
Consultórios e Clínicas Odontológicas
Dicas de Gestão para

Empreendimentos de saúde na área odontológica devem dar muita atenção ao relacionamento com 
clientes-pacientes e colegas. Segundo a ANS, apenas 10,1% da população conta com um plano de 
saúde exclusivamente odontológico. Diante deste cenário, o valor de uma indicação é inestimável para o 
sucesso do empreendimento. Saiba mais como promover serviços técnicos de qualidade, melhorar a 
imagem da sua marca, criar e manter um bom relacionamento com os públicos. Conheça algumas dicas 
aqui e procure o Sebrae para mais orientações.

Dica Importante: Sustentabilidade
A sustentabilidade pode ser uma oportunidade, ou ameaça, ao 
seu negócio. Entenda como você pode previnir dores de cabeça 
e contribuir para a sustentabilidade econômica, ambiental e social 
do seu negócio com os infográficos especiais sobre 
Sustentabilidade e Saúde no endereço: 
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Cartilhas

Faça sua marca aparecer
As clínicas odontológicas precisam comunicar de acordo com o que rege
o CRO. Uma boa forma de aparecer é manter um bom relacionamento com a 
imprensa. Isso pode render artigos e matérias em revistas e jornais. Também é 
aconselhável o uso das redes sociais: publique textos e imagens com assuntos de 
interesse do público, para que ele busque a interação e compartilhamento das 
informações. Outros meios podem ser interessantes, como a propaganda em Internet, 
revistas, e meios direcionados (TV em elevadores e recepções, por exemplo).

Atenção aos fornecedores
Estabeleça critérios para avaliar constantemente os materiais e serviços prestados por seus 
fornecedores. A qualidade do seu serviço também depende deles.

Registro de marca
Registre sua marca no INPI e o endereço do seu site no Registro.BR. 
Desenvolver o empreendimento sem ter a marca registrada é como 
construir um imóvel em um terreno que não é seu.

Sua fachada é importante
Um empreendimento de saúde além de ser, deve parecer limpo e 
organizado por dentro e por fora. Invista em uma fachada bonita, 
parecendo sempre nova, principalmente em relação à pintura, 
marca e decorações.

Ofereça seus serviços
Utilize a recepção para comunicar seus produtos e serviços. 
Cartazes e panfletos funcionam bem. Outra opção é entrar 
em contato com empresas de TV indoor, que geralmente 
buscam espaços para instalar novos pontos de mídia. Com a 
TV na recepção novos formatos de oferecimento de 
serviços podem ser desenvolvidos.

A indicação é a melhor propaganda
Os clientes-pacientes de serviços odontológicos são dois: o 
público final e outros profissionais que podem indicar o seu 
serviço. Para ambos os casos, um trabalho de 
relacionamento é essencial para manter sua marca bem 
avaliada perante estes públicos. Procure fazer uma gestão 
das datas importantes (aniversários, dia da profissão, etc.) e 
trabalhar com brindes relevantes em momentos oportunos. 
Emails marketing e malas-diretas também funcionam.

Missão e Visão
Compartilhe com seus colaboradores a Missão e Visão. 
Incentive-os a trabalhar de acordo com a filosofia e 
crenças do empreendimento, fazendo com que todos 
caminhem na mesma direção.

Incentive o compartilhamento de ideias
Ouça a opinião da equipe e compartilhe conteúdos 
relevantes com todos. Instale uma caixa de sugestões para 
os colaboradores poderem dar novas ideias para o 
negócio. Prepare-se para agradáveis surpresas.

Invista em pessoas
Cuide bem dos processos de seleção, treinamento, 
avaliação, segurança e satisfação dos colaboradores. 
Invista nas lideranças com cursos e orientações.
O Sebrae pode te ajudar nisso.

Reveja seus processos
Padronize o seu jeito de trabalhar. Padrões e 
métodos reduzem os custos, os riscos e otimizam tempo 
e qualidade. Estabeleça formalmente e controle os principais 
processos da sua empresa, procure implantar os precedimentos 
operacionais padrão - POPs. O Sebrae pode ajudar você nisso.

Faça planos estratégicos
Reserve tempo para olhar para o seu negócio, estabeleça 
metas e desenvolva estratégias para alcançá-las. Crie planos 
de ação que ajudem a distribuir tarefas para a execução do 
planejado e supervisione.

Estude sua empresa e o mercado 
Avalie os números do empreendimento, identifique os pontos 
fortes e fracos, monitore ameaças e oportunidades. Avalie as 
sugestões e reclamações dadas pelos clientes-pacientes e 
colaboradores. Mantenha um olhar próximo às informações 
importantes e use-as para alcançar a excelência na gestão e 
no atendimento.

Atenção à saúde financeira
Fique atento aos gastos desnecessários, investimentos e à 
gestão dos insumos. Separe completamente as contas 
pessoais das empresariais. Elabore uma previsão de gastos 
e receitas para o ano e acompanhe o desempenho das 
finanças por meio do fluxo de caixa e do demonstrativo de 
resultados (DRE). Saiba mais sobre finanças em 
http://bis.sebrae.com.br.

Outras exigências legais
Fique atento à legislação da odontologia. No site: 
http://cfo.org.br/legislacao você encontra as principais 
publicações de leis e resoluções do segmento.

Conheça seu público
Aproveite a sala de espera para conhecer um pouco mais 
sobre seu público. Ofereça oportunidades de sugestões, 
reclamações e pesquisas de opinião para entender suas 
expectativas e necessidades. Isso ajudará a identificar 
oportunidades de melhoria e inovação.
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O Sebrae ajuda você a tornar o seu empreendimento
mais saudável e competitivo com uma gestão focada na excelência.
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COM EXCELÊNCIA

O conteúdo deste infográfico é baseado nas experiências de atuação do Projeto Saúde e Bem-estar do 
Sebrae em Mato Grosso, que identificou ações práticas que podem contribuir com a melhoria dos seus 
indicadores do Modelo de Excelência de Gestão – MEG, da Fundação Nacional da Qualidade.
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