
“Para sobreviver e ter sucesso, cada empresa tem de se tornar um agente
da mudança. A forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la”

Dr. Peter Drucker 
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#1ª Fase

Conhecimentos
Transmitidos

Habilidades adquiridas
e Resultados obtidos

1) A Jornada do Paciente Detalhada.

2) O valor real da Odontologia.

3) O poder do foco, proatividade e produtividade.

4) Descubra quem é você.

5) Configure a sua Meta.

6) Preço, precificação e Valor na Odontologia.

7) Protocolos de procedimentos completos.

8) Psicologia e experiência de Compra.

1) Nova atitude empreendedora.

2) Posicionamento do dentista com mais valor no mercado.

3) Definição de metas desafiadoras e possíveis para

     o dentista e equipe.

3) Segurança para determinar e elevar preços.

4) Aprendizado de como conversar sobre preço e

     honorários com o paciente de forma confiante e eficaz.

5) Conquista de tempo para implementar o

     Método passo-a-passo.

6) Elevação do padrão de atendimento do paciente.

7) Compreensão detalhada dos fatores que definem a percepção

     de valor para o paciente.

1ª
Fase



#2ª Fase  

Conhecimentos
Transmitidos

Habilidades adquiridas
e Resultados obtidos

1) A primeira consulta.

2) O primeiro contato telefônico .

3) Rebatendo a pergunta de preço na primeira ligação.

4) O telefonema de lembrete de consulta.

5) Funil Interno e Externo.

6) Elaborando o plano de tratamento .

7) A segunda consulta.

8)  As rotinas de repescagem .

9)  Telefonema de repescagem .

10)  Conduzindo o tratamento sem surpresas .

11)  Finalizando o tratamento e fidelizando o paciente.

12)  Telefonema de chamada para retorno - MPP .

1) Redução das faltas às primeiras e segundas consultas.

2) Aumento do número novos pacientes agendados em

    15% a 60%.

3) Aumento no de aceite de planos de tratamentos

    em 15% até 40%.

4) Aumento do número pacientes qualificados de 15% a 60%.

6) Redução do número de atendimentos improdutivos.

7) Aumento da lucratividade.

8) Redução de problemas de comunicação

    com o paciente.

9) Aumento do número de consultas de retorno.

2ª
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Exemplos de Resultados
Power Doctor



Habilidades adquiridas
e Resultados obtidos

1) Organização da informação.

2) Equipe motivada e treinada.

3) Secretárias sabendo o que fazer, como fazer e porquê fazer.

4) Redução da participação do dentista em tarefas operacionais.

5) Compreensão da organização financeira.

6) Gestão correta do livro-caixa, recibos e notas fiscais.

7) Redução de prejuízo.

8) Compras inteligentes.

#3ª Fase 

Conhecimentos
Transmitidos

1) Gestão da informação: Linhas coloridas .

2) A agenda do dentista.

3) A agenda da secretária .

4) Equipe Parte 2: Manuais e Rotinas.

5) Produtividade vital.

6) Gestão financeira.

7) Elimine o prejuízo no seu consultório.

8) Compras .
3ª
Fase



Habilidades adquiridas
e Resultados obtidos

#4ª Fase 

Conhecimentos
Transmitidos

1) Introdução ao Marketing Digital.  

2) Tudo o que você precisa saber sobre

     Marketing Odontológico .

3) A Diferença entre Google e Redes Sociais.  

4) Como se comportar nas Redes Sociais .

5) Site X Landing Pages .

6) Como anunciar no Google  .

7) Envio de Emails para Pacientes .

8) Tudo sobre Audiência e resultados no Insta-

gram.

Fase

1) Conhecimento para monitorar o desenvolvimen-

to do seu próprio website.

2) Habilidade para anunciar no Google, Facebook e 

Instagram.

3) Definição do roteiro de postagens semanais.

4) Habilidade para criar e gerenciar conteúdo para 

Redes Sociais com sua secretária.

5) Saber como enviar emails e escrever textos que 

aumentam a fidelização do paciente.

6) Aumentar em 60% a atração e captação de paci-

entes vindos através da internet. 

4ª
Fase



FALTA DE TEMPO:
- Deixe de atender um paciente por dia para assistir os resultados serão muito maiores do que os honorários daquele atendimento!

- O curso é Online e Gravado e o curso pode ser feito no seu tempo, no seu ritmo, em qualquer horário do dia ou da noite.

- As aulas são todas gravadas em Full HD, com temas objetivos e práticos, direto ao ponto e podem ser assistidas entre um paciente 

e outro e já implantadas imediatamente no consultório. 

CRISE NO BRASIL:
- Durante a crise, o dinheiro não é “queimado”, ele simplesmente transita mais rápido, ou seja, ele circula com maior velocidade e 

tende a não permanecer nas mãos dos profissionais despreparados. 

- Justamente por causa da crise é que os dentistas devem impulsionar seus consultórios em busca mais conhecimento para dominar 

o mercado. É justamente no momento de crise que os mais preparados se sobressaem.

CURSO ONLINE:
- A metodologia de ensino à distância é comprovadamente eficaz e aumenta o aproveitamento do conteúdo.

- Justamente por se online o dentista e suas secretárias podem assistir às aulas várias vezes para implementar todas as 

estratégias com calma.

- As aulas são em qualidade Full HD com Livro de Tarefas e Acompanhamentos (Workbook) para praticar e tornar a rotina do curso fácil 

e agradável. 

Obstáculos:
Supere as crenças limitantes que te impedem de prosperar
com a Odontologia. Comece Agora!



INVESTIMENTO:
- Segundo relatos dos colegas PowerDoctor que participaram do treinamento completo, o Método traz um aumento de 5 a 35 mil 

reais por mês por dentista do consultório, ou seja, os resultados advindos do treinamento superam as expectativas e 

justificam qualquer investimento.

- O maior custo que temos na vida é perder tempo e dinheiro tentando desenvolver o consultório sem ter o conhecimento correto 

para fazer isso. Portanto, o treinamento completo economiza seu tempo e seus recursos, já que acelera o processo porque te 

entrega soluções testadas e validadas na odontologia. 

SERÁ QUE FUNCIONA PARA MIM?
- Os relatos dos dentistas que participaram comprovaram que o Método PD funciona para qualquer dentista, independente da idade, 

do tempo de formado, da especialidade e principalmente do tipo de paciente, ou seja, funciona em qualquer cenário e contexto 

do consultório odontológico.

Obstáculos:
Supere as crenças limitantes que te impedem de prosperar
com a Odontologia. Comece Agora!


