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Apresentação
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Este conteúdo foi elaborado pela iClinic e Doctoralia, 
dando início a uma das parcerias mais importantes do 
mercado da saúde. Ambas as empresas oferecerem 
ferramentas que auxiliam os médicos a obterem ainda 
mais sucesso no dia a dia do consultório.

Nele, você encontrará conceitos básicos sobre finanças, técnicas 

para  conquistar uma gestão financeira de excelência, e 

informações sobre  investimentos. 

Esperamos que aproveite! :)

Você deseja ter um consultório de sucesso, oferecendo um 

atendimento de excelência aos pacientes? Para conquistar esses 

objetivos, é inegável a necessidade de uma boa gestão financeira.

Após concluírem a residência, muitos médicos buscam pela 

independência, conquistando seu próprio espaço no mercado. 

Porém, essa jornada não é simples, principalmente para aqueles 

que não são especialistas em finanças.

Foi pensando em ajudar médicos empreendedores, 

administradores de seus próprios consultórios - ou que desejam 

abrir seus negócios -, que elaboramos este eBook.

https://iclinic.com.br/
https://www.doctoralia.com.br/


Introdução à Gestão 
Financeira?
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Apesar de muitos profissionais assumirem que sabem o que é 

gestão financeira, a verdade é que muitos não conhecem à fundo o 

assunto, principalmente, os profissionais de saúde, que não 

tiveram contato com conteúdos como administração e finanças 

durante a vida acadêmica.

A gestão financeira pode ser definida como o conjunto 
de processos que visa administrar as finanças de uma 
empresa, otimizando seus  resultados. 

Ou seja, práticas como acompanhamento de métricas, análises e 

investimentos, fazem parte da gestão financeira de um consultório 

médico. Vamos realizar um teste? Responda as questões a seguir e 

avalie se você possui uma boa gestão financeira: 

Você registra todas as movimentações financeiras do 

consultório em um único local? 

Consegue dizer quais são as áreas com mais despesas e 

receitas do seu negócio? 

Seus relatórios são gerados automaticamente, para que você 

tenha tempo de analisar sua gestão de forma eficiente? 

Você tem segurança para realizar investimentos e 

potencializar os resultados do consultório? 

As finanças do negócio crescem constantemente?



Se a maior parte das respostas foram negativas, tome cuidado. 

Esses são apenas alguns questionamentos básicos que uma 

gestão financeira razoável deve atender. 

Lembre-se: mesmo que sua principal vocação seja cuidar dos 

pacientes, para que você possa dar continuidade nos seus 

atendimentos, seu consultório precisa estar ativo e, para isso, a 

gestão financeira tem um papel importantíssimo. 

As finanças pessoais também são fundamentais, e acompanhando 

este eBook, você aprenderá boas práticas que também te ajudarão 

na sua vida pessoal. 

Falando em boas práticas, vamos aprender os principais conceitos 

básicos de gestão financeira para consultórios? 
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Conceitos básicos
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Antes de abordarmos os principais conceitos da Gestão 

Financeira, é fundamental enfatizarmos a importância da visão dos 

profissionais de saúde como empreendedores. 

A partir do momento em que administra seu próprio consultório, 

ou até mesmo um espaço de coworking, você se torna um médico 

empreendedor. Por isso, conhecer os conceitos que a seguir é um 

passo essencial para evitar erros comuns de gestão financeira. 

Metas x Objetivos
Metas e objetivos são constantemente 

confundidos, e muitos pensam que representam 

a mesma coisa. O fato é que existe, sim, uma 

diferença entre eles.

Pense nos objetivos como tudo que você quer 

alcançar a longo prazo. 

Eles costumam ser mais globais, como por exemplo, o objetivo de 

conquistar 50% da base de pacientes da região sul de São Paulo. 

As metas, por sua vez, são feitas para alcançarmos objetivos. Para 

conquistar 50% da base de pacientes, você pode ter metas como:

Fidelizar 70% dos pacientes que já frequentam o consultório

Investir na modernização das instalações até junho, etc.
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Uma boa dica na hora de estabelecer suas metas e 
objetivos é determinar um período, como “Fidelizar 
70% dos pacientes em 6 meses”. Assim, suas metas e 
objetivos conseguem ser ainda mais assertivos.

Imagine que… com um fluxo de caixa mensal, você tenha 

percebido que todo dia 25 do mês fica com um saldo 

negativo, pelo fato das despesas com maiores valores 

serem pagas entre o dia 20 e 25.

Esses conceitos podem não parecer muito essenciais no começo, 

mas quando abordamos o tópico de planejamento financeiro, eles 

serão essenciais para que você possa garantir o bom 

funcionamento do negócio.

Fluxo de caixa
O fluxo de caixa irá mostrar todas as entradas e saídas de dinheiro 

do caixa do seu consultório. Resumindo, ele irá centralizar todas 

as receitas e despesas em um único local, garantindo uma ótima 

visualização sobre sua situação financeira atual.

 Você pode organizar seu fluxo de caixa de forma diária, semanal, 

mensal, ou como preferir. O ideal é que você utilize seu fluxo de 

caixa de forma inteligente, para manter o saldo da empresa 

sempre positivo. 

https://blog.iclinic.com.br/planejamento-financeiro-clinica/
https://content.iclinic.com.br/planilha-fluxo-de-caixa-para-clinicas/
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Porém..., o recebimento de receitas costuma ser mais equilibrado, 

principalmente, nas duas primeiras semanas do mês, em que os 

planos de saúde realizam seus pagamentos. 

Se você alterar algumas despesas para serem pagas nas duas 

semanas iniciais, consegue manter o fluxo de caixa equilibrado. 

Esse é apenas um exemplo que mostra como o fluxo de caixa pode 

ajudar no controle das movimentações financeiras. 

Custos fixos e variáveis
Muitos profissionais assumem que “custos são custos”, e que 

devem ser tratados da mesma maneira. Porém, essa forma de 

gestão pode dificultar suas chances de reduzir gastos e organizar 

as finanças. 

É fundamental conhecer a diferença entre custos fixos e variáveis.

Custos fixos são as despesas constantes, independem da 

quantidade de pacientes que você atende ou quantos dias 

trabalhou. Podemos citar custos como aluguel, salários dos 

colaboradores, contas de água e energia. Apesar do valor variar 

mensalmente, ele é constante e normalmente tem uma média. 

Custos variáveis são os que sofrem influência de outros 

fatores, como o volume de pacientes atendidos e 

procedimentos realizados no mês. Por exemplo, materiais 

descartáveis, como luvas e ácool gel. 
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Com uma boa visão de quais são seus maiores gastos, você pode 

trabalhar planos de ações para otimizar recursos, como comprar 

materiais descartáveis diretamente de uma empresa fornecedora, 

obtendo um custo-benefício melhor. 

Capital de Giro
Todo investimento, reservado para manter 

seu negócio funcionando a longo prazo, é 

chamado de capital de giro. 

Muitas vezes, seu consultório não conseguirá se manter apenas 

com o lucro, principalmente, nos primeiros meses, uma vez que 

sua base de pacientes está sendo construída. Ainda assim, você 

terá custos com estoques de material ao longo do ano, pagamento 

de fornecedores e impostos, entre outras despesas operacionais. 

Por isso, durante seu planejamento, é essencial calcular quanto 

investimento será necessário para ter um capital de giro seguro. 

Dessa forma, mesmo em situações de emergência como conta no 

vermelho, você ainda terá uma reserva para recorrer.

Ponto de equilíbrio
Assim como o capital de giro, o ponto de equilíbrio também é 

necessário para manter a segurança financeira do seu consultório. 

Ele irá representar quanto de  receitas será necessário para que 

elas se igualem com as despesas. 

https://content.iclinic.com.br/ebook-capital-de-giro-para-clinicas/


Ou seja, você conseguirá avaliar o número de  pacientes que 

precisam ser atendidos no mês, para que sua conta não fique no 

vermelho. Dessa forma, evita prejuízos que podem levar a falência 

do seu negócio. 

Você pode calcular seu ponto de equilíbrio por esta fórmula:

Agora que você conhece os principais conceitos de gestão 

financeira, iremos para um passo que não pode ser deixado de 

lado na administração: o planejamento financeiro. 
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Ponto de

Equilíbrio =
Custo fixo - custo variável

Receita



Como elaborar o 
planejamento financeiro
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Se você deseja um consultório de sucesso, deve realizar um ótimo 

planejamento financeiro e revisá-lo em diversos momentos. 

Parte dos profissionais de saúde acreditam que o planejamento 

financeiro só é usado durante a abertura do consultório, porém, 

esse pensamento é equivocado. Ele deve ser utilizado durante 

toda a vida do negócio, para minimizar riscos e garantir uma 

organização financeira de excelência. 

Para te ajudar a criar um planejamento de qualidade, separamos 

os seguintes passos: 
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1. Defina seus objetivos

Todo seu planejamento vai derivar desses objetivos, por isso, é 

fundamental estabelecê-los desde o início.

Mapear seus objetivos e metas garantirá que o crescimento do 

negócio nunca seja deixado de lado. Por isso, lembre-se de definir 

quais deverão ser alcançados a longo e curto prazo. 

Imagine que... seu objetivo seja dominar o mercado de 
pacientes que buscam pediatras na região central de sua 
cidade. Levando esse ponto em consideração, separar um 
orçamento para investir em anúncios geolocalizados 
(focados em um local de sua escolha), é um ótimo 
investimento que deve ser colocado no planejamento.
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2. Faça o diagnóstico da 
situação financeira 

Analisar a situação financeira do seu consultório é um processo 

constante e extremamente essencial para identificar pontos de 

melhorias. Portanto, na hora de realizar o planejamento, analise 

qual é o diagnóstico das suas finanças:

A situação financeira do consultório está boa? 

É preciso mais capital para realizar mais investimentos ou 

evitar um caixa no vermelho?

Se acontecer alguma emergência, minha renda atual consegue 

manter o consultório por alguns meses?

Com um diagnóstico preciso das suas finanças, você pode 

identificar fatores que precisam urgentemente serem trabalhados, 

e adicioná-los durante seu planejamento. 
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Você se lembra do ponto de equilíbrio que mencionamos 

anteriormente? Esse passo é muito similar, mas deve visar o 

crescimento financeiro do consultório, e não apenas estabilidade. 

3. Estabeleça o 
orçamento

Imagine que...

Seu objetivo é crescer meu lucro em 30% a cada ano. 

- Qual é o percentual de aumento que meu orçamento deve ter 

todo mês?

- Qual é o orçamento ideal para meu consultório gerar lucro?

Dessa forma, você consegue focar ainda mais no crescimento do 

seu negócio, e garantir que seus pacientes receberão um ótimo 

atendimento por muito tempo. 
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Todos nós desejamos realizar diversas atividades, muitas vezes ao 

mesmo tempo, como trabalhar, fazer um curso, praticar exercícios, 

entre outros. 

Porém, é fato que não temos muito tempo sobrando no dia a dia, e 

precisamos estabelecer prioridades para realizarmos o que é mais 

importante para nós. 

Esse pensamento também vale para os seus investimentos. 

Dependendo dos seus objetivos, um investimento em marketing 

médico pode ser mais vantajoso do que comprar equipamentos 

novos, ou o contrário. 

Na hora de planejar seus investimentos, mantenha sempre em 

mente seus objetivos e o orçamento atual. 

4. Invista com 
inteligência
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Não acompanhar os resultados do seu planejamento é um erro 

fatal, que leva muitas clínicas e consultórios médicos a situações 

emergenciais como caixa no vermelho ou até mesmo falência. 

5. Acompanhe os 
resultados

Imagine que... seu planejamento foi elaborado no início de 
2020. Em março, a OMS decretou a pandemia da COVID-19, 
conhecido popularmente como coronavírus. Essa mudança 
na sociedade e no mercado mercado provavelmente não 
estava nos seus planos, não é mesmo?
.

Mesmo em uma realidade sem grandes mudanças, seu 

planejamento pode estar desalinhado com o mercado atual. Ou 

apenas precisa de melhorias para trazer ainda mais retorno. 

Por isso, nunca esqueça de acompanhar constantemente seu 

planejamento, e caso perceba a necessidade de alterar planos de 

ações ou até mesmo algumas metas, faça. 
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É óbvio dizer que você deve seguir seu planejamento, mesmo que 

ele passe por algumas alterações? Sim, mas precisamos enfatizar: 

tenha disciplina e nunca deixe seu planejamento de lado. 

No próximo tópico, mostraremos como acompanhar os resultados 

financeiros do seu consultório, com a ajuda de algumas métricas. 

Como acompanhar os resultados financeiros do 

consultório
As métricas, conhecidas também como KPIs (Key Performance 

Indicators ou Indicadores-chave de desempenho), medem fatores 

como desempenho e cumprimento de metas e objetivos.

Para analisar sua gestão financeira com assertividade, é essencial 

conhecer e acompanhar as 5 métricas financeiras a seguir:

6. Siga seu 
planejamento

https://blog.iclinic.com.br/indicadores-financeiros-do-consultorio/
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ROI = Receita - custo

custo
x 100

Imagine que... sua receita seja R$ 40.000 e as despesas R$ 

25.000. No final, você chegará a um ROI de 60%.

Um retorno de 60% é bom? Isso depende muito, pois o ROI 

não leva em consideração o tempo de duração do 

investimento. É fundamental estar atento ao contexto em 

que seu ROI está sendo analisado. 

 

CAC

O CAC (Custo de Aquisição por Cliente) representa o valor que 

você gasta para conquistar um novo paciente. 

ROI

O ROI (Retorno sobre Investimento) avalia quanto você ganha em 

relação a quanto você investe. Ou seja, o ROI irá te mostrar quanto 

retorno seu negócio está conseguindo com os investimentos. 

Para calcular o ROI, basta utilizar essa fórmula:
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CAC = Soma de investimento

n° de pacientes atraídos

Imagine que... você investiu R$ 2.500,00 em uma campanha 
no Facebook, e conseguiu atrair 10 pacientes novos. Isso 
significa que seu CAC é de R$ 250,00. 

Se esses 10 pacientes não trazem um retorno maior que R$ 
250,00, significa que você está gastando mais para atrair 
pacientes do que deveria. 

No CAC, investimentos como salário de colaboradores, compra de 

um software médico, anúncios e ligações telefônicas devem ser 

incluídos para que sua conta não seja superficial. 

CRC
O CRC (Custo de Retenção por Cliente) é fundamental para você 

medir quantos pacientes fideliza na sua clínica ou consultório.

Caso o seu CAC seja muito alto, isso significa que alguma de suas 

estratégias precisa ser revista, como o marketing médico da 

clínica, por exemplo.

Você pode estar investindo muito para atrair novos pacientes e 

não obtendo o retorno esperado, ou seja, eles não pagam pelos 

seus serviços o mesmo tanto que você gasta para atraí-los.

Para calcular o CAC, basta uma conta simples como: 
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CRC = Soma de investimento

n° de pacientes fidelizados

Imagine que...  você investe R$ 300,00 por mês e, nesse 

mesmo período, o total de pacientes fidelizados tenha sido 

30, o seu CRC é de R$ 10,00 por paciente.

 

Assim, você consegue acompanhar quantos pacientes são 

fidelizados na sua clínica, qual é o custo de fidelizá-los, e qual é o 

retorno que eles estão trazendo para o seu negócio.

Conquistar um novo paciente é muito mais caro do que fidelizar 

um que já conhece seu serviço, segundo o especialista em 

marketing Philip Kotler.

Por isso, muitos médicos empreendedores estão apostando cada 

vez mais no marketing de relacionamento, e em outras 

estratégias que focam em fidelização de pacientes.

Imagine que, para fidelizar pacientes, você aposta no excelente 

atendimento e, além disso, investiu em treinamento da equipe e 

numa estratégia de e-mail marketing. 

A conta é igual ao CAC, basta calcular: 
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Imagine que... no mês, seu faturamento total foi de R$ 
35.000,00 e 240 pacientes foram atendidos. Isso significa 
que o Ticket Médio é de R$ 145,83 por paciente.
Se o seu CAC é de R$ 90,00, você está conseguindo 
R$55,83 de retorno com os pacientes que atraiu.

O Ticket Médio usa o faturamento total, não abatendo despesas 

como contas e salários. Por isso, é essencial avaliar se seu Ticket 

Médio está de fato trazendo lucro; do contrário pense em planos 

de redução de custos ou aumento de ticket médio. 

Taxa de Absenteísmo
Você sabe dizer qual é a taxa de absenteísmo do seu consultório? 

Quantos pacientes faltam em um mês, ou em um ano? >> Faça 

aqui o cálculo estimado.

Conhecer a taxa de absenteísmo te ajudar a identificar se as faltas 

dos pacientes estão ultrapassando os limites do cenário ideal do 

seu consultório.

Ticket Médio

O Ticket Médio é um indicador que mostra o valor médio que cada 

paciente traz para o seu consultório. Para calculá-lo, basta dividir 

o valor do faturamento total da clínica, por cada paciente atendido 

em um determinado período.

https://docplanner.typeform.com/to/N60rew?id=xxxxx
https://docplanner.typeform.com/to/N60rew?id=xxxxx
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Imagine que...  em uma semana, você teve 40 

agendamentos. Desses 40, 12 pacientes faltaram e alguns 

nem entraram em contato para remarcar ou cancelar. 

Se suas consultas custam em média R$ 100,00, você 

deixou de ganhar R$ 1.200,00 em apenas uma semana, 

além de ter reservado horários que não foram utilizados.

 Existem algumas práticas para ajudar na redução das faltas, como 

ligar para confirmar cada consulta ou contratar um serviço de 

lembretes automáticos, o que é ainda mais produtivo. 

Ferramentas para confirmação de consultas automáticas 

oferecidas pelo iClinic e Doctoralia são ótimos exemplos que 

podem reduzir as faltas de pacientes de forma prática e simples.  

Manter sua taxa de absenteísmo baixa é essencial para garantir o 

rendimento financeiro. Além disso, faltas frequentes podem ser 

sinal que seus pacientes não estão fidelizados.

Telemedicina na redução do absenteísmo

Não é apenas na diminuição do isolamento social que a 

Telemedicina tem contribuído para as clínicas e consultórios.

Imprevistos acontecem, e uma vez ou outra um paciente pode 

não conseguir avisar que irá faltar, mas o absenteísmo prejudica o 

seu rendimento financeiro de forma drástica.

https://blog.iclinic.com.br/reduza-faltas-com-iclinic/
https://academy.doctoralia.com.br/agenda-doctoralia/#comunicacao
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O atendimento à distância 

também surge como uma 

importante modalidade 

para diminuir as faltas não 

justificadas.

Especialmente em casos 

em que o paciente está em 

fase de monitoramento,

ou quando o exame físico não é essencial, você pode oferecer a 

alternativa de remanejar a consulta para o ambiente online, 

economizando especialmente o tempo de deslocamento. A 

Telemedicina está aumentando a acessibilidade às consultas de 

especialidades médicas e reduzindo custos associados.

Como os lembretes automáticos, que mencionamos na página 

anterior, basta enviar um link personalizado para este paciente e 

iniciar a consulta de qualquer lugar com conexão com internet. 

Aqui é possível encontrar 6 boas práticas para ajudar o paciente se 

preparar para uma consulta à distância.

Dica de ouro! Produza relatórios frequentemente e centralize-os 

em um único local. Um sistema para gestão de consultórios te 

ajuda na organização e assertividade das análises.

https://blog.doctoralia.com.br/telemedicina-em-tempo-de-covid-boas-praticas-para-compartilhar-com-pacientes
https://blog.doctoralia.com.br/telemedicina-em-tempo-de-covid-boas-praticas-para-compartilhar-com-pacientes
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Você acha que investimento é apenas para quem tem muito 

dinheiro? Diferente do que muitos pensam, não é preciso ter uma 

renda alta para começar a investir. 

É possível começar com R$ 30,00 ou R$ 100,00, e ainda assim 

obter lucro. Além disso, é possível encontrar investimentos sem 

riscos de perda financeira, apesar do lucro não ser tão alto quanto 

outros que não possuem garantia. 

A verdade é que existe um tipo de investimento para cada perfil de 

investidor, e você pode descobrir o que é ideal para você. Neste 

capítulo, iremos ensinar o básico sobre como começar a investir.

O que é e porque investir?

 Investimento é tudo aquilo em que aplica-se 

dinheiro para conseguir lucro no futuro.

Quando falamos em adquirir equipamentos 

mais eficientes e que consumam menos 

energia do consultório, já estamos 

investindo. Ou quando aplicamos as 

economias na Bolsa de Valores, por exemplo. 

https://content.iclinic.com.br/ebook-investimento-para-medicos
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Conseguiu enxergar alguns motivos para começar a investir? Com 

investimento você pode gerar renda para implementar melhorias 

no seu consultório, sem que nenhum lucro seja gasto. 

Além disso, pode ter mais reservas e aumentar seu capital de giro, 

garantindo mais segurança para a situação financeira do negócio.

Como começar a investir?

Você já entendeu que faz mais sentido investir dinheiro do que 

deixar ele parado, certo? Mas vale a pena investir com pouco? 

A resposta é: sim! Existem vários tipos de investimento em que o 

valor mínimo é menor do que R$ 100. O mais importante é que 

você mantenha a constância, ou seja, todo mês precisa separar 

uma quantidade e fazer a aplicação no investimento. 

Para entender melhor o conceito de investimento, pense 
na diferença entre salário e renda. Salário é conquistado 
com trabalho, ou seja, você precisa trabalhar para 
recebê-lo. Já a renda vem de forma orgânica, sem que 
você precise trabalhar.. 

Diferente de “guardar dinheiro” ou “poupar dinheiro”, ao invés de 

deixar suas economias paradas, sem nenhuma função, o 

investimento consegue que seu orçamento renda sozinho.
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Vários simuladores online estão disponíveis na internet para te 

ajudar a avaliar como seria se você começasse a investir agora com 

a renda que tem.

Assim como qualquer outro projeto que você for fazer na sua 

carreira ou na sua vida pessoal, o primeiro passo é estudar. 

Além de trazer segurança, o conhecimento traz independência. 

Mesmo que decida ter uma assessoria ao seu lado, você poderá 

opinar sobre como quer que seu dinheiro seja aplicado. 

Não existe fórmula mágica para começar a investir, da mesma 

forma que não existe uma receita que faz os negócios darem 

certo. Tudo depende dos seus objetivos e da forma como você 

quer administrar sua clínica e suas finanças. 

O intuito desse conteúdo é trazer dicas básicas para que você 

perca o medo de investir. 

Existem algumas questões que você precisa ter em mente 

no momento em que for investir:

- Em quanto tempo quero recuperar o dinheiro? 

- Aceito correr riscos para ter mais lucro?

 - O que farei com o dinheiro ao término do investimento?

Essas respostas te darão um norte sobre em quais tipos de 

investimento colocar seu dinheiro e quanto aplicar.
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Se você for um investidor conservador, 

aquele que não quer perder dinheiro e 

deseja uma garantia, investimentos como 

Tesouro Direto e CDB são mais indicados. 

Porém, caso você tenha mais 

experiência e queira arriscar para 

conseguir uma renda alta, investir 

na Bolsa e em Fundos Imobiliários 

podem ser ótimas opções. 

Se a prática realmente faz sentido para a sua realidade, procure 

ferramentas e esquemas como as que trouxemos e conte com a 

ajuda de um especialista, seja por meio de uma consultoria ou 

vídeos no Youtube. 

Agora, mostraremos quais são os principais tipos de investimento 

para os profissionais que estão começando nessa jornada!

Principais tipos de investimento

Alguns investimentos são mais recomendados para quem está 

começando a investir, por não serem muito complexos ou não  

possuírem tantos riscos
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Vamos conhecer melhor cada um deles?

Tesouro Direto: é uma das formas 

mais seguras de investimento, e 

também uma das que rende menos. 

Nele, você investe em títulos públicos 

emitidos pelo Governo Federal. Para 

aplicar no Tesouro Direto, o mínimo 

são R$ 30,00.

Ações: ações são títulos de propriedade que você 

compra de empresas com capital aberto, ou seja, estão 

em bolsas de valores. Não é possível saber exatamente 

seu ganho ao final do período de investimento, que 

costuma ser a longo prazo.

CDB: o Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um 

investimento de renda fixa emitido por bancos. É como 

se você estivesse realizando um empréstimo para uma 

instituição bancária. Os CDBs com prazos mais longos 

de investimentos costumam render mais, e é necessário 

no mínimo R$ 1.000,00 para começar a investir.

Todo CDB, LC, LCI e LCA possuem a proteção do FGC 
(Fundo Garantidor de Créditos), ou seja, investimentos de 
até R$ 250.000,00 são protegidos.
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Fundos Imobiliários têm risco de investimento. Você 
pode receber abaixo do esperado, ou até mesmo 
perder dinheiro. Porém, é um tipo de investimento que 
rende mais, justamente por conta desse risco. 

Fundos Imobiliários: são investimentos realizados através da 

Bolsa de Valores, onde você pode investir em ativos imobiliários 

e ganhar renda com instituições como hospitais e faculdades.
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Como evitar erros comuns 
na Gestão Financeira
Os erros que vamos listar são os mais cometidos pelos 

profissionais de saúde, principalmente no início. Por isso, faça 

anotações, imprima esse capítulo, faça tudo que achar necessário 

para não cometê-los. 

1. Esquecer de registrar movimentações financeiras
Não adianta tentar analisar a vida financeira da sua clínica se você 

esquece de registrar todas as movimentações financeiras. 

Por isso, acostume-se a registrar tudo e seja rígido consigo. É a 

única forma de fazer disso um hábito e, com o tempo, você 

passará a fazer esses registros de forma cada vez mais natural. 

Hoje, softwares como iClinic e Doctoralia já oferecem uma seção 

dedicada aos relatórios que é integradas à agenda do consultório. 

Isso possibilita que acompanhar detalhadamente os ganhos por 

paciente e até estimar as perdas por faltas não justificadas.

https://blog.iclinic.com.br/reduza-faltas-com-iclinic/
https://academy.doctoralia.com.br/agenda-doctoralia/#comunicacao
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2. Não separar o capital de giro
Seja na sua clínica ou na sua vida pessoal, reservar um dinheiro 

para emergências e prever cenários pessimistas é fundamental 

para garantir segurança e estabilidade no seu futuro. 

Imagine que seu consultório entra em uma situação de 

emergência, mas você não tem reservas para manter-se nesse 

período? Ou que gastou todo seu capital de giro? O resultado 

pode ser devastador e acabar com tudo o que você conquistou.

3. Investir ou comprar por impulso
Assim como a maioria das pessoas, muitos profissionais de saúde 

investem e compram ferramentas por impulso, e esse hábito pode 

ser fatal, inclusive, para a sua vida financeira pessoal. 

Então, lembre-se sempre de avaliar se seu investimento ou 

compra são realmente úteis e necessários.

4. Não revisar o 

planejamento inicial 
Rever seu planejamento 

financeiro e fazer alterações 

quando necessário é um passo 

muito importante e que muitas 

vezes é deixado de lado.



Provavelmente, os planos que você pensou no começo do ano, 

podem não fazer mais sentido seis meses depois, e não tem 

problema nenhum atualizá-los para garantir que suas decisões 

continuarão assertivas. 

Sempre revise e atualize seu planejamento. Isso é um ato de 

prudência e te ajuda a proteger as despesas.

5. Não investir
Investir o seu dinheiro para que ele trabalhe por você é mais fácil 

do que parece. E, isso não quer dizer só investir em ações. 

Como você viu no capítulo sobre Investimento, existem vários 

títulos e fundos no mercado que te ajudam a manter o valor do 

seu dinheiro, sem correr riscos. 

Normalmente esses títulos estão associados à inflação - e alguns 

são até mesmo isentos de impostos. O importante é que você 

invista o seu dinheiro para, futuramente, conseguir utilizá-lo para 

o crescimento do seu negócio e na experiência do seu paciente. 

Viu só como é fundamental ficar atento para não cometer esses 

erros que podem causar enormes dores de cabeça no futuro?
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Consultório no vermelho: 
e agora?
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Uma situação preocupante definitivamente é estar no vermelho. 

As dívidas não param de acumular, e parece que é impossível 

reverter a situação, tudo saiu de controle. 

O bom é que essa situação pode ser revertida. Caso esse seja seu 

caso, vamos explicar tudo que precisa fazer para tirar seu 

consultório do vermelho e como identificar esses sinais de perda 

com antecedência. 

1. Como identificar uma situação de risco?
A forma mais fácil de identificar uma situação de risco, é analisar a 

saúde financeira da sua clínica constantemente, principalmente, 

por meio das métricas que citamos no eBook.

https://blog.iclinic.com.br/melhor-forma-de-sair-do-vermelho/
https://blog.iclinic.com.br/melhor-forma-de-sair-do-vermelho/
https://blog.iclinic.com.br/melhor-forma-de-sair-do-vermelho/


Muitos médicos se esquecem ou deixam de lado a produção de 

relatórios financeiros, mas eles são essenciais para saber qual é o 

estado financeiro atual do seu consultório.

Fatores como dívidas, aumento de custos, mudança negativa no 

fluxo de caixa, diminuição de agendamentos, ROI baixo, mostram 

que sua clínica está em uma situação que pode se tornar perigosa.

 

Caso já tenha identificado que o seu consultório está no vermelho, 

é hora de pensar nas próximas medidas, mas primeiro, lembre-se: 

não se desespere.  

2. Comece organizando suas dívidas 
Organize as dívidas que o seu 

negócio possui, e centralize as 

informações em um único local, 

seja um papel, planilha ou sistema 

de gestão. 

Adicione informações como valores 

e para quem está devendo. Agora 

que você tem tudo organizado, é 

hora de começar a pensar em 

planos de ação.
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3. Busque renegociar as dívidas

Com exceção das dívidas que não podem ser negociadas, é 

fundamental que você considere renegociar as dívidas. Uma nova 

negociação de datas pode te dar mais tempo para conseguir quitar 

todas as multas com menos prejuízos. 

Caso você não se sinta seguro, não hesite em contar com a ajuda 

de um especialista em finanças, como um contador.

 

4. Diminua os custos do consultório ao máximo

Apesar desse tópico parecer óbvio, existem algumas maneiras 

inteligentes de reduzir custos às vezes são negligenciadas.

Faça uma lista dos custos fixos e variáveis da sua clínica. Depois, 

da mesma forma que organizou suas dívidas, deixe no topo 

aqueles que são prioridade, ou seja, aqueles que garantem o bom 

funcionamento do consultório. Todos os custos que ficarem no 

final da lista, podem ser remanejados, pois não são tão essenciais 

para o seu negócio no momento. 

Identifique de maneira visual quais as dívidas com juros e 
multas mais altas, além daquelas que são negociáveis. 
Coloque no topo as dívidas que serão suas prioridades 
(as que você precisa pagar o mais rápido possível). 
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Despesas como folhas de papel e copos descartáveis podem ser 

cortadas, e todo dinheiro que sobrar dessa economia deve ser 

direcionado para o pagamento de dívidas. 

5. Tome ainda mais cuidado com o 

absenteísmo
As faltas dos pacientes provocam uma perda 

de dinheiro considerável, algo extremamente 

perigoso para um consultório no vermelho. 

Nesse momento, é ainda mais essencial que você utilize alguma 

estratégia para evitar que os pacientes faltem. Caso você trabalhe 

com pagamentos de consultas parcelados, lembre-se de 

certificar que todos os pagamentos estão sendo realizados dentro 

do prazo. 

Essas são algumas práticas recomendadas para médicos que 

querem sair do vermelho e retomar a saúde financeira do 

consultório.
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Conclusão
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Além de aprender como elaborar um planejamento financeiro e a 

importância do acompanhamento de resultados, você expandiu 

seus conhecimentos sobre investimento e métricas financeiras. 

Esperamos que as dicas tenham sido úteis, e que a administração 

das finanças do seu consultório melhore de alguma forma. Não se 

esqueça: você pode revisitar este eBook sempre que necessário.

Obrigada por ter lido todo o conteúdo, e até a próxima! 

Ao longo deste eBook, você 

aprendeu conceitos de Gestão 

Financeira, assim como técnicas 

que podem otimizar suas finanças 

e mantê-las organizadas. 



Sobre a iClinic
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A iClinic é uma empresa que oferece como principal solução um 

software médico especializado em gestão de clínicas e 

consultórios médicos, que pode ser acessado de qualquer lugar. 

Nossa missão é empoderar o médico independente a administrar 

seu negócio da melhor forma, com a ajuda da tecnologia e de 

conteúdos educativos oferecidos através dos nosso canais, como 

blog, cursos e canal no Youtube.

Queremos tornar o atendimento aos pacientes mais eficiente e 

possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais promissoras 

do Brasil, a iClinic já passou pelo programa de aceleração da 

Rockstart, em Amsterdã, e no Vale do Silício. 

Entre as ferramentas oferecidas pelo software, estão: prontuário 

eletrônico, prescrição de medicamentos, agenda online, 

confirmação de consultas por SMS e e-mail, marketing e gestão 

financeira. 

Confira mais em iclinic.com.br

https://iclinic.com.br


Sobre a Doctoralia
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A Doctoralia é a plataforma líder global em agendamento de 

consultas. Parte do Grupo DocPlanner, o maior marketplace de 

saúde do mundo, conectamos profissionais de saúde e pacientes, 

melhorando o relacionamento entre eles. 

Pacientes podem tirar dúvidas, opinar e encontrar especialistas 

gratuitamente. Já médicos, clínicas e hospitais têm um software 

de gestão à disposição, com diferentes modalidades de benefício:

Melhorar a comunicação com os pacientes, a presença e imagem 

online e a rotina do consultório.

A empresa ainda incorporou recentemente entre seu pool de 

soluções uma ferramenta de Telemedicina, disponível em diversos 

países da Europa e América.

Já para centros médicos com mais de 20 especialistas, a 

experiência vai além. A Doctoralia recentemente incluiu em seu 

portfólio de produtos o TuoTempo, um CRM completo e avançado 

que foca no relacionamento com o paciente por meio da 

integração de diversos serviços online em uma única plataforma.

Quer saber mais? Acesse: academy.doctoralia.com.br 
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https://www.doctoralia.com.br/
https://academy.doctoralia.com.br/agenda-doctoralia
https://academy.doctoralia.com.br/agenda-doctoralia
https://academy.doctoralia.com.br/telemedicina
https://clinicas.doctoralia.com.br/tuotempo
http://academy.doctoralia.com.br


Uma parceria

Trabalhando para o sucesso de clínicas e médicos autônomos.


