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QUAL A IMPORTÂNCIA DO
CAPITAL DE GIRO

NA CLÍNICA?
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Por que falar em 
capital de giro?
Quantas	vezes,	durante	a	formação,	os	profissionais	de	saúde	foram	

preparados,	treinados	ou	até	mesmo	introduzidos	em	conceitos	

de	administração	fundamentais	para	iniciar	um	empreendimento,	

seja	alugar	uma	sala	ou	abrir	seu	próprio	consultório?	

A	gente	sabe	que	ter	um	consultório	vai	além	de	se	dedicar	ao	cuidado	da	saúde	

dos	pacientes,	é	preciso	ser	um	Médico Gestor.	Afinal	tratará	de	assuntos	

comerciais,	de	contratação	de	pessoal,	compra	de	equipamentos,	administração	

de	estoque,	controle	financeiro	e	uma	infinidade	de	atividades	extras!

E	para	ter	tudo	isso	equilibrado,		o	primeiro	tema	que	um	gestor	de	

consultório	médico	precisa	ter	conhecimento	é	o	Capital de Giro. É 

essencial	saber,	de	fato,	qual	é	a	realidade	financeira	do	negócio.

http://blog.iclinic.com.br/gestao-financeira-para-medicos/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
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O que é capital de giro 
Pensando	na	realidade	de	uma	clínica	médica,	o	capital	de	giro	é	o	capital	

necessário	para	financiar	a	continuidade	das	operações	da	clínica.	Ou	

seja,	recursos	financeiros	para	financiar	pacientes	(recebimentos	a	prazo),	

pagar	fornecedores,	impostos,	salários	e	despesas	operacionais.	Pode	

incluir	nessa	conta	valores	em	moeda	e	também	contas	a	receber.	

Conforme	o	próprio	nome	indica,	o	capital	de	giro	está	relacionado	com	

todas	as	contas	financeiras	que	giram	ou	movimentam	o	dia	a	dia	da	clínica.

Na	abertura	de	uma	clínica,	ela	precisa	de	recursos	financeiros	

para	se	constituir	e	para	sobreviver	ao	longo	do	tempo,	

ou	seja,	de	Investimento	Fixo	e	Capital	de	Giro.

Investimento Fixo

Corresponde	às	despesas	iniciais	com	os	itens	necessários	para	o	

funcionamento	do	consultório,	que	podem	ser	aquisição	de	máquinas,	

móveis,	imóvel,	salas,	equipamentos	e	qualquer	outro	recurso	

responsável	por	manter	as	atividades	da	clínica.	Estimar	qual	será	

o	investimento	fixo	necessário	é	um	dos	primeiros	passos	de	um	

plano	financeiro.	Mesmo	que	a	clínica	já	exista,	é	importante	realizar	

essa	etapa,	para	você	ter	documentado	todo	seu	patrimônio.

http://blog.iclinic.com.br/tecnologia-movel-facilita-o-dia-dia-dos-medicos/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
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Capital de Giro

O	capital	de	giro	diz	respeito	a	valores	monetários	que	a	clínica	tem	no	

caixa,	na	conta	corrente	do	banco,	nas	contas	a	receber	ou	no	estoque	para	

suportar	as	oscilações	do	fluxo	de	caixa.	Todo	negócio	precisa	de	capital	de	

giro	para	pagar	seus	débitos	e	ter	um	fôlego	para	novos	investimentos.

Imagine	que,	principalmente	no	começo	do	seu	consultório,	você	

investiu	todo	o	dinheiro	em	imobilizados	ou	então	pegou	o	lucro	

do	mês	para	pagar	suas	contas	pessoais,	então	como	faria	para	

pagar	as	contas	no	começo	do	mês	seguinte?	Sem	liquidez	imediata,	

ou	seja,	dinheiro	em	caixa	ou	na	conta	bancária,	seria	necessário	

emprestar	de	terceiros,	gerando	mais	dívidas	ao	longo	do	tempo.

Para	saber	a	quantidade	de	capital	de	giro	que	se	deve	manter	por	mês,	

leve	em	consideração	os	prazos	praticados	pela	clínica,	que	podem	ser:

 — Prazo	médio	recebido	de	fornecedores;

 — Prazo	médio	de	estocagem;

 — Prazo	médio	concedido	aos	pacientes.

 — Prazo	de	recebimento	dos	convênios.

Quanto	maior	o	prazo	de	pagamento	oferecido	aos	pacientes	e	quanto	

maior	o	prazo	de	estocagem,	maior	a	necessidade	de	capital	de	giro.

A	situação	ideal	para	a	clínica	é	buscar	os	maiores	prazos	possíveis	para	pagar	

os	fornecedores	e	os	menores	prazos	possíveis	para	receber	dos	pacientes.	

Porque	assim	você	terá	mais	folga	para	executar	seus	pagamentos.

Atente-se	a	todos	os	prazos	financeiros	da	clínica.	Não	comprometa	

seus	recursos	antes	de	saber	quando	precisarão	ser	usados.	

Por	exemplo,	apesar	de	no	fim	do	mês	todas	as	contas	baterem,	

talvez	no	meio	do	mês	você	precise	efetuar	um	pagamento	alto	

e	não	ter	recursos	disponíveis	no	momento	necessário.

É	fundamental	que	seja	realizado	o	monitoramento	de	

capital,	pois	ele	sofre	o	impacto	das	mudanças	econômicas	

que	seu	consultório	pode	enfrentar	ao	longo	do	ano.	

Essas	dificuldades	relativas	ao	capital	de	giro	numa	clínica	podem	

ocorrer por diversos fatores. Os principais são o aumento dos custos, 

redução de pacientes, concorrência e pacientes inadimplentes. 
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Afinal,  por que o 
capital de giro é 
importante na clínica? 
Seja	qual	for	o	empreendimento,	é	preciso	ter	alguma	segurança	quanto	

aos	valores	que	serão	necessários	para	começar	a	investir	na	ideia.	O	

capital	de	giro	te	assegura	que	tudo	vai	ficar	dentro	do	planejado,	por	isso	

é	muito	recomendado	que	se	tenha	total	controle	financeiro	da	clínica. 

Quando	você	abre	uma	clínica,	o	capital	de	giro	é	o	que	faz	ela	funcionar	

enquanto	o	volume	de	pacientes	não	é	grande	o	suficiente	para	equilibrar	

as	contas	a	pagar	e	a	receber,	de	modo	que	essa	operação	gere	lucro.	

O	controle	se	faz	através	do	fluxo	de	caixa	e	da	gestão	minuciosa	

das	operações	financeiras	diárias	da	sua	clínica	ou	consultório.	

Outra	boa	razão	para	se	conhecer	a	realidade	financeira	do	seu	

negócio	é	que	assim	que	você	abrir	as	portas	de	seu	consultório	estes	

valores	devem	começar	a	“correr”	e	como	não	se	sabe	com	certeza	

qual	será	o	retorno	financeiro,	é	bom ter um índice de segurança,	

isto	é,	uma	quantia	reservada	para	bancar	as	despesas	fixas	por	um	

período,	até	que	a	entrada	de	valores	possa	bancar	esses	custos.	

Além	do	capital	de	giro	servir	para	manter	o	consultório	funcionando	sem	

riscos,	é	bom	pensar	em	um	outro	tipo	de	reserva	para	bancar	desafios	

e	inovações	muitas	vezes	necessárias	na	área	da	saúde.	Com	esse	fundo	

de	reserva	você	consegue	planejar	e	decidir	qual	o	próximo	passo	que	

pode	ser	dado	para	manter	sua	clínica	sempre	moderna	e	competitiva.	

http://blog.iclinic.com.br/conheca-5-dicas-basicas-de-controle-financeiro-de-clinicas/?utm_source=backlink&utm_medium=blog&utm_campaign=medico-empreendedor-capital-de-giro-da-clinica-como-gerenciar%3F
http://blog.iclinic.com.br/5-erros-de-fluxo-de-caixa-em-consultorios-que-voce-precisa-evitar/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/como-implantar-inovacoes-tecnologicas-na-area-da-saude/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/como-implantar-inovacoes-tecnologicas-na-area-da-saude/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
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O que você precisa 
saber antes do cálculo
O	cálculo	de	capital	de	giro	requer	planejamento.	Faça	as	contas	e	registre o 

quanto seu consultório terá de contas fixas e variáveis.	Primeiro	contabilize	

todos	esses	valores	e	ainda	considere	uma	margem	para	imprevistos.		

Uma	dica	é	estipular	um	tempo,	imagine	que	o	seu	Capital	de	Giro	

inicial	deve	garantir	o	pagamento	de	contas	fixas	por	até	3	meses,	para	

os	casos	em	que	o	consultório	está	iniciando	os	atendimentos.

Ou	seja,	o	valor	da	consulta,	o	valor	de	exames	ou	qualquer	outro	serviço	

que	a	clínica	oferece	precisam	ser	definidos	incluindo	o	pagamento	

de	salário,	de	mensalidade	de	software,	medicamento	administrado,	

etc.	Dessa	forma,	você	pode	se	programar	para	manter	o	capital	de	

giro,	que	mantém	a	clínica	funcionando,		seguro	e	disponível.	

Em	seguida	é	fundamental	conhecer	pelo	menos	esses	três	

critérios	antes	de	calcular	o	Capital	de	Giro	da	sua	clínica:	

1) Gestão de custos e preços dos serviços que a clínica oferece;

2) Fazer o fluxo de caixa; 

3) Saber qual o índice de lucratividade da clínica.

O	lucro	que	se	espera	vem	por	meio	da	prestação	de	serviços	

médicos,	certo?	Isso	quer	dizer	que	toda	a	precificação	deve	

levar	em	conta	os	custos	atrelados	e	o	controle	do	fluxo	de	caixa.  

Vamos	então	passar	por	esses	critérios	antes	do	cálculo:
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Como saber se a precificação 
da clínica está correta? 

Como	é	muito	importante	que	haja	um	equilíbrio	no	momento	de	definir	

o	preço	da	consulta	e	dos	serviços	prestados,	usar	dados	é	sempre	o	

melhor	recurso.	Somente	levando	em	conta	os	números	é	possível	ter	

certeza	de	que	sua	tabela	de	preços	está	gerando	o	lucro	esperado.

Então	como	acertar?	É	preciso	muita	organização.	Primeiro,	contabilize	o	valor	

dos materiais utilizados	em	cada	consulta	ou	procedimento.	Para	os	materiais	

que	não	são	descartáveis	ou	são	utilizados	mais	de	uma	vez,	estime	o	valor	por	

quantidade	utilizada	ou	o	número	de	vezes	que	ele	pode	ser	reaproveitado.	

Depois,	estime	o	valor	a	ser	cobrado	pela	mão de obra,	tanto	do	médico	

envolvido	quanto	de	terceiros,	como	assistentes,	enfermeiros	e	secretárias.

Também	é	importante	realizar	uma	pesquisa	de	mercado.	Conhecer	os	

valores	cobrados	pela	concorrência	guiará	para	que	os	preços	da	sua	clínica	

não	sejam	desproporcionais	e	sigam	uma	estratégia	de	precificação.

Como fazer fluxo de caixa 

O	fluxo	de	caixa	e	o	capital	de	giro	são	itens	básicos	e	de	maior	

importância	na	gestão	financeira	de	uma	clínica.	Ter	o	fluxo	de	caixa 

organizado	e	bem	gerenciado	permite	emitir	relatórios	financeiros.	Que	

por	sua	vez,	contribuem	para	enxergar	com	clareza	a	lucratividade	da	

clínica	e	te	ajuda	a	tomar	as	decisões	certas	para	o	seu	negócio.

E	para	fazer	seu	caixa	ser	rentável,	sugerimos	que	seja	feito	o	

melhor	uso	dele.	Registre	as	entradas e saídas de valores,	só	assim	

você	evita	o	desequilíbrio	entre	o	recebimento	e	o	pagamento	das	

obrigações	da	clínica.	A quebra do fluxo de caixa gera a necessidade 

de se usar cada vez mais o capital de giro da clínica.

Dica:	Por	essa	razão,	administrar	o	caixa	significa	também	

saber	pagar	por	produtos	a	vista:	a	chance	do	preço	ser	

mais	atrativo	é	grande,	consequentemente	o	estoque	

aumenta	e	a	lucratividade	sobre	os	custos	também!	

Bom,	para	começar,	dois conceitos são essenciais para fazer fluxo de caixa:	

http://blog.iclinic.com.br/analise-de-custos-e-precificacao-em-consultorios-medicos/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/analise-de-custos-e-precificacao-em-consultorios-medicos/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/entenda-a-importancia-do-fluxo-de-caixa-de-um-consultorio/?utm_source=backlink&utm_medium=blog&utm_campaign=medico-empreendedor-capital-de-giro-da-clinica-como-gerenciar%3F
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Regime de Caixa 
O	seu	objetivo	é	reconhecer	as	receitas,	custos	e	despesas	no	momento	

em	que	elas	acontecem,	ou	seja,	quando	acontece	movimentação	

financeira.	Está	diretamente	relacionado	ao	fluxo	de	caixa,	pois	permite	

uma	visualização	atualizada	e	exata	de	tudo	que	se	tem	num	dado	

momento	como	por	exemplo	recebimento	diário	de	consultas.	

Regime de Competência 
Menos	voltado	para	o	que	acontece	no	dia	a	dia	em	relação	ao	caixa	da	

clínica,	o	regime de competência	tem	o	objetivo	de	antecipar	lançamentos.	

Muito	utilizado	por	grandes	empresas,		porque	nele	não	há	dependência	

de	movimentação	financeira.	Um	exemplo	vai	deixar	mais	claro:	

Imagine	que	você	negociou	com	seu	fornecedor	o	pagamento	de	

materiais	em	duas	parcelas	de	R$100,00	-	uma	para	30	dias	e	outra	

para	daqui	60	dias.		No	regime	de	competência	o	valor	integral	dessa	

operação	-	R$200,00	-		será	contabilizado	no	momento	da	formalização	

da	compra,	no	ato	da	emissão	da	nota	fiscal	pelo	fornecedor.	

E	mesmo	quando	você	for	realizar	o	pagamento	e	sair	dinheiro	do	

caixa	da	clínica,	essa	atividade	já	foi	registrada	e	não	precisará	mais	

constar.		Esse	tipo	de	regime	é	considerado	o	oficial	para	fins	de	

Imposto	de	Renda	e	obrigatório	para	médias	e	grandes	empresas.	

Agora	que	conhecemos	os	diferentes	regimes	é	hora	de	colocar	

em	prática	o	registro	do	fluxo	de	caixa.		Você	usa	Livro	Caixa?	Já	

ouviu	falar?	Ou	usa	algum	sistema	para	registrar	a	movimentação	

da	clínica?	Basicamente	você	pode	fazer	o	fluxo	de	caixa	de	duas	

maneiras:	manualmente	ou	de	forma	automática	e	100%	digital.	

Manualmente,	você	pode	utilizar	um	Livro Caixa	e	registrar,	no	papel,	

todas	as	entradas	e	saídas	de	caixa	ao	longo	do	mês.	O	problema	

desse	método	é	que	dificilmente	você	pode	gerar	relatórios	e	gráficos	

http://blog.iclinic.com.br/caixa-negativo-nao-significa-necessariamente-prejuizo-na-clinica-sabe-por-que/
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a	partir	dos	dados,	sem	contar	que	vai	exigir	muito	do	seu	tempo	

para	realizar	todo	o	registro	manual	e	sem	erros.	Pensar	em	capital	

de	giro	sem	a	facilidade	de	emitir	relatórios	é	muito	arriscado.	

Digitalmente,	você	otimiza	muito	seu	tempo	realizando	os	

registros	ao	fechar	o	atendimento	e	selecionar	qual	procedimento	

está	sendo	realizado	para	aquele	paciente	cadastrado.	

Você	pode	fazer	isso	através	de	um	software	especializado	em	

clínicas	e	consultórios	médicos.	Pesquise	os	disponíveis	no	mercado	

e	faça	sua	escolha	combinando	facilidade	no	uso,	custo	x	benefício	e	

uma	equipe	sempre	disponível	para	fornecer	suporte	à	clínica.

Caso	queira	realizar	os	registros	de	uma	forma	mais	ágil,	sem	precisar	

já	adotar	um	método	totalmente	online,	você pode começar o fluxo 

de caixa através de uma planilha de excel.	Elaboramos	um	modelo	

pronto	para	você	baixar	e	já	começar	a	organizar	tudo:	baixe	aqui. 

http://blog.iclinic.com.br/sistema-de-controle-financeiro-para-clinicas-e-consultorios/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/sistema-de-controle-financeiro-para-clinicas-e-consultorios/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://promo.iclinic.com.br/fluxo_de_caixa_para_clinicas_e_consultorios
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Em	todo	caso,	tenha	em	mente	que	para	fazer	fluxo	de	caixa	o	mais	

importante	é	separar	quais	transações	se	referem	à	entrada	de	

dinheiro	em	caixa	(recebimento	de	consultas,	de	procedimentos,	de	

planos	de	saúde)		e	quais	são	saída	de	dinheiro	do	caixa	(	pagamento	

da	conta	de	aluguel,	água,	luz,	telefone,	funcionários,	etc).	

Dica: Você deve priorizar sistemas integrados com tecnologia em 

nuvem.	Aqueles	em	que	será	possível	realizar	fluxo	de	caixa,	registrar	

entradas	e	saídas	e	emitir	relatórios	financeiros,	além	de	permitir	

otimização	da	agenda,	do	cadastro	do	paciente	e	prontuário	eletrônico. 

Use esta	checklist	para	escolher	funcionalidades	que	um	software	

médico	precisa	oferecer	e	quais	são	ideais	para	seu	consultório.	

Um alerta
Não	dá	para	saber	quais	são	os	gastos,	as	receitas	e	nem	o	lucro	do	seu	

negócio	se	as	suas	contas	pessoais	estiverem	misturadas	com	as	da	clínica.	

Se	suas	finanças	se	encontram	nessa	situação,	alerta vermelho! É preciso 

mudar	urgentemente.	Você	pode	até	mesmo	estar	perdendo	dinheiro	e	não	

saber.	Uma	dica	valiosa	é	usar	um	para	organizar	suas	contas	e	gastos.	É	

muito	recomendado	separá-los	corretamente	do	financeiro	do	consultório.

http://blog.iclinic.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-prontuario-eletronico/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/veja-como-escolher-sistema-ideal-para-sua-clinica-medica/
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Como calcular a lucratividade da clínica

Acompanhar	mensalmente	os	lucros	da	clínica	é	tão	importante	quanto	

saber	no	final	de	um	ano	quais	foram	os	resultados	gerais	e	se	o	capital	

de	giro	que	a	sua	clínica	gerou	no	período	foi	suficiente.	Isso	só	é	possível	

executando	o	cálculo	de	lucratividade	e	observando	relatórios	financeiros.	

A	lucratividade	de	uma	clínica	é	calculada	por	meio	da	seguinte	fórmula:	

Lucratividade = (Lucro Líquido / Receita Total) x 100 

Sendo	que,	o	Lucro	Líquido	=	Receitas	–	Despesas.	

Ao	analisar	o	resultado	dessa	seus	serviços	não	estão	gerando	lucro.	Já	

uma	taxa	acima	de	0	significa	que	sua	clínica	é,	de	fato,	lucrativa!	equação,	

se	você	tiver	uma	taxa	abaixo	de	0	é	preocupante,	pode	significar	que	

Mas	será	que	ela	gera	o	lucro	necessário	para	se	manter	competitiva?	

A	taxa	em	si	é	um	norte	para	realizar	um	estudo	mais	aprofundado.	É	

importante	investigar	o	índice	de	lucratividade	dos	concorrentes	e	das 

grandes	clínicas	de	sucesso,	que	devem	servir	de	exemplo	e	comparação.	

Procure	se	comunicar	com	colegas	de	trabalho	sobre	o	índice	de	

lucratividade,	apesar	de	geralmente	ser	uma	informação	delicada,	é	

vantajoso pois possibilita o monitoramento dos negócios. Basta ser 

cauteloso	e	sempre	conversar	com	pessoas	de	sua	confiança.	

http://blog.iclinic.com.br/como-gerenciar-uma-franquia-na-area-da-saude-doutor-hernia/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/como-gerenciar-uma-franquia-na-area-da-saude-doutor-hernia/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
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Faça o cálculo da 
sua clínica
Para	saber	o	valor	do	capital	de	giro	ideal	para	sua	clínica,	leve	

em	consideração	os	controles	financeiros	e	os	registros	de	fluxo	

de	caixa	que	constam	o	volume	de	consultas,	o	custo	de	cada	

consulta	e	procedimento,	contas	a	pagar	e	a	receber.

Essas	ocorrências	podem	variar	bastante,		mais	uma	razão	para	

que	o	valor	de	capital	seja	monitorado	com	frequência.	Evitando	

surpresas	desagradáveis	na	estabilidade	do	seu	consultório.

Vamos	à	fórmula	do	capital	de	giro:

CG = Ativo Circulante – Passivo Circulante
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O que é Ativo Circulante? 

Podemos	responder	também	com	uma	pergunta:	de	onde	vem	o	seu	

capital	de	giro?	Você	pode	dizer	das	consultas	e	contas	a	receber,	dinheiro	

em	caixa	ou	em	contas	de	bancos,	de	aplicações	financeiras	e	estoque	de	

materiais.		É	todo	recurso	que	sua	clínica	vai	usar	para gerar receita no 

fechamento	de	cada	mês,	tecnicamente	falando,	no	ativo	circulante	são	

registradas	as	movimentações	financeiras	com	maior	grau	de	liquidez,	ou	

seja,	aquelas	que	podem	ser	convertidas	em	dinheiro	em	um	curto	prazo.	

O que é Passivo Circulante? 

Aqui,	a	pergunta	pra	você	é:	quais	são	suas	obrigações	de	

pagamento	recorrente?	Pense	em	todas as despesas e contas 

a	pagar	por	mês,	incluindo	os	fornecedores,	empréstimos,	

salário	da	recepcionista,	impostos,	aluguel,	luz	e	água,	etc.	

Já	deu	pra	notar	que	sem	controle	financeiro	da	clínica	fica	difícil	

saber	ou	até	mesmo	planejar	o	seu	Capital	de	Giro?	Por	isso	fizemos	

este	manual	financeiro,	que	é	para	ajudar	você	a	identificar	qual	a	

importância	do	capital	de	giro	na	gestão	do	seu	próprio	consultório.	

Organização	é	a	palavra	chave	para	dar	o	primeiro	e	o	próximo	passo,		

seja para montar	o	consultório	ou	para	inovar	colocando	em	prática	

as	mudanças	que	você	sente	necessidade	de	fazer	na	clínica.

http://blog.iclinic.com.br/como-montar-um-consultorio-ja-com-um-sistema-de-gestao-2/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
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A importância do Capital 
de Giro em relatórios 
Se	relatórios	vão	te	tomar	muito	tempo,	a	solução	mais	viável	é	deixar	

esses	processos	de	gestão	automatizados	para	gerar	relatórios	financeiros	

precisos	e	específicos	para	clínicas	e	consultórios,	veja como fazer isso. 

Já	demos	algumas	pistas	de	que	um	Capital	de	Giro	bem	estruturado	

é	o	que	possibilita	ter	estabilidade	financeira	para	então	pensar	em	

inovações,	investimentos	e	novas	oportunidades	de	crescimento	para	

seu	consultório,	dado	a	sua	importância	para	qualquer	empreendimento.	

Mas	para	finalmente	tirar	ideias	do	papel,	o	que	mais	você	vai	

precisar	é	da	certeza	de	que	está	no	momento	certo,	não	é?	

Os	relatórios	servem	exatamente	para	isso.	Eles	asseguram	com	

dados,	números,	comparações	e	previsões	que	a	sua	iniciativa	

deu	certo	e	já	pode	começar	a	dar	os	próximos	passos.	É	em	um	

relatório	que	você	vai	enxergar	qual	é	a	sua	maior	fonte	de	recursos	

e	qual	a	melhor	estratégia	para	potencializar	essa	receita.	

Os	relatórios	são	importantes	desde	o	planejamento,	afinal	é	necessário	

ter	uma	perspectiva	de	gastos	para	pelo	menos	3	meses	até	que	o	seu	

dinheiro	comece	a	“girar”,	como	citamos	lá	no	começo	do	manual,	e	

começar	a	pagar	contas	com	o	próprio	fluxo	de	caixa	da	clínica.

Usar	seu	capital	de	giro	de	uma	forma	consciente	é	possível	quando	

você enxerga	os	lucros	de	um	jeito	simples	e	evidente	através	de	

relatórios	financeiros.	Você	pode	gerar	relatórios	de	duas	maneiras:	

http://blog.iclinic.com.br/a-importancia-estrategica-de-relatorios-na-gestao-da-clinica/?utm_source=backlink&utm_medium=blog&utm_campaign=medico-empreendedor-capital-de-giro-da-clinica-como-gerenciar%3F
http://blog.iclinic.com.br/montar-consultorio-gerencie-seu-tempo-e-enxergue-os-lucros/?utm_source=whitepaper&utm_medium=material-rico&utm_campaign=capital-de-giro
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Relatórios manuais: usando planilhas 

Esse	método	é	puramente	manual	e	requer	disciplina	e	tempo,	

portanto,	use	o	máximo	de		informações	registradas	no	fluxo	

de	caixa	e	realize	somas	separando,		a	princípio:

 — Receitas;

 — Despesas.

Depois	separe	em	subgrupos	do	que	se	trata	cada	receita,	

como	por	exemplo,	X	valor	de	consultas,	X	de	procedimentos,	

X	de	convênios,	etc.	Faça	o	mesmo	para	despesas.	

Estabeleça	períodos,	crie	tabelas	de	fácil	visualização	referente	a	

cada	mês.		Ao	final	de	um	ano	você	terá	todos	esses	dados	para	tirar	

conclusões	e	tomar	decisões	pautadas	em	dados	reais.	Se	possível	

insira	gráficos,	assim	tudo	fica	muito	mais	evidente	em	relação	ao	

crescimento,	estabilização	ou	redução	do	capital	de	giro	da	clínica.	

Relatórios automáticos: usando 
um sistema de gestão

Aqui	tudo	muda.	Partir	para	um	sistema	de	gestão	não	requer	que	você	saiba	

fazer	enormes	planilhas	em	excel	e	tudo	que	você	precisa	saber	a	respeito	da	

gestão	financeira	da	clínica	fica	concentrado	em	um	só	lugar,	além	de	poder	

acessar	seus	relatórios	pelo	celular,	tablet	ou	seu	computador	de	casa.	Basta	

que	seu	sistema	tenha	a	tecnologia	em	nuvem	e	que	você	use	internet.	

São	sistemas	integrados,	isso	quer	dizer	que	você	vai	poder	aproveitar	

outros	recursos	disponíveis	como	cadastro	dinâmico	de	pacientes,	

agenda	flexível	e	atualizada,	prontuário	100%	personalizável de acordo 

com	a	sua	especialidade	e	a	maneira	mais	ágil	possível	de	organizar	

relatórios,	afinal	você	registra	o	valor	recebido	assim	que	atende.	

Rápido	e	muito	mais	prático:	tudo	pode	ser	atualizado	

como	receita	ou	despesa	em	menos	de	3	cliques.

Você pode se perguntar agora: Vou	ter	mais	um	

gasto	no	mês	para	ter	um	sistema?	

Antes	de	ter	essa	certeza,	é	bom	fazer	o	que	mais	

se	recomendou	até	aqui.	Faça	as	contas!

https://iclinic.com.br/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
https://iclinic.com.br/agenda-medica/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/por-que-ter-um-sistema-medico-para-registro-de-prontuarios-e-gestao-no-seu-consultorio/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=importancia-do-capital-de-giro


17

Para	a	realidade	financeira	da	clínica	e	todos	os	custos	que	

ela	possui,	qual	será	o	impacto	de	contratar	um	sistema	

de	gestão	para	sua	clínica?	Positivo?	Negativo?	

Dica:	Às	vezes	as	contas	mostram	números	que	podem	assustar	qualquer	

gestor.	Por	isso,	a	recomendação	é:	não	descarte	logo	de	cara	a	adoção	de	

um	sistema.	Pode	estar	aí	o	caminho	para	a	redução	drástica	de	custos	da	

clínica	e	o	aumento	no	fluxo	de	pacientes.		Se	quiser	saber	mais	porque	

só	o	preço	não	pode	ser	teu	único	critério	de	decisão,	leia	este	artigo. 

E	para	não	se	ter	mais	dúvidas	sobre	quais	são	os	custos	da	sua	clínica	e	poder	

decidir	melhor	qual	método	adotar	para	a	administração	do	seu	Capital	de	

Giro,	eu	tenho	uma	calculadora	para	você:	Gestão	de	Custo	para	Clínicas. É  

um	bom	começo	para	encontrar	ineficiências	no	planejamento	financeiro.	

http://blog.iclinic.com.br/preco-do-software-medico-esse-e-o-unico-criterio-de-escolha-que-voce-deve-utilizar/?utm_source=whitepaper&utm_medium=material-rico&utm_campaign=capital-de-giro
http://blog.iclinic.com.br/preco-do-software-medico-esse-e-o-unico-criterio-de-escolha-que-voce-deve-utilizar/?utm_source=whitepaper&utm_medium=material-rico&utm_campaign=capital-de-giro
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Sobre nós
A	iClinic	é	uma	empresa	que	oferece	software	especializado	para	gestão	

de	clínicas	médicas,	que	pode	ser	acessado	de	qualquer	lugar.

Nossa	missão	é	levar	mais	gestão	para	clínicas	e	consultórios,	ajudando	

médicos	e	administradores	a	cuidarem	de	seu	negócio	com	os	avanços	e	

benefícios	da	tecnologia.	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	e	prescrição	eletrônicos,	agenda	online,	envio	

automatizado	de	lembretes	para	pacientes	e	controle	financeiro	da	clínica.

Links	úteis:

Blog da iClinic          Site	iClinic      Página	da	iClinic	no	Facebook

http://blog.iclinic.com.br/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=qual-a-importancia-docapital-de-giro-na-clinica
https://iclinic.com.br/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=qual-importancia-do-capital-de-giro-na-clinica
https://www.facebook.com/iClinicApp/?utm_source=microbook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=qual-importancia-do-capital-de-giro-na-clinica
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https://goo.gl/KC4hhN

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//promo.iclinic.com.br/capital-de-giro-na-clinica?utm_source=facebook%26utm_medium=facepost%26utm_campaign=share-link-microbook-qual-importancia-do-capital-de-giro-na-clinica
https://twitter.com/home?status=Baixe%20gr%C3%A1tis%20o%20eBook%20A%20import%C3%A2ncia%20do%20Capital%20de%20Giro%20na%20Cl%C3%ADnica%20e%20seja%20ainda%20mais%20um%20M%C3%A9dico%20Gestor%3A%20https%3A//goo.gl/J4JiHb%20via%20%40iClinicapp
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