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 Trabalho com consultoria financeira desde 2012. 
Tive a oportunidade de acompanhar as finanças e, por 
consequência, a vida, de muita gente. Participei da 
criação e reestruturação de diversas empresas (e da 
falência de outras) e acompanhei muitos casais, 
famílias e autônomos que buscam uma vida financeira
mais saudável.
 
 Dentre os autônomos, os psicólogos sempre me 
chamaram a atenção. Primeiro porque estão na linha de 
frente do que é, pra mim, a maior das batalhas: 
encaram de frente toda a complexidade da mente 
humana, com suas inúmeras facetas e confusões e, 
segundo, porque paradoxalmente desenvolvem uma 
relação bastante conturbada com o dinheiro, cheia de 
culpa, disfarces e mal entendidos. 

 Este é um manual despretensioso, ele é uma 
tentativa de resposta às principais questões que tenho
encontrado nos últimos anos. O conteúdo abordado
neste livro foi extensamente aprofundado no curso
Finanças Para Autônomos, clique aqui para saber mais.

 Espero, de coração, que o conteúdo das próximas 
páginas seja útil e traga muitos benefícios a você e às 
pessoas que confiam em seu trabalho. 

Muito obrigado.
Eduardo Amuri
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 O dilema de muitos colegas de profissão é unir o 
sonho da Psicologia com seu efetivo sucesso. Na facul-
dade, nunca nos perguntamos como Sigmund Freud 
pagava suas contas ou como Carl Jung conseguiu 
tanto dinheiro para construir um pequeno castelo em 
frente à sua bela casa.
 
 No meu campo de especialidade, os relaciona-
mentos amorosos, sempre digo que o amor precisa de 
logística para fluir. No trabalho com a Psicologia ocorre 
o mesmo. Sem o trabalho "sujo" de sentar e ver a con-
cretude da nossa profissão, não há genialidade psico-
lógica que sobreviva.

 O Eduardo Amuri ajudou a estruturar minhas 
finanças para que meu trabalho clínico transcorresse 
com alegria, e isso trouxe muitos benefícios silenciosos 
na minha vida pessoal também. Se ele se detivesse 
apenas nos números já seria incrível, mas fez mais que 
isso, me ajudou a explorar medos, sombras e pensa-
mentos nunca enunciados em voz alta. 

 Ele guiou meu processo de amadurecimento 
financeiro, e com isso desfez limitações sérias que eu 
tinha com o fato de cobrar por um trabalho que eu 
fazia com prazer e facilidade. Agora que tudo isso é 
passado, desejo o mesmo para cada leitor.

Frederico Mattos, psicólogo clínico e escritor
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 Se fôssemos vendedores de móveis de luxo ou 
agentes de viagem, cobrar preços justos seria fácil. 
Comprar um móvel de luxo ou planejar uma viagem é, 
no geral, um momento de prazer. Existe uma certa eu-
foria associada e supõe-se que, quem busca esses 
bens, já possui as outras necessidades mais básicas 
atendidas (alimentação, vestuário, higiene, mínimo de 
lazer, etc.). Quando aplicamos esse mesmo raciocínio 
ao processo terapêutico, porém, a história fica mais 
complexa. 

 Na maioria dos casos, quem está buscando o 
acompanhamento psicológico está numa posição emo-
cional vulnerável e suscetível. Não é gostoso, normal-
mente não traz satisfação imediata e muitas vezes foi 
provocada por um gatilho traumático que causou um 
sofrimento maior do que a pessoa consegue suportar 
sozinha. Não raramente, num misto de compaixão e dó, 
com a melhor das intenções, o terapeuta coloca o preço 
no chão, achando que dessa forma está ajudando o 
paciente fragilizado. Mas não está.

 O preço tem um papel fundamental na percepção 
de valor que o contratante tem a respeito do serviço 
contratado. A percepção de valor, por sua vez, influen-
cia de maneira inquestionável na intensidade com que 
o paciente vai se dedicar ao processo terapêutico. 
Temos tendência a valorizar os produtos e serviços bem 
cobrados. Mesmo que inconscientemente, o serviço 
barato acaba sendo olhado com desconfiança. 

 Há alguns anos, quando comecei a me dedicar 
aos processos de consultoria financeira, passei um bom 
tempo atendendo de graça ou a preço simbólico. 
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 Minha agenda era um terror. Quase metade dos 
atendimentos sofria remarcação. Tudo era desculpa: 
"eu não consegui acordar para ir na academia, então 
vou agora à noite", "estou exausto, trabalhei até tarde" 
ou "o trânsito está terrível!". As remarcações caíram 
para menos de 10% quando passei a praticar preços 
condizentes com o serviço que eu estava prestando. 
Precisamos do compromisso do paciente, caso contrá-
rio, o próprio processo terapêutico perde potência. 
É fundamental que o "ir à terapia" seja um evento 
importante na agenda do paciente e podemos contar 
com o preço justo para que essa condição se instaure.

 Além dessa influência direta na percepção de 
valor e no comprometimento, cobrar de maneira ade-
quada tem outro efeito colateral bem desejável: nos 
sentimos obrigados a entregar o melhor.  Quando o 
preço é mais ou menos, o compromisso é mais ou 
menos, e torna-se "ok" entregar mais ou menos. 
Quando o valor é justo, além de darmos ao paciente 
liberdade para explorar nosso conhecimento ao 
máximo, cresce sobre nós, os contratados, a responsa-
bilidade de fornecer algo digno do preço que foi cobrado.

 Todo mundo ganha.
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 A vida de autônomo tem algumas facilidades: 
é ele quem faz o próprio horário, determina o preço da
sua hora, o período das suas férias, etc. Mas as des-
vantagens também existem e impactam bastante a 
vida financeira. Talvez a principal delas seja a renda 
variável. Não sabemos quanto vai entrar, e normal-
mente o que entra, entra picado. Um pouco numa 
semana, outro pouco na outra semana, e assim por 
diante. Não temos a sensação de "dia de salário". 
Com sorte, conseguimos prever qual semana é mais 
forte e qual semana é mais fraca, mas nada muito 
preciso.

 Nesse cenário, é fácil não sabermos quanto 
estamos ganhando e, por consequência, não sabermos 
quanto podemos gastar. Em cima de qual renda 
podemos montar nosso padrão de vida? E se no mês 
seguinte for pior? O que fazer?
 
 Para seguirmos com a reflexão, vamos separar 
a questão da oscilação em dois aspectos principais: 
o emocional (a sensação de estar ganhando muito ou 
pouco) e o racional (quanto efetivamente estamos 
ganhando, mês a mês).

O EMOCIONAL
 
 Esse aspecto é bem traiçoeiro e conseguimos 
nos enganar com bastante facilidade. Contas mentais 
são uma farsa.  Basta que dois pacientes cancelem no 
mesmo dia para que tenhamos a impressão de 
estarmos perto da falência. E basta que surjam dois 
novos no dia seguinte para que a gente ache que o 
primeiro milhão está a caminho. Prestei consultoria 
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para uma psicóloga durante o ano de 2014 e ela sem-
pre se mostrava bastante incomodada com a oscila-
ção. 

 Se nosso papo acontecia depois de um dia bom, 
ela acreditava que o mês estava bom. Se o papo acon-
tecia durante um dia ruim, surgia a sensação de que 
o mês seria catastrófico. Como essa falta de previ-
sibilidade vinha o cansaço. E com o cansaço, a von-
tade de chutar o balde. 

 Após um pouco de relutância, resolvemos olhar 
os números.

O RACIONAL
 
 Aqui, vamos nos apoiar nos números, deixando 
as sensações e os julgamentos relativos de lado. 
Alguns termos que vão nos ajudar:

FATURAMENTO MÁXIMO: O faturamento máximo é 
um número absoluto, que não muda com o passar 
dos meses. É o valor máximo que o psicólogo pode 
ganhar, se estiver com a agenda lotada. Para obtê-lo, 
basta acharmos uma média do valor cobrado por 
consulta (sim, é normal que os pacientes paguem 
valores diferentes) e multiplicá-lo pela quantidade 
de consultas que o terapeuta se dispõe, durante o 
mês: 20 consultas por semana, 80 por mês, a 150 reais 
por consulta. Temos, portanto, faturamento máximo 
de R$ 12.000.

FATURAMENTO MENSAL: O faturamento mensal é 
o quanto entrou, efetivamente. 
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FATURAMENTO MÉDIO MENSAL: O faturamento mé-
dio mensal é a média de faturamento dos últimos 12 
meses. Veja o exemplo abaixo:

 - Janeiro: R$ 7200
 - Fevereiro: R$ 7000
 - Março: R$ 8000
 - Abril: R$ 8200
 - Maio: R$ 8800
 - Junho: R$ 8900
 - Julho: R$ 8000
 - Agosto: R$ 8700
 - Setembro: R$ 8500
 - Outubro: R$ 9000
 - Novembro: R$ 9200
 - Dezembro: R$ 7000
 
 Com base nesses números, a média é R$ 8200.
Se analisarmos, perceberemos que, apesar de parecer 
que a oscilação é grande, se tomarmos como base a 
média mensal (R$ 8200), a maior oscilação ocorreu 
em fevereiro (bendito carnaval), e foi de aproximada-
mente 15%. Nada muito traumático. Isso no pior mês.

 Nos outros, apesar de parecer que variou muito, 
a diferença é de 10%. Numericamente é pouco, mas o 
suficiente para atribuirmos à essa variação todo 
nosso descontrole.

QUAL NÚMERO EU CONSIDERO, ENTÃO?

 O assalariado que recebe R$ 4000, provavel-
mente tentará estabelecer um padrão de vida que 
caiba dentro destes R$ 4000. O psicólogo que tem 
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como média R$ 8200 não pode considerar este valor 
na hora de estabelecer o padrão, caso contrário, em 
meses fracos, terminará com a conta no vermelho, o
que provavelmente vai fazer com que as coisas saiam 
do prumo mesmo durante os períodos de ganhos 
maiores.

 Uma boa alternativa é pegar a média e aplicar 
uma porcentagem sobre ela. 75%, por exemplo, é um 
bom valor. Tomando o valor que utilizamos acima
como base: R$ 8200 * 75% = R$6150.

 Os R$ 6150 representam uma média bem mais 
segura. Se utilizarmos esse valor já descontado como
base para qualquer planejamento, estaremos protegi-
dos por uma bela margem, que fará com que os meses 
fracos passem despercebidos.

 Outro número bem importante que nós calcula-
mos acima é o faturamento máximo mensal. Se esse 
valor estiver muito distante da média, é sinal que a
agenda está pouco ocupada.

 Se você ainda não parou para fazer seus cálcu-
los, essa é uma boa hora para começar. Papel e cane-

. matsab at
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 O melhor a fazer é adotar uma política que 
valha para todos os pacientes, e abrir exceções só em 
caso de extrema necessidade.

 Para fins de organização, é muito mais vanta-
joso cobrar por mês. Dessa forma, a quantidade de 
transações financeiras se reduz, e conseguimos
mensurar mais facilmente o montante total que rece-
bemos naquele período. Cobrar por sessão torna o 
processo mais complexo: ao invés de considerar 
R$ 1000, na última semana do mês, precisaremos 
considerar R$ 250 na primeira, R$ 250 na segunda, e 
assim por diante.

 Com relação às datas, uma boa sugestão é utili-
zar a última consulta do mês como data chave para o 
pagamento de todas as consultas pendentes. Tomando 
como exemplo um paciente que faz terapia na 
segunda-feira, às 10h da manhã, e utilizando o mês 
de fevereiro/2018 como base, teríamos algo assim:

 - 05/02/2018: primeira consulta do mês
 - 12/02/2018: segunda consulta do mês
 - 19/02/2018: terceira consulta do mês
 - 26/02/2018: quarta e última consulta do mês

 Seguindo a política que citamos acima, o paga-
mento das quatro consultas desse paciente deveria 
ocorrer no dia 26. Se essa consulta não ocorrer, por 
qualquer motivo que seja, o pagamento automatica-
mente fica associado à próxima consulta, ou seja, 
05/03/2018. Se alguma das consultas for desmarcada 
em tempo hábil, de acordo com as regras previamente
definidas, o pagamento das outras consultas efetiva-
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mente realizadas segue normalmente.
 
 Para conseguir se impor com confiança e sem 
peso na consciência e propor o pagamento mensal, 
pense que ele é vantajoso também para o paciente.
Para ele, é mais fácil organizar uma conta de R$ 1000 
do que 4 de R$ 250.
 
 Ainda utilizando as datas acima como exemplo, 
se o paciente for viajar no dia 15 e, portanto, informar 
que não vai usufruir dos horários dos dia 16 e 23, o 
melhor a fazer é avisar, de antemão, que o pagamento 
do mês deve acontecer no dia 09, na segunda (e últi-
ma) sessão do mês.

 Tão importante quanto decidir se o pagamento 
é por sessão ou por mês, é decidir. Ponto. É a vida 
financeira do terapeuta que está em risco , não a do 
paciente, portanto, nada mais justo que essa decisão
fique a cargo de quem será impactado. Se eximir da 
responsabilidade com um confortável "o que ficar 
mais confortável para você" não é uma boa solução.
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 A relação profissional entre o terapeuta e o pa-
ciente se apoia em um acordo que possui algumas 
premissas que vão garantir que o trabalho ocorra da
melhor maneira possível. Como em todo acordo, as 
duas partes precisam estar engajadas para que as 
coisas funcionem bem. O que muitas vezes passa 
desapercebido é a função chave que o terapeuta 
exerce, que se impõe sobre todas as outras e que só 
pode ser executada por ele: é ele quem dita o ritmo de 
tudo, é ele quem conduz.

 Muitas vezes, com receio de “perder pacientes”, 
o terapeuta se posiciona de uma maneira tão flexível, 
mas tão flexível, que acaba ficando solto demais. 

 Em um primeiro momento, pode parecer que 
esse cenário é ótimo para o paciente, que faz o que 
quiser, e ruim para o terapeuta, que perde totalmente 
a noção de como ficará sua agenda e seu bolso nos 
próximos dias, mas, se analisarmos de maneira um 
pouco mais profunda, perceberemos que a situação é 
ruim para ambos.

 De maneira declarada ou implícita, se enxergar 
como parte de um processo estruturado, validado e 
testado é item fundamental para que o paciente 
confie e se dedique ao tratamento.  A sensação de
estar com alguém que sabe o que está fazendo e que 
não cede aos nossos caprichos e mimos é confortante. 
Ao invés de afastar, esse pouquinho de rigidez 
aproxima.

 O paciente, por vezes emocionalmente debili-
tado, quer confiar em alguém e a maneira como lida-
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mos com nossos horários e finanças manda uma men-
sagem clara sobre quão confiáveis somos.
 
 Um erro comum é analisarmos caso a caso, 
paciente a paciente. Tomar decisões é desgastante. 
Cobro ou não cobro essa consulta? Dou desconto ou
não dou? Deixo remarcar ou não deixo? Flexibilizar nos 
casos de exceção é válido, mas, para casos mais 
comuns, do dia a dia, precisamos de uma política clara.

 Conversei com muitos psicólogos e percebi que 
existem diversas maneiras de lidar bem com essa 
questão. Resolvi colocar aqui a que considerei ser a
mais simples delas. O objetivo não é fazer com que os 
pacientes parem de remarcar sessões, nem tampouco 
fazer com que os imprevistos deixem de surgir. A ideia 
é minimizar o impacto que as movimentações terão 
no bolso. Um pouco de previsibilidade não faz mal.

 - O paciente possui um horário fixo, semanal ou 
quinzenal. Sexta-feira, às 14h, por exemplo;
 - Se o paciente simplesmente faltar, sem ne-
nhum aviso, a sessão será cobrada normalmente;
 - Se o paciente desmarcar com 48h ou mais de 
antecedência, ele pode optar por desmarcar (e não 
pagar a consulta), ou escolher outro horário na 
mesma semana;
 - Se o paciente desmarcar em cima da hora 
(com menos de 48h de antecedência), ele pode remar-
car a sessão;
 
 Dessa forma, garantimos que o impacto finan-
ceiro das remarcações será o menor possível, ao 
mesmo tempo que oferecemos uma estrutura clara 
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aos pacientes. É ótimo comunicar esses termos logo
no começo do processo, mas isso não é desculpa para
não colocar as coisas nos trilhos com os pacientes 
antigos. Não existe problema em alterar as regras, 
especialmente quando temos consciência que a mu-
dança será benéfica para ambas as partes.

 Independente de quais regras adotarmos, o 
mais importante é ter ciência de que elas não estão lá 
para tornar o processo burocrático e engessado. O
foco é aumentar a previsibilidade e fazer com que 
nossa agenda e fluxo de caixa se mantenham organi-
zados, deixando espaço para que nos preocupemos 
com as outras questões bem mais importantes, como 
nosso aprimoramento profissional e o bem-estar dos 
pacientes.
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 Sim, definitivamente.

 É provavelmente a ação mais impactante que 
um autônomo pode provocar sobre sua vida finance-
ira, e a gente só percebe quão benéfico é depois de
fazê-lo.

 A logística para realizar a separação, porém, 
nem sempre é simples, especialmente quando as con-
tas estão apertadas. 

 Vou descrever três cenários, começando pelo 
mais comum e caótico e chegando até o mundo ideal, 
onde o psicólogo consegue enxergar sua atividade 
profissional como uma empresa, que tem seus com-
promissos financeiros próprios e que independem dos 
compromissos financeiros do seu sócio (o psicólogo).

CENÁRIO I - DESORDEM COMPLETA

 É o cenário mais comum, onde os valores se 
misturam indiscriminadamente. O paciente efetua o 
pagamento da sessão (ou do mês) e o psicólogo co-
loca esse dinheiro no bolso e utiliza para seus gastos
corriqueiros, sem qualquer contabilidade ou organi-
zação. O dinheiro que paga o aluguel da sala é o
mesmo dinheiro que paga o jantar e o supermercado. 
É o piloto automático. É bem difícil se organizar dessa
forma.

CENÁRIO II - SEPARAÇÃO PARCIAL

 Aqui o psicólogo continua utilizando uma conta 
bancária só, mas os valores que entram são contabili-

21



PEQUENO MANUAL DE FINANÇAS PARA PSICÓLOGOS

zados, semanalmente. É o primeiro passo a se fazer 
antes de promover uma mudança mais drástica. Ele
oferece um pouco de previsibilidade, já que não é 
difícil prever a próxima semana. De maneira grosseira, 
poderíamos pensar em algo assim:

 MARÇO/2018:
 - Semana I: R$ 2000
 - Semana II: R$ 400
 - Semana III: R$ 600
 - Semana IV: R$ 3500

 Com esses valores já é possível que o psicólogo
organize suas contas pessoais, tendo uma noção 
mínima de quanto vai entrar em cada semana, mesmo 
utilizando uma conta bancária só.

CENÁRIO III - SEPARAÇÃO TOTAL

 Aqui as contas estão completamente sepa-
radas. Existe uma conta exclusivamente dedicada 
à atividade profissional e outra que é util izada
para as contas pessoais. Todos os pagamentos 
que o psicólogo recebe vão diretamente para a 
conta profissional .  As despesas do consultório 
saem dessa conta também.

 Em um dia pré-determinado, o psicólogo 
efetua uma transferência da conta profissional 
para a conta pessoal. É um salário que a empresa 
(sim,  você possui  uma empresa) paga a você.  
Vamos supor o caso de um psicólogo que fature, 
em média, R$ 9000 por mês. O extrato da conta 
profissional poderia ser algo assim:
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 - 01/02/2018: R$ 600 (faxina)
 - 05/02/2018: R$ 1500 (aluguel)
 - 25/02/2018: R$ 6000 (salário)

 Notem que a soma das despesas, incluindo o 
salário, propositalmente não totalizam o valor médio
do faturamento, simplesmente porque, como toda
empresa, esta precisa ter uma certa folga no fluxo de 
caixa, caso o mês seguinte fique abaixo da média.

 Com as contas separadas fica bem mais fácil 
enxergar possíveis ralos, se preparar para eventuais 
imprevistos e manter a vida financeira equilibrada.

 O processo de transição entre os cenários nem 
sempre é simples, mas garanto que vale a pena.
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 Se você é novo de consultório, provavelmente 
teve que se aproveitar de certo achismo para deter-
minar o preço a ser cobrado por cada consulta.

 Se você já possui certa experiência, talvez seja 
a hora de verificar se o preço que você pratica condiz 
com o serviço que está prestando.

 Desde muito cedo somos expostos a relações
de esforço-recompensa, mas em poucos casos temos 
o direito de determinar qual será o tamanho dessa
recompensa. Quem determina o tamanho do prêmio é
sempre a ponta que demanda. São os pais, que que-
rem um filho comportado, ou a empresa, que quer um 
funcionário produtivo.

 Na ausência total de treino, o resultado é inevi-
tável: não sabemos cobrar.

 Ao precificar o que estamos oferecendo, nos 
colocamos em pé de igualdade com todos os outros 
serviços e produtos disponíveis no mercado e ficamos 
a mercê do julgamento alheio. Mas é inevitável.

 Para ajudar a validar o preço que praticamos, 
podemos nos aproveitar de alguns pilares:

ACEITAÇÃO

 Podemos fazer um estudo matemático que leva 
em conta a localização, o preço da concorrência e a 
quantidade de horas de estudo que o terapeuta tem, 
mas tudo isso cai por terra frente ao argumento má-
ximo: o preço é praticável desde que exista quem pague.
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 Nesse ponto, vale se utilizar do feeling. Como 
está sendo a reação dos pacientes quando você co-
munica o preço? Tem gente que deixa de se compro-
meter com o processo por conta do preço? Não é 
necessário que os pacientes abram um sorriso e acei-
tem, sem questionar, todas as vezes, mas é necessário 
que o valor cobrado não seja um impeditivo para uma 
parcela significativa do seu público.

 Vale uma ressalva importante: perder pacientes 
por conta de preço é algo normal. Mantenha-se firme.

LOCALIZAÇÃO E PREÇO PRATICADA POR 
OUTROS PSICÓLOGOS DA REGIÃO

 Existem exceções, claro, mas, no geral, podemos 
nos aproveitar das questões geográficas para inferir o 
poder aquisitivo da população e, por consequência, 
conseguir mais uma pista a respeito do preço viável.

 Regiões mais nobres, obviamente, comportam 
profissionais que cobram mais caro (e que, muito pro-
vavelmente, possuem custos de operação mais altos).

 Outro fator fundamental é o preço praticado 
por outros profissionais. Qual foi a última vez que você 
realizou essa sondagem? Você sabe quanto os psicó-
logos do seu bairro cobram?

 Não tem problema cobrar mais caro (ou mais 
barato). O problema é não fazer ideia de como o mer-
cado está trabalhando.
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EXPERIÊNCIA

 Sempre me surpreendo com a quantidade de
livros comprados e cursos realizados pelos psicólogos. 
É um investimento enorme (tempo e dinheiro), e esse 
investimento deve, sim, ser aplicado ao preço praticado.

 Além dos cursos e livros, existe um amadureci-
mento natural, que só a experiência traz, e que tam-
bém precisa ser incorporado ao valor da consulta.

 Muitas vezes, o mais fácil a se fazer é estimar 
um preço (um primeiro chute), sem se preocupar muito 
com o erro, e refinar, pouco a pouco, de acordo com os 
três fatores listados acima.
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 Na maioria das vezes não é agradável comunicar 
um aumento ao paciente, mas, sendo bem direto, não 
temos escolha.

 O custo de vida sobe agressivamente e não 
precisamos buscar muito para encontrar notícias sobre 
o índice de inflação dos últimos anos. Com isso, fica 
fácil concluir que, ao menos esse índice, precisa ser 
reajustado anualmente.

 Mas será que é só esse valor que devemos re-
passar aos pacientes?
 
 Se aplicarmos somente a inflação, estamos
mandando uma mensagem bastante poderosa: esta-
mos afirmando que, de um ano para o outro, não
melhoramos em nada, não nos aperfeiçoamos, não 
buscamos novos livros, não nos tornamos mais expe-
rientes. Se isso realmente aconteceu, realmente não 
faz sentido aplicarmos o aumento, caso contrário, 
precisamos somar esse valor à inflação. Melhorias de
estrutura, como novos móveis no consultório ou loca-
lização melhor, também devem ser consideradas.

 Vale lembrar que 10% de aumento, para o pa-
ciente, considerando uma consulta de 200 reais, 
representa 20 reais. É menos que um Big Mac no Mc
Donald’s. Já para o terapeuta, que recebe R$ 6000 
por mês, um aumento de 10% sobre o preço médio da 
consulta pode resultar em R$ 600 reais a mais. É 
bastante significativo.

 Como cada paciente começa o processo em um 
mês diferente, fica difícil controlar quando cada paci-
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ente completa 12 meses de tratamento. Por isso, o 
melhor a se fazer é definir um mês fixo para aumentar 
o valor pago por todos os pacientes. Essa data, na 
qual o reajuste será realizado, deve ser comunicada 
aos pacientes o quanto antes. Quanto mais previsível, 
melhor, para as duas partes.

 Para os pacientes que começam próximos à 
época do aumento, convém comunicar o valor já com 
a ressalva: "Estamos começando com esse valor, mas, 
sendo totalmente transparente, passaremos a praticar 
o valor novo já no mês que vem". É sempre melhor 
comunicar de uma maneira positiva.

 Supondo o mês de março e considerando um 
aumento de 12%, as consultas, que antes custavam 
R$ 200, passarão a custar R$ 225.

 O psicólogo geralmente trabalha por conta e, 
obviamente, não possui chefe. É ele o único respon-
sável pela própria ascensão profissional.
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 Talvez você tenha ficado espantado com o valor 
encontrado após o cálculo do faturamento máximo. 
É este o valor que você receberia, caso conseguisse
manter sua agenda 100% ocupada.

 Comparando este valor com o que você efeti-
vamente recebe, é bastante possível que você perceba
que precisa aumentar seu fluxo de clientes. Isso se
torna uma grande questão, já que não é usual (nem 
efetivo) divulgar os préstimos de um terapeuta em um 
outdoor ou panfleto. No Brasil, muitas vezes caímos no 
erro de acreditar que o psicólogo precisa sobreviver de
indicação, o popular “boca a boca”.

 Não me sinto apto para falar sobre o tema com
propriedade, não é uma área que conheço profunda-
mente, mas aproveito o gancho para abrir outro ponto, 
que surge a partir da situação que descrevi acima: 
estar com a agenda vazia não implica em ficar ocioso.  
Essa percepção é fundamental para qualquer profis-
sional autônomo. Ou ele passa a enxergar o tempo em 
que não está efetivamente atendendo como tempo de 
trabalho (e passa a empregá-lo como tal, com ativi-
dades que agreguem valor a seu serviço), ou vai con-
tinuar com a agenda vazia, faturando uma fração bem
pequena do que poderia faturar.

 Uma maneira interessante de colocar isso em 
prática é visualizar, com clareza, qual porção do dia 
está dedicada à vida profissional. Vamos supor que o 
psicólogo em questão se dispõe a atender das 10 às 
18h (ou seja, 7 horários), e que atualmente só tem 3 
horários preenchidos. Ao invés de considerar as 4 
horas restantes como folga, poderia surgir o compro-
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misso de utilizá-las expandindo a rede de contatos, 
criando conteúdo para a internet, montando grupos de 
estudo, ou até mesmo buscando, de maneira efetiva e 
pragmática, meios de movimentar o consultório.
 
 Diariamente converso com psicólogos. Alguns
estão com 90% da agenda livre, outros estão com fila 
de espera de meses. Todos os que estão com fila de 
espera são absurdamente ativos, estudam exaustiva-
mente, leem pilhas de livros, estão produzindo material 
para a internet de maneira constante, promovem 
palestras, participam de grupos de estudos nas uni-
versidades.

 São os que levam a sério o fato de que possuem 
uma empresa. Eles entenderam que o atendimento ao 
paciente, em si, é apenas uma parte – fundamental, é 
verdade, mas ainda assim, apenas uma parte – do 
trabalho que terá que ser feito para que a empresa 
siga saudável.

 Uma hora sem atendimento durante o horário 
de trabalho ainda é uma hora de trabalho.
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 O tempo é, na minha opinião, o bem mais fasci-
nante com o qual lidamos. É infinitamente mais inte-
ressante e complexo que o dinheiro.

 Enquanto você pode, de alguma maneira, em-
pregar tempo para ganhar dinheiro, a contrapartida 
não é real. Talvez você consiga disfarçar aqui e ali, mas 
o tempo é democrático, passa igual para todo mundo 
e, mais fundamental e trágico que isso, o tempo é 
finito.

 Em respeito a essa verdade, e levando em con-
sideração que você investiu horas do seu tempo lendo 
este livro, eu me sinto na obrigação de ser muito
franco quanto às minhas pretensões ao escrevê-lo.

 Eu não espero que você fique rico. Lido diaria-
mente com pessoas que sofrem por conta de questões 
financeiras, e algumas delas ganham, literalmente, 
dezenas de vezes mais que outras. E todas sofrem. 
Então, mesmo não sabendo, de fato, como é ser muito 
rico, sou levado a pensar que este não é o melhor a se 
almejar.

 Meu desejo sincero é que, de alguma forma, a 
inteligência financeira e a habilidade para lidar com 
os números (e por consequência com as emoções) 
ajudem você a relaxar e que, relaxado e lúcido, possa
exercer seu trabalho da melhor forma, desimpedido, 
beneficiando profundamente a maior quantidade 
possível de pessoas.
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 Você provavelmente recebeu este ebook porque 
se cadastrou na newsletter Finanças para psicólogos, 
em www.financasparapsicologos.com.br. Eu envio con-
teúdo relacionado a este tema mensalmente.

 Caso queira acompanhar meu trabalho mais de 
perto, e receber quinzenalmente conteúdo relacionado 
a inteligência financeira, sugiro acompanhar minha 
newsletter principal. É gratuito, basta se cadastrar 
em lista.amuri.com.br.

Um abraço grande e seguimos.
Amuri
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