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Introdução

Garantir o sucesso da sua clínica no mercado da saúde 

significa conhecer todas as melhores práticas de gestão 

de custos disponíveis, implementando-as de acordo com 

as necessidades e especificidades da área da saúde.

Durante muito tempo a parte financeira dos 

empreendimentos médicos se resumiu a produzir receita 

de acordo com o número de atendimentos fornecidos ou a 

demanda de pacientes periodicamente.

No entanto, é importante levar em consideração como 

reduzir os custos de maneira coesa e integrada, quais 

os riscos envolvidos na não redução e quais gargalos 

requerem atenção para uma gestão em saúde de referência.

Além disso, quando falamos sobre a área médica, 

fatores específicos como o envelhecimento acentuado 

da população e as diferenças de precificação do serviço 

prestado interferem diretamente na evolução dos custos.

Se você está considerando começar a investir em práticas 

de gestão de custos e compreender melhor como aplicá-las, 

este e-Book é para você! Continue acompanhando e faça 

uma ótima leitura!

https://blog.iclinic.com.br/gestao-em-saude/
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Quais são os 
riscos de não 
reduzir os custos 
de sua clínica 
agora mesmo?

Para início de conversa e antes de você compreender 

quais são impactos de não realizar uma redução de 

custos, vamos relembrar como eles se classificam 

entre fixos e variáveis e qual é a importância de 

implementar essa prática. Acompanhe!
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DIFERENÇA ENTRE CUSTOS 
FIXOS E VARIÁVEIS

Os custos fixos representam aqueles que serão os 

mesmos, independente do volume de atendimentos 

realizados no período. Ou seja, eles não sofrem alterações 

e você conhece o seu total de antemão. Exemplos 

desse tipo de custo são o aluguel do espaço, o salário 

de funcionários e os impostos e deduções inerentes à 

prestação do serviço médico.

Já os custos variáveis se configuram como aqueles que 

mudam conforme a movimentação e atendimento da 

clínica. Eles são, portanto, proporcionais ao número de 

atendimentos e demandas pontuais da rotina médica.

A aquisição de matéria-prima para procedimentos, 

materiais descartáveis e de escritório ou até mesmo a 

participação em congressos e eventos são exemplos de 

custos variáveis.

IMPORTÂNCIA DE UMA GESTÃO 
DE CUSTOS EFICIENTE

A gestão de custos se faz muito importante justamente 

pelos seus inúmeros benefícios. Ela promove 

consideravelmente a consolidação da clínica no mercado 

e a análise dos resultados, merecendo um lugar de 

destaque nas práticas gerenciais da sua clínica.

Organizar, classificar e analisar os custos são excelentes 

ações para avaliar os rendimentos, pois permitem um 

conhecimento maior da margem de lucro, objetivando a 

implantação de estratégias que aumentem a lucratividade 

e reduzam despesas desnecessárias.

Analisando de uma forma mais prática, a gestão de custos 

permite determinar quais gastos não podem ser reduzidos 

(como a compra de equipamentos e medicamentos de 

qualidade) e quais podem ter seus recursos reavaliados 

(como a terceirização dos serviços de manutenção).
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RISCOS DA NÃO REDUÇÃO DE 
CUSTOS NA CLÍNICA MÉDICA

É fato que uma boa gestão é imprescindível para 

a sobrevivência de um consultório, mas ela deve 

englobar uma prática constante que busque a 

redução dos gastos, propiciando uma relação 

custo-benefício que seja coerente.

Afinal, uma redução desordenada pode resultar 

em uma significativa queda de qualidade dos 

serviços e, consequentemente, representar riscos 

à segurança e saúde dos pacientes atendidos.

Além disso, os processos podem perder a 

oportunidade de serem otimizados e você 

continue a ter gastos desnecessários, pois o lucro 

obtido na clínica pode não ser suficiente para ser 

reinvestido de maneira constante.
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Quais são os 
principais 
gargalos?

Tradicionalmente, existe uma tendência 

de aumento de custos no setor da saúde 

e isso se deve a algumas variáveis que, 

em sua maioria, estão fora do controle 

dos profissionais.

Para cada um desses aspectos, existem 

gargalos específicos que justificam a 

dificuldade na gestão de custos. 
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Cada clínica tem especificidades e é preciso conhecer cada uma delas para compreender qual é a melhor maneira de lidar com 

essas limitações. Veja:

 ◆ o momento atual da transição demográfica 
no Brasil e o crescimento acentuado 
da população idosa devido à maior 
expectativa de vida estão diretamente 
relacionados ao aumento da quantidade e 
complexidade de doenças crônicas;

 ◆ inclusão anual de novos procedimentos na 
listagem disposta pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS);

 ◆ aumento progressivo nos custos de 
materiais, medicamentos e equipamentos 
médicos conforme a elevação de preços 
que acontece no mercado;

 ◆ ações da classe médica objetivando 
melhores cenários de remuneração;

 ◆ altos investimentos em avanços 
tecnológicos cada vez mais complexos 
e inserção de novas possibilidades na 
realização de procedimentos e tratamento 
de doenças;

 ◆ dificuldade de análise dos gastos para 
determinar a margem dos lucros e a 
precificação do atendimento médico;

 ◆ desconhecimento de práticas gerenciais 
por parte da classe médica.
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Ademais, outros fatores podem influenciar 

a gestão dos custos na área da saúde de 

maneira negativa. É o caso do aumento 

de taxas de câmbio (uma vez que muitos 

equipamentos e insumos são importados) 

e eventuais epidemias que podem surgir, 

causando um crescimento real dos custos 

em picos acentuados.

Sem dúvida, esses gargalos são 

desafiadores, mas é possível amenizar os 

seus impactos por meio de uma gestão 

bem-estruturada, coesa e preditiva que 

foque em uma relação custo-benefício 

estabelecida de forma correta.
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Afinal, como reduzir 
os custos?

Durante muitos anos o cenário mais comum em clínicas e 

consultórios foi o de profissionais da medicina que acabaram 

se envolvendo no gerenciamento administrativo sem o preparo 

adequado. Mas o que vem acontecendo nos últimos tempos 

é uma mudança desse quadro, sendo que tanto a preparação 

dos médicos quanto a possibilidade de inserção de novas 

tecnologias tem auxiliado (e muito) uma gestão mais eficiente.

Mas, diante de todo o conteúdo exposto até agora e depois de 

compreender os impactos que a não redução de custos pode 

representar, como reduzi-los sem afetar a eficiência e qualidade 

de atendimento da clínica médica? Confira as dicas práticas que 

selecionamos a seguir. Vamos lá!

https://blog.iclinic.com.br/o-poder-da-tecnologia-aplicada-a-saude/
https://blog.iclinic.com.br/o-poder-da-tecnologia-aplicada-a-saude/
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FAÇA UMA BOA ORGANIZAÇÃO 
E ANÁLISE DAS DESPESAS

Para organizar e analisar todos os custos existe 

a necessidade da incorporação de fatores 

estratégicos. O mapeamento dessas despesas 

e os riscos inerentes a cada uma delas é uma 

excelente prática a ser tomada.

Assim, de acordo com as necessidades do 

negócio, é possível elaborar todo o planejamento 

e estabelecer o orçamento dos recursos 

disponíveis para o serviço de saúde.

Todas as informações relevantes e referentes 

aos custos podem ser usadas para se tornarem 

subsídios no aperfeiçoamento e desempenho 

dos atendimentos, além de auxiliarem a tomada 

de decisão da equipe clínica.
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Aprender com os erros e com os acertos de outras clínicas 

também é muito importante para o crescimento. Por isso, 

vale muito a pena acompanhar outros empreendimentos 

que conseguem realizar uma boa gestão de custos, fazendo, 

por exemplo, um benchmarking efetivo para conhecer 

como outras organizações realizam suas atividades.

Você procura reduzir o tempo de tarefas burocráticas 

e evitar ao máximo o retrabalho? Então, considere 

padronizar os processos e veja como eles ganham mais 

fluidez e evitam excessos de custos.

PADRONIZE OS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS

Assim como todos os processos administrativos de 

empreendimentos, os da área de saúde também devem 

ser padronizados para que todos os profissionais possam 

aplicar as mesmas práticas.

Primeiro, é importante ressaltar que a tecnologia tem um 

papel fundamental. Afinal, ao introduzir um sistema ou 

padronizar processos atrelados ao uso da tecnologia, é 

possível otimizar o tempo de trabalho e reduzir custos.

A padronização permite simplificar os procedimentos 

por meio da otimização de processos e rotinas, mas 

um ponto essencial que sempre deve ser levado 

em consideração é a preservação da qualidade do 

atendimento, uma vez que os usuários do serviço devem 

estar sempre em primeiro lugar.
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AVALIE OS FORNECEDORES 
PERIODICAMENTE

Não adianta: os fornecedores configuram um dos 

principais pilares da clínica médica. Mas o que acontece 

muitas vezes é a permanência de anos com os mesmos 

fornecedores sem avaliações periódicas, o que pode 

aumentar a existência de custos desnecessários 

silenciosamente. Mesmo que o serviço prestado seja 

de qualidade e nunca tenha dado problemas, existe a 

possibilidade de estar desatualizado em relação a outros 

fornecedores que oferecem atividades muito mais 

completas por um preço equivalente ou menor.

A avaliação periódica dos fornecedores (tanto dos internos 

quanto os demais disponíveis no mercado) é uma excelente 

estratégia. Além de abrir o leque de oportunidades para 

adquirir melhores custos, serviços e produtos, essa é uma 

ação relativamente simples que não requer muito tempo de 

execução e pode fazer toda a diferença.



14

ESTABELEÇA INDICADORES 
DE DESEMPENHO

Muitos profissionais da saúde pensam que 

os indicadores são ferramentas importantes 

apenas na gestão de hospitais e grandes 

organizações. Entretanto, isso não é verdade. 

Clínicas e consultórios conseguem usufruir 

bastante dessa prática e obter resultados 

significativamente positivos.

As informações obtidas por meio dos 

indicadores auxiliam tanto os administradores 

a planejar estratégias mais bem direcionadas 

quanto os prestadores de serviço a serem mais 

produtivos. Como consequência, o faturamento 

da clínica aumenta e muitos custos supérfluos 

são cortados.
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 ◆ Faturamento: deve ser feito tanto de  
uma maneira quantitativa quanto 
qualitativa e permite verificar qual 
a proporção de faturamento está 
comprometendo o rendimento;

 ◆ ROI (Return On Investment): é um 
indicador de rentabilidade que tem como 
objetivo demonstrar a efetividade dos 
investimentos realizados na clínica. 
Ao analisar o ROI é possível distinguir 
se os investimentos geram retorno ou 
somente produzem custos para a clínica.

A seguir, listamos alguns exemplos de indicadores de desempenho que podem ser implementados e direcionar ações mais certeiras 

na sua clínica. Confira:

 ◆ NPS: do inglês “Net Promoter Score”, 
o NPS é uma pesquisa extremamente 
simples em que as pessoas avaliam o 
serviço em uma escala de 0 a 10 e que diz 
muito sobre a perspectiva e satisfação 
dos pacientes;

 ◆ Taxa de cancelamento das consultas: 
ajuda a avaliar possíveis falhas no 
processo de agendamento ou mesmo  
no atendimento;

 ◆ Quantidade de pacientes que não 
marcam retorno: podem sugerir alguma 
insatisfação com o atendimento.

https://blog.iclinic.com.br/saiba-mais-sobre-os-indicadores-de-desempenho-para-a-area-de-saude/
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OPTE POR ADOTAR MANUTENÇÕES 
PREVENTIVAS DO QUE CORRETIVAS

Por mais que os procedimentos realizados em clínicas 

sejam mais simples do que os de ambientes hospitalares, 

há muitos equipamentos e instrumentos médicos que 

requerem manutenção periódica nesses locais.

Dentro desse contexto, manutenções 
preventivas fazem muito mais 
sentido no que tange à redução de 
custos. Isso acontece devido à maior 
previsibilidade orçamentária dos 
recursos alocados para a manutenção 
que é feita periodicamente.

Além disso, a redução da ocorrência de falhas inesperadas 

diminui os gastos não programados com os equipamentos, 

o que aumenta a segurança do atendimento e evita perdas 

de tempo e estresse na rotina dos profissionais.
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INVISTA NA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS 
E SOFTWARES DE GESTÃO

Toda a gestão, seja ela focada em custos, processos ou pessoas é especialmente complexa quando falamos 

sobre a prestação de serviços em saúde. Isso acontece, pois, além de garantir que o gerenciamento seja 

eficaz, a excelência do atendimento também é um fator imprescindível.

Dessa forma, investir em um software médico é uma ótima alternativa. Além de auxiliar na gestão de custos 

propriamente dita, essas ferramentas têm o potencial de reduzi-los, uma vez que automatiza atividades 

repetitivas que demandam tempo e estão propensas a erros.

Outro aspecto muito positivo que a tecnologia proporciona na redução de custos se refere ao menor gasto 

com impressões e o espaço para o armazenamento de prontuários físicos.

Para tanto, invista em um bom software médico e perceba como os benefícios aumentam a produtividade 

da equipe e o bom relacionamento com os pacientes. Você consegue arquivar os documentos digitalmente, 

fazer um controle financeiro e contábil de maneira eficiente, usufruir de agendas compartilhadas para a 

marcação de consultas, entre outras tarefas.

https://blog.iclinic.com.br/software-medico/
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Conclusão

O segredo de realizar uma gestão de custos efetiva é o 

conhecimento profundo das necessidades de sua clínica 

e das estratégias disponíveis para reduzi-los de modo 

coerente sem perder a qualidade do atendimento.

Todos os donos de clínicas visam o crescimento 

saudável do empreendimento. Sendo assim, utilizar 

os recursos disponíveis racionalmente possibilita que 

maiores investimentos sejam feitos e o negócio se 

consolide sustentavelmente.

Considere todas as despesas e contas presentes 

na sua clínica e reflita: todas elas são realmente 

necessárias? Elas são baseadas em indicadores de 

desempenho? Existem gastos que podem ser prevenidos 

e programados?

Todos esses fatores devem ser analisados e facilitam 

muito as tomadas de decisão em sua clínica. Por isso, 

tente levar em consideração todas as dicas fornecidas 

neste guia prático. Agora, com todas essas informações 

disponíveis, é hora de colocá-las em prática, certo? 

Comece já a implementá-las no seu dia a dia e veja como 

elas trazem resultados consideravelmente positivos 

para o seu negócio!
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COMPARTILHE     
  ESSE CONTEÚDO

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://iclinic.com.br/


Fundada em 2011, a empresa oferece um software 

especializado para a gestão de clínicas médicas, com a missão 

de proporcionar às clínicas e aos consultórios a possibilidade 

de realizar uma melhor gestão por meio da tecnologia.

A ferramenta possibilita o agendamento de consultas e 

oferece até prontuários eletrônicos, sem contar nos recursos 

que otimizam a rotina administrativa da clínica e melhoram a 

rotina de todos os envolvidos.

O software pode ser acessado de qualquer lugar, Windows, 

Mac, smartphones e tablets.

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.youtube.com/channel/UC1PSh_qAVJUGz-mE5nNMmXg
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://blog.iclinic.com.br/
https://iclinic.com.br/
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