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ESTRATÉGIA DO CAFEZINHO:
A MAIS PODEROSA FORMA DE

CAPTAÇÃO DE PACIENTES
PARA PSICÓLOGOS
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Quando você aplica, se torna possível!

Para ter um consultório lucrativo é necessário entender que você 
terá um negócio, você é uma empresa.

Para ter uma mentalidade empreendedora você precisa ter
habilidades para se gerenciar enquanto uma empresa. Entenda o seu 
consultório como um negócio, faça seu plano de negócio e tenha 
metas. 

Para ter um consultório lucrativo você precisa saber precificar,
entender sobre percepção de valor.

Tenha clareza no seu posicionamento. Se você entende o que é o 
posicionamento e como comunicar o que você tem para oferecer, 
será mais fácil selecionar o seu público. 

Você precisa entender sobre a estratégia do “cafezinho”. Eu a
considero a forma mais eficiente de captação de pacientes. Se você 
souber aplicá-la, ela te ajudará a captar de 3 a 7 pacientes por 
semana. Essa estratégia foi responsável por escalar o meu resultado 
em uma época em que não existia o digital. 
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Depoimento de uma das alunas do meu primeiro curso: 

“Antes de fazer a formação, eu trabalhava como prestadora de um 
convênio, realizando atendimentos que eram realizados uma vez ao 
mês para cada pessoa, tendo um número muito alto de pacientes, 
mas com baixo rendimento e eficácia no tratamento. Estava muito 
frustrada profissionalmente e repensando a minha profissão, estava 
literalmente pagando para trabalhar, ao final do mês a conta não 
fechava, não sobrava dinheiro para nada, ficava tudo para o
consultório e para os custos. Não sabia captar clientes e tinha muita 
dificuldade em precificar o meu trabalho. Depois da formação 
aprendi a gerenciar o meu consultório, saí do convênio e minha 
renda melhorou consideravelmente. Estou investindo nas redes
sociais, algo que tinha muita dificuldade, aos poucos estou
destravando essa habilidade, é incrível! Todas as pessoas as quais 
apliquei a técnica do “cafezinho” começaram a realizar os
atendimentos comigo. Hoje tenho tempo de qualidade para investir 
na minha profissão, consigo estudar melhor os casos, acompanhar a 
evolução de cada pessoa, colher os frutos da profissão que escolhi e 
receber o real valor, isso é muito gratificante. O curso foi o divisor 
de águas na minha vida e me fez ver futuro na minha profissão”. – 
Aluna Lídia. 

Você  tem uma estratégia de captação? Como você vende o teu
serviço? Você precisa de uma estratégia de captação ativa, e isso faz 
toda a diferença.
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Qual a principal premissa de um negócio? Gerar lucro. Se você tem 
um negócio, você tem um produto, um serviço, etc. O que você
precisa necessariamente para existir enquanto empresa? Ter clientes, 
pacientes dispostos a consumirem o produto ou serviço que você 
tem. 

Se você tem um produto e um serviço excelente, mas não sabe
captar/vender, você não tem um negócio. 

Hoje, o que me deixa muito feliz ao falar do curso, não é somente 
sobre o meu resultado, mas saber como ele impacta a vida de muitas 
pessoas. 

Nunca foi tão fácil captar pacientes e ter um consultório lucrativo e 
rentável como hoje. Você precisa entender todos os elementos para 
ser um empreendedor, precisa entender o teu negócio. Tem
demanda! É um negócio que não tem concorrência. Cada vez mais 
cresce o interesse por terapia, as pessoas estão buscando por
tratamento, as pessoas estão se conscientizando da necessidade, do 
benefício de fazer terapia. Existe uma busca ativa!

Se você  se sente perdida e não sabe o que fazer, nesse contexto, 
você vai demorar para ter resultados. Você precisa saber se
posicionar! Tenha uma mentalidade empreendedora.

Não repita receitas, entenda sobre as estratégias de posicionamento. 
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Você sabe vender? Se você sentar agora para ter uma conversa com 
alguém, essa pessoa sairia dessa conversa como seu paciente? Isso é 
uma estratégia de venda, de captação. Não espere o seu cliente 
chegar, faça captação, venda.

Ouça a demanda, saiba vender, faça o seu marketing de conteúdo da 
maneira certa, ou seja, se conecte com o que o seu cliente precisa, 
entenda a necessidade do seu cliente. 

Entenda quem é o seu cliente ideal, encontre oportunidades, fale do 
seu trabalho, do que você faz, venda o que você faz. 

Como captar pacientes que pagam mais? O que é uma estratégia de 
captação ativa? Qual  é a estratégia do cafezinho?

A premissa central é gerar receita, ou seja, realizar venda, venda 
depende de estratégia de captação e prospecção de clientes.

Estratégia do cafezinho: Buscar uma oportunidade para criar um 
ambiente para gerar percepção de valor sobre o seu trabalho e
vendê-lo através  de um pitch, ou seja, ter a estratégia e saber o que 
falar. 

Tenha metas claras, tenha um plano de ação, encontre oportunidades 
de falar sobre o que você faz, ou seja, diante da oportunidade
ofereça para a pessoa a possibilidade de marcar uma conversa, 
tomar um café, e isso não é uma primeira sessão gratuita, na
conversa você deve gerar percepção de valor do que você tem
para oferecer.
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Saiba o que falar, saiba como vender, isso faz toda diferença. Na 
conversa você converte a pessoa em paciente, faça o seu trabalho ser 
impecável e gere percepção de valor. Os clientes estão em todos os  
lugares!

Quer ver mudanças na sua mentalidade? Pratique!

Faça chamadas para ação no direct, nos posts, no feed. Quantas de 
vocês já receberam pessoas no direct falando sobre o problema 
delas? Elas querem uma resposta, uma solução para o problema 
delas, e essa solução você pode oferecer. 

Um exemplo para direct: “Nossa, eu tenho ficado muito ansiosa, 
tenho medo de passar mal e acontecer algo grave, já fui ao pronto 
socorro duas vezes, gostaria de saber o que fazer para não me sentir 
mais assim..”

Uma resposta: “Oi, querida! Sinto muito por essa dificuldade, sei 
que é muito desconfortável quando nos sentimos assim (faça um 
pequeno acolhimento), primeiramente eu posso te dizer que apesar 
de muito desconfortável, a ansiedade não é perigosa, ela é um
sistema de alarme do nosso corpo (tenha uma pequena
psicoeducação), o problema é que quando está em excesso
atrapalha, felizmente existem formas de lidarmos com isso
(sinalização da resolução).
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Caso você tenha interesse, eu penso que será muito bom você
considerar um acompanhamento em psicoterapia  (forma de
resolver), costumo disponibilizar alguns horários para um papo 
rápido, 20 minutos, e explicar como a psicoterapia funciona e para 
você perceber se ela é útil para resolver essa questão. Ainda que 
você não tenha pensado em iniciar terapia, esse papo já te auxilia 
para entender quando e qual abordagem buscar, além disso, consigo 
te passar algumas orientações iniciais, que por aqui (na mensagem) 
eu não consigo. Será um prazer te ajudar com isso! Tenho mais dois 
horários disponíveis nessa semana. entre aqui nesse (link) e verifi-
que a disponibilidade…”. 

Isso é uma chamada para ação, você sinaliza, marca no Zoom, por 
exemplo, e conversa com essa possível cliente. Olhe para as
respostas que você pode dar no direct e transforme-as em uma
oportunidade de venda.

A melhor venda é aquela em que você não precisa vender, ela
acontece. Gere percepção de valor, esteja perto, junto, tenha uma 
conversa com o seu cliente. 

Um exemplo para stories: depoimento - “...eu nunca imaginei que 
poderia mudar minha relação com a alimentação dessa forma. 
Parece que eu vivia em função de tudo que ia comer. Me julgava e 
me comparava o tempo todo com as pessoas. Já tinha tentado mil 
tratamentos para emagrecimento. A terapia realmente mudou minha 
forma de pensar e hoje minha relação com a alimentação é leve.”
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Resposta: Muitas pessoas lutam com a dificuldade de mudança nos 
hábitos alimentares durante anos e não imaginam que parte
primordial dessa mudança depende da mudança na mentalidade, nas 
crenças. Por isso o acompanhamento em psicoterapia pode ser o 
fator-chave para essa mudança. Se você se identificou e gostaria de 
saber mais sobre como é o tratamento, me manda um oi, que te
explico! 

O depoimento é o que mais conecta as pessoas!

Lembre-se que você é uma empresa e a sua empresa é maior que o 
Instagram. Saiba levar estratégias para o teu perfil, não faça do seu 
perfil apenas um perfil de conteúdo. 

Um exemplo para o feed: “Abri alguns poucos horários na minha 
agenda essa semana para conversar com no máximo 3 ou 4 pessoas 
que estão em dúvida se devem fazer terapia ou não. Clique no link 
da minha BIO para verificar a disponibilidade de vagas e reserve um 
horário, será gratuito!”

Tudo está na copy, copywriter, ou seja, na tua escrita persuasiva. 
Agregue valor na tua marca, gere desejo pelo seu serviço.
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Vamos imaginar que essa pessoa marca um horário com você. É um 
horário gratuito, seja cuidadoso com isso na sua agenda, é comum 
as pessoas marcarem por ser algo gratuito e ocorrer o risco de não 
comparecimento, sendo assim, recomendo que você faça uma
confirmação de horário, logo após a pessoa marcar, entre em
contato, ou a sua secretária, e confirme com a pessoa:

“Bom dia, [NOME], tudo joia? Quem fala é a [NOME], secretária 
da Psicóloga [NOME].
Estou passando para avisar que conseguimos disponibilizar um dos 
horários dessa semana para sua conversa com a Psi. [NOME]! � 

Sua conversa será *Amanhã* dia *[DATA]* às *[HORÁRIO]* com 
ela.

Acontecerá neste link do Zoom:

Link 

Combinado?

2 a 3 horas antes fazer uma confirmação, e 1h antes outra
confirmação. (Isso só para sessão estratégica). É importante que 
você tenha essa clareza de estratégia!
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Alguns indicadores que conseguimos mensurar, indicadores
aceitáveis de um Funil do Cafezinho são:
No-Show (pessoas que marcam e não comparecem): 20%
Conversão (pessoas que vão para o cafezinho e fecham): 40 a 50%

Sendo assim, quantos pacientes você precisaria marcar? 

Não ficar na passividade é o elemento 1 de um empreendedor. Se 
você tem um negócio, você tem um negócio, não fica esperando 
acontecer!

5 elementos do cafezinho:

1 - Rapport:
– Oi, Luiz, que bacana que deu certo de marcarmos essa conversa.
Como te falei naquele dia, esse encontro tem o objetivo de
podermos conversar um pouquinho, entender seu objetivo e também 
poder te explicar como funciona essa abordagem que eu trabalho. 
Com isso, você terá a oportunidade de entender se esse tipo de
abordagem seria o mais adequado para você ou entender qual 
melhor caminho buscar.

Então, Luiz, vamos lá, me conta um pouquinho o que te levou a 
buscar. O que você gostaria de resolver, melhorar ou mudar?

– Luiz: Tenho me sentido muito ansioso ultimamente. Isso tem me 
atrapalhado no trabalho, meu sono está alterado e tenho perdido a 
motivação para fazer as coisas. 
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2 - Ouvir atentamente a demanda da pessoa.
Parafrasear, para checar o objetivo principal (fazer mais perguntas 
se necessário, incluir acolhimento).

– Nossa, Luiz, entendi, e você já tem notado essa ansiedade e essas 
alterações de quanto tempo para cá?

– Luiz: No último mês parece que piorou.

– Você me contou como se sente, muita ansiedade, diminuição da 
motivação e impacto no sono, me conta mais uma coisa, quais
principais pensamentos mais passam na sua cabeça? 

– Luiz: Ahhh, tem sido um turbilhão. Desde que mudei de setor, 
tenho receio de não dar conta e fico o tempo todo preocupado.

3 - Trazer a solução e metodologia. 
– Puxa, Luiz, entendi. Que desafio essa transição. Vou te explicar 
como a terapia poderia lhe ajudar e como funciona.
A terapia cognitivo-comportamental está baseada na premissa de 
que não é uma situação que nos faz sentir de determinada maneira, 
mas, sim, como pensamos sobre ela.
Justamente na situação que você me contou, os pensamentos de
preocupação com essa nova situação tem desencadeado muita
ansiedade.
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A terapia busca nos ajudar a entender quais crenças estão ativadas 
no nosso funcionamento, que geram essas interpretações. A partir 
disso, podemos reestruturar nossa forma de pensar, mudando de 
forma mais duradoura nossas reações nessas situações.
Também poderíamos trabalhar com o manejo das emoções, para 
você sentir já um certo alívio e melhorar. Além disso, ao longo do 
acompanhamento você aprenderia todo esse processo para que possa 
usar isso sempre em sua vida, se tornando, como carinhosamente 
falamos, o seu próprio terapeuta.
(...)
Você tem alguma dúvida? Fez sentido?

4 - Pitch
Luiz, já que fez sentido e você não tem mais nenhuma dúvida, posso 
explicar como funcionam nossos planos de acompanhamento para 
que possamos ajudar você da melhor forma?

Em qualquer tipo de acompanhamento conosco, você terá:
- 4 encontros por mês toda x-feira, às X horas durante X minutos; 

[explicar benefício]
- Suporte via WhatsApp para dúvidas pontuais com a Psi [NOME]; 

[explicar benefício]
- Sessão de feedback a cada 45 dias para acompanhar seu
- progresso; [explicar benefício]
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5 - Fechamento 
– Luiz, hoje, você prefere o plano mensal, bimestral ou trimestral? 
[espera a resposta, tire todas as dúvidas, quebre objeções e feche a 
venda].

Transformar o que você já faz e tangibilizar em integráveis. Gere 
valor! Pressupunha um acompanhamento mensal, não existe psico-
terapia de duas sessões. 

Depoimento de uma aluna da primeira turma: “Desde o primeiro 
ano da graduação atuo na área de recursos humanos, estava na em-
presa há 15 anos, sou casada e tenho um filho de sete anos. Na pan-
demia decidi atuar como psicóloga clínica para ter um tempo de 
qualidade maior com a minha família, mas me preocupava em como 
manter o mesmo ganho que tinha com o CLT, pois ouvi de muitas 
pessoas que a clínica é muito instável e não dá retorno financeiro. A 
Formação Empreendedora para Terapeutas foi um divisor de águas 
na minha vida, já nas semanas das lives gratuitas me ajudou, com a 
técnica do cafezinho consegui converter interessados a pacientes. 
Durante o curso a Gabi pega na nossa mão, dá o caminho das pedras 
no detalhe, com o passo a passo, mostra tudo que aprendeu em anos 
de prática com uma clareza didática incrível. Eu tinha apenas 7 pa-
cientes e passei para 24, meu ganho financeiro ultrapassou os 2 dígi-
tos em menos de seis meses. Ganho mais na clínica que como CLT, 
e por isso decidi pedir demissão do meu emprego, não imaginava 
que isso era possível, nem sonhava com essa possibilidade.
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O principal aprendizado foi a minha mudança de mentalidade, amo 
atender e amo a psicologia, mas descobri que meu papel vai muito 
além da parte técnica, sou uma empresária, tenho um negócio que a 
cada dia vem prosperando mais e mais. A formação transformou a 
minha carreira e a minha vida.” – Aluna Elis.

    A Formação Empreendedora é um curso completo! 

Os módulos do curso Formação Empreendedora:
    Módulo 1- Mentalidade: o mito do técnico; mentalidade
assistencialista; como fazer o seu plano de negócios; quebrando o 
medo de vender…
    Módulo 2 - Marketing e Vendas: os quatro pilares do consultório 
lucrativo; arrumando a vitrine do seu consultório; a importância do 
marketing – preparando terreno; como captar clientes na prática;
parcerias e networkings; outras estratégias de captação…
    Módulo 3 - Marketing Digital: antes de tudo, limites éticos;
adaptabilidade e pensamento digital; como começar no digital;
YouTube para terapeutas; Instagram para terapeutas; tirando o 
máximo proveito do Instagram; como gerenciar a produção de
conteúdo; melhor forma de utilizar o WhatsApp e o direct; vencendo o 
medo de aparecer…
    Módulo 4 - Gestão Financeira: ajustando as contas; questões
financeiras e administrativas; fluxo de caixa; gestão do seu
consultório de maneira geral… 
    Módulo 5 - Gestão e Administração: como fazer um contrato de 
serviço; contratando e gerindo pessoas; gestão da agenda e do
prontuário; relacionamento com o cliente…
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Faz parte do curso: todas as lives de acompanhamento.

    É o caminho que você precisa para consolidar o seu
consultório!

Todas as aulas têm um resumo completo. O tempo de acesso ao curso 
é vitalício! Entendemos que você precisa comprar, assistir e aplicar. 

    Temos os módulos bônus:
- Bônus 1 – Finanças Pessoais e Empresariais
- Bônus 2 – Fórmula do Conteúdo Infinito
- Bônus 3 – Materiais: planilha de controle financeiro; modelo de 

contrato com o paciente; script de fechamento  
- Bônus 4 – Como Criar Seu Primeiro Produto Digital
- Bônus 5 – Bônus exclusivo para quem entrar até amanhã 23:59: 

Imersão Consultório Lucrativo Experience (gravado)
- Bônus 6 para os 100 primeiros inscritos dessa formação – 
- Mentoria ao vivo no Zoom com Gabriela Affonso e Mathews 

sobre “Como Adicionar 200 mil A Mais De Faturamento Ao Ano, 
Com Infoprodutos”.

Nada é feito aleatório, tudo tem que ser feito com autenticidade. Se 
você tem interesse, não perca a oportunidade. Mude a realidade do 
que é a sua profissão. 

As vagas são limitadas! 
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Depoimento de uma das alunas do primeiro curso: 

“Com um mês após o curso já tive o aumento do ganho mensal de 
mais de 2 mil reais na minha entrada, ou seja, paguei o curso todo 
em um mês. Com todas as mudanças que implementei, hoje, cinco 
meses depois, já tenho uma entrada de 10 mil reais por mês só com 
o consultório, sinceramente nunca pensei que isso seria possível 
antes do curso, antes ganhava em torno de 5 mil reais.

Tenho uma taxa de fechamento de contrato de terapia de 90%, e 
normalmente os que fecho são os que buscavam por convênio, antes 
eu cobrava o valor de R$100,00 por sessão, passei esse valor agora 
para R$150,00, sei que ainda posso aumentar. O curso mudou a 
minha vida. Hoje sei o meu valor e sei que vou conseguir muito 
mais.” – Aluna Isabela.
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    Basicamente você tem três caminhos:
1: você pode continuar o que já estava fazendo.
2: você pode entender tudo que já conversamos aqui e tentar traçar o 
caminho sozinho.
3: você pode aproveitar a oportunidade do curso. 
Eu, Gabi, posso te falar com segurança, se fizer esse curso, você 
entenderá o que é mentalidade empreendedora. Mude a  percepção 
de valor da sua profissão!

Clique no link abaixo e faça parte da terceira
turma da Formação Empreendedora para Terapeutas:

https://gabrielaaffonso.com/fet/

https://gabrielaaffonso.com/fet/


Até a próxima!

@psigabrielaaffonso




