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Introdução
Para a grande maioria dos empreendedores, a contabilidade 

ainda é vista como um mal necessário, um gasto obrigatório, feita 

para atender o governo e pouco fazer pelas empresas.

Esses mesmos empreendedores ainda pensam que relatórios contábeis são 

feitos apenas para contadores lerem (muitas vezes são mesmo). E também 

pensam que a contabilidade é sempre concluída com muito atraso e que em 

nada pode influenciar ou ajudar o empreendedor com seu crescimento.

Quem pensa assim está errado?

Você mesmo pode pensar  da maneira descrita 

acima, você considera tudo isso errado?

Claro que não!

O fato de você enxergar a contabilidade de uma maneira negativa, 

como um peso para sua clínica, é resultado do pouco esforço da classe 

contábil em mudar essa percepção ao longo dos anos, aceitando esses 

rótulos e chegando ao ponto de os próprios contadores (alguns deles) 

acreditarem que realmente são um mal necessário para as empresas.

Por isso resolvemos elaborar esse material, para poder mudar 

a forma como a classe contábil é vista e para lhe informar tudo 

o que os contadores realmente podem fazer para ajudar sua 

clínica a se desenvolver e alcançar todos os seus objetivos.
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Comparativo
Fizemos um comparativo entre a visão negativa e a visão 

positiva que as pessoas têm em relação à contabilidade.

Você vai ver que a contabilidade, quando bem feita, 

pode ajudar as empresas nas suas tomadas de decisões, 

contribuindo para o crescimento de qualquer negócio.

VISÃO NEGATIVA VISÃO POSITIVA

· Mal necessário · Ferramenta de gestão

· Gasto obrigatório · Contratação necessária

· Feita para atender o governo · Feita para atender as 

necessidades da empresa
· Somente contador consegue 

entender relatórios contábeis

· Consegue transformar 

relatórios contábeis 

em informações úteis 

para a empresa
· Sempre concluída 

com muito atraso

· Facilita projeção de 

fluxo de caixa
· Confeccionador de guias · Contribui no estabelecimento 

do preço de venda e do 

ponto de equilíbrio
· Obedece cegamente a 

legislação tributária

· Realiza o planejamento 

tributário da empresa
· Preocupada com o 

passado, sem projeções

· Realiza projeções futuras 

e orienta a empresa na 

tomada de decisões
· Gera informações 

incorretas/incompletas

· Instrumento de 

acompanhamento 

de indicadores
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Contadores são os 
médicos das empresas
Você pode olhar essa comparação um pouco ressabiado, mas ela 

é proposital, queremos mostrar quanto um contador pode ser 

importante para uma empresa. Entendendo essa comparação, 

partimos para uma análise positiva da contabilidade.

Sua empresa, ou neste caso, sua clínica, gera centenas de números diariamente, 

seja na emissão de notas fiscais, no recebimento de notas fiscais, na compra 

de materiais, no pagamento de um boleto do seu fornecedor, no recebimento 

de um pagamento do seu paciente, num contrato de aluguel, entre outros. 

Tratados individualmente, cada um desses números pouco dirá sobre sua 

empresa. É como se um médico fosse analisar um paciente e medisse apenas 

a sua altura ou seu peso e quisesse dizer algo sobre a saúde da pessoa.

Para que qualquer dado possa de fato se transformar em informação que 

ajude o médico a dizer se o seu paciente está saudável ou não, é necessário 

uni-lo com outros dados e analisá-los de maneira criteriosa. Quando se 

tem a altura, o peso e a idade do paciente já começa a ficar mais fácil dizer 

alguma coisa sobre sua saúde, mesmo que ainda de uma forma superficial.

É aí que um médico vai solicitar exames para se munir com mais dados 

e poder tirar conclusões mais exatas sobre a saúde do seu paciente.
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Vamos supor que um paciente faça um exame de sangue. Mesmo que ele 

pegue o resultado, veja dos dados e verifique os valores de referência, o 

paciente não é um especialista e não poderá dar um prognóstico exato sobre 

sua própria saúde. É necessário levar o resultado do exame para o médico.

De acordo com o que o médico verificar nos seus exames, ele lhe 

dirá se o paciente tem algum problema de saúde, e, se tiver, já fará 

as recomendações para solucionar a enfermidade. Parar de comer 

gordura, fazer exercícios físicos regularmente, tomar um medicamento 

periodicamente durante tantos dias, fazer uma cirurgia, enfim, várias 

opções adequadas para o quadro daquele paciente específico.

De forma análoga, o médico das empresas é o contador. É ele 

que pega todos os dados gerados pelo negócio e transforma 

em informações que podem ser analisadas e vão servir de base 

para gerar prognósticos da saúde da sua empresa.

Ainda nessa linha, pode-se dizer, então, que os relatórios contábeis 

nada mais são do que os exames do seu negócio. É por ali que 

um bom contador vai verificar se a empresa está saudável ou 

não, e o que fazer para resolver qualquer problema.

Problemas no fluxo de caixa, falta de capital de giro, má precificação, 

baixa rentabilidade, margem de lucro muito pequena, alto 

endividamento, lentidão no giro do estoque, custo elevado, são 

algumas das “doenças” que podemos encontrar nas empresas.

Assim como os humanos, as empresas também têm sintomas, 

apresentam “dores”. É preciso um médico, que nesse caso são os 

contadores, para identificar essas deficiências e problemas.

http://blog.iclinic.com.br/como-melhorar-a-gestao-financeira-do-consultorio-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://blog.iclinic.com.br/como-melhorar-a-gestao-financeira-do-consultorio-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
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A contabilidade ajudando 
sua empresa a crescer
Sabendo que os contadores são os médicos das empresas, podemos 

compreender que eles realmente podem nos ajudar ao invés de 

continuarem sendo meros digitadores de documentos, não é mesmo?!

Por isso, no próximo contato que tiver com seu contador, peça seu prognóstico. 

Com certeza ele poderá lhe ajudar, pelo menos, nos seguintes pontos:

1. Capital de giro

Seu contador poderá lhe ajudar a identificar se seu negócio, sua clínica no caso, 

tem giro de capital suficiente para honrar com todos os seus compromissos 

financeiros, permitindo, inclusive, crescimento sustentado financeiramente.

Nesse ponto é muito importante você ter noção do prazo médio 

de recebimento dos seus pacientes e convênios que você atende e 

também o prazo médio para pagamento dos seus fornecedores.

Sempre receba antes de pagar. Assim, dificilmente você terá 

qualquer problema com capital de giro. E isso incide diretamente 

no seu fluxo de caixa, que é o próximo ponto.

2. Fluxo de caixa

O seu contador poderá lhe dizer se seu fluxo de caixa está saudável 

ou não e onde existem oportunidades de melhorá-lo, orientando-o 

quanto ao seu funcionamento e como utilizá-lo da melhor forma.

3. Lucratividade

Com base em todas as informações que você mandou para 

o contador, ele consegue saber qual a lucratividade da sua 

empresa e lhe passar essa informação com precisão.

4. Análise de custos

O contador consegue lhe informar exatamente como estão seus 

custos em relação: aos períodos anteriores, ao seu faturamento, ao 

seu resultado ou à qualquer outro parâmetro que você queira.

http://www.equilibriumcontabil.com.br/blog/o-que-contabilidade-pode-fazer-pela-sua-empresa/
http://blog.iclinic.com.br/medico-empreendedor-capital-de-giro-da-clinica-como-gerenciar/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://blog.iclinic.com.br/medico-empreendedor-capital-de-giro-da-clinica-como-gerenciar/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-como-controlar-o-fluxo-de-caixa-para-clinicas-e-consultorios-medicos/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-para-organizar-sua-clinica-e-garantir-sua-lucratividade/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://blog.iclinic.com.br/5-dicas-de-para-organizar-sua-clinica-e-garantir-sua-lucratividade/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://promo.iclinic.com.br/gestao-de-custos-da-clinica?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
http://promo.iclinic.com.br/gestao-de-custos-da-clinica?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
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5. Ponto de equilíbrio

O contador também pode lhe auxiliar a saber onde está seu ponto de equilíbrio.

Isso é fundamental para você saber quanto precisa “vender” para 

estar no zero a zero, ou seja, ter dinheiro suficiente para honrar 

todos os seus compromissos sem ficar devendo para ninguém.

Com essa informação você poderá planejar todos os seus atendimentos e a sua 

agenda, sabendo onde é a primeira meta a ser atingida, para então ir adiante.

6. Indicadores econômicos e financeiros

Após digitar todos os documentos que sua empresa envia para a contabilidade, 

é possível gerar inúmeros indicadores econômicos e financeiros que 

podem mostrar exatamente como está a saúde da sua empresa.

Esses indicadores são, geralmente, empregados pelas 

instituições financeiras na concessão de créditos e também no 

enquadramento dos fornecedores de órgãos públicos.

Alguns indicadores relevantes da sua clínica são: nível de endividamento, 

faturamento bruto, ticket médio, margem de contribuição e lucratividade.

7. Giro de estoque

Por meio da contabilidade é possível identificar qual o tempo necessário 

para girar todo o seu estoque, qual o custo médio do que está estocado e 

outras informações que podem ajudar seu negócio a ser mais lucrativo.

8. Precificação

O contador consegue lhe orientar sobre a forma e o cálculo corretos 

para precificar seus produtos e serviços, pois tem o conhecimento 

necessário sobre seus custos, impostos e margem de lucro.

 Claro que, se bem capacitado, seu contador poderá ajudar sua empresa em 

muito mais. Converse com ele e saiba tudo o que ele pode fazer por você.

http://blog.iclinic.com.br/5-taticas-para-criar-um-plano-de-negocios-e-montar-seu-consultorio-medico/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
https://capitalsocial.cnt.br/indicadores-de-desempenho-financeiro/
https://www.treasy.com.br/blog/5-indicadores-de-desempenho-fundamentais-para-gestao-obtidos-facilmente-no-dre-de-sua-empresa
http://blog.iclinic.com.br/analise-de-custos-e-precificacao-em-consultorios-medicos/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
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Afinal, o que é a 
contabilidade?
A contabilidade é uma das ciências mais descomplicadas entre todas 

as ciências, pois não emprega mais do que as quatro operações 

matemáticas básicas: soma, subtração, divisão e multiplicação.

No entanto, para que ela se torne cada dia mais simples e compreensiva, 

é fundamental a participação do empreendedor, afinal, toda a informação 

gerada pela contabilidade tem origem nas atividades da empresa.

E essa participação começa pela definição do 

plano de contas. Já ouviu falar nisso?

É como se ele fosse o esqueleto da sua empresa, sendo a base 

para todas as informações que serão geradas da sua atividade. É 

na sua construção que o empreendedor falará quais informações 

são importantes para o seu negócio e como ele quer que sejam 

descritas, tendo que respeitar algumas diretrizes contábeis.

A contabilidade deve ser feita para o empreendedor, afinal, é ele 

que vai aplicar todas essas informações na prática. Ele é quem 

vai utilizar as análises do contador para manter a saúde da 

empresa, o contador é apenas um assessor contratado.

Por isso, assuma o controle do seu negócio e mantenha um relacionamento 

próximo com a contabilidade e o contador da sua clínica.

 Lembre-se:

 — Contadores não criam números;

 — Contabilidade de 99,9% da sua empresa não é confiável. Ela precisa ser de 

100% para embasar decisões;

 — Não corra riscos desnecessários. Antes de você, o Governo é o senhor da 

situação;

 — Antes de tomar uma decisão financeira, consulte seu contador.

E como uma última contribuição, não sonegue impostos. Se for necessário 

sonegar para sobreviver no mercado só há duas alternativas:

 — Seu produto ou seu serviço não são bons;

 — Sua empresa não está sendo administrada da maneira correta.
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Conclusão
Neste eBook quisemos mostrar como a contabilidade pode 

ser uma grande aliada na gestão da sua clínica.

Sabendo agora o quanto ela pode lhe ajudar, tenha ao seu lado 

um parceiro de confiança que realmente queira o melhor para o 

seu negócio e que esteja ao seu lado para crescer com você.

De preferência, escolha o melhor. Ou você deixaria 

qualquer médico fazer uma cirurgia em você?
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Sobre a Equilibrium 
Contábil
A Equilibrium Contábil está há 47 anos no mercado oferecendo soluções 

contábeis para pequenas e médias empresas de Curitiba e região, 

contando com uma experiência de mais de 30 anos na área médica.

Nossa missão é suprir nossos clientes com informações financeiras e 

econômicas confiáveis e de qualidade para ajudá-los em suas tomadas de 

decisões. Estamos no mercado para ser um real parceiro da sua empresa, 

o melhor deles, não estando aí, ao seu lado, apenas por uma questão 

de espaço. Somos uma empresa familiar que se profissionalizou, mas 

que mantém em sua essência o cuidado e a responsabilidade que um 

pai/mãe tem com seus filhos. Queremos o melhor para sua empresa e 

estamos aqui para encontrar os caminhos junto com você. Entre as nossas 

especialidades estão: empresas da área da saúde, planejamento tributário, 

consultoria e assessoria tributária e consultoria e assessoria gerencial.

Links úteis:

Blog da Equilibrium          Site da Equilibrium

http://www.equilibriumcontabil.com.br/blog/
http://www.equilibriumcontabil.com.br/
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Sobre a iClinic
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=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
https://iclinic.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=material-rico&utm_campaign=ebook-clinica-dos-numeros
https://pt-br.facebook.com/iClinicApp/
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