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                                               Carta ao Leitor 
Quantas vezes você ,colega que atua  ou deseja atuar na medicina privativa ,em especial com tratamento estéticos já se perguntou como poderia entrar 
nesse mercado e conseguir  seus melhores resultados ? viver disso ,por exemplo ?
Quantas pesquisas você já realizou ou quantas assessorias já consultou para tornar-se mais visível ,para aumentar seu número de pacientes ?
                               A resposta é que não há nada ou quase nada de materiais ,cursos ,serviços ou agências especializadas em atender o Médico especializado 
ou que deseje atuar no ramo da Estética .
A estética não é por si só uma especialidade ,mas sim uma área de atuação,onde os pacientes (aqui entende-se como clientes contratantes de serviços 
privados médicos ) procuram um determinado médico para que resolva ou atenda suas expectativas de melhorar ou destacar virtudes fisicas da Beleza .
                          A estética já é um mercado com indústria,serviços e produtos específicos e por essa razão a Medicina que se faz nesse ramo é totalmente 
diferente .O médico que deseja ingressar nesse ramo ,necessita estar plenamente preparado para atuar num mercado inóspito ,de concorrência desleal 
e com riscos sérios de comprometer sua carreira caso não esteja devidamente  preparado para atuar no ramo da medicina privativa onde o cliente é que 
tem razão porque ele é quem paga .Isso mesmo ,aqui o direito do consumidor já chegou ,estamos no século XXI .
                        O presente E-book é um desses mecanismos que pretendem ajudar aos jovens médicos ,dermatologistas,cirurgiões plásticos ,médicos da 
cirurgia estética,do LASER  a reconhecerem e  refinarem seus talentos ,bem como promover a motivação necessária para desenvolver habilidades 
essenciais que o  ramo de estética exige .
                           Os 12 passos do Sucesso do Marketing médico na Estética é um desses  materiais criados pela própria necessidade de descobrir como seria 
possível atingir um padrão de resultados profissionais,pessoais ,tecnicos e financeiros sem perder a essência da real forma de fazer Medicina.Foram 
mais de 10anos de estudos e aprimoramentos, testes ,correções para alcançar um método que reunisse todas as virtudes para ser bem sucedido nesse 
ramo.

        Espero que seja útil para você como tem sido para mim ,aproveite ,faça uma boa leitura e envie seus comentários duvidas ou até mesmo 
criticas para drjaurufreitas@hotmail.com  eu ficarei feliz em saber que pude ser útil !
cordialmente ,
Jauru Nunes de Freitas 
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PASSO 1



SEJA QUEM VOCÊ É SEMPRE
Não existe situação pior para um médico que ele querer criar uma dissociação entre 
o que ele realmente é criando um “ personagem médico “  dele mesmo para seus 
pacientes .

o novo paciente do século XXI quer seguir e ser cuidado por médicos íntegros e 
admiráveis pela sua postura dentro e fora do consultório.

Agir com integridade de caráter e postura condizentes com a especialidade farão de 
você um ícone a ser admirado e seguido e não apenas uma fachada técnica que não 
corresponde com a realidade



PASSO 2



DEDIQUE-SE A TÉCNICAS CONSAGRADAS
Não fique querendo adotar procedimentos que não domina só por que estão na 
mídia ou possuem alto valor de compra .

Seja seguro ,confiante ,pratique técnicas que tem resultados consagrado ,mesmo 
que isso denote mais tempo ou mais riscos .

Estar na mídia pode ser um tiro no pé .Quantas vezes ,você ouviu falar de técnicas 

revolucionárias que um pouco tempo foram banidas por falta de embasamento 
científico ou por causarem danos sem resultados ? Não embarque nessa ,seja 
conservador e cultive as boas práticas ,desde o inicio.Seus paciente irão lhe 
agradecer muitas mais vezes do que reclamar!



PASSO 3



PRATIQUE O QUE VOCÊ RECOMENDA
Pior marketing do mundo em Medicina é você não estar condizente com sua 
especialidade .

Quem você achar que irá contratar um dermatologista calvo para tratamento do seu 
cabelo ?

Quem vai contratar um programa de redução de peso ,se o profissional está 

claramente acima do peso saudável ?

Se você acredita no ditado  “ faça o que eu digo ,mas não faça o que eu faço “ deve 
trocar seu ramo ,por que na Estética você é seu melhor testemunho.



PASSO 4



SEJA UM  ESPECIALISTA MASTER 

Sem dúvida alguma ,aprimorar-se está no DNA da estética .

Os avanços tecnológicos e industriais,tem uma velocidade de atualização muito 
rápida ,o que implica em você ter mecanismos canais  de atualização continuada .

Entretanto,mais do que atualizar-se é o aprimorar-se .

Procure refinar-se ,aperfeiçoe suas perícias,seja nas técnicas ou procedimentos que 
você mais domina e aprecia .Isso resulta em motivação dobrada aos seus pacientes 
,eles apreciam médicos motivados e que refinam sua habilidades em prol de 
melhores resultados .



PASSO 5



PROTEJA SUA REPUTAÇÃO MÉDICA 

Gerenciar seu nome ,proteger sua marca pessoal é tão imprescindível agora como era  na Medicina 

Renancetista , Medieval ou sacerdotal..

O número aumentado de processos ,só demonstra o quanto está desmembrado a realidade científica ,da 

realidade comercial .

Contrate uma seguradora,faça parte de assinatura de associação de defesa médica e garante que seu nome 

não seja maculado por clientes mal intencionados 

Trabalhe dentro do regramento de  contratação e termo consentido de  serviços.Esteja sempre completo 

seus materiais com dados atualizados corretamente registrados,use guias e  formulários essenciais para 

complementar suas informações.Registre,faça livros de visita.Não espere ter resultados inesperados em que 

seu cliente irá com certeza lhe processar,antes mesmo de reclamar para você !



PASSO 6



FIDELIZE SEUS PACIENTES 
Fidelizar seus pacientes é tornar fíéis compradores de seus serviços repetidamente .

Um verdadeiro desafio no que tange o ramo da estética que é extremamente variável a flutuações econômicas ,pois ,em muitos 

casos ,não é prioridade,porem pode tornar-se um item essencial se seu consumidor frequentar você por muitos outros motivos 
positivos.

Sem contar nas ofertas de outras demandas  e concorrentes desleais que rebaixam preços e que procuram fazer seus pacientes 
consumirem ou adquirirem padrões de consumo que impedem de investir em você.

Lembre que um paciente fidelizado que comprar pela segunda ,terceira ou quarta vez merece atenção e políticas de incentivos 
especiais sob pena de você ser obrigado a ficar rebaixando preços ,oferecendo situações que irão reduzir seu lucro pessoal e 
consequentemente,você perder o interesse de tratar alguém assim.

Procure conhecer e ,fazer parte de  plataformas que facilitam esse serviço para você .A fidelização requer serviços 
,exclusividades ,use esse fator a seus favor corretamente e terá resultados incríveis !



PASSO 7



O que você pensa você crê e o que você crê você será !

Até mesmo a psicologia e a  física quântica já provaram  isso,então seja positivo e adote um estilo de vida em 

que seu estado mental trabalhe a seu favo .

Você não precisa ter uma vida de ostentação para demonstrar seu status de profissional bem sucedidopor 

exemplo ,apenas concentre-se nos detalhes diários do estilo de vida que deseja viver alimente-se com saúde 

e consciência .Frequente e consuma com o sentimento de  realização pessoal ,tenha vida  social e 

positivamente no nível econômico condizente com a paz de espirito desejada .

Não force a situação ,nem se coloque acima de suas possibilidades ,para evitar cair na armadilha de ser o que 

não é,ao contrário,seja firme e sensato de viver dentro de suas reais possibilidade e seu caminho para uma 

vida constantemente bem sucedida estará a sua frente sempre!

VIVA DENTRO DO SUCESSO QUE VOCÊ ALMEJA 



PASSO 8



Faça pelo menos uma vez um programa de  coaching ou oficina de Medical Branding ,descubra seus 

talentos,melhores habilidade ,descubra suas fraquezas e pontos que lhe diferenciam.

Medical Branding,Brand management ou “ Brand” é uma coleção de imagens , idéias e conceitos que 

representam um produtor econômico.refere-se aos atributos descritivos de um empresa,profissional ou 

serviço que apresentam a identidade visual e suas competências para atuar no ramo pretendido.no caso ,o 

médico 

Ao reconhecer e possuir  claramente seu Medical Branding ,você saberá atuar com mais auto confiança e 

segurança nos resultados .Terá uma bússula de sua carreira e, naturalmente, aferirá resultados acima dos 

seus concorrentes de maneira natural ,pelo simples processo de saber usar o seu melhor a seu favor !

SAIBA QUAL É SEU  MEDICAL BRANDING  



PASSO 9



CONCENTRE-SE NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

Todos seus clientes ou pacientes novos estão procurando um especialista de 
qualidade superior e preço acessível .Essa realidade pode frustar seus anseios de 
altos lucros ,mas entenda que os lucros na medicina irão aparecer não quando você 
estiver concentrado na questão financeira ,mas se estiver diretamente focado em 
resolver o problema de seus pacientes .

Aprimore sua habilidade no atendimento,melhore seu estilo ,acrescente sua 

criatividade ,conheça o que seu perfil de pacientes espera e atenda com qualidade 

Faça do seu atendimento um momento relevante para seu paciente e seus lucros 
irão chegar bem antes do esperado !



PASSO 10



PRATIQUE UM NETWORKING ÉTICO E SUSTENTÁVEL

A globalização mudou o jeito de os pacientes procurarem o médico por essa razão estar “ conectado “ parece 

óbvio ,mas isso não significa ultrapassar as  barreiras da ética  recomendada pelo código de ética médica .As 

rede sociais é uma das  boas  maneiras de você fazer uma rede profissional, mas cuidado !

O código de ética foi criado justamente para que a imagem do médico não estivesse suscetível a diversas 

fragilidades de outras profissionais .Não é o estado do recato total ,nem tão pouco querer virar “celebridade 

“ .

A visibilidade do médico está em seus resultados ,seu jeito de atuar ,atender e corresponder as expectativas 

de seus tratamentos .Aprenda as regras ou procure uma consultoria que possa posicionar seu trabalho de 

maneira correta ,polida ,com uma imagem sólida de eficácia e não uma imagem distorcida que pode 

prejudicar você .Lembre que existem muitas outras alternativas para desenvolver uma rede profissional 

sólida .



PASSO 11



ADOTE TECNOLOGIAS SEMPRE QUE PUDER

Muitos médicos na estética,em especial os cirurgiões plásticos e alguns dermatologistas preferem afastar-se das tecnologias 
por acreditarem que estão “ trabalhando para a indústria “ e que o que suas mãos fazem são únicas .Isso pode ser uma verdade 
,quando este médico não sabe como conduzir a  gestão  de tecnologias em seus serviços seja eles consultórios ,clinica ...

Entenda que a tecnologia,por si mesma ,é uma mola propulsora . Adotar mecanismos para facilitar o diagnóstico,controlar 
melhor os resultados clinicos funciona .Utilizar tecnologias para tratar não só aceleram seus atendimentos(serviços diretos) 
,como podem acontecer simultaneamente aos seus atendidos ( serviços indiretos,isso requer senso de equipe )

Além de aumentar o número de possiveis frequentadores em seu consultório ,você pode utilizar da tecnologia para reduzir a 
ociosidade do consultório,clinica ou equipe .sem esquecer que seu faturamento indireto pode multiplicar seus resultados em 
curto prazo .

Por que não adotar serviços e tratamentos realizados por dispositivos que automatizam suas habilidades e promovem um 
número maior de atendimentos enquanto você ocupa-se de realizar seus procedimentos mais requintados ?



CURSO COM 6 MÓDULOS 
 SEMI PRESENCIAIS (ONLINE + PRESENCIAL 
ESCOLHA OS PÓLOS DE ENCONTRO PRESENCIAL ( RIO,SP,MG,RS E BA)
MONITORAMENTO DE  12 MESES APÓS CONCLUSÃO
INICIO TURMAS 10/08/2016 -VAGAS LIMITADAS !

Ministrantes :
Jauru de Freitas, Medico,Mba FGV 
Lymark kamaroff ,Advogado ,Expert direito médico
Eduardo Ferreira Alves,comunicação Visual
Gionara Toniolo ,Marketing de Relacionamento
Eduardo Moscão,Gestão de CRM e Vendas
Monica Andrade,Psicanalist and Coaching

VALOR MÉDICO
OFICINA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 
APLICANDO OS 12 PASSOS 

COACHING & MEDICAL BRANDING

Realizaçãowww.grupodermatologiaavancada.com

Condição especial de 
R$5.400,00 por R$ 3.600,00 a 
vista ou 10x de R$390,00 

http://www.grupodermatologiaavancada.com


PASSO 12



Eleve-se ,supere ,atinja o elevado estado da Arte no que faz e você verá que o Sucesso será uma consequência natural de simplesmente ser você melhor 
o tempo todo !

Sucesso em nada tem haver com dinheiro. Dinheiro é um numero ,uma consequência matemática de um cálculo de Receita - despesas = dinheiro . Os 
custos fixos de ser médico ,desafiam à busca de querer alcançar resultados infinitamente superiores ,mas lembre-se que se você não estiver investindo 
em resultados diferentes  você continuará tendo os mesmos resultados . 

Adote a postura de estar sempre melhorando ,use como exemplo  o modelo KAIZEN ,sucesso na Toyota que tornou-se modelo de resultados de 
sucesso contínuo .Kaizen é um termo de origem japonesa, que agrega o significado de "melhoria contínua" nos âmbitos do trabalho, família, pessoal e 
social. Seu propósito sugere o aprimoramento diário e constante das situações, visando sempre o aumento da produtividade, bem como eliminar os 
processos desnecessários e desperdícios, tanto de tempo, quanto de itens de produção, no ambiente de trabalho, por exemplo. O foco principal do 
Kaizen é humanizar as relações e com isso implementar sua produtividade. Faça um coaching ,realize uma oficina ,treine e aprimore seu perfil 
profissional !      Faça de sua  profissão Médica uma carreira com propósitos e um senso  contínuo  de evolução,

Procure atingir a Arte Máxima e você verá os  pacientes  atrás de você ,esteja atendendo onde quer que esteja e maravilhe-se com os resultados que irá 
atingir em pouco tempo ,sentindo -se completo ,solidamente fundamentado nos preceitos da Medicina alcançando resultados acima da média .

.

SUPERE ,VÁ EMBUSCA DO ESTADO DA ARTE



OBRIGADO ! 

COMPARTILHE COM QUEM VOCÊ TAMBÉM ACHA QUE ESTÁ 
PRECISANDO E SE INSCREVA PARA FICAR POR DENTRO DAS 
MELHORES FERRAMENTAS DO MARKETING MÉDICO 

EU DESEJO MUITO SUCESSO PARA VOCÊ !

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO

www.grupodermatologiaavancada.com
CLUBE PRIVADO SISTEMA FIDELIDADE GUIA DE BUSCA APP
www.clubdabeleza.com

Jauru Freitas ,MD
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