Amil Dental é o melhor plano odontológico do mercado, segundo
dentistas credenciados à marca
Empresa atribui o resultado ao seu programa de relacionamento
Rio de Janeiro, RJ (janeiro de 2018) – Com 2 milhões de beneficiários no país, a Amil Dental vem
investindo em pesquisa para conhecer os anseios daquele que está na ponta do atendimento: o
dentista. Para a empresa, o bom relacionamento com a rede credenciada é essencial para manter a
qualidade dos serviços e a satisfação dos seus clientes. Em levantamento realizado pelo Instituto
Datafolha com 400 profissionais credenciados à empresa e a outros planos odontológicos atuantes
nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Amil Dental liderou como o melhor plano do mercado.
A marca também foi escolhida pela maioria dos dentistas como o melhor convênio para trabalhar, o
que possui maior índice de satisfação, o que adota a melhor tabela de remuneração e o que mais
contribui com a remuneração mensal em seus consultórios – quesito no qual foi apontado por cerca
de oito a cada dez entrevistados.
Para 2018, a expectativa da empresa é retomar o crescimento das vendas, em linha com as previsões
de recuperação econômica do país e com indicativos do setor. Dados da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) apontam que, em novembro de 2017, o número de beneficiários de planos
exclusivamente odontológicos aumentou cerca de 7% em comparação com o período anterior. Tratase do melhor resultado dos últimos quatro anos – desde 2012, quando fechou o ano com 11,1% de
taxa de crescimento, o segmento não tinha um desempenho tão expressivo.
Alfieri Casalecchi, diretor executivo da Amil Dental, destaca que a valorização do cirurgião-dentista
tem sido uma estratégia constante da marca. “Queremos tornar a experiência de ser credenciado à
Amil Dental a melhor possível. Por isso, investimos em um consistente programa de relacionamento
com o dentista, que abrange iniciativas como parceria com loja virtual de produtos odontológicos,
incentivo à educação e benefício-inatividade”, afirma.
Por meio do programa Conexão Dentista, os credenciados também contam com descontos exclusivos
em estabelecimentos parceiros nas áreas de saúde, entretenimento, seguros e educação. O
programa engloba ainda um portal com conteúdos sobre o mercado odontológico e informações
sobre os cursos de capacitação, palestras e eventos realizados pela Amil Dental. Outro benefício,
exclusivo para credenciados pessoa física, é a remuneração durante o período de afastamento por
motivos comprovados de saúde.

