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INTRODUÇÃO
Você sabia que no Brasil mais de 90 milhões de

O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita

usuários fazem pelo menos uma pesquisa por mês

que ajuda pessoas, nesse caso, pacientes, novos ou

no Google? Um levantamento feito pelo próprio

atuais, a encontrarem informações mais completas

Google mostrou que 1 em cada 20 pesquisas na

sobre a sua clínica. De acordo com o Google, “as

internet está relacionada à área da saúde, o que

empresas validadas com essa ferramenta têm o

corresponde a 5% de todo o volume de buscas do

dobro da probabilidade de serem consideradas

site.

respeitáveis pelos utilizadores”.

Essa informação nos dá mais certeza de que a

“Mas, como fazer o meu Perfil? Como gerenciar? Como

tecnologia é um fator cada vez mais necessário

analisar os dados?” É o que te explicamos a seguir:

e precioso para a divulgação da sua clínica.
Neste eBook vamos te falar de uma ferramenta em
particular, ainda pouco utilizada, que vai te ajudar a
atrair pacientes sem muito esforço. É o Google Meu
Negócio.
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QUAIS INFORMAÇÕES
EU PRECISO PARA TER O
GOOGLE MEU NEGÓCIO?
Inicialmente, você precisa fornecer pelo menos
um telefone para contato, seu endereço, seu
website (caso não tiver, a ferramenta permite
criar um modelo) e horário de funcionamento.
Adicionar fotos de sua clínica ou consultório é
um diferencial. :)
Nós da iClinic montaremos o seu Perfil no Google
com essas informações que você vai nos passar.
Após preenchermos os campos, você precisará
confirmar o vínculo com os dados fornecidos.
Para isso, o Google manda um cartão postal
para o endereço cadastrado no perfil com um
código que será requisitado posteriormente.
Quanto mais informações você disponibilizar,
mais fácil é para o paciente encontrar você.

apresente o seu propósito e o seu serviço.
Empodere os seus pacientes que eles chegarão
até você.

VOU PRECISAR DA ICLINIC
SEMPRE QUE QUISER
ATUALIZAR MEUS DADOS?
Não. A ferramenta é tão intuitiva que você
descobre o que fazer com apenas alguns cliques
e se acostuma em questão de segundos. Mas,
caso você encontre dificuldade, vamos deixar
disponível todo o material para suporte.
É importante ressaltar que o próprio Google envia
e-mails pedindo atualizações de informações
como horário de funcionamento, principalmente
quando há feriados e pontos facultativos. O
seu comprometimento em manter os dados
atualizados traz mais confiança aos pacientes
quando forem buscar a sua clínica na internet.

Por isso, não tenha medo de disponibilizar
informações, coloque fotos da sua clínica,
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POR QUE TER UM
PERFIL NO GOOGLE
MEU NEGÓCIO?

e avaliações, postar fotos que mostrem a sua

Resumidamente porque você tem uma grande

são.

ferramenta para gerenciar a visibilidade do
seu negócio e, por consequência, atrair mais

clínica e o que você faz, e entender o alcance
do seu negócio analisando dados sobre como
os clientes pesquisam sua clínica e de onde eles

Além disso, você consegue mensurar quantas

pacientes de forma fácil e gratuita.

pessoas realizaram buscas relacionadas à sua

O Google Meu Negócio é uma ferramenta

e quantas ligações você recebeu e de onde elas

gratuita do Google que permite às pessoas

vieram.

encontrarem informações confiáveis sobre a sua

COMO FUNCIONA?

clínica, apenas pesquisando na busca do Google
ou no Google Mapas. Além disso, o Google Meu
Negócio permite que você tenha um controle
maior sobre como os clientes veem a sua clínica.
Você pode, por exemplo, gerenciar o que é exibido
para as pessoas quando elas realizam pesquisas
relacionadas ao seu serviço e receber avaliações
online. Essas avaliações permitem que você seja
reconhecido e sua clínica recomendada.

clínica, quantas acessaram as suas informações

Dentro do Google Meu Negócio, existem
algumas funcionalidades que te permitem
divulgar e gerenciar a exibição das informações
do seu consultório nos resultados de buscas
diretas ou relacionadas no Google.
A seguir, te explicamos o funcionamento de
algumas dessas funcionalidades:

Você pode ainda responder os comentários
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ADWORDS:
Adwords é um tipo de campanha de anúncios
que aparece nas ferramentas associadas ao
Google, como a busca e o Google Mapas. São
aquelas respostas que aparecem nos primeiros

Mas, atenção, esses anúncios são recorrentes.
Por isso, caso decida investir em AdWords, é
importante saber quanto dinheiro reservar para
esse tipo de investimento.

INSIGHTS

resultados das buscas na internet.
Os insights são compostos por seis seções e
Exemplo: Se você tem uma clínica de pediatria

cada uma delas mostra uma forma diferente de

na cidade de São Paulo, você investiria uma

analisar como os clientes interagem com o seu

quantidade de dinheiro em AdWords para a

perfil. Essas seções são compostas por:

busca “clínica de pediatria cidade de São Paulo”,
por exemplo. Com isso, o anúncio do site da sua
clínica apareceria entre os primeiros resultados
encontrados para essa busca no Google.
No AdWords você pode programar esses
anúncios usando segmentação por público,
localização, idioma, entre outros. Você pode
identificar um anúncio pago via Adwords

•

Como os clientes encontram seu perfil;

•

Onde os clientes encontram você no Google;

•

Ações de clientes;

•

Solicitações de rotas;

•

Chamadas telefônicas;

•

Fotos.

quando, em buscas pelo Google, houver um
pequeno quadrado escrito “Ad” ou “Anúncio”
ao lado do link do website que apareceu como
resultado da busca.

6

COMPARTILHE ESTE GUIA!

GOOGLE MEU NEGÓCIO PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS

COMO OS CLIENTES
ENCONTRAM SEU PERFIL

ONDE OS CLIENTES ENCONTRAM
VOCÊ NO GOOGLE

Essa seção mostra quantos clientes pesquisaram

Já essa seção mostra quantos clientes

o nome ou endereço da sua clínica no Google,

encontraram sua empresa usando a Pesquisa

comparando com pesquisas por categoria ou

Google ou Google Mapas. Você também

por serviço que sua clínica oferece.

consegue ver quantas visualizações seu perfil
recebeu por serviço que você oferece num

Exemplo: Suponha que o nome da sua clínica

período definido.

seja “Clínica Ginecológica Mulher”. O cliente
pode encontrar pesquisando por “Clínica

Essa seção tem as seguintes etiquetas em

Ginecológica Mulher” no Google Mapas, ou

relatórios de insights em massa:

ainda, pesquisando por “Clínica de ginecologia
por perto” na pesquisa do Google. Essas seções
possuem as seguintes etiquetas nos relatórios
de insights em massa:
• Total de pesquisas (relacionadas à sua clínica);

• Total de visualizações do seu perfil;
• Visualizações na Pesquisa do Google;
• Visualizações no Google Mapas.

• Pesquisas diretas (digitando o nome da sua
clínica);
• Pesquisas de descoberta (pesquisas por
categoria, relacionadas ao serviço que você
oferece).
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AÇÕES DE CLIENTES

• Ações para obter rota;

Nessa seção você visualiza o que os clientes

• Ações de chamada.

fizeram depois de encontrar o perfil do seu
consultório no Google. Alguns exemplos são:

O interessante dessa seção é que ela demonstra

• Acessos ao seu website;

na forma como as pessoas encontram o seu

claramente o impacto do seu Perfil no Google
consultório.

• Solicitações de rota (via Google Mapas);
• Chamadas telefônicas;

Antes era preciso ter uma lista telefônica imensa,
saber onde procurar, ou ainda perder tempo
olhando Guias Médicos de convênios. Mas isso

• Visualizações de fotos.

tudo era muito chato e trabalhoso. Hoje em dia,
basta saber o que você quer encontrar que o

Além disso, você também pode visualizar

Google facilita a sua busca.

quantas pessoas realizaram uma determinada
ação em um determinado dia.

Você estando presente em mais esse meio

Aqui você encontra as seguintes etiquetas em

para o sucesso da sua clínica e a fidelização de

relatórios de insights em massa:

pacientes. Pois, disponibilizando informações

• Total de ações;

de funcionamento, você oferece ao paciente a

de comunicação pode ser um grande impulso

básicas como localização, telefone e horário
chance de se comunicar com você de forma

• Ações do website;

muito mais rápida.
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Por exemplo, com apenas um clique, o paciente

Hangout - uma ferramenta de ligações de áudio

é capaz de programar a rota da casa dele para

e vídeo do Google (caso ele faça a pesquisa pelo

o seu consultório, via Google Mapas (e você

computador).

consegue saber que ele fez isso, o que é ótimo
para avaliar se o investimento está dando certo!).

Você pode saber o número total de chamadas
recebidas em um período específico. Nesse

SOLICITAÇÕES DE ROTAS
Seguindo a lógica de “Ações de clientes”, aqui
você encontra a origem da solicitação de rota
até sua clínica. O total de solicitações por cidade
ou bairro também ficará disponível.
Com isso você consegue entender se existe

período, você pode ainda saber quais dias da
semana recebeu mais chamadas, inclusive em
qual horário do dia.
Além disso, existe um gráfico que mostra quando
os clientes estão mais propensos a ligar para a
sua clínica depois de visualizarem seu perfil.

alguma área da cidade que você é mais
conhecido. Esse tipo de relatório pode te ajudar,
inclusive, na segmentação para o investimento
em AdWords.

CHAMADAS TELEFÔNICAS
Aqui você aprende como e com que frequência
os clientes ligaram para o seu consultório
através do seu perfil no Google. Nesse caso, as
ligações podem ser feitas pelo celular, ou por
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Por último temos a seção:

• Visualizações das fotos do proprietário;

FOTOS

• Total de fotos do cliente;

Nessa parte, a ferramenta mostra fotos

• Visualizações das fotos do cliente.

associadas ao seu perfil e com que frequência
elas são visualizadas em comparação com as

As “fotos do proprietário” são as fotos da sua

fotos de clínicas semelhantes, assim você pode

clínica que você disponibiliza online. Já “fotos do

ter uma ideia de como está a concorrência. Se

cliente” são aquelas que seus pacientes tiram,

houverem poucos Perfis na internet, a chance

muitas vezes por descontração, quando estão

de você aparecer em destaque é bastante alta.

em sua clínica.

Por isso, o ideal é montar o seu Perfil o quanto
antes.

Para terminar, o Perfil do Google My Business é

Uma ação que você pode realizar nesta seção é

de atração e fidelização de pacientes, já que

selecionar um determinado período de tempo

facilita a visibilidade da sua clínica e oferece

que a ferramenta te mostra o número de vezes

muitas opções de comunicação.

uma ferramenta gratuita e uma fonte poderosa

que as suas fotos foram visualizadas dentro
desse período.

A melhor forma de ultrapassar a concorrência é
sendo pioneiro. Então aproveite a internet para

Aqui você pode encontrar as seguintes etiquetas

inovar e estar presente onde seus pacientes

em relatórios de insights em massa:

estão!

• Total de fotos do proprietário do Perfil;

Qualquer dúvida, é só entrar em contato.
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SOBRE NÓS
A iClinic é uma empresa que oferece software
especializado para gestão de clínicas médicas, que
pode ser acessado de qualquer lugar.
Nossa missão é levar mais gestão para clínicas e
consultórios, ajudando médicos e administradores
a cuidarem de seu negócio com os avanços e
benefícios da tecnologia. Queremos tornar o
atendimento aos pacientes mais eficiente e
possibilitar uma experiência mais agradável
para eles. Escolhida pela Endeavor como uma
das startups mais promissoras do Brasil, a
iClinic já passou pelo programa de aceleração da
Rockstart, em Amsterdã e no Vale do Silício. Entre
as ferramentas oferecidas pelo software, estão:
prontuário e prescrição eletrônicos, agenda online,
envio automatizado de lembretes para pacientes e

Links úteis:

controle financeiro da clínica.

Blog da iClinic

Site iClinic

Página da iClinic no Facebook
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