preparou para administrar sua carreira 

como profissional administrador dos seus negócios. Na nossa pesquisa pudemos notar que 
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esta sensação de carência de formação em gestão se compensaria com o estudo deste assunto 

na graduação, através da introdução da disciplina de administração na grade de graduação 

acadêmica de Medicina. 

Encontramos dados que sugerem que existe um alto percentual de médicos que 

iniciam sua carreira de trabalho baseadas em oportunidades inesperadas, ou seja, não foram 

planejadas. Tal perfil pode prejudicar o sucesso profissional, uma vez que o médico é 

introduzido ao mercado em uma colocação e/ou função que não esperava, podendo iniciar sua 

carreira em um local cuja cultura organizacional pode não ser propícia à alavancagem do 

sucesso individual, bem como gerar vícios de empregabilidade, como o sonho da 

“estabilidade de emprego” ao invés do perfil empreendedor. 

Outro achado importante é que o médico acredita que seu sucesso seja decorrente 

do seu trabalho e esforço individual, uma vez que poucos acreditam que seu 

consultório/clínica vai sobreviver à sua falta como profissional operacional gerador de receita, 

com base em seu trabalho individual. Tal fato pode sugerir a falta de preparo para 

escalabilidade e dependência total do seu trabalho individual, o que pode gerar riscos graves à 

sanidade financeira do médico, em caso de lesões físicas que o impeçam de manter suas 

atividades normais de trabalho. 

Em nossa pesquisa encontramos que muitos médicos exercem sua atividade com 

foco educacional (pesquisador/professor). Sabemos que em nosso país o nível de rendimento 

de professores e pesquisadores não é alto, e isto pode prejudicar o sucesso financeiro final, 

caso o médico dedique grande parte da sua carreira para esta atividade. 

Somente cerca de um terço dos médicos trabalham com foco de lucro financeiro, 

os quais podem ter maior chance de atingir seu objetivo, pois estes profissionais procuram 

estudar gestão, levando à maior profissionalização do seu consultório/clínica ou até seu 

comportamento intraempreendedor. Novas pesquisas poderão comprovar nossas hipóteses. 

Os dados coletados sugerem que o médico brasileiro tem baixa capacidade de 

utilização de capital de terceiros para a alavancagem financeira, baseada na sua rentabilidade 

e lucratividade do empreendimento, uma vez que a quase totalidade dos empreendimentos 

criados por médicos tiveram aporte financeiro através de reservas pessoais ou através de 

pais/parentes, enquanto que raros médicos utilizaram capital de bancos/investidores. Os riscos 

de injeção de capital em um empreendimento, sem estudo prévio detalhado, podem 

comprometer gravemente as finanças do médico e de sua família. 
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Talvez por trabalhar constantemente diante do seu paciente e ter sempre o anseio 

da cura, sua dedicação é cada vez maior. Nossos resultados sugerem que o médico acredita 

que seu nível de comprometimento com a carreira é o principal fator que contribui para seu 

sucesso profissional, em segundo lugar o principal fator foi o planejamento de carreira e em 

terceiro lugar encontramos sua capacidade de agregar valor médico ao paciente, entretanto, 

com percentuais muito próximos e com diferenças não significativas. Podemos entender que 

existe um certo equilíbrio entre estes três fatores, sendo que o sucesso baseado no 

planejamento de carreira poderia ter sido maior, em caso de preparo 

administrativo/empreendedor. 

Também evidenciando mau preparo administrativo, nossa pesquisa sugere que o 

médico ainda tem forte influência emocional na formação de sua carreira também na escolha 

dos seus sócios, uma vez que o principal motivo de escolha foi “por serem amigos”. Tal forte 

influência pode gerar comprometimento do negócio e também pode ser um fator de insucesso 

dos empreendimentos, talvez gerando um menor ciclo de vida destes, o que pode ser 

investigado em pesquisas posteriores ao nosso trabalho. 

Nossa pesquisa sugere que o forte perfil de dedicação de atividade operacional 

leva a uma menor dedicação a atividades administrativas na gestão do seu negócio. Uma vez 

que nossos resultados mostram pouca dedicação de tempo a atividades administrativas, 

podemos sugerir que a eficiência dos serviços por eles administrado pode cursar com sérios 

problemas. A correlação entre o tempo de dedicação a atividades administrativas no seu 

negócio com o sucesso empresarial pode ser motivo de novas pesquisas. 

Nossos resultados mostraram um alto percentual de médicos que atende 

operadoras de planos de saúde e um alto percentual se sentiu abalado em caso de falência de 

operadoras. Em caso de falência, existe comumente um passivo financeiro, o qual raramente é 

quitado pela entidade falida, contribuindo para prejudicar o sucesso profissional do médico. A 

presença ou não de fundos de reserva para eventuais passivos decorrentes de falência de 

operadoras de planos de saúde pode ser um tema a ser investigado em pesquisas posteriores. 

Nosso último objetivo específico foi analisar se há alguma inversão na sequência 

de recompensas do empreendedor. A sequência de recompensas do empreendedor, segundo 

Hisrich e Peters (2004) é em primeiro lugar sua independência, em segundo lugar sua 

satisfação pessoal e em terceiro lugar o seu lucro financeiro. Na nossa pesquisa encontramos 

uma inversão desta sequência, onde em primeiro lugar encontramos satisfação pessoal, em 

segundo lugar a independência e em terceiro lugar o lucro financeiro. Tal constatação pode 
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sugerir que o médico busca em sua atividade a sua satisfação pessoal em primeiro lugar. Isto 

pode ser reflexo de sua personalidade que o direcionou na busca pela Medicina, bem como 

seu baixo perfil de atividade empreendedora. Entendemos que esta inversão na sequência de 

recompensas do empreendedor pode comprometer gravemente o sucesso profissional. 

Finalizando, nossa pesquisa nos leva a concluir que o médico tem baixo perfil de 

conhecimentos e habilidades em gestão e baixa iniciativa empreendedora, possivelmente pela 

sua forte influência acadêmica a exercer sua profissão como sacerdócio/cunho social e pela 

falta de educação administrativa e de gestão na sua graduação. 

Nosso trabalho poderá contribuir para a comunidade médica, alertando-a para tais 

conclusões acima e criando uma nova tendência ao estudo de Administração e Gestão, além 

de estímulo à atividade empreendedora, já na graduação da Faculdade de Medicina. 
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APÊNDICE 1 – E-mail enviado aos participantes 
 
No campo “assunto” do e-mail foi enviada a frase “Você é médico empreendedor? 

Dissertação do Mestrado FGV/SP”. 

A mensagem no corpo do e-mail se constituiu de: 

“COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR DO MÉDICO BRASILEIRO 

Colega, sou Jamal Azzam, otorrino em São Paulo - SP. 

Concluindo meu mestrado, peço 5 min da sua atenção para contribuir na minha tese. 

Fico muito agradecido! Jamal” 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE 2 – Perguntas enviadas aos participantes 
 
1. Gênero 

2. Região em que trabalha a maior parte do tempo 

3. Idade 

4. Sua especialidade 

5. Tem Título de Especialista 

6. Quantos empregos você tem hoje, que te ocupam, cada um mais de 4 horas por semana 

7. Diante da afirmação: “Você foi preparado (a) pela sua formação acadêmica a administrar 

sua carreira como profissional administrador (a) dos seus negócios. ”, assinale 

8. Diante da afirmação: “Sua formação foi no sentido de doutrina-lo (a) ao exercício da 

Medicina como sacerdócio. ”, assinale 

9. Diante da afirmação: “É de fundamental importância a educação empreendedora na 

formação acadêmica da Faculdade de Medicina”, assinale 

10. Ao terminar sua graduação, qual foi a primeira opção de trabalho que escolheu em termos 

de dedicação de tempo 

11. Enumere de modo crescente o que mais o influenciou nas suas decisões de escolhas de 

trabalho no início da sua carreira 

12. Diante da afirmação: “Você tem intenção de abrir um novo negócio nos próximos 5 anos”, 

assinale 

13. Caso você tenha consultório/clínica (própria ou com sócios), você o considera 

14. Caso tenha consultório/clínica, se você parar de trabalhar definitivamente a partir de hoje, 

por qualquer motivo 

15. Diante da afirmação: “Todas as empresas com atividade fim de atendimento médico 

(hospitais, convênios, clínicas etc.) deveriam ser fundadas somente por médicos. ”, assinale 

16. Diante da afirmação: “É construtivo para nossa sociedade que empresas com atividade fim 

de atendimento médico (hospitais, convênios, clínicas etc.) sejam gerenciadas 

primordialmente por administradores não médicos”, assinale 

17. Quais motivos levariam a não médicos fundarem clínicas populares (Dr. Consulta, Dr. Já, 

Dr. Agora etc.)? (Mais de uma afirmação pode ser assinalada) 

18. Você acha que exerce sua atividade médica primordialmente com foco 

19. Caso você tenha ou tenha tido empreendimento (s) (consultório, clínica, hospital etc.), de 

onde vieram os aportes financeiros iniciais dos negócios? (Mais de uma opção pode ser 

assinalada) 
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20. Enumere de modo crescente os fatores que contribuíram para seu sucesso profissional 

21. Diante da afirmação: “Você separa sua contabilidade/vida financeira pessoal da 

profissional. ”, assinale 

22. Qual fator foi o mais significante na escolha de seu sócio (s) 

23. Quanto tempo do seu mês você dedica a atividades exclusivamente administrativas da sua 

carreira (seja empreendedor, consultório, clínica, hospital, contratado CLT, funcionário 

público, PJ somente para emissão de nota fiscal etc.) 

24. Qual o percentual de atendimentos entre as operadoras (cooperativa, convênio, 

seguradora, autogestão etc.) e pacientes particulares 

25. Qual foi o grau de repercussão financeira na sua vida pessoal, caso você tenha atendido 

operadoras de planos de saúde (cooperativa, convênio, seguradora, autogestão etc.) que 

faliram ou deixaram de existir 

26. Enumere em grau de importância as suas recompensas por ser empreendedor 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE 3 – Dados dos especialistas, conforme nossa pesquisa 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO 1 – Distribuição de médicos, segundo idade e sexo 
 

 
Fonte: SCHEFFER et al., 2018. 
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ANEXO 2 – Distribuição de médicos especialistas, segundo sexo e razão 
masculino/feminino (M/F)  

 
Fonte: SCHEFFER et al., 2018. 
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ANEXO 3 – Tabela Distribuição de médicos especialistas, segundo sexo e razão 
masculino/feminino (M/F) 

 
Fonte: SCHEFFER et al., 2018. 

 


