
Marketing
Para Médicos

Sua agenda cheia com a 
ajuda do Marketing.



Tudo o que os médicos 
precisam saber de Marketing 
para ter a agenda cheia!

Olá, tudo bem? 

Somos a Luuk, uma startup especializada em 
Google Ads e Marketing Digital. 

Atendemos dezenas de clínicas e médicos 
espalhados pelo Brasil. E por isso, montamos 
este ebook gratuito explicando o que realmente 
traz resultados para ajudar médicos a faturar 
mais.

Por aqui, você vai encontrar tudo o que precisa 
saber para dar os primeiros passos no digital. 

Pronto(a) para iniciar esta jornada?

Vem com a gente!

Introdução



O que você vai encontrar
neste ebook?
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Identidade 
Visual

Marketing para Médicos - Identidade visual

Caso você não saiba, a identidade 
visual é o primeiro passo para iniciar 
o marketing da marca. Ela é a alma, 
a primeira impressão e a principal 
forma de representar a empresa.

Por isso, é importante entender o que 
envolve o trabalho da sua empresa, qual o 
objetivo e o que você deseja despertar nos 
clientes. 

Logotipo
A logotipo é a identificação e presença da empresa quando o cliente não está 
no consultório. Ver ela em um site, em uma pasta, em um receituário ou nas 
redes sociais. Tudo isso vai reforçar seu trabalho no inconsciente do público.

Dedique tempo para um resultado final bonito, caprichado e satisfatório. 
Assim, você consegue manter a mesma logotipo por muito tempo 
representando a sua marca. 

A identidade visual é o 
conjunto de informações 
visuais padronizadas do 
seu negócio:
A logotipo, a fonte (letra), 
as cores, os ícones e até 
mesmo mascotes. 



Marketing para Médicos - Identidade visual

Escolha de Cores
No marketing para médicos, 
recomendamos a escolha de 
cores mais leves, mais 
claras e que lembrem 
higiene e limpeza.

Exemplo: o vermelho, o amarelo e 
o preto podem lembrar sangue, 
comida ou luto. Procure não 
colocá-los em evidência!

Indicamos verde claro, branco, azul, 
que passam uma mensagem de 
credibilidade, confiança e limpeza.

Os Ícones e Elementos
A escolha de traços, linhas, ícones e 
elementos também impacta muito 
na percepção da sua marca. 

Traços finos e delicados transmitem leveza 
e sensibilidade, enquanto elementos mais 
quadrados e marcantes representam 
objetividade.

Este livro aborda a relação das cores com os nossos 
sentimentos e mostra como as duas coisas não se 
combinam por acaso, já que as relações entre ambas não 
são apenas questões de gosto, mas sim experiências 
universais profundamente enraizadas na nossa 
linguagem e no nosso pensamento.

A obra oferece um rico painel de informações sobre as 
cores: de
ditados e saberes populares até sua utilização na área de 
design de produto, os diversos testes baseados em 
cores, as terapias cromáticas, a manipulação de pessoas, 
os nomes e sobrenomes relacionados com as cores etc. 

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR
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Google Meu 
Negócio

Certamente o Google Meu 
Negócio já foi muito útil para 
você. A ferramenta grátis do 
Google é muito importante para 
disponibilizar as informações 
mais procuradas pelos clientes.

Ele é o grande apoio ao buscarem o seu 
nome ou o nome do seu consultório 
médico no buscador de pesquisas. 

Caso você tenha a conta do 
Google Meu Negócio, seu perfil 
apresenta de forma organizada: 
nome, telefone, endereço, 
horários, contato, comentários 
de clientes…

Por exemplo, ao procurar pela 
Dra Mariana Tezza no Google, 
no canto direito da tela vai 
aparecer o perfil do Google Meu 
Negócio dela:

Se você já tiver seu negócio no 
Google Meu Negócio, vai 
encontrar seu perfil também no 
mesmo local e até no Google 
Maps. 

E com o tempo, é possível criar 
uma credibilidade muito grande 
com os comentários da 
plataforma. É só incentivar seus 
clientes, amigos e familiares a 
avaliarem a página.
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Site

Muita gente pensa que os 
sites “são coisa do passado”. 
Mas isso não é nem um 
pouco verdade. Para se ter 
uma ideia, atualmente 
existem cerca de 2 bilhões de 
sites disponíveis.

Está esperando o que 
para fazer o seu?
É por lá que os pacientes vão 
encontrar todas as informações 
que precisam sobre a sua empresa 
e os seus serviços. 

Se um cliente está procurando um 
pediatra no Google, os profissionais 
da área com site e posicionados nas 
primeiras pesquisas do Google vão 
ser encontrados facilmente. 

No site, o possível paciente vai 
encontrar tudo sobre a empresa: 
que é especializada em pediatria, 
que atende determinadas 
especialidades e públicos, a história 
da empresa, os depoimentos de 
clientes… Tudo o que envolve a 
pediatria e a marca.

Muitas vezes, este cliente 
pode não saber de muita 
coisa que está disponível no 
site e fechar negócio por se 
encantar ainda mais com a 
marca. 

Importante:
• O site precisa ser claro, objetivo e 
rápido. 
• Ele deve responder tudo o que os 
pacientes procuram no Google 
sobre você.
• Deve levar em consideração a 
adaptação para dispositivos 
móveis. Hoje em dia, os acessos 
pelo celular e tablets são muito 
mais frequentes do que pelo 
computador
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Google Ads

O Google Ads é outra ferramenta de 
marketing disponível no Google. É 
ela quem faz seu site aparecer em 
primeiro lugar nas pesquisas. 

Tudo funciona a partir da busca de 
palavras-chave. 
aPor exemplo: 
Um cliente pesquisa “médico que 
faz cirurgia de apendicite em 
Joinville”.

Um especialista da área que atende a região de Joinville pode utilizar o 
marketing digital para aparecer nas primeiras opções de resultado. Com isso, 
as chances de ter uma cirurgia agendada são muito maiores.

Quando o cliente vê seu anúncio no Google e clica, é direcionado para o site. 
Lá, ele encontra informações completas sobre seu negócio, como falamos 
antes. 

Dessa forma, pode entrar em contato com você a qualquer hora e de 
qualquer lugar, clicando no famoso botão do Whatsapp disponível no site.

Este cliente que clica no botão chamado de LEAD (um possível novo cliente). 
A partir do momento que ele entra em contato pelo Whatsapp, se torna um 
lead. Mais tarde, fechando negócio, se torna um cliente. Os dados do cliente 
não ficam disponíveis antes que ele entre em contato pelo WhatsApp.

80% dos pacientes que procuram 
médicos para consultar encontram eles 
pelo Google. 

Os dados destes possíveis clientes ficam 
disponíveis de forma gratuita e permanente 
para a sua empresa.
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Como colocar o Google Ads em Prática?
Existem várias informações que podem colocar você em 
destaque no Google. A principal é o uso de palavras-chaves.

Quanto custa o Google Ads?
Você irá pagar por cada vez que alguém 
clicar no seu site (CUSTO POR CLIQUE). 
Isto é, cada vez que alguém clica no seu 
anúncio, se torna um possível cliente. E 
aí, você paga o valor por esse clique.

Os valores são definidos pela palavra-chave. Quanto mais concorrentes 
estiverem pagando pela palavra-chave escolhida, mais caro fica o clique. 
Então, se a pessoa aceita pagar mais pelo clique, ela tem maior probabilidade 
de ficar em primeiro nas pesquisas. Mas atenção: pagando mais não 
necessariamente fica em primeiro lugar nas buscas. O Google leva outras 
coisas em consideração.

De forma simples, as palavras-chave são os termos pesquisados pelos 
usuários no z. Algumas são mais utilizadas e outras nem tanto.

Na medicina, podemos citar alguns termos bem comuns, como exames, 
cirurgias, médico para emagrecer, médico para dor de cabeça, médico que 
cuida de grávida…

Então, se você escolher as palavras-chaves que as pessoas mais costumam 
procurar, seu site provavelmente vai aparecer nas primeiras páginas do 
Google. 



Mas o Google também leva em 
consideração muitas outras coisas:

A qualidade;
A velocidade;
A experiência do cliente;
As informações do site.

Tudo isso é muito importante para 
aparecer em primeiro lugar.

Marketing para Médicos - Google Ads

Como funciona o 
serviço de Google Ads 
na Luuk?

Conheça a metodologia da 
melhor empresa 
de Google Ads do Brasil.

Geralmente, analisamos todos os 
indicadores envolvidos (o objetivo, o 
tamanho da cidade, quantas buscas 
tem pela especialidade, quantas 
buscas tem pelo exame, cirurgia, 
serviço…). Com tudo isso, fazemos a 
sugestão de orçamento ideal.

Por exemplo:
Um médico nos procura para 
melhorar sua posição no Google. Ele 
atende uma cidade pequena, sem 
muitas pessoas interessadas na área 
dele. Neste caso, o orçamento vai 
ser menor e o valor de investimento 
não vai ser tão grande. 

Isto porque não vai ter tanta gente 
usando aquela palavra-chave, nem 
possíveis clientes na região. Com 
isso, não vai ter tantos cliques. 

Já se formos direcionar para uma 
cidade maior, com mais busca, o 
orçamento vai ser maior, já que mais 
pessoas vão procurar. Mas é claro, os 
resultados também serão melhores.

Em muitos casos, podemos incluir 
cidades vizinhas também. Como a 
área de atuação é muito importante, 
pois você pode alcançar mais 
público, não é obrigatório anunciar 
somente para a sua cidade. 

Se o seu serviço tiver um diferencial 
como qualidade, preço, 
especialidade maior, com certeza 
pacientes de outras cidades vão se 
interessar pelo seu trabalho. 

Por isso, é importante ser feita uma 
análise completa de todas as 
informações relacionadas ao 
anúncio.

Quanto ao tempo disponível para os 
anúncios, após definir o orçamento 
mensal, é possível definir o 
orçamento diário. Assim, seu saldo 
não acaba em um dia. 

Vale Lembrar:
Muitos clientes da Luuk acabam 
iniciando o serviço com um valor 
menor e, ao perceberem os 
grandes resultados do Google, 
investem cada vez mais.



Quanto posso lucrar com o Google Ads
Para responder esta pergunta, existe o CAC. Ele é o cálculo que comprova 
qual o retorno financeiro em cima do investimento realizado. É uma conta 
básica:

Lifetime Value (LVT)
O LTV é uma métrica que prevê o lucro líquido que o relacionamento com um 
cliente pode gerar no futuro em função da fidelização.

Aposte na 
Fidelização
Se o cliente for fidelizado  
posteriormente e dar 
continuidade  ao tratamento, 
o lucro será ainda maior.

Simplificando, suponhamos que destes 100 contatos pelo Whatsapp 
adquiridos pelo investimento de R$1.000, 20 viraram pacientes (20%). 

Marcando uma única consulta de R$300 com cada um, você tem um retorno 
de R$6.000,00, lucrando 500%.

Marketing para Médicos - CAC (Custo de Aquisição de Clientes)

CAC (Custo de 
Aquisição de Cliente)

R$
INVESTIDO

R$1.000,00 R$1,00 1000 100 R$10

CUSTO POR
CLIQUE NO

SITE

CLIQUES
NO SITE

CONTATO
POR WHATS

VALOR DO
LEAD
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Google Analytics

A terceira ferramenta do Google que 
pode ajudar no marketing para médicos 
é o Google Analytics. Como diz o nome, 
ele entrega uma análise do que 
aconteceu com seu site: quantas 
pessoas entraram ou quantas pessoas 
fizeram algum tipo de ação (como clicar 
em algum lugar, num vídeo, preencher 
um formulário de contato…). 

Na plataforma, também é possível saber:

A geolocalização dos clientes;
Quanto tempo eles;
navegaram pelo seu site,
Por quais canais além do Google eles também te encontraram;
Quais são os assuntos que você ofereceu que mais interessam ao público.

O que aproveitar do 
Analytics?

O Analytics indica quantas pessoas 
clicaram no botão do Whatsapp 
pelos anúncios, e portanto, qual foi 
o valor da conversão. Com ele 
também é possível entender muito 
mais sobre o público que pode 
estar interessado em você.
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Redes Sociais

Lembre-se:
é mais barato manter um cliente 
do que conquistar novos.

Com tanta concorrência, o 
grande segredo das redes 
sociais hoje em dia é a 
originalidade. Isto é, oferecer 
um conteúdo próprio e que 
engaje com seu público.

Não existe uma fórmula pronta: ter 
artes, ter vídeos, ter fotos pessoais… 
Essa escolha é pessoal e depende 
de você. Mas o importante mesmo é 
estar presente e oferecer conteúdo 
de qualidade.

Tudo aqui se resume à constância. 
Portanto, não espere resultados 
rápidos nas redes sociais.

Se preferir, pode contar com o apoio 
de uma agência especializada. 
Assim, você conta com o auxílio de 
designers, redatores, editores, 
analistas e não precisa se preocupar 
com a criação. 

A rede social é importante também 
para o marketing de relacionamento, 
mantendo o relacionamento com o 
paciente e fidelizando ele. Tudo isso 
oferecendo um conteúdo voltado 
para resolver os problemas e 
dúvidas dos pacientes.

O Marketing de relacionamento é 
uma fase final. No consultório, 
lembre-se de algumas 
oportunidades para encantar 
pacientes ainda mais, como um 

brinde, uma pasta bonita, uma 
lembrança da consulta realizada…

Esta atitude gera aproximação e 
fidelidade entre profissional e 
paciente. E, com certeza, vai passar 
a ideia de que para você, aquele 
momento não é só um trabalho, mas 
sim uma forma de afeto e satisfação 
do serviço que você oferece.
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E aí, conseguiu entender o que é 
essencial no marketing para 
médicos?

Foi um prazer compartilhar 
parte da nossa experiência 
para ajudar você a faturar mais 
e fechar sua agenda.

Com tudo isso que explicamos, 
fica muito mais fácil dar os 
primeiros passos em busca de 
resultados, não é mesmo?



Luuk - Google Partner

Lucão, Lucas Paes
Fundador da Luuk
Consultor de Marketing

Ficou com alguma dúvida 
ou quer saber mais? Fale 

conosco!

Se você não conhecia a LUUK, somos 
uma das primeiras empresas do Brasil 

a trabalhar com Google Ads.

10 Milhões
Gerenciamos mais de

de reais investidos em Google

Já são
9 anos
de Luuk

Centenas de 
mentorias e 
consultorias 

em marketing;


