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Você já parou para analisar como é sua relação com o dinheiro? 
Essa é uma importante análise que você, como gestor de sua pró-
pria carreira, precisa fazer. A seguir, apresentamos uma lista com 
25 afirmações. Para cada uma delas, marque uma das opções 
apresentadas no lado direito. Ao final, confira o seu resultado.

1. A minha carreira não é um negócio, mas 
um sacerdócio que exige dedicação

2. Pensar em lucro, para mim, como médi-
co, não é adequado

3. Manter um consultório é fácil: difícil é ter 
dinheiro para montá-lo

4. Nunca estudei sobre finanças durante ou 
depois da minha formação

5. Sou uma pessoa que cria objetivos, mas 
dificilmente consegue alcançá-los

6. Tudo que fiz, até hoje, nunca precisou de 
muito planejamento para dar certo

7. Juros, rentabilidade e liquidez são pala-
vras que estão fora do meu dia a dia

Não 
concordo ConcordoDiga se você concorda ou não 

com as afirmações abaixo:

EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
FAÇA O SEU DIAGNÓSTICO

Continuação da tabela na próxima página
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8. Costumo misturar o dinheiro da minha 
conta pessoal com o do consultório

9. Não me importo de pagar a mais para ga-
rantir a compra de um produto

10. Já passei por dificuldades financeiras de-
vido à inabilidade de lidar com essas questões

11. Deixo o controle de questões financeiras 
com minha secretária

12. Para mim, o contador só é importante 
para fazer meu imposto de renda anual

13. Não consigo ter um controle orçamentá-
rio bem definido no meu consultório

14. Utilizo o cartão de crédito com frequência 
e poucas vezes pago por débito em conta

15. Não sei quais são as origens do meu 
dinheiro (paciente particular, convênios e 
investimentos)

16. Não sei quais são as minhas principais 
despesas e para onde vai o dinheiro

17. Glosas são frequentes ao lidar com con-
vênios e não é algo que me preocupe

18. Prazos e condições de pagamento dos 
convênios são uma preocupação da minha 
secretária

19. Quando penso em investimentos, dei-
xo o dinheiro na poupança para que haja 
rendimento

Continuação da tabela na próxima página
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20. Antes de qualquer investimento, verifi-
co quanto terei de lucro, sem me preocupar 
com prazo

21. O valor dos meus serviços é bem vari-
ável e deixo a cargo da equipe negociá-lo

22. Pela natureza do meu trabalho, é difícil 
prever quando terei lucro ou prejuízo

23. Entendo o suficiente sobre questões fi-
nanceiras para me sair bem no dia a dia

24. Tenho pouco tempo para me atualizar 
sobre questões econômicas do país

25. Não vejo como a educação financeira 
impacta o meu trabalho como médico

Agora, contabilize quantas vezes você marcou “Não concordo” e 
veja seu resultado:

0 a 10 pontos
Você precisa ter atenção à educação financeira. Isso será im-
portante para sua carreira como um todo. Entenda que ter lucro, 
como médico, não é imoral. Gerenciar a própria carreira é algo 
que qualquer bom profissional deve fazer e, para isso, precisa li-
dar com o dinheiro. Comece planejando melhor suas ações, estu-
de sobre finanças e exercite a disciplina financeira em seu dia a 
dia de trabalho e na vida pessoal.

11 a 20 pontos
O caminho para uma boa educação financeira é longo, mas você 
já começou a percorrê-lo. É claro que alguns pontos precisam 
melhorar, porém, o mais importante é manter a disciplina e buscar 
conhecimento financeiro mais aprofundado. Controle o que pode 
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ser controlado em sua carreira, sem delegar esse controle. Co-
laboradores devem ajudá-lo, e não substituí-lo na gestão de sua 
vida profissional.

21 a 25 pontos
Parabéns! A educação financeira já é uma realidade em sua vida. 
Obviamente, um ou outro ponto ainda pode melhorar. O impor-
tante é manter a disciplina, atualizar-se constantemente, ter um 
controle orçamentário eficiente, contar com uma equipe bem pre-
parada, não misturar as contas pessoais com profissionais e não 
deixar de diversificar seus investimentos.


