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Carta dos Co-Founders



Diante da propagação do Coronavírus, vivemos uma situação 
sem precedentes. A principal recomendação para o combate 
da doença é o isolamento social.  Embora essa ação ajude a 
reduzir drasticamente a disseminação do COVID-19, ela tem um
impacto profundo nas operações e receitas de clínicas e 
consultórios. 

Com a interrupção das consultas de rotina e procedimentos Com a interrupção das consultas de rotina e procedimentos 
eletivos, a produção da maioria das clínicas reduziu em até 90% 
ou mais. Por não ter uma quantidade razoável de demanda por 
consultas de urgência, alguns profissionais estão atuando 
apenas em regime de plantão.

O que fazer diante desse cenário? Fechar as portas e tirar férias? 
Simplesmente esperar a poeira baixar? É possível fazer algo 
para minimizar o impacto financeiro desta crise?para minimizar o impacto financeiro desta crise?
Listamos neste e-book algumas sugestões para você colocar 
em prática agora mesmo, para garantir a sobrevivência 
financeira da sua clínica.

Introdução
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Se você optou por trabalhar em regime de plantão, verifique com 
sua equipe quais atividades podem ser realizadas em home office. 
Tarefas como agendamento de consultas, questionário de 
anamnese, pagamentos, cobrança e marketing digital são exemplos 
de atividades que podem ser feitas de casa. E para que isso possa 
funcionar da melhor maneira, forneça os equipamentos e as 
ferramentas necessárias para sua equipe ter um bom desempenho.ferramentas necessárias para sua equipe ter um bom desempenho.

Caso você tenha optado por dar férias coletivas aos seus 
colaboradores, não desperdice esse tempo livre. Aproveite para 
colocar em dia certas pendências, organizar tarefas e buscar mais 
conhecimento.
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Esteja ciente de que seu paciente não abandonou você quando 
faltou à última consulta ou deixou de realizar um procedimento 
agendado, mesmo antes do lockdown. 

Entenda que em momentos de crise como esses, as pessoas tendem
a rever suas prioridades e ficam um pouco mais receosas de gastar. 

Este pode ser um bom momento para você criar uma aproximação 
com o seu paciente, e não para tentar vender tratamentos ou fazer com o seu paciente, e não para tentar vender tratamentos ou fazer 
patrocínio de posts nas redes sociais. 

Envie mensagens para seu paciente pelo Whatsapp, pergunte como 
ele está, coloque-se à disposição dele e de sua família para 
situações de urgência. Se você continuar nutrindo seu paciente com 
conteúdo e relacionamento, ele vai lembrar de você assim que as 
coisas melhorarem.
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Você sabe quanto tem para receber nos próximos meses? 
E quanto tem a pagar de despesas e custos? Quanto de capital você 
tem realmente? Por quanto tempo você pode cumprir com os 
compromissos financeiros da sua clínica com a produção 
comprometida? Onde você pode cortar despesas? Será necessário 
recorrer a empréstimos? Se você não tem resposta para essas 
perguntas, o próximo tópico vai te ajudar.perguntas, o próximo tópico vai te ajudar.
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Garanta que você tem recursos para enfrentar esse período 
turbulento. Para se certificar se você tem caixa para arcar com 
custos considerando a queda nas receitas, faça uma Previsão de 
Fluxo de Caixa. O objetivo é saber quanto você precisa para se 
manter pelos próximos 2 ou 3 meses.

Como manter o caixa equilibrado
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1. Mapeie todas as receitas fixas para os próximos 2 ou 3 meses.

2. Mapeie todas as despesas fixas para os próximos 2 ou 3 meses.

3. Visualize diferentes cenários, como inadimplência de 30 à 50% e 
defina um plano de ação para eles.

4. Verifique se tem caixa para 2 ou 3 meses sem mexer na 
reserva financeira. 

5.5. Se verificar que falta caixa para 2 ou 3 meses, tome uma 
atitude AGORA. 

Passo a Passo para fazer a 
Previsão de Fluxo de Caixa
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 - Tente antecipar recebíveis (antecipação cartão de crédito, 
 e boletos bancários).

 - Cobre tratamentos parcelados de forma remota, enviando boleto 
 ou link de pagamento aos pacientes

 - Priorize o pagamento dos insumos e funcionários.

 - Negocie contas que não pode pagar, como por exemplo o aluguel 
  do consultório. 

 - Verifique o estoque e compre somente o necessário. Se encontrar 
 materiais que não vai utilizar, vendê-los pode ser uma boa opção. 

 - Venda equipamentos que não estejam em uso.

 - Verifique as opções de crédito ou financiamento.

 - Se você tem funcionários, já peça para o seu contador 
 informar-se sobre a deliberação do FGTS e outros impostos 
  anunciados pelo Governo.

 - Diminua os gastos pessoais e da clínica.
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Cada um vive uma crise de forma diferente, um dos maiores erros 
que um empreendedor pode cometer em um momento de crise é 
“andar com a manada”.

Como se preparar para sair 
da crise
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 - Mantenha a calma , esteja ciente de que essa é uma fase que 
 vai passar.
 
 - Estude sobre Gestão, Finanças e Marketing. 

 - Aprenda com as lições e defina estratégias para estar um passo 
 à frente quando a crise passar.

  - Organize-se! 

Vai se recuperar mais rápido, 
quem estiver mais preparado!
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Conclusão
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