
 

 

LOGO DA EMPRESA 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

O PAPEL PRINCIPAL DAS OPERADORAS: 

 

 desenvolvimento de produtos e serviços em saúde bucal e 

dental; 

 comercialização de planos odontológicos através de 

diferentes canais de distribuição, sendo o principal o 

CORRETOR; 

 atender expectativas dos clientes, beneficiários, dentistas , 

acionistas e canais de distribuição. 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

PRINCIPAIS PILARES 

 
 

 Atenção ao órgão regulador; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços; 

 Qualificação e capacitação de pessoal técnico; 

 Desenvolvimento e manutenção de rede; 

 Gerenciamento Operacional. 

 Solidez financeira 
 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

ATENÇÃO AO ORGÃO REGULADOR 

 

 Registro da operadora; 

 Garantias, reservas, provisões; 

 Registro de produtos; 

 Obrigações financeiras, Administrativas, Operacionais, Atenção a 

saúde e Atenção aos beneficiários (IDSS – ANS) 

Taxas, despesas de estrutura específica para aderência as normas 

e multas. 

 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 foco na saúde dental e bucal 

 escopo técnico aderente ao perfil de utilização e às  

necessidades de prevenção, tratamentos e cura. 

 planos, coberturas e rede conveniada. 

 acessibilidade ( rede assistencial e canais de distribuição) 

 serviços de apoio ao tratamento (preventivo, PNE, farmácia, 

etc) 

 

     



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL TÈCNICO: 
 

 Seleção e Treinamento: Mercado em formação com carência de mão 

de obra pronta e qualificada. 
 

 Manutenção e Fidelização: Mecanismos que oferecem e garantem 

expectativas, realizações de desenvolvimento, crescimento  profissional e 

pessoal. 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO REDE: 
 

 Credenciamento:  

 Análise de distribuição geográfica de prestadores disponíveis: 

 Dimensionamento de rede de prestadores por produto, especialidade, área 

de atuação, freqüência de utilização: 

 Desenvolvimento de tabelas e regras técnica 
 

 Fidelização:  

 Agregação de valor na cadeia produtiva e financeira do dentista prestador 

suportados por condutas comerciais e técnicas que respeitem as boas 

práticas do exercício da profissão e valorização profissional. 

 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

GERENCIAMENTO  OPERACIONAL: 

 

 desenvolvimento, aperfeiçoamento e gerenciamento de: 

 processos (auditorias, credenciamentos, reembolso, etc) 

 sistemas (autorização de tratamentos, gestão de sinistralidade, etc) 

 pessoas (dentistas especialistas, desenvolvimento de software, etc.) 

e inovação (up to date na tecnologia aplicada, etc.) 

 visando garantir: 

 as melhores práticas da atividade; 

 o melhor custo benefício; 

 acesso socializado aos tratamentos odontológicos 

 

 

 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

SOLIDEZ FINANCEIRA: 

 

 capacidade de investimento em: 

 qualificação dos colaboradores 

 busca e desenvolvimento de novas tecnologias à serviço da 

operação, dos clientes, da rede conveniada e dos beneficiários. 

 competência na gestão financeira para honrar compromisso 

com: 

parceiros conveniados; 

 canais de distribuição; 

 todas esferas de governo 

 

 

 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

Resumidamente: 

 

 O conjunto dos pilares apresentados constituem elementos 

vitais para que as operadoras possam garantir: 

 Produtos e Serviços de alto nível com atenção à saúde; 

 Rigoroso atendimento às exigências do Orgão Regulador; 

 Satisfação de clientes e beneficiários; e  

 Atendimento às expectativas dos acionistas e principalmente do 

Canal de Distribuição 

 

 

 



Dinâmica para  

Gestão das operadoras 

BONS NEGÓCIOS A 
TODOS 


