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Nesta primeira fase da pandemia 
Covid-19, as análises de vários especia-

listas têm recaído – e bem - mais para o 
lado da saúde do que para o lado da eco-
nomia. Naturalmente, o mesmo se tem 
passado no setor da medicina dentária. A 
investigação científica tem estado dedica-

da a analisar a transmissão do vírus através de aerossóis, quais os materiais de 
proteção mais adequados e qual é a melhor forma de tratar as urgências den-
tárias que vão surgindo neste cenário de guerra biológica.

Por outro lado, o efeito económico e financeiro da crise sobre as clínicas den-
tárias tem sido tratado mais com intuição do que com números. Pelas redes 
sociais e nas mensagens trocadas entre colegas, têm proliferado certezas de 
que as clínicas não vão conseguir fazer face aos seus compromissos, vão ter de 
despedir os seus funcionários e rapidamente se verão na necessidade de fechar 
portas. Será mesmo assim? Decidi, pois, dedicar-me a estudar este assunto.

De acordo com as boas normas da investigação científica para a criação e aná-
lise de cenários hipotéticos, é preciso considerar um conjunto de pressupostos. 
São eles:

1) Em primeiro lugar, só se consideram nesta análise as clínicas dentárias e 
não os médicos dentistas que são trabalhadores independentes. 

2) De acordo com os Quadros do Setor do Banco de Portugal relativos ao ano 
2018, existiam 5476 empresas com o Código de Atividade Económica 86230 – 
Atividades de medicina dentária e odontologia em Portugal.

3) Para evitar fatores de confusão, só serão considerados os dados relativos a 
microempresas, que representam 97,2% da atividade (n=5324).

De acordo com economistas e analistas financeiros, existem de uma forma 
geral três indicadores fundamentais na análise de risco: 

1) Resultados operacionais negativos (EBITDA <0).
2) Ativos insuficientes para fazer aos passivos (Capitais próprios < 0).
3) Resultados gerados não foram suficientes para fazer face aos custos de 

financiamento (Gastos de financiamento > EBITDA). 

A tabela I mostra a comparação dos valores nacionais para microempresas de 
todos os setores de atividade e microempresas no setor da medicina dentária. 
Estes dados dizem respeito a 2018. No entanto, estamos em época de fecho de 
contas e os sócios gerentes já podem analisar os relatórios das suas empresas 
relativas a 2019.

Através da leitura da tabela I, percebe-se rapidamente que a percentagem de 
empresas em risco no setor da medicina dentária é muito inferior quando com-
parada com todas as atividades. No entanto, no atual cenário de pandemia, há 
outros indicadores a considerar. 

A medicina dentária é considerada a atividade profissional “número um” no que 
diz respeito ao perigo de contágio pelo coronavírus e, como tal, não é possível vis-

lumbrar quando poderá regressar à normalidade. Assim, torna-se necessário veri-
ficar por quanto tempo aguentará a “tesouraria” do setor. Para tal, devem ser ava-
liados outros três rácios: a liquidez geral, a liquidez reduzida e a liquidez imediata. 

A liquidez geral traduz em que medida o endividamento de curto prazo (cor-
rente) se encontra coberto por ativos que podem vir a ser convertidos em meios 
financeiros líquidos também no curto prazo. Na prática, divide-se o ativo corren-
te pelo passivo corrente e o valor ideal deve ser superior a 100%. Relativamente 
à liquidez reduzida, excluem-se os valores de inventários e ativos biológicos 
consumíveis do ativo corrente. Por fim, na liquidez imediata é só contabilizado 
o valor disponível na “Caixa e Depósitos Bancários” para fazer face ao passivo 
corrente. A tabela II demonstra de novo a comparação do setor da medicina 
dentária com todas as atividades em termos de liquidez.

De facto, a medicina dentária é um setor pujante da economia nacional e um 
dos que mais valor acrescenta à economia. Tem um Valor Acrescentado Bruto 
médio de 54 000€, superior aos 37 500€ para todas as atividades. Além disso, 
não denota grande dependência de financiamento através de capitais alheios. 
Apresenta, em média, uma autonomia financeira de 57,2%, bastante superior 
à média de 33,8% para todas as atividades. Pelos rácios indicados na Tabela 
II, também é verdade que tem uma grande capacidade de gerar liquidez. Com 
efeito, mesmo perante uma avultada quebra de receita, será um setor que con-
seguirá fazer face aos seus compromissos durante um período superior à maior 
parte das empresas. Resta é saber até quando…

Até porque a justa questão que deve ser colocada neste momento é se as 
clínicas dentárias – com a atividade suspensa por despacho interministerial - 
devem receber menos apoios do Estado, nomeadamente os seus sócios geren-
tes estarem impedidos de recorrer ao layoff? A resposta até poderia ser sim, 
caso estes pudessem ser recompensados mais tarde. A título de exemplo, 
terem uma redução na taxa de imposto a pagar aquando da distribuição de 
lucros, algo que todos sabemos que nunca irá acontecer.

Na verdade, apesar da análise aqui presente indicar uma maior capacidade 
de subsistência das clínicas dentárias, importa entender as verdadeiras razões 
por detrás dos bons indicadores económicos e financeiros do setor. Em primei-
ro lugar, com a inexistência deste serviço no setor público, é a rede de clíni-
cas dentárias privadas que garante a resposta de uma premente necessidade 
da população portuguesa. Além disso, os médicos dentistas são profissionais 
diferenciados que estudaram durante vários anos para alcançar o seu estatuto 
profissional, investem em formação contínua ao longo da vida e implementam 
novas tecnologias para tratar cada vez melhor os seus pacientes.

Não é por acaso que, em todas as crises e independentemente do seu motivo, 
sobrevivem sempre os negócios mais necessários, mas também os mais pre-
cavidos e que mais apostaram na inovação e no conhecimento. É por isso que, 
com sacrifício dos resultados financeiros de trabalho previamente realizado, as 
clínicas dentárias vão voltar a sobreviver. Em tempos de normalidade, seria 
bom que pudessem servir de modelo para mais sectores e cidadãos. n
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TESOURARIA… ATÉ QUANDO?

Tabela I – Indicadores de risco

Tabela II – Liquidez geral e liquidez reduzida

 Indicador Todas as atividades Medicina dentária
 % de microempresas 33.0% 15.7%
 EBITDA <0
 % de microempresas 28.2% 13.5%
 Capitais próprios <0
 % de microempresas
 Gastos de financiamento > EBITDA 14.9% 7.1%

 Indicador Todas as atividades Medicina dentária
 Liquidez geral 153% 270.6%
 Liquidez reduzida 93.7% 259.6%
 Liquidez imediata 31.1% 136.1%
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