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COMO COBRAR
 ACIMA DA MÉDIA

COMO PSICÓLOGO
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Para ter um consultório lucrativo precisamos de um primeiro
elemento, especialmente quando falamos de psicólogos:
mentalidade. 

Existe um primeiro empecilho: você não acreditar na possibilidade 
de ter sucesso, de ser bem-sucedido. Acredite em você! Tenha uma 
mentalidade empreendedora. 

Efeito David Bell: aquilo que te tira de ser um commodity, que 
agrega valor no teu serviço.

O que faz uma pessoa pagar duas, três, cinco vezes mais? Ela vê 
valor agregado no seu serviço. 

Escuto e percebo muitas pessoas perguntarem: “Quem vai pagar 
esse valor?”, “Onde está essa pessoa?”, ou sequer acreditam que ela 
existe. Também chegam algumas críticas referente a essa questão 
como, por exemplo, “R$150, R$200 por sessão? E com fila de 
espera? Em que realidade você vive?”. Perceba, é tão distante essa 
realidade que as pessoas desacreditam que é possível. 

Algumas pessoas também trazem em voga a situação atual do país, 
questionam: “Mas o Brasil está em crise, está quebrado, olha só a 
população!”. Veja só, vou trazer dados que vão excluir esse pensa-
mento, vou te mostrar como ele não faz sentido. É preciso pensar 
assim: “Quem é o público para o qual você quer trabalhar?”. 
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Não adianta você saber aonde quer chegar sem saber o caminho que 
precisa ser feito para chegar até lá! É importante saber o que fazer! 

De fato, temos uma população grande, temos uma significativa
porcentagem de pessoas que precisam de assistência, que estão 
vivendo com um salário mínimo. Por isso é preciso pensar para 
quem você está abrindo o seu negócio. Geralmente quando falamos 
em um profissional autônomo, liberal, ele está dentre a classe de 
pessoas que vai vender um serviço particular. Então, teoricamente, 
não se está mirando naquele público. Porém, não há problema 
algum caso deseje trabalhar com essas pessoas. Mas analise se essa 
é a forma mais abrangente de ajudar e contribuir com o social: 
vender todas as suas horas para tentar atender essa população, não 
vai ter recurso suficiente para se manter, para melhorar a qualidade 
do seu serviço. Avalie! Se quiser ser uma extensão do SUS na vida 
das pessoas é uma escolha sua, tudo bem! Mas eu te pergunto: O 
que você está fazendo aqui? Porque aqui, veja o título, “Como ter 
um consultório lucrativo”, é um negócio! Estamos falando de outro 
grupo. Mas não quer dizer que você não possa contribuir, existem 
outras formas de fazer isso, e eu acredito muito nisso: “Quanto mais 
bem sucedido você for, mais você pode contribuir!”. 

Pense: quem é o seu público?
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Um dado para pensarmos e termos uma reflexão: se pensarmos em 
classe média, classe média alta e classe alta, peguei exclusivamente 
um dado por pessoa, não é renda familiar, mas pessoas que ganham 
mais de R$10 mil no Brasil, essas pessoas representam apenas 5% 
da população. Sabe quantas pessoas representam 5% da população? 
10 750 000 (Dez milhões, setecentos e cinquenta mil) pessoas. 
Quantos psicólogos existem regulamentados, inscritos no CFP?
427 000 (Quatrocentos e vinte e sete mil), se dividirmos dez milhões 
de pessoas pela quantidade de psicólogos do Brasil, isso daria 25 
pacientes por psicólogo.
 
Isso é noção de mercado, é preciso saber! Por exemplo, quando 
falam “A China está mirando no mercado brasileiro”, é porque ela 
entende que tem potenciais compradores para X, Y, Z coisas.
Então, se você estiver em outro país com, por exemplo, menos
habitantes, ou a proporção de pessoas que moram lá tem
dificuldades com a própria renda, tudo isso tem que ser analisado. 
Hoje, com a internet, é possível mirar em uma população brasileira 
que mora fora e pode pagar. 

Então, só para fechar essa conta: se você tivesse 25 pacientes a esse 
valor que falei, R$800 por paciente, daria R$20 mil reais por mês. 
Seria um bom salário para você? Faria sentido? Mesmo que você 
more em uma cidade pequenininha, não se prenda a isso, a analise 
de mercado está dentro do seu plano de negócio.
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Talvez alguns fatores realmente não favorecem um negócio físico, 
se tratando desse exemplo, mas, lembre: estratégia! Seu negócio 
pode ser físico e online? Pronto! Você não está mais restrito a sua 
cidade pequenininha. 

Mas não é só sobre subir o preço da sessão. Imagine que você vai 
tomar o seu café perto da sua casa, você vai lá todos os dias, toma 
seu café e come o seu pãozinho de queijo a R$4,50. Um belo dia, 
quando está prestes a fazer o mesmo pedido de sempre, você se 
depara com o novo preço: R$37. Você vai se espantar? Óbvio! 
Guarde esse exemplo. Se você tem essa sensação de medo, achando 
que se subir o preço ninguém vai fechar, é porque você ainda não 
conhece o efeito David Bell. Antes de falar sobre esse efeito, vou 
contar para vocês o exemplo de uma aluna nossa. 

“Atendia apenas dois pacientes cobrando R$50,00, mesmo tendo 
feito alguns cursos de especialização, não me sentia confiante para 
cobrar um valor justo pela minha sessão. Trabalhava em uma em-
presa como CLT em uma função que não gostava até às dez horas da 
noite. Hoje, depois da formação, trabalho somente com os atendi-
mentos, minha sessão passou de R$50,00 para R$150,00, ou seja, 
três vezes mais, ainda não é o ideal, mas me possibilitou sair de um 
trabalho CLT, pois ganho mais no consultório do que na empresa. 
Acredite, cobrar esse valor antes do curso era impossível, não acre-
ditava que pudesse cobrar esse valor, não achava que as pessoas 
pagariam, não tinha expectativa de viver da clínica, de mostrar  o 
valor do meu trabalho, não tinha visão estratégica. 
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Hoje, consigo ter visão estratégica do negócio e tenho plena con-
fiança no meu trabalho.`` – Aluna Joelma.

Vamos falar sobre esse tal efeito. Foi feito um experimento social 
com Joshua David Bell em Washington, nos Estados Unidos, nesse 
experimento ele foi para um metrô na hora do rush matinal, vestindo 
jeans, camiseta e boné, e tocou violino por 43 minutos para uma 
multidão que ali passava, nesse tempo ele não foi aplaudido e saiu 
de lá com trinta e dois dólares. O que ninguém ali sabia era que 
Joshua David Bell é um dos maiores violinistas do mundo, inclusi-
ve, o violino que ele usou nesse experimento é uma peça raríssima 
fabricada em 1710, avaliada em mais de três milhões de dólares. 
David Bell lota concertos em que os ingressos chegam a mil dólares. 

Se ele é genial, se é uma das maiores pessoas dentro daquilo que ele 
faz, por que isso aconteceu? Esse é o elemento da aula que será des-
trinchado aqui hoje: sem um contexto adequado, pode não existir 
um valor percebido pelas pessoas. Retorne, agora, ao exemplo do 
cafezinho. Vamos imaginar que o proprietário reformulou o café que 
estava te oferecendo, não era mais um simples café coado, agora era 
um café com grãos especiais, diferenciado, onde o kg custa mais de 
R$100, assim como o pão de queijo também. Mas a sua sensação é 
que não tem mudança, porque você está na mesma padaria. Tudo ali 
te leva a sentir que o cafezinho ainda custa R$4,50. 
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Se você leu “Rápido e devagar: duas formas de pensar”, do Daniel 
Kahneman, entenderá que as decisões não são racionais, mas, sim, 
emocionais. É uma questão de percepção. Se o local do café estives-
se passando por uma reforma e, ao chegar, tudo ali te convidasse a 
perceber que é diferente, você pagaria aquele preço pelo cafezinho e 
o pão de queijo. Esse é o ponto. 

Reflexão: Você tem sido o David Bell no metrô? O contexto é parte 
do que vai ser entregue. 

Seguindo o exemplo do David Bell, o que são os elementos dentro 
desse aspecto? Vamos pensar em quatro pilares: ingresso, espetácu-
lo, plateia, palco. 
Ingresso: é o ticket ideal, a percepção de valor para a sua sessão de 
acompanhamento terapêutico.
Espetáculo: a qualidade técnica da tua entrega como profissional. 
Isso tem de estar excelente, existe um cuidado nisso continuamente. 
Plateia: como atrair o público qualificado. 
Palco: como se posicionar no ambiente correto, ou como se posicio-
nar de forma correta nesse ambiente que te valoriza. 

O posicionamento correto no contexto certo atrai o público certo!

Hoje, um dos espaços mais interessantes, rápidos, de troca, de inte-
ração, de busca, é o Instagram, ele é um dos palcos e você precisa 
saber como se posicionar.
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Alguém não ficou por conta do teu preço? Tem duas possibilidades: 
você está falando com o público errado, ou você não transmitiu a 
percepção de valor adequada. 

Você já teve a sensação de que precisa crescer no Instagram, que 
precisa postar todos os dias?

Você identifica uma primeira necessidade: “preciso estar no Insta-
gram”. Uma segunda necessidade: “preciso crescer no Instagram”. 
Uma terceira necessidade: “preciso produzir conteúdo”. Correto? 
Errado! Essa não é a mentalidade de uma empresa!

Você está construindo um negócio, não um perfil no Instagram! A 
sua marca pessoal é maior que o Instagram!

Construa uma marca memorável. Tenha um perfil bem posicionado, 
gere autoridade, tenha um bom marketing de conteúdo. Você tem 
competência! Não desqualifique a tua profissão. 

A melhor métrica é a conversão de pacientes!

O que diferencia um serviço especializado? Um elemento essencial: 
conexão.

Filtre o que faz sentido para o teu negócio.
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Não é sobre “produzir um conteúdo de valor”, se você produz esse 
tipo de conteúdo, por que os pacientes não fecham com você? Não é 
só sobre agregar valor para o outro, agregue valor a tua marca! 
Tenha elementos que gerem desejo pelo seu serviço!

Produzir conteúdo não é sobre dar dicas e mostrar os seus bastido-
res, um bom conteúdo desperta sensações, transmita a tua bagagem, 
os teus valores.

Gere conexão! Não é só o que você diz, é como você comunica. 
Qualidade acima de quantidade.

Branding e gestão da sua marca virtual é o conjunto de sensações 
que você gera nas pessoas. 

Você não cria um branding pessoal, você organiza e gerencia. Você 
já existe, já existe a tua personalidade, você não vai criar um perso-
nagem.

Branding pessoal é um recorte. Quais os elementos de quem você é 
fazem sentido para serem colocados em evidência? 

Não seja mais do mesmo, não seja uma espelhagem do que os 
outros já fazem.
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O que vai te ajudar a construir o teu branding é a tua identidade, 
autoridade, bagagem… a tua trajetória é única! Quais são os seus 
valores? Qual o teu posicionamento? Mapeie a tua personalidade.

O que você gostaria de passar para as pessoas? Só o conteúdo não 
transmitirá isso. O que você comunica? 

O palco certo, o contexto certo atrai naturalmente o cliente ideal 
para você. Identificação! Você consome aquilo que você se identifi-
ca. 

Tenha intenção, clareza nos elementos para atrair o seu público. 

Como está a tua BIO, a tua foto do Instagram? Quais cores você 
usa? Todos esses elementos fazem diferença. 

Como gerar desejo pelo seu serviço? O seu cliente vai sentir desejo 
pelo seu serviço quando ele te entender e enxergar como a única ou 
a melhor forma de chegar ao resultado que ele quer. 

Venda a ideia de transformação!

Tenha conteúdos que atinjam pessoas  que sabem o que procuram e 
pessoas que ainda não sabem e venda a transformação para esses 
dois tipos de pessoas. Tenha estratégia! Você não está prometendo 
resultado, está clarificando o potencial de mudança que pode gerar 
na vida das pessoas. Construa um caminho de solução para a pessoa.
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Quatro elementos essenciais que precisam existir dentro da tua
produção de conteúdo, do teu posicionamento, para conseguir gerar 
uma conversão: 

    1- Sentir necessidade. Desperte a necessidade das pessoas terem 
ou fazerem, ou seja, de fazerem um acompanhamento com você. 
Como fazer isso? Conscientizando as pessoas. Mostre que o
problema existe, o porquê ele é um problema, mostre a oportunidade 
de mudança para algo melhor. Prova técnica: não basta falar, mostre 
por que faz diferença, os benefícios. Dê exemplos de clientes,
narrativas conectam as pessoas.

    2 - Acreditar que é possível. Acredite no que você vende.
Construa e reconstrua crenças. Mostre que você entende as
inseguranças e desafios das pessoas e que você pode ajudá-las. 
Mostre o que funciona e o que não funciona.  

    3 - Sentir segurança em você.  Conexão! Mostre um pequeno 
recorte do teu dia a dia, é minimamente trazer  um pouco de quem 
você é. Reforce os teus valores. Compartilhe alguma coisa na tua 
vulnerabilidade, storytelling, tudo isso junto com conexão,
capacidade e autoridade.

    4 - Enxergar que o seu serviço é a melhor opção. Reforce
qualidade importantes, diferenciais. Um diferencial na experiência 
do cliente. Como é a tua conversa com o teu cliente? Tem algum 
script para isso? Ele recebe algum material? Como é esse material? 
Como é a tua identidade visual? Como você demonstra como será a 
experiência do cliente? Tenha intenção no que você for fazer.
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Outro depoimento de mais uma aluna do meu primeiro curso:
“Minha mentalidade não me permitia ver o meu consultório como 
um negócio, não sabia precificar o meu serviço, não sabia divulgar o 
meu trabalho e não tinha um plano de negócio, desempenhava bem 
o meu trabalho, tinha bons resultados, mas não conseguia ganhar 
melhor, o preço da minha sessão era o mesmo desde 2018, sendo 
que fiz inúmeros investimentos em minha formação, por isso meu 
custo aumentou consideravelmente. Após cada aula da formação, 
consegui colocar em prática o que foi ensinado, fiz meu plano de 
negócios, aprendi a precificar corretamente o meu serviço, mudei as 
minhas ideias de divulgação e captação de clientes, e mudei a minha 
mentalidade definitivamente. Resultado: hoje faturo quatro vezes 
mais do que eu ganhava em abril deste ano. Os seguidores no meu 
Instagram aumentaram consideravelmente, o número de pessoas que 
me procuram e o número de pacientes também aumentou, aliás, a 
minha agenda está cheia.” – Aluna Priscila. 

Por que é importante ter isso em mente? Não é a quantidade de
pessoas que te segue, é ter um perfil bem posicionado!
O posicionamento, o contexto, o palco, vão transmitir autoridade, 
confiança e conexão. É isso que fecha pacientes! Tudo em você
comunica, tenha coerência nos seus elementos. 

Não importa onde você está, você não depende disso para começar. 
Tenha clareza dos elementos, conheça a tua personalidade.
Faça uma estratégia que gere a procura constante. 
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O desafio de hoje: um teste de 10 perguntas que contempla os
assuntos da aula 1 e 2. Lembre-se, você precisa fazer todos os
desafios para concorrer ao prêmio: a bolsa integral para a formação 
empreendedora para terapeutas + 1h de mentoria com o meu sócio 
Mathews Azevedo + 1h de mentoria comigo. No teste de hoje você 
precisa acertar pelo menos 70% das questões, ou seja, 7 de 10. 

O último desafio será na aula de amanhã! Vou falar uma senha
durante a aula, no final ligarei para uma pessoa e ela precisa me 
falar essa palavra.  



Até a próxima!

@psigabrielaaffonso


