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OS TRÊS GRANDES
ERROS QUE A MAIORIA DOS

PSICÓLOGOS COMETEM
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O objetivo desses três dias de live é que consigamos falar das
estratégias de captação de clientes. Estratégias empreendedoras!

Tudo que falarei aqui serão sobre coisas que nenhum profissional,
infelizmente, aprende na faculdade. 

A faculdade tem uma formação muito tecnicista! 

Ninguém te contou, mas quando você se forma, seja na clínica, ou 
em qualquer outro nicho, você terá um negócio! Porém, você não 
sabe NADA sobre ter um negócio. 

Se você está aqui é porque você tem interesse em entender sobre 
negócios.

Você, profissional, não se sente seguro? 

Depois de você participar das três aulas ao vivo, eu te garanto que 
você vai passar a enxergar o seu consultório com um negócio! E de 
fato você vai saber o que deve fazer e onde atuar para ter um
negócio estável, lucrativo, e pelo menos faturar uma média de dez 
mil reais, que considero o básico para você iniciar na profissão. Isso 
é realmente possível!

Quando falo de um negócio estável e lucrativo, qualquer negócio 
que se propõe a ser um negócio, precisa ser estável e lucrativo, são 
as duas premissas básicas de um negócio.
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No mundo em que estamos vivendo agora, qual é a área que mais 
fatura? A psicologia! A importância da saúde mental está sendo 
reconhecida. 

Você já ouviu que “viver bem sendo um psicólogo é uma coisa
difícil”? É inacreditável o quanto isso é fomentado pelas
pessoas/familiares/professores/faculdade. 

Li em um dos comentários do meu feed, uma moça que escreveu: 
“Que absurdo! Psicologia não é comércio!”. O que é isso?
Mentalidade! Perceba a troca que ela faz, “caridade”. 

Tenha uma vida muito diferente dessa que você pode viver da sua 
profissão!

Tenho um levantamento de uma pesquisa enviesada, pela qual 
dentro da área acadêmica chamamos de conveniência, ou seja, é 
pela mostra de pessoas que responderam, ela não é uma pesquisa 
estatística, dentro dos dados que temos, mais de 90% cobram abaixo 
do mínimo recomendado pelo CFP, que é R$199,55, temos
psicólogos cobrando R$130,00, R$80,00, e até R$45,00 por sessão. 
83% dos terapeutas têm uma renda abaixo de 5 mil reais, os que 
ganham entre R$5 mil e R$10 mil são 12,8% dos que responderam, 
e acima de R$10 mil temos 5,2%. 
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Vou contar o caso da Laís, aluna da última turma do Formação
Empreendedora, e esteve no evento presencial em São Paulo,
Consultório Lucrativo Experience, inclusive foi uma das premiadas, 
recebeu a plaquinha “Consultório 10x”. Esse foi o relato dela:
“A minha história com a Psicologia é a seguinte, me formei e não 
tem nem um ano, sou recém formada. Meu único objetivo com a 
psicologia era não passar fome, porque eu ouvia muito da minha 
avó, (que é de uma geração em que a psicologia não era valorizada) 
“Laís, você vai passar fome”. Eu cobrava R$50,00 pela sessão
particular, não via valor no que fazia para poder cobrar mais caro. 
Eu acho que um dos módulos mais importantes para mim na
Formação Empreendedora para Terapeutas foi o de “Crenças”, o 
módulo de crenças limpou o terreno para que depois eu conseguisse 
frutificar. Em janeiro desse ano eu faturei, pela primeira vez, R$12 
mil só com a clínica, agora eu não passo fome”.

A Laís fez a última turma do Formação Empreendedora, em agosto 
do ano passado, ou seja, ela alcançou esse resultado em apenas 4 
meses. Perceba que é possível!

Comece, de fato, a enxergar a sua empresa como um negócio!

Algumas pessoas têm o aspecto da mentalidade muito prejudicado. 
Qual a meta que as pessoas têm quando começam com um
consultório?
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Lotar a agenda, e esse é o primeiro erro. Você não aprendeu o que 
precisa ser feito para mudar drasticamente essa realidade! Se você 
tem uma crença limitante em relação ao valor do seu trabalho, você 
vai fazer preço. Se livre da crença de: “é melhor eu entrar no
convênio, pelo menos terei pacientes garantidos, terei uma
rotatividade, depois começo com atendimento particular”. Sabe o 
que acontece? O que vimos na estatística, quem entra nesse ciclo 
não consegue mais sair. Primeira coisa que acontece: você começa a 
aumentar o volume de pacientes e você perde a qualidade, não tem 
tempo para estudar, não tem tempo para administrar o seu negócio, 
você não sabe sobre estratégia de captação, etc. Se os seus pacientes 
estão insatisfeitos, eles não verão o porquê pagar mais ou indicar 
você, sendo assim, você acaba não saindo desse ciclo. Não tenha 
medo da instabilidade, não tenha medo de perder pacientes, tenha 
clareza do que você tem para oferecer, mostre a qualidade do seu 
serviço. A qualidade técnica do seu serviço tem que estar garantida. 
Estamos falando de empreendedorismo e não de marketing digital.

  Existem 3 grandes erros que a maioria dos psicólogos
  cometem:
    1 - cobrar barato 
    2- não saber vender 
    3 - não ter a mentalidade empreendedora
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A dificuldade que todo profissional tem, especificamente falando de 
psicólogos e terapeutas, é conseguir enxergar o consultório como 
um negócio. Todo profissional sai da faculdade formado
tecnicamente, porém, ninguém te prepara para o fato de que isso é 
uma parte do que você vai ser, ou seja, além de ser um profissional 
liberal, você também será um empresário. O seu consultório é uma 
empresa!   

Quanto tempo você imagina que um escritório precisa para ter
estabilidade? A mentalidade típica que se tinha antes era de 10 anos. 
Posso dizer para você com propriedade, venho dessa época de
mentalidade, e foi exatamente quando eu, Gabi, me estabilizei em 
dois anos. Acredite no seu potencial, comece, estude estratégias de 
vendas e mude suas crenças.

O que conversaremos aqui te dará base para você conseguir quebrar 
qualquer crença limitante que você tem em relação a esses aspectos. 

Todos os dias teremos um desafio. Faça o desafio e coloque em
prática! Quem fizer os três dias, é um incentivo, faremos um sorteio 
no último dia, o prêmio consultório lucrativo. Precisa fazer os três 
dias para dar certo e precisa estar no ao vivo para participar.
Será uma bolsa integral para a formação empreendedora + uma 
mentoria individual com o Mathews (meu sócio) e uma mentoria 
comigo.
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  O desafio de hoje 19/03/2023: crie a sua meta SMART para o  
  seu negócio. Cada letrinha dela tem um fator:
    S (Específico)
    M (Mensurável)
    A (Atingível)
    R (Relevante)
    T (Temporal)

Pegue essas 4 letrinhas e pense sobre o seu negócio. Seja específico!
 
Se você quer ter um consultório lucrativo, planeje, tenha foco,
trabalhe, tenha metas, e o mais importante, comece! 



Até a próxima!

@psigabrielaaffonso


