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DICAS INDISPENSÁVEIS
 Para quem já vende e para quem nunca vendeu Planos Odontológicos



INTRODUÇÃO

Existem 3 Regras Básicas para que um vendedor
tenha sucesso na venda de determinado produto/serviço:

 
ACREDITAR NO PRODUTO/SERVIÇO  

CONHECER MUITO BEM O PRODUTO/SERVIÇO
TER UMA BOA ASSESSORIA (Retaguarda)

 
Quando você acredita e sabe tudo sobre o 

produto/serviço que vende, 
vender se torna uma tarefa natural, uma vez

que você não estará "empurrando", mas indicando
algo que acredita e que compraria para você.

 
Ser bem assessorado, ter um bom apoio comercial

pré e pós venda, também determinará  o seu sucesso
como vendedor. Uma vez que o tempo que você perderia 

com resolução de eventuais problemas e criação 
de peças publicitárias, ficaria a cargo da assessoria.

 
É justamente baseado nessas 3 Regras Básicas,

que atuamos. Nosso objtivo é ensinar tudo o que 
sabemos, não somente sobre a venda de Planos 

Odontológicos, mas sobre a sua importância 
para a população.

 
Pretendemos abastecê-lo com todas as informações,
curiosidades e divulgações possíveis sobre o tema. 

 
Estamos preparados para prestar toda assessoria

pré e pós venda para que seu tempo seja exclusivamente 
voltado para a VENDA.

 
André Magalhães - Senhor Sorriso
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NOS PLANOS ODONTOLÓGICOS.....



SAÚDE
COMEÇA

PELA BOCA

 

Nossa boca mostra muito mais que o nosso estado de humor, e diz
muito mais do que palavras! Ela pode mostrar e indicar como vai a
nossa saúde, não somente bucal, como geral.

Consultar um dentista pelo menos de seis em seis meses, pode prevenir
muitas outras doenças além das doenças comuns da boca, como cáries
e gengivite.

O profissional dentista pode diagnosticar problemas graves de saúde,
como diabetes, cirrose hepática, bulimia, estomatite, entre outros, que
se diagnosticados precocemente podem ser curados ou pelo menos
controlados em seu estágio inicial.

Por isso, mesmo que você tenha hábitos alimentares saudáveis, não
fume e faça uma higiene bucal impecável, não deixe de consultar
regularmente um dentista.

Segundo pesquisas do IBGE, quase 60% dos brasileiros levam mais de
um ano para ir ao dentista. Os motivos são variados. Desde não
considerar prioridade a saúde bucal, passando pela dificuldade de se
conseguir atendimento público e finalmente chegando a dificuldade         
de pagar os altos custos de um tratamento odontológico.

Isso faz com que a maioria dos brasileiros, só consultem dentistas
quando sentem dor. O que acaba elevando ainda mais esses os
valores, uma vez que remediar custa muito mais que prevenir.
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CÁRIE É
DOENÇA
(E PODE

SER GRAVE) 

A cárie é uma doença. E uma doença que pode levar a outras doenças,  
e até a morte!

Esse mal, caso não tratado, pode evoluir e atingir o nervo do dente
causando dores por vezes insuportáveis (quando há a necessidade de
tratamento de Canal). 

Ao atingir o nervo, as bactérias presentes na cavidade bucal podem
ganhar a corrente sanguínea e se instalar em vários tecidos. 

Essa invasão bacteriana pode levar a doenças cardíacas, pneumonias,
e até mesmo oferecer riscos à integridade do tecido nervoso ao alcançar
o cérebro.

E por esses motivos, que mais uma vez salienta-se a necessidade de
consultar um dentista, não somente quando se sente dor. Uma vez que,
quando a dor já é extrema, é por que, normalmente, já alcançou o
nervo.
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PROCEDIMENTOS
COBERTOS

NOS PLANOS
ODONTOLÓGICOS

Um tratamento odontológico, levando-se em consideração, o valor dos
procedimentos, pode se tornar inacessível para uma grande parcela da
população. 

Mas ao contrário dos Planos de Saúde, os PLANOS ODONTOLÓGICOS,
conseguem, com preços muito interessantes, ser economicamente
acessíveis, a praticamente todas as classes sociais. 

E mesmo os Planos mais básicos, seguem determinação da ANS (AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE) que exige um Rol mínimo de Procedimentos
Odontológicos que o plano deve oferecer.

Nesse Rol, estão contidos todos os procedimentos básicos, como: Limpeza
(profilaxia), Obturação, Canal, Extração Simples e de Dentes Inclusos,
Blocos Metálicos, Tratamento da Gengiva, etc. São mais de 200
procedimentos obrigatórios que todo Plano Odontológico devidademente
legalizado, tem a obrigação de oferecer. 

Sendo assim, cerca de 90% dos procedimentos odontológicos, estão
cobertos nos planos básicos, ficando de fora, alguns procedimentos mais
específicos como IMPLANTES, PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS e
APARELHOS; e procedimentos ESTÉTICOS, como CLAREAMENTO e
FACETAS.

Vale lembrar que esses procedimentos especiais, não estão incluídos nos
Planos Básicos, mas há oferta de Planos mais completos com coberturas
específicas que atendem, se não todos, a maioria desses procedimentos.
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PARTICULAR
X

PLANO
ODONTOLÓGICO

(PREÇOS)
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E afinal de contas, financeiramente, vale a pena ter um PLANO
ODONTOLÓGICO? É mais em conta mesmo?

Vamos fazer uma conta bem simples...

Conforme já explicamos antes, a maioria das pessoas, só vai ao dentista,
quando sentem dor e já estão com dificuldades de mastigar corretamente os
alimentos. Dor, odontologicamente falando, normalmente, indica que a cárie
já alcançou níveis mais profundos, alcançando o nervo do dente, sendo
necessário tratamento de canal. 

Para que se realize o tratamento de canal, é necessário um raio x do local da
dor. Sendo assim vamos as contas (preço médio cobrado nos consultórios
particulares no Brasil - podendo variar de região para região):

Limpeza (Profilaxia): R$ 150,00
Radiografia Periapical: R$ 70,00
Canal: R$ 400,00 
Bloco: R$ 600,00
Total: R$ 1.220,00 

Preço médio de mensalidade de um bom PLANO ODONTOLÓGICO
BÁSICO INDIVIDUAL com rede de atendimento nacional: R$ 45,00
Valor Anual do Plano: R$ 540,00

Ou seja, o valor de um ano de um PLANO ODONTOLÓGICO, onde
você pode tratar de todos os dentes, pode custar muito menos que o
tratamento de canal de apenas um dente no particular!! 



Ainda melhor que a economia, é a garantia de pagar todo o tratamento, por
um valor muito mais em conta, pagando mensalmente um valor fixo.

E ainda há ainda opções mais econômicas...

São os Planos por Adesão, Planos Familiares e Planos voltados somente a
Crianças até 14 anos, onde os valores podem chegar individualmente, a
menos de R$ 1,00 por dia.

E os Planos Empresariais, que atendem desde pequenas empresas do tipo
MEI, até grandes conglomerados empresariais por preços ainda menores.

PARTICULAR
X

PLANO
ODONTOLÓGICO

(PREÇOS)
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9

ESCOLHENDO
UM

PLANO
ODONTOLÓGICO

Você já sabe a importância de manter a saúde bucal do seu cliente em dia. E
também já sabe que, através de um PLANO ODONTOLÓGICO, custa muito
pouco. Mas não se atente somente ao preço. Alguns outros fatores podem
ser importantes para a escolha do melhor plano a oferecer:

1) Busque saber se o Plano Odontológico é devidadente cadastrado na ANS
(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE), garantindo assim que o ROL MÍNIMO
DE PROCEDIMENTOS esteja a disposição, mesmo sendo o plano mais
básico oferecido pela operadora.

2) Verifique a abrangência da Rede Credenciada. Alguns Planos tem
abrangência nacional. Outros são apenas regionais. Em todos os casos você
pode ter acesso a rede através dos sites dos planos. Verifique se essa rede
atende a necessidade do seu cliente.

3) Atenção ao período de carência. Carência é o tempo mínimo de espera
entre a contratação e a autorização para usá-lo A maioria dos planos, salvo
em promoções específicas, exige entre 30 e 180 dias de carência,
dependendo do procedimento (para forma de pagamento - boleto mensal). 

Para urgência e emergência, normalmente, a carência é de 24 horas após a
implantação do plano. Sendo assim, em caso de dor, você já poderá contar,
quase que imediatamente, após a contratação, com o tratamento paliativo
para cessar a dor. Mas o tratamento ideal e definitivo, poderá ter que
respeitar o prazo de carência específico. 



ESCOLHENDO
UM

PLANO
ODONTOLÓGICO
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Ainda sobre carência (para planos individuais ou familiares), a mesma pode
ser reduzida e até mesmo ZERADA, quando escolhida a forma de
pagamento  BOLETO ANUAL (pagamento das 12 mensalidades de uma só
vez, através de boleto único, no ato da contratação) ou pagamento por
CARTÃO DE CRÉDITO (parcelado mês a mês ou anual). Vale a pena
estudar as alternativas, caso seu cliente precise de atendimento imediato. Os
Planos por Adesão, também costumam oferecer carência ZERO para a
maioria dos procedimentos, mas somente após o início da vigência (que
normalmente não é no ato da contratação).

4)  É importante que você indique a seu cliente que analise o seu momento
financeiro. A maioria dos planos tem período de FIDELIDADE não inferior a
um ano. Ou seja, é importante se planejar para manter esse investimento
mensal por pelo menos 12 meses.

5) Analise o real objetivo do cliente que quer contratar um PLANO
ODONTOLÓGICO. Há  opções que oferecem além do básico. Já existe no
mercado, planos com coberturas mais abrangentes como PRÓTESES
(DENTADURAS) PARCIAIS E TOTAIS, APARELHOS, CLAREAMENTO e
outros. Vale a pena uma pesquisa referente ao CUSTO X BENEFÍCIO em
relação a esses planos mais completos.



ESCOLHENDO
UM

PLANO
ODONTOLÓGICO
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6) Por fim, exalte a seu cliente que ele está contratando um PLANO
ODONTOLÓGICO, através de um corretor ou corretora que é especializado
no assunto, que é autorizado e devidademente credenciado para
comercialização de PLANOS DE ODONTOLÓGICOS / PLANOS DE
SAÚDE.

Muito mais que vender o plano, você irá apresentar todas as alternativas e
indicar a melhor opção que se encaixa nas verdadeiras condições e/ou
expectativas do cliente.



SENHOR SORRISO, é um setor específico, especializado na assessoria à
comercialização de PLANOS ODONTOLÓGICOS, de propriedade da LAPIS
BELLUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
(www.lapisbellus.com.br).

O objetivo do SENHOR SORRISO é fazer com que a venda de Planos
Odontológicos se torne simples e fácil, assim como realmente é. 

Tratamento Odontológico é algo que todos precisam. Mas infelizmente a
grande maioria da população, não pode pagar. 

O Plano Odontológico oferece um serviço que todos precisam, bem aceito
por praticamente todas as classes sociais e por um preço que a grande
maioria pode pagar. Complementando todas essas vantagens, você ainda
pode contar com uma assessoria com anos de experiência e especialização. 

Vender Plano Odontológico nunca foi tão fácil!

Entre em contato com o SENHOR SORRISO!

 

SOBRE O 
SENHOR 
SORRISO
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(21) 99852-4628 / (21) 2635-1618

http://www.lapisbellus.com.br/


GUIA RÁPIDO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS
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Senhor Sorriso
Lapis Bellus Adm e Corretora de Seguros

(21) 2635-1618
(21) 99852-4628

www.lapisbellus.com.br
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