
MUITO

PARA TER UM

CONSULTÓRIO
QUE FATURA

5 PASSOS



Hoje, muita gente acha que eu vim de uma família de
dentistas ou que meus pais tinham amigos dentistas que me
ajudaram a começar. Mas a verdade é bem diferente.

Como a maioria dos dentistas, eu caí de paraquedas na
área, trabalhei (e muito) com convênios, 9 anos para o
sindicato dos vigilantes e ganhando porcentagem em
clínicas populares.

Só depois de ralar por anos, consegui juntar dinheiro para
abrir meu primeiro consultório e, hoje, quero dividir com
você o grande segredo que fez a minha virada de chave.

Minha grande virada de chave foi...

O SEGREDO PARA FATURAR
MAIS DE R$ 1 MILHÃO POR ANO.



Aprender a vender!

Não adianta; a verdade é que se você não sabe captar
pacientes e vender MUITO, seu consultório não vai
prosperar. Não importa que você seja o melhor dentista da
sua região ou da sua cidade.

Você precisa aprender a vender.

Por isso, eu vou te dar aqui 5 passos que todo dentista
precisa executar em seu consultório para vender muito e ter
a sua virada de chave; assim como eu tive a minha.

Então, vamos às vendas.

O SEGREDO PARA FATURAR
MAIS DE R$ 1 MILHÃO POR ANO.



PASSO 1
INVISTA NA EXPERIÊNCIA 

DO PACIENTE

Parece óbvio, mas eu garanto: dentistas não investem na
experiência dos pacientes. Na melhor das hipóteses,
pensam que investem, mas acabam se esquecendo do
básico.

Então, garanta ao menos essas duas coisas:

monte seu consultório da maneira mais agradável para o
paciente, quebrando aquele ar frio e impessoal da maioria
dos consultórios.

Receba bem seu paciente, de maneira informal. Converse
com ele, ofereça água, café, pergunte se precisa de algo...

E não se esqueça de seguir o passo 2.



PASSO 2
ESTABELECA METAS

Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo.

De modo que, para você alcançar sua meta de longo prazo
(10 anos), precise antes passar pelas de médio (5 anos) e
curto prazo (1 ano).

Detalhe importante: essas devem ser suas metas "macro",
pensadas para o seu consultório.

Você também precisa estabelecer metas menores mensais.
Exemplo: quantos casos de Invisalign você pretende fechar
no mês? Quantas limpezas? Quantos clareamentos? Qual
deverá ser sua porcentagem de conversão de pacientes?

Dica de ouro: não adianta saber disso e não fazer. Trace
metas claras hoje mesmo e siga o passo 3.

'



PASSO 3
TREINE SUA EQUIPE

O principal aqui é criar uma cultura no seu consultório.

Garantir que cada membro da equipe saiba como atender o
telefone, abrir a porta e tratar seu paciente de um jeito que
transforme o atendimento numa experiência.

Uma boa dica prática é pedir para um amigo ligar para o
consultório e depois te contar como foi atendido.

E a ideia aqui não é dar esporro na equipe, mas lapidar o
trabalho. Pois, muitas vezes, achamos que nossa intenção
ficou clara, mas não ficou.

Por isso, você precisa insistir e melhorar sempre. Treinar
equipe é um processo que não termina nunca. 

O que nos leva ao passo 4...



PASSO 4
ENTRE PARA O DIGITAL

É o que eu sempre digo: na vida, ou você tem tempo ou
tem dinheiro.

Então, no começo, procure fazer tudo que é de graça. Você
mesmo pode trabalhar suas redes sociais, por exemplo.
Mas precisa investir seu tempo.

Busque outros perfis no Instagram, que você goste e sejam
bem trabalhados, para se inspirar. Estude o assunto, tenha
constância e execute um trabalho cada vez melhor.

Mais tarde, à medida que seu trabalho no consultório
aumenta, você passa a ter mais dinheiro e menos tempo.
Essa é a hora de contratar alguém para cuidar das suas
redes sociais. 

E, agora, vem o que todo mundo ignora: o passo 5.



PASSO 5
CUIDE DO SEU PÓS-VENDA

Aqui, todo mundo erra. 

E eu te garanto: fazer um pós-venda bem feito vai mudar
seu jogo. Isso porque vender novamente para um cliente
seu custa até 6 vezes menos que captar um novo cliente.

Por isso, sempre ligue para o seu paciente no dia seguinte
ao procedimento; pergunte se ele está bem, como passou...
principalmente, após uma cirurgia ou tratamento doloroso.

Faça pesquisas de satisfação, envie questionários pelo
Google Forms para saber se ele gostou do atendimento, se
tem sugestões...

Acompanhe seu paciente fora do consultório.

Para terminar, um Passo Extra.



PASSO EXTRA
NÃO PERCA A JORNADA

DENTISTA 7D.

Essas foram apenas algumas dicas, mas que podem fazer
toda a diferença nas suas vendas.

Mas lembre-se: nenhuma delas vale nada se você não
aplicar. Então, comece a implementar todas hoje mesmo.

E, para se aprofundar muito mais no universo das vendas e
ainda aprender tudo o que você precisa saber para trabalhar
com Invisalign e, de fato, multiplicar em muitas vezes o
faturamento do seu consultório, não perca a JORNADA
DENTISTA 7D.

Dias 2, 3 e 4 de agosto, às 20 horas. 

No YouTube - Rittes Odontologia.



2/8 - SEGUNDA, 20 HORAS
COMO ATRAIR MAIS PACIENTES E FATURAR MAIS.

 
3/8 - TERÇA, 20 HORAS

O SCRIPT DE VENDAS QUE FATURA MAIS DE R$ 1
MILHÃO POR ANO.

 
4/8 - QUARTA, 20 HORAS

UM PLANO PARA COLOCAR TUDO EM PRÁTICA.

COMO ATRAIR PACIENTES, 
VENDER MAIS E MULTIPLICAR 

O FATURAMENTO 
DO SEU CONSULTÓRIO.


