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Já foi o tempo em que o dentista fazia o vestibular,
se formava, abria o seu consultório, contratava
propaganda no rádio, tv ou revista e esperava
passivamente a chegada dos pacientes. Ah, os
anos 90, que saudade!

Voltando para a realidade, vamos falar de um
fenômeno global que é o network effect, se você
ainda não tinha ouvido esse termo, deveria, pois é
ele que está fazendo a maior revolução dentro do
setor odontológico no Brasil.

Em resumo, o network effect ou efeito de rede, é
usado em linhas de negócios, e utiliza o conceito
de economias de escala, a mesma estratégia usada
pelas grandes franquias.

Dito isso, para que um negócio odontológico
continue prosperando, tudo se resume em um
único objetivo, a aquisição e manutenção de
pacientes. Para tal objetivo, o dentista hoje possui
três caminhos, todos com pontos negativos, que
irei compartilhar e você vai avaliar se concorda ou
não:

Introdução
Inicio

• 1 Franquias: se você aderir a franquias,
terá um sócio no seu negócio, que na
maioria das vezes é quem dita as regras do
seu consultório.

• 2 Terceirização: agências e plataformas de
marketing realizam o trabalho que você
precisa, mas nem sempre o preço ou os
resultados compensam o investimento.

• 3 Autosserviço: quando o dentista inicia
ele mesmo o processo de marketing, mas
se frustra ao descobrir que não existe um
método ou programa para o auxiliar.

O objetivo deste ebook é introduzir o dentista
as novas tecnologias que refletem os resultados
que ele precisar e apontar uma solução que dá
autonomia e liberdade ao profissional da área
odontológica, sem perder produtividade no
processo mais fundamental do seu negócio, a
captação de pacientes.
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ADAPTE-SE OU MORRA
COMO SER COMPETITIVO NO MERCADO 

ODONTOLÓGICO BRASILEIRO

NEGÓCIOS
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Bem-vindo dentista, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa está lhe incomodando. Igual a
você, milhares de outros profissionais da área odontológica também estão com o mesmo problema,
que é como manter o consultório operando mediante as mudanças comportamentais e tecnológicas
que influenciam cada vez mais o processo decisório de compra.

Dentista, como se adaptar e até mesmo usar ao seu favor tecnologias como:

• Inteligência artificial
• Block Chain
• Hashgraph
• Realidade aumentada
• Impressão 3D
• Streaming informacional

Algumas das tecnologias citadas, já estão sendo utilizadas na indústria da saúde bucal, mas ainda
pouco acessível para a maioria dos consultórios no Brasil, isso porque os custos de implementação, a
curva de aprendizado e o entendimento da gestão, torna o processo complexo, levando o Profissional
a pensar: “Estudei para ser Dentista e agora vou ter que saber de gestão e novas tecnologias?”.

Então deixa eu te falar, já foi o tempo em que você abria o seu próprio consultório, fazia uma
propaganda no rádio ou jornal e aguardava pela chegada dos pacientes. Se você ainda não entendeu
isso, pelo menos um dos seus concorrentes provavelmente já entendeu e neste momento, enquanto
você lê esse e-book, ele já está colocando em prática alguma ação que você não tem a mínima ideia
de como fazer, isso se chama inovação processual e você vai ouvir cada vez mais esse termo.

Adapte-se ou morra

Negócios
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QUAIS OPÇÕES O DENTISTA PODE ESCOLHER?

Vamos já de início, colocar neste e-book as cartas na mesa e jogar limpo. Quais opções você, dentista
brasileiro tem?

1 – Trabalhar para o estado
2 – Prestar serviços para uma grande clínica
3 – Abrir seu próprio consultório
4 – Transformar sua clínica em uma franquia

Das opções mostradas acima, talvez a mais atrativa seria a opção 3, concorda? A ideia de ter o seu
próprio negócio é tentadora, ou melhor, libertadora, não precisar depender de ninguém para tocar o
seu sonho, aquilo que você tanto batalhou para um dia conseguir.

Ter o seu próprio negócio é provavelmente a opção também da maioria dos dentistas que tenho
trabalhado nos últimos anos, mas existe um pequeno problema, com oito letrinhas, que vem tirando
o sono de muitos dentistas por aí: FRANQUIA

Sim, franquias são o futuro da odontologia, não só porque elas sabem como aplicar os conceitos e as
tecnologias até aqui apresentadas, mas também por ser a melhor alternativa para uma pequena
parcela dos consultórios e clínicas, com grande capacidade direcionar investimentos e com isso
dominar o mercado onde atua.

Se você for um dentista individual, ou seja, não possui uma equipe por trás para lhe ajudar a reduzir
custos administrativos, recursos humanos, folha de pagamento, contas a pagar e a receber, sem falar
do processo de marketing, ou seja, tudo que uma franquia pode lhe oferecer, então você está em
extrema desvantagem. Desta forma, na cabeça dos profissionais da área odontológica surge o
seguinte dilema:

DEVO OU NÃO, ADERIR A UMA FRANQUIA?

Adapte-se ou morra

Negócios
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Atualmente, um dos grandes dilemas que o dentista no Brasil vem enfrentando é: aderir ou não às
grandes Franquias Odontológicas?

Se você já se pegou fazendo essa pergunta, aposto que também já sabe o quanto é caro ter o seu
consultório com um franqueado. Mas não desanime, continue lendo… O seu negócio depende das
informações que vamos revelar a seguir.

É difícil iniciar uma discussão sobre franquias odontológicas sem incitar opiniões apaixonadas de
todos os lados, mas o que o tempo tem nos mostrado é que o modelo de profissional independente
parece tão arraigado na psique da indústria odontológica brasileira, que aqueles que oferecem
modelos alternativos são frequentemente submetidos, na pior das hipóteses, à demonização como
"fábricas" odontológicas focadas em lucros, em vez de pacientes, pelo menos era assim que os
dentista enxergavam o modelo de franquia a alguns anos atrás.

No entanto, a questão aqui não é se uma franquia odontológica é um modelo superior, mas sim, uma
opção mais atraente hoje, devido ao impacto real ou percebido da recessão na prática odontológica,
somada a maior transformação comportamental e tecnológica da história, conhecida como 4ª
Revolução Industrial

Adapte-se ou morra

Negócios
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AS FRANQUIAS CHEGARAM, E AGORA?

O modelo de franquias têm atingido níveis de crescimento nunca antes visto no país, isso devido a um
método de trabalho pautado na gestão de boas práticas financeiras e comerciais, aliado a uma
estrutura de marketing muito agressiva, tornado o mercado cada vez menos acessível para quem fica
de fora da redes, dificultando a entrada de novos consultórios e enfraquecendo quem ainda resiste,
na luta diária por pacientes e esquece de outros fatores igualmente importantes como fortalecimento
de marca, gestão e treinamentos de colaboradores.

As Franquias já estão consolidadas no mercado brasileiro, isso é um fato, se uma franquia ainda não é
a sua concorrente, calma, em breve, uma delas chegará até a sua cidade, então melhor se preparar.
Caso o seu consultório ou clínica já tenha uma base fiel de clientes, talvez esteja protegido e não irá
sofrer com a chegada de um concorrente desse porte, agora se o seu negócio já está com
dificuldades, prepare-se que a o ambiente corporativo vai favorecer quem investir nas franquias e a
competição vai ficar cada vez mais predatória.

Adapte-se ou morra

Negócios
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A LEI DO MAIS FORTE
COMPETIÇÃO ODONTO PREDATÓRIA

CONCORRÊNCIA
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COMPETIÇÃO ODONTO PREDATÓRIA

Quando falamos em competição predatória, estamos analisando o cenário corporativo odontológico,
onde os custos para você competir com uma franquia odontológica são muito altos, então você pode
tentar combater o inimigo ou juntar-se a ele, em ambas as escolhas, prepare bolso, pois você vai
precisar investir cerca R$ 500.000,00 para ser um franqueado. Tempos difíceis né?

As grandes franquias atuam com agressividade na adesão de novos franqueados, mas o preço
cobrado fica proibitivo, dificultando a entrada do pequeno e médio dentista, pois o pagamento serve
não só para você aderir a rede, mas também é uma forma de adiantamento financeiro.

Se você conseguir ver também dessa maneira, devido ao alto custo empregado, pois quanto maior o
valor do investimento a ser feito para começar um negócio em uma rede de franquia, mais relutante o
dentista se torna, e neste ponto do raciocínio você começa a refletir: meu consultório odontológico é
um negócio, ou o meu negócio é um consultório odontológico?

Frequentemente, os dentistas adiam grandes decisões até que se sintam mais confortáveis e
financeiramente estabelecidos. Isso significa buscar por melhores preços de fornecimento de
produtos odontológicos, decidir sobre marketing e branding, gastar mais tempo no lado comercial do
que realmente fazer o que você quer fazer, que é atender bem o seu paciente.

A lei do mais forte

Concorrência
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Por que as franquias funcionam

As Franquias Odontológicas são enormes máquinas de marketing, principalmente no mundo digital, e
ainda possuem mais uma vantagem, se a sua luta já não fosse tão desproporcional né? As franquias
possuem a capacidade de oferecer incentivos direcionados com base na pesquisa de mercado, ou
seja, tudo que os profissionais envolvidos no modelo de franquia executam, possui um viés comercial
amparado por dados estatísticos coletados ao longo da cadeia de franqueados.

Sendo assim, tudo que funciona para um consultório franqueado, essa inteligência é implementada
para os demais consultórios da rede, tudo que está errado, por outro lado, é removido do sistema,
desta forma todos se beneficiam das melhorias aplicadas ao sistema, pegue tudo isso e junte com
uma capacidade de treinamento pessoal, coaching, capacitação de colaboradores e gestão financeira
e você tem uma combinação poderosa para o seu consultório. Porém...

Franquias x Dentistas

No modelo de Franquias, tudo é orientado
para tornar a combinação entre marketing,
gestão, treinamentos e finanças, um negócio
difícil de ser superado, principalmente se você
estiver usando os métodos que já está
acostumado para o seu consultório, se for um
dentista recém formado ou iniciando no
mercado, as coisas complicam ainda mais.

As Franquias possuem uma inteligência de mercado, acumulada ao longo de anos de experiência que
para o seu negócio conseguir acompanhar, será necessário anos de investimento para ter a mesma
curva de aprendizado.

Para um dentista, o bem mais precioso, caso ainda não tenha percebido, são os seus pacientes. Mas
não é apenas o volume de pacientes, mas o lucro total ao longo do tempo que cada indivíduo traz
para o seu consultório, então vamos lá, vou te fazer uma pergunta que você não vai saber me
responder. Está preparado?

A lei do mais forte

Concorrência



12

O VALOR UM CLIENTE
CÁLCULO DA VIDA ÚTIL DE UM PACIENTE

ESTRATÉGIA
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QUANTO VALE CADA PACIENTE PARA O SEU NEGÓCIO?

Se você não sabe a resposta, as Franquias sabem, mas calma, nós vamos te falar também, um
paciente em um consultório odontológico possui um valor vitalício e cabe a você que ele permaneça
lhe trazendo dessa forma, lhe trazendo lucros. Mas o que isso realmente significa? O valor vitalício de
um paciente serve para maximizar a receita e aumentar seus negócios para que você possa crescer,
ao mesmo tempo em que cria relacionamentos significativos com outras pessoa.

O valor vitalício do cliente é uma previsão do valor total de um cliente para um negócio durante todo
o relacionamento dele com o seu consultório. Essa é uma medida de marketing crucial para qualquer
negócio, mas especialmente para empresas voltadas para relacionamentos, como a odontologia.
Pense no paciente do dia-a-dia, ele não vai até você apenas para um check-up de rotina, ele vai até
você também para gerar relacionamento, afinal será você o responsável por manter seu sorriso
saudável por anos a fio e isso vai gerar para você mais faturamento.

Qual é então o valor de um paciente?

Não existem consultórios iguais, sendo assim
como resultado, o valor de um cliente oscila
de acordo com a localização geográfica,
demografia e condições de mercado, além é
claro da eficácia da estratégia de marketing,

Sendo assim, o valor de um paciente odontológico pode variar de R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00 aqui
no Brasil. em outros países como Estados unidos, o valor chega a ser 4 vez maior. E ainda assim, no
topo do espectro da análise, alguma empresas especializadas em consultorias falam em até R$
50.000,00 por um paciente dentário, ao longo de 20 anos de serviços fidelizados.

Devido às inúmeras variáveis entre as estimativas apresentadas aqui, sugerimos que reserve um
tempo para calcular o valor do seu paciente, de acordo com a sua especialidade ou serviço fornecido,
para isso veja o que é preciso considerar:

• Relação ao longo da vida: Qual é o tempo total (em anos) que o paciente gasta com você?
• Valor Anual Médio: Qual é o lucro que você faz de cada paciente anualmente?
• Valor de referência do cliente: Quantas pessoas o seu paciente indica?

O valor de um paciente

Estratégia



14

Cálculo da vido útil de um paciente

Para calcular o valor da vida de seu paciente odontológico médio, use esta fórmula:

Valor Anual Médio x 
Relacionamento ao Longo da Vida + 

Valor de Referência do Cliente = 
Valor da Vida Útil

Vamos quebrar isso em parte menores para melhor compreendimento. Primeiro determine quanto o
paciente médio gasta por ano. Se a maioria dos pacientes forem duas vezes por ano para a higiene,
limpeza bucal ou exames e gastar algo em torno de R$ 400,00 por atendimento, então o valor médio
anual de seu paciente é R$ 800,00.

Agora precisamos conhecer a vida útil de seu paciente odontológico. Se você não tiver certeza, use
uma média do setor odonto aqui no Brasil, que é de dez anos. Podemos incluir isso na primeira parte
da nossa fórmula e ver que até agora o valor da vida do paciente é de R$ 8.000,00.

Valor Anual Médio (R$ 800,00) x Relacionamento ao Longo da Vida (10 Anos) = R$ 8.000,00

Mas ainda não terminamos. Digamos que o seu paciente, em média, indique mais dois novos
pacientes ao longo de sua relação vitalícia com o seu consultório, ou seja, em um período de 10 anos,
o seu paciente traga dois novos pacientes para o seu negócio. Cada novo paciente vale mais R$
8.000,00. Para dois pacientes, nosso Valor de Referência do Cliente é de R$ 16.000,00.

Voltando para a fórmula:

Valor Anual Médio (R$ 800,00) x Relacionamento ao Longo da Vida (10 Anos) + Valor de Referência do
Cliente (R$ 16.000,00) = Valor Vitalício do Cliente = R$ 24.000,00.

Embora você não possa prever o valor vitalício de um paciente odontológico de forma exata,
incluindo os centavos, é possível que conheça o comportamento médio da maioria de seus pacientes,
e com isso ter uma projeção mais realista.

Ficou confuso agora? A matemática nem sempre é o forte dos dentistas, afinal eles não estudaram
para isso e existem soluções que irão fazer isso para o seu negócio, mas mesmo assim, é importante
reservar um tempo para monitorar seus novos pacientes e obter uma previsão do valor total da vida
deles, isso é essencial para o sucesso no seu ramo de atividade.

O valor de um paciente

Estratégia
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Cálculo da vido útil de um paciente

Por que o valor da vida útil do cliente é importante?

Depois de conhecer o valor vitalício de um paciente odontológico, você poderá tomar decisões mais
bem assertivas sobre marketing e publicidade para novos pacientes. Você nunca quer gastar mais
dinheiro na aquisição de novos pacientes do que o lucro vitalício que eles proporcionam à sua clínica,
essa já é uma boa justificativa para entender onde e como aplicar seus esforços em comunicação, mas
você tem tempo e quer fazer isso?

Saber quanto cada novo paciente vale para o seu negócio, agora também lhe dará um número a ser
excedido. Melhore o valor vitalício de seus pacientes e seu consultório odontológico se tornará mais
bem-sucedido e valioso.

Como maximizar o valor vitalício de seus pacientes odontológicos?

Forneça consistentemente serviços de qualidade e nunca subestime o valor da entrega em seus
serviços e nutra seu relacionamento com seus pacientes o tempo todo. Considere todos os pacientes
como único e trate-o como um VIP, e você pode ter certeza de que ele continuará voltando para você
para todas as suas necessidades dentárias, além de indicar o seu consultório para outras pessoas.
Para maximizar o valor que seus pacientes estão fornecendo ao longo do tempo, você precisa garantir
que está adquirindo os pacientes certos.

O valor de um paciente

Estratégia
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MÁQUINA DE CAPTAÇÃO
NÃO ALUGUE SEU FUTURO, SEJA DONO!

OPORTUNIDADE
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NÃO ALUGUE SEU FUTURO, SEJA DONO DELE

Até agora falamos da importância para o dentista em estar alinhados com as mais modernas práticas
de gestão, para não ter o seu negócio ameaçado, e também informamos que uma saída ponderada
para o dentista moderno seria se tornar uma franquia, mas para isso, você precisaria investir, como
vimos, algo em torno de meio milhão de reais. Dói só de pensar né? Nós sabemos que dói.

Mas e se você, além de ser um Dentista Moderno fosse também um Dentista independe, que
controlasse o seu negócio sem depender de agências, franquias ou plataformas?

Desde o início dos meus trabalhos no setor odontológico, acredito que o sonho dos dentistas não
pode ser terceirizado para uma grande empresa franqueadora, plataformas ou agências, quando eu
finalmente consegui entender como manter o brilho nos olhos dos nosso clientes, lancei no mercado
o método Máquina de Captação Odonto, um modelo inédito de alta performance para aquisição de
pacientes que uni aulas em modelo Reality Learning e Ativos digitais que completam as estratégias
apresentadas.

A proposta é simples, dar poder para o dentista, ensinando ele a fazer todo o processo de captação,
que é a base de faturamento de qualquer consultório. Esse método usa como base 03 elementos que
quando combinados, garantem resultados para qualquer consultório, vamos conhecer essa tríade e
com elas, quando combinadas, se transformam em um máquina de captação.

Máquina de captação odonto

Oportunidade
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NÃO ALUGUE SEU FUTURO, SEJA DONO DELE

1 - Método. Com mais de 20 anos de experiência em marketing
digital, já vi muita coisa acontecer e muitos erros cometi, como
resultado, a abordagem do conteúdo preparatório para o
dentista é assertivo e livre de erros, o que gera um curva de
aprendizado rápida e sem perder o foco do objetivo proposto,
que é dar poder para o aluno.

2 - Realidade. O método acima é baseado em ações reais que
utilizo para clientes verdadeiros, nada de contas fakes ou
anúncios só para ilustrar um conceito. Todas as estratégias
ensinadas são feitas usando clientes verdadeiros, do início ao
fim, e com atualizações mensais dos resultados esperados, ao
qual compartilho com o aluno. Esse modelo é chamado de
Reality Learning ou aprendizado com realidade. É como se você
estivesse me contratando para cuidar do marketing do seu
consultório, com a diferença que é você quem executa as etapas
e aprende os segredos e atalhos para ter resultados, e depois
seguir sozinho o seu processo de captação.

3 - Ativos Digitais: Os dois pontos acima só podem ser
executados se existir as interfaces e elementos que completam
as estratégias ensinadas, algo que dá muito trabalho ou até
mesmo foge do conhecimento técnico do dentista. Para isso o
aluno ganha todos os ativos digitais para poder aplicar o
processo, acredito que esse seja o principal diferencial da
Máquina de Captação Odonto, pois não fico só na teoria, mas
avanço para a prática e disponibilizo os ativos de agências,
plataformas e franquias ao aluno. Landing pages, posts, criativos
visuais, redação textual, artes para canais, acesso a CRM de
controle de captação e configuração de inteligência de dados.

Máquina de captação odonto

Oportunidade
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NÃO ALUGUE SEU FUTURO, SEJA DONO DELE

Como pode observar, tudo é feito para você ter controle total do seu negócio e ter o poder certo para
poder competir com as franquias, se libertar das agências e descartar as plataformas de custos
mensais, tudo pronto para você aprender, executar e ter liberdade no seu consultório.

Acredito que o negócio de cada dentista é único e deve ficar como está, com você como o dono do
seu futuro. Para isso, combinamos a prática odontológica moderna a valores interpessoais antigos
como amizade, transparência e trabalho.

Diferentemente das Grandes Franquias, nós não queremos uma participação acionária no seu
negócio, a autonomia continua sendo sua, o gerenciamento de seu próprio negócio e os
relacionamentos duradouros com seus pacientes são agora conquistados com o nosso método
Maquina de Captação, inédito no mercado, de economia de escala, ou network effect, abordada no
início desse ebook.

Meu aluno continua tendo total controle em todos os problemas dentários, não vou abordar como
você deve diagnosticar ou quais tratamentos deve oferecer aos pacientes. Estou lá para apoiar o
dentista e tentar tornar o tratamento acessível a todos que procuram o serviço ofertado.

Agora é a sua maior oportunidade de começar a ter os resultados que precisa e ganhar sua
autonomia, sem assinar contratos ou se comprometer financeiramente com ações que não garantem
o que eu posso lhe garantir, conhecimento, transparência e resultados reais.

Máquina de captação odonto

Oportunidade



Clicar no botão abaixo. Clique em
“CADASTRE-SE GRATUITAMENTE” como mostrado na imagem e 

siga com as demais informações solicitadas

20

https://maquinacaptacao.club.hotmart.com/login?utm_source=ebook&utm_medium=organico&utm_campaign=ebook&utm_term=ebook&utm_content=ebook
https://maquinacaptacao.club.hotmart.com/login?utm_source=ebook&utm_medium=organico&utm_campaign=ebook&utm_term=ebook&utm_content=ebook
https://maquinacaptacao.club.hotmart.com/login?utm_source=ebook&utm_medium=organico&utm_campaign=ebook&utm_term=ebook&utm_content=ebook
https://maquinacaptacao.club.hotmart.com/login?utm_source=ebook&utm_medium=organico&utm_campaign=ebook&utm_term=ebook&utm_content=ebook

