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CLÍNICAS MÉDICAS
COM DESIGN

Todo empresário sabe que
cada passo de um negócio
precisa ser cuidadosamente
planejado. Da ideia até o
pós-venda, existem várias
etapas que podem ser
o motivo do sucesso de
uma clínica de saúde e
bem-estar. E o design tem
um papel importante nisso.
Com conhecimento
especializado, é possível
reduzir os custos e se
diferenciar entre os
concorrentes. Para
aproveitar as oportunidades
do mercado, podem-se criar
soluções inovadoras para
sua empresa!

CRIAR IDENTIDADE CORPORATIVA
O designer pode desenvolver uma identidade visual da empresa
incluindo: criação e valorização da marca e suas aplicações em
papéis administrativos e de promoção, embalagens, materiais
e equipamentos de uso proﬁssional e de clientes, uniformes etc.

CRIAR AMBIENTE COM ILUMINAÇÃO
Cada vez mais um projeto de iluminação deve levar em
conta a possibilidade de utilização de luz natural, além
de outras formas de energia, como a solar, as cores usadas
nas paredes e até mesmo o material do piso.

DESENVOLVER E OU ADAPTAR PRODUTOS
O designer desenvolve objetos e
equipamentos que necessitam
personalização, adaptação ou inexistem
no mercado (ex: mobiliário, equipamento
e insumos ou complementos de uso
proﬁssional da atividade técnica, mobiliário
de atendimento ao cliente etc.)

COM O DESIGN,
SEU NEGÓCIO PODE:

DESENVOLVER PROJETOS DE SINALIZAÇÃO
Além de cumprir normas de segurança, o designer vai criar sinalização indicativa de forma
adequada à circulação do ambiente, como áreas de segurança e de serviço, de acesso interno
e ao público. Cores, placas de restrição e mapas são alguns dos recursos que usam o apelo
visual para orientar o paciente, o visitante e os proﬁssionais que trabalham na clínica.
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SER FUNCIONAL
O designer planeja o layout
do espaço de acordo com
a delicada função e com os
equipamentos usados pelos
proﬁssionais de saúde. Com
a ergonomia funcional, ele
pode tornar o trabalho mais
ágil e seguro.

DISPOR DE MATERIAIS
GRÁFICOS EDITORIAIS
Pode contribuir para
a elaboração de guias
e manuais de instrução
de serviços e técnicos,
procedimentos e outras
informações de operação
e de orientação
normativa, com
identidade visual e
de fácil entendimento.

SER ACESSÍVEL
Mais do que qualquer outro tipo de negócio,
uma clínica precisa estar preparada para
receber pessoas com limitações de locomoção.
Rampas, espaço mínimo para circulação e
portas fáceis de abrir são alguns dos recursos
que estão previstos no design universal.

O DESIGN É PARA
TODAS AS EMPRESAS.
O DESIGNER CONHECE O MERCADO E O CONSUMIDOR.
ELE ANALISA E SOLUCIONA PROBLEMAS
COM CRIATIVIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA.

ACOLHER BEM
Uma decoração com cores agradáveis, proteção acústica, aromas e assentos confortáveis pode tornar a
experiência na clínica muito mais confortável. Contar com rede WiFi, cabos para recarga de celulares, máquinas
de café, som ambiente e outros recursos faz a diferença para os pacientes que aguardam atendimento.

"O design é, além de uma importante e eﬁciente ferramenta de diferenciação de um produto ou empresa, um
caminho para o fortalecimento de uma identidade individual e coletiva, pois traduz a ﬁlosoﬁa de uma empresa e sua
sensibilidade estética e de proximidade com os desejos de seu consumidor." (Centro Regional de Inovação e Design)

ATUALIZAR-SE
A arquitetura da saúde
leva em conta as últimas
descobertas da ciência
para tornar o tratamento
mais eﬁciente.
As instalações precisam
ser adaptadas para
promover a
produtividade da
equipe e o bem-estar
do paciente.

CRIAR E/OU
APERFEIÇOAR
SERVIÇOS
Ele auxilia a inovar
(criar novos serviços)
ou aperfeiçoar (os já
existentes) para
torná-los ainda mais
úteis, práticos e atrativos
para os clientes.

OFERECER CONFORTO E SAÚDE
Um quarto privativo bem planejado não
somente torna a estadia do paciente mais
agradável, como também acelera a recuperação,
diminui as chances de infecções hospitalares.

DAR SUPORTE
PELA INTERNET
Criar websites – interfaces
gráﬁcas nas quais o
paciente pode se informar
sobre procedimentos,
acessar resultados de
exames, marcar consultas
e pagar faturas da clínica.
Um site projetado sobre
uma plataforma atraente
e de fácil navegação fará
uma grande diferença para
o seu negócio.

CONFECCIONAR
MODELOS E PROTÓTIPOS
Confecção de modelos,
testes e acompanhamento
de produção.

SER VERDE
Um plano de paisagismo
pode se integrar ao
interior do prédio, usando
janelas amplas para
oferecer aos pacientes
acesso à vista para a
natureza e luz natural.
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PROCURE O SEBRAE E SAIBA COMO UTILIZAR O DESIGN
PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DE SEU NEGÓCIO
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