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GESTÃO de clínicas de
alto desempenho

A Renda da Clínica
não ocorre ao acaso

www.praticaclinica.com.br

WorkShop
Formação além da técnica
O currículo universitário das profissões da área da saúde é essencialmente técnico e
elaborado para mercados não competitivos da década de 80. Profissionais que
desejam prosperar precisam investir em formação sobre estratégias de gestão, pois a
clínica é uma empresa, e deve ser gerida como tal para gerar lucro.

Agregue valor ao programa de pós-graduação
Um módulo sobre gestão clínica para ser inserido em programas de pós-graduação,
ministrado pelos autores da obra referência na área, abordando ciência, tecnologias e
computação de dados. Aulas com os autores da obra referência em
empreendedorismo

Sobre o curso
O módulo pode ser adaptado para o conteúdo e profundidade do conhecimento
desejado, conforme o nível da pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado).

Programa teórico
1. Mercado
Estrutura de mercados
competitivos,
expectativa de renda,
cálculo da posição do
profissional no mercado
são parâmetros
importantes de
planejamento.

4. Risco
Antes de ganhar, não
perca. Como identificar
riscos processuais e agir
preventivamente? Como
estruturar a documentação
clínica para fins legais?
Como definir entre PJ e PF?
Formação societária.

2. Gestão
Planejamento do
segmento de atuação,
público alvo, cobrança
de consulta, valor
agregado e
ultrasegmentação
caracterizam clínicas
de alto desempenho.

3. Mkt
Sua clínica precisa se
comunicar com o
cliente. Como usar
técnicas de marketing
baseadas em
evidências.
Identificação do
concorrente real e
formação de redes.

6. Aposentadoria

5. Investimento

Estima-se que o maior
problema para muitos
profissionais é que irão
envelhecer antes de
enriquecer. O
planejamento precoce da
aposentadoria é essencial
para um futuro tranquilo.

Faça seu dinheiro
trabalhar por você e
evite armadilhas de
investimentos
oferecidas por bancos.
Aprenda a investir para
formação de renda
complementar.

Assessorias personalizadas
Invista no seu negócio
Cada clínica necessita implantar processos de gestão, comunicação e competição
específicos para suas características. Não existe modelo universal, pois o segmento de
atuação, os riscos e os objetivos são próprios de cada uma. Invista de modo profissional
na administração da sua empresa, invista além da técnica.
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