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O MERCADO
Estamos acompanhando o mercado da odontologia 
mudar de forma rápida com a entrada de novas tecnologias 
nas áreas clínica e laboratorial. São mudanças que causam 
muita insegurança na maioria das pessoas. Por este motivo, 
criamos este e-book. O objetivo aqui é sanar as dúvidas mais 
frequentes dos colegas que tentam entender melhor essas 
mudanças e ajudar na tomada de decisões para que possam 
se manter competitivos no mercado.  Afinal, estamos no país 
com o maior número de dentistas no mundo, contabilizando 
hoje segundo o CFO(CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA) 
330.000 dentista no Brasil, 20% de todos os dentistas do 
mundo estão aqui.  

ENTÃO, ESSE É O MELHOR 
MOMENTO PARA ENTRAR 
NA ODONTOLOGIA DIGITAL?



“Antes mesmo de pensar no nosso setor de 
atuação, eu gosto de chamar a atenção para o 
que acontece hoje no mercado de forma geral. ”

Você já parou para pensar que 
todos os setores da economia 
estão passando por um pro-
cesso de disrupção gigante 
e que a maneira como nos 
comunicamos, relacionamos, 
compramos, estudamos e nos 
divertimos mudou de forma 
rápida e assustadora? 

Vivemos a era da revolução das 
plataformas: são empresas de 
tecnologia que reinventaram 
a maneira como o consumi-
dor gasta seu tempo. Estamos 
conectados 24 horas por dia, 7 
dias por semana e resolvemos 
TODOS nossos problemas por 
meio do dispositivo que está 
na palma de nossas mãos, o fa-
moso SMARTPHONE.  

Contamos nossa história pes-
soal no Instagram ou Facebook 
diariamente, andamos de mo-
torista particular a um preço 
super acessível – com a Uber – 
e temos a possibilidade de ter 
as férias de nossos sonhos em 
nossas “próprias” casas com a 

Airbnb. Além disso, compramos 
nossas roupas e diversos outros 
produtos na Amazon ou no 
Mercado Livre, nos alimentamos 
sem a necessidade de sair de 
casa com o IFood – fazemos 
compras de supermercado 
sem sair de casa – via Rappi e 
nossos bancos agora são digitais. 
Ou seja, nada mais de filas em 
agências!

DEFINITIVAMENTE MUDAMOS 
e por que seria diferente na 
odontologia?? 

A resposta é curta e grossa: NÃO 
VAI SER. Ou melhor, não está 
sendo, uma vez que a adoção 
da tecnologia na odontologia já 
é realidade para alguns dentistas 
e laboratórios que decidiram 
ser pioneiros. Estes estão col-
hendo os frutos dos benefícios 
infinitos que as novas ferramentas 
trazem e as possibilidades 
para a solução de diversas 
dificuldades do dia a dia.  

“Dr. Luis Calicchio”



O GRÁFICO A SEGUIR AJUDAR
A ILUSTRAR O CICLO 
DA ADOÇÃO 
DA TECNOLOGIA:

A INTERPRETAÇÃO DO 
GRÁFICO É SIMPLES:

“Dr. Luis Calicchio”

1 - Os Inovadores são aqueles responsáveis por desenvolverem as novas tecnologias, são 
as mentes brilhantes que têm a capacidade de interpretar uma necessidade e converter 
em produto. 

2 - Os Early Adopters apostam nas loucuras dos inovadores, pois enxergam uma 
oportunidade de tirarem proveito das novas invenções. Assim, eles trazem para si uma 
vantagem competitiva, mas cientes que serão cobaias. Eles não se importam em 
pagar o preço por isso. 

3 - Os Early Majority são os que perceberam que alguns poucos estão se destacando de 
forma rápida e resolvem copiar para não perderem a oportunidade que está batendo 
na porta. Este grupo ainda consegue surfar na onda da diferenciação e nos ganhos que 
a nova tecnologia traz.

4 - Os Late Majority só criam coragem em adotar a tecnologia quando ela já está em 
declínio.  Ou se adequam à nova realidade, ou estarão fora do mercado em breve. 

5 - É isso que acontece com os Laggards, pessoas ou empresas que lutaram contra a 
mudança e estão desaparecendo do mercado. Eles somem, pois foram atropelados pela 
grande maioria.  



E VOCÊ EM QUAL GRUPO 
SE ENQUADRA??

AFINAL ESTE É O MELHOR MOMENTO PARA 
ENTRAR NA ODONTOLOGIA DIGITAL?? 

A resposta é SIM. A tecnologia vai impactar diretamente na:

1- Redução dos custos operacionais de consultórios e laboratórios;  
2- Comunicação facilitada entre estas duas as partes;   
3- Maior produtividade de ambas as partes por conta da padronização dos processos; 
4- Maior alcance de marketing das empresas;  
5- Melhoria da experiência do cliente;   

O que você pretende fazer para sair da zona de conforto e se diferenciar? 
Vivemos na era da evolução constante e diária, em que o desaprender para 
reaprender é uma regra de sobrevivência. Bobeou, dançou! Me desculpem 
aqueles que irão atirar pedras, mas não inventei isso da minha cabeça, isso é 
fato! O gráfico a seguir mostra a velocidade de adoção de algumas tecnolo-
gias que são comuns a todos nós, olhe com bastante atenção no que está 
acontecendo com o tempo de adoção das tecnologias mais recentes. 

O telefone fixo demorou praticamente 100 anos para conquistar 90% 
do mercado americano. Já o automóvel, 85 anos. A internet chegou 
nos 90% em 20 anos. As mídias sociais já bateram os 70% em 5 anos. 
Ou seja, a velocidade de adoção está cada vez mais rápida e isso significa que 
o mercado mudará constantemente, cada vez mais rápido.



“Quando falamos em experiência do cliente”

Gostaríamos de chamar sua 
atenção. Pesquisas recentes de 
grandes empresas especializadas 
no assunto mostram que, a partir 
de 2020, este será o quesito de 
maior diferenciação de profissionais 
e empresas.   

Mais importante que o produto, 
ou o preço dele, é a experiência 
dos consumidores durante um 
processo de compra que se torna 
mais importante . Sabemos 
que um consumidor satisfeito 
é a nossa melhor ferramenta de 
marketing. 

Segundo estudo da Nilsen, 
92% dos consumidores dizem 
que confiar no boca a boca ou 
nas recomendações de amigos 
e familiares. A pesquisa da mos-
tra também que 9 em cada 10 
decisões de compra são feitas 
considerando recomendações 
de conhecidos.  

A Qualtrics Experience nos indica 
que, quando um cliente passa 
por uma experiência negativa, 
80% deles decidem trocar de 
marca.
   

 Já segundo a WOM, 74% dos 
clientes que tiveram uma 
experiência negativa irão falar 
sobre o assunto  com outras 
pessoas. E pasmem, 18 é o 
número de pessoas que são 
impactadas por estas pessoas que 
passaram por uma experiência  neg-
ativa. Ainda neste estudo, a WOM 
mostra que 95% dos clientes 
insatisfeitos não reclamam, mas 
simplesmente deixam de comprar 
com a empresa insatisfatória.  

Bem, meus amigos, está mais do 
que claro que cuidar do cliente 
é fundamental nos dias de hoje.  
E temos visto no mercado em-
presas investindo em tecnologia 
para melhorar cada vez mais a 
experiência dos seus clientes.  

E aí, já está convencido que 
precisa adotar a tecnologia no 
seu dia a dia?  

A plataforma UDlab está pronta 
para ajudar você, dentista ou 
laboratório, a entregar a melhor 
experiência aos seus clientes.

“Dr. Luis Calicchio



VANTAGENS NA ADOÇÃO 
DA ODONTOLOGIA DIGITAL

A maior vantagem da odontologia digital está em 
conseguir nivelar o resultado do trabalho de um maior 
número dentistas e técnicos. Assim, o grande bene-
ficiado é o paciente. A tecnologia nos permite hoje 
padronizar e digitalizar processos que antigamente 
eram todos manuais. Isso resulta em mais agilidade na 
capacitação de pessoas e na garantia de qualidade 
dos serviços executados.  



Desta forma, conseguimos ter:

1- Aumento da produtividade dos profissionais - tanto dentistas como TPDs 
(Técnicos em Prótese Dental) -  pois os processos deixam de ser manuais. 
Ou seja, temos máquinas que nos permitem fazer mais, em menos tempo.

2- Os prazos de entrega dos serviços e produtos são reduzidos, já que a 
digitalização do processo otimiza o fluxo de trabalho clínico e laboratorial.

3- A qualidade do serviço e produto é superior, uma vez que deixa de ser tão 
artesanal e dependente da habilidade manual do executor. Temos uma 
maior replicabilidade do serviço: o que foi definido no mock-up será 
exatamente o que será entregue na restauração final.

4- O preço do serviço e do produto é reduzido. Isso ocorre pois o fluxo digital 
possibilitou um aumento na produtividade e diminuição dos erros.

5- Mais facilidade no processo de repetição do trabalho. Em casos de fratura 
ou de uma restauração, por exemplo, fica fácil refazer o trabalho.  O desenho 
digital já existe, necessitando portanto, somente usinar ou imprimir 
novamente o trabalho em questão.

6 - Experiência e conforto do paciente, que terá procedimentos feitos muito 
mais rápidos e menos invasivos.

7 - Facilidade na comunicação entre as diferentes especialidades pois está 
mais fácil compartilhar as informações. Ferramentas de mensuração 
permitem às equipes visualizarem com detalhes todos os detalhes do caso. 
Sem contar o poder de comunicação que o dentista passa a ter com o 
próprio paciente.

8 - A utilização do escaneamento intra-oral está alinhada à sustentabilidade, 
pois diminui o consumo de produtos que causam danos ao meio-ambiente.

A plataforma UDlab faz a conexão dos dentistas 
com os melhores laboratórios que atuam com o 
fluxo digital. 

Além disso, a ferramenta atua na mentoria de 
dentistas e laboratórios, garantindo que estes 
estejam sempre atualizados.  



É importante salientar que a digitalização do 
processo deve ser encarada como aliada pelos 
profissionais, e aqueles que assim a enxergarem 
e souberem tirar proveito disso, estarão à frente no 
mercado.

Assim como qualquer mudança, a introdução da tecnologia 
na rotina diária de dentistas e TPDs é dolorosa e deve ser 
feita de forma gradual. O gráfico a seguir mostra a curva de 
aprendizado pela qual qualquer pessoa ou empresa passa no 
momento que decide mudar uma rotina que já está acostumada 
(figura abaixo).

“Sempre existirá um momento de queda da 
performance, o que é inerente ao aprendizado.

Mas assim que as mudanças são internalizadas, 
o aumento de performance é evidente e nos 

colocando em um outro patamar.” 
“Dr. Luis Calicchio”



“Dr. Luis Calicchio”

COMPARAÇÃO DE FLUXOS DE 
TRABALHOS ANALÓGICO E 

DIGITAL:

= prazo perdido + erros + retrabalho e sem previsibilidade

Qualidade nos trabalhos e entrega.
Velocidade nos seus pedidos.

Pagamento facilitado em até 10X.
Organização do fluxo financeiro.

Sistema de avaliação dos trabalhos em tempo real.

X

´



Nas imagens acima fica nítido o ganho de velocidade 
no fluxo produtivo dentro dos laboratórios. Lembrando 
que isso é revertido em um ganho gigantesco de veloci-
dade na entrega dos serviços pelo dentista. Ele, por sua 
vez, consegue garantir uma melhor experiência para seu 
cliente final, o paciente.  

Um dentista digital que trabalha com um laboratório 
digitalizado chega a ser 3 vezes mais rápido e assertivo 
do que um dentista que trabalha no fluxo convencional. 
Isso sem contar a garantia de qualidade na entrega do 
serviço do laboratório ao dentista. Tudo isso influencia no 
aumento de produtividade deste dentista e garantia de 
felicidade do paciente.
.

3 VEZES MAIS 
RÁPIDO E ASSERTIVO



INVESTIMENTO FINANCEIRO 
NECESSÁRIO PARA 

A REALIZAÇÃO DO FLUXO 
DIGITAL NA ODONTOLOGIA

Para conseguirmos identificar de forma clara os 
investimentos necessários para a adesão ao fluxo 
digital, separamos aqueles que são necessários 
para os dentistas ou clínicas e os investimentos que 
são necessários aos laboratórios.

DENTISTA OU CLÍNICA
O investimento para se praticar um fluxo digital pode 
ser controlado de forma inteligente, conforme você 
for se adequando ao fluxo de trabalho. Muitas vezes 
o dentista acha que vai ter que gastar fortunas para 
isso, mas na realidade o que acontece é que o maior 
investimento está no laboratório e não na clínica.



Investimentos do dentista:

1 - Máquinas fotográficas ou Celular ou IPAD - R$ 5.000 até 30.000

2 - APP de desenho do sorriso (ex: DSD) - R$ - 1.000 anual.

3 - APP de escaneamento de face (ex: Bellus 3D) - R$ 30,00

4 - Scanner intra-oral ou aluguel de scanner intra-oral - De R$ 70.000
até 150.000 em caso de compra ou de R$ 200 até 350 pela hora de 
escaneamento.

5 - Aplicativo UDlab (disponível para IOS e Android) para conectar com 
laboratórios, fazer compra de restaurações e envio de informações de forma 
organizada - FREE

6 - Software para desenhos 3D de sorriso ou restaurações. Somente para 
casos nos quais o dentista queira fazer essa etapa, ou seja, não quer utilizar 
o laboratório - De R$16.000 até 90.000 
 
7 - Impressora 3D - Somente no caso em que o dentista queria imprimir 
seus modelos para mock-up, ou o próprio mock-up , e não queira utilizar o 
laboratório -  De R$ 9.000 até 35.000  

8 - Fresadora - somente no caso em que o dentista queira fazer suas 
restaurações dentro do consultório, ou seja não usar o laboratório - 
De R$ 190.000 até 350.000  

9 - Equipamentos para acabamento e maquiagem das restaurações - 
somente no caso do dentista querer fazer suas restaurações dentro do 
consultório, ou seja não usar o laboratório - De 50.000 até 80.000 

O MAIOR INVESTIMENTO ESTÁ 
NO LABORATÓRIO E NÃO NA 

CLÍNICA.



VOCÊ ACHA INTERESSANTE O DENTISTA 
COMPRAR UMA FRESADORA ,OU SEJA , 

TER UM SISTEMA CHAIRSIDE?
Acreditamos que temos diferentes fluxos digitais para diferentes 
necessidades. Na minha opinião, o sistema chairside não se 
aplica para a maioria dos dentistas, uma vez que estes precisariam 
fazer um grande investimento financeiro e educacional para suprir 
suas necessidades restauradoras.  

O que temos que levar em consideração é o volume de trabalho 
que um consultório possui para chegar em um ponto de equilíbrio 
e benefício de se fazer todo o trabalho IN-HOUSE, ou seja dentro do 
consultório. Já parou para pensar quanto tempo o dentista deveria 
disponibilizar de seu dia para criar o design das peças, executar 
as estratégias de usinagem, dar acabamento às restaurações 
e depois executar a maquiagem?  
Realmente, isso faz sentido na sua rotina clínica? Vale a pena 
trocar seu tempo precioso de produtividade na boca de seu 
cliente, aumento da capacidade de atendimento e até mesmo 
do relacionamento com seus pacientes para executar um fluxo 
do começo ao fim? Ou é mais vantajoso encontrar um laboratório 
que possa te atender de forma rápida, personalizada e com 
grande qualidade no serviço prestado?

Na nossa opinião, o sistema chairside se mostrou improdutivo para 
a grande maioria dos consultórios e, por isso, muitas das grandes 
empresas passaram a adotar uma abordagem diferente em 
relação a esta tecnologia. De qualquer maneira, essa é minha 
opinião pessoal com minha experiência de mercado. Isso não 
significa que, em breve, com novas tecnologias e barateamento de 
equipamentos, não mudemos de ideia.  

O importante é estar com a cabeça sempre aberta para 
novos movimentos de mercado e, principalmente, para 
as necessidades do consumidor final.



SE EU OPTAR EM COMPRAR UM SCANNER 
INTRA ORAL QUAL, A APLICABILIDADE DELE 

DENTRO DO MEU CONSULTÓRIO? 

O erro da maioria dos dentistas é associar o scanner intra-oral 
pura e simplesmente para o registro da impressão digital dos 
preparos. No entanto, quando se entende todas as aplicabili-
dades desta ferramenta dentro da nossa rotina clínica, talvez o 
custo do investimento passa a fazer mais sentido. Muitas vezes, 
aquela primeira impressão dele ser uma ferramenta extremamente 
cara muda, ele passa a ser algo imprescindível e necessário dentro 
da nossa rotina clínica.

A seguir compartilhamos com vocês algumas 
das possibilidades de uso do scanner intra-oral 
dentro da rotina clínica dos consultórios:

1 - O escaneamento inicial das arcadas na primeira consulta 
facilita o poder de troca de informações entre equipes inter-
disciplinares, uma vez que os softwares possuem ferramentas 
de mensuração e de simulação de hipóteses de tratamentos. 
Isso funciona muito bem também para facilitar a comunicação 
entre o dentista e o cliente, e fica fácil para o paciente entender 
tudo que acontece em sua boca. Por exemplo: a visualização 
de desgastes dentais, cavidades, retrações gengivais, problemas 
oclusais, defeitos ósseos, ou seja o cliente consegue ver TUDO 
nas imagens 3D.

2 - Possibilidade de cópia de dentes naturais de qualquer 
pessoa, criando um arquivo digital variado que pode servir 
de modelo para a construção de um novo sorriso. Já pensou 
poder reconstruir o sorriso de uma mãe usando os dentes 
naturais de seus filhos como referência? A naturalidade nas 
construções das restaurações é algo impressionante, e poderoso.



3 - Fazer o escaneamento da boca dos mais jovens, garantindo o 
armazenamento do arquivo que poderá ser utilizado no momento 
que este apresentar qualquer problema dental durante sua vida.

4 - Fazer escaneamentos semestrais, em todo retorno preventivo 
do paciente, podendo sobrepor as imagens anteriores e 
mesurando alterações dentais e do tecido gengival.

5 - Velocidade na captura das imagens durante a fase de preparo. 
É a possibilidade imediata de avaliar as condições dos preparos, 
e se estão de acordo com as condições necessárias exigidas pelo 
laboratório para a confecção da restauração final. 

6 - Facilidade no envio de arquivos digitais para os laboratórios, 
eliminando a necessidade de transporte e outros processos 
logísticos. O laboratório recebe as informações instantaneamente 
após o escaneamento e já pode desenvolver o trabalho sem a 
necessidade da confecção de modelos para isso.

7 - No momento da prova das restaurações finais, o escaneamento 
destas permite uma avaliação precisa da adaptação e da relação 
oclusal das mesmas.

8 - Controle do processo de cicatrização após cirurgias. No final 
de uma cirurgia, fazer o escaneamento da região e, nas consultas 
de acompanhamento, repetir o escaneamento para acompanhar 
o processo de cicatrização.

9 - Escaneamento após a finalização de qualquer tratamento 
restaurador garantindo que, caso aconteça alguma intercorrência 
ao longo dos anos, poderemos replicar o resultado com extrema 
facilidade e velocidade.

Estes são alguns exemplos de aplicabilidade do scanner dentro 
do consultório e os benefícios que ele traz não só em tempo de 
trabalho, mas também na comunicação e experiência com os 
clientes. 



 VOCÊ AINDA CONTINUA ACHANDO 
QUE É UM INVESTIMENTO CARO E 

QUE NÃO FAZ SENTIDO?

LABORATÓRIO
O investimento para se praticar um fluxo digital pode ser controlado, 
à medida que você se adequa ao fluxo de trabalho. Existem 
diversas possibilidades diferentes para os técnicos que queiram 
se digitalizar, sendo possível criarem seu próprio negócio. Tudo 
isso baseado na tecnologia e com a cultura do compartilhamento 
que existe no mercado hoje

O fluxo digital implementado no laboratório visa garantir mais 
qualidade no serviço prestado (devido a automação do processo), 
aumentar a produtividade (pois é menos dependente da mão 
de obra artesanal), aumentar agilidade no fluxo produtivo (por não 
necessitar da parte de gessaria, e por ser menos dependente 
da mão de obra artesanal) e, por fim, melhorar a experiencia 
do cliente.

Abaixo segue uma tabela com diferentes modelos de negócio 
para um laboratório, com abordagem de ferramentas necessárias:  
fluxo de trabalho, investimento, potencial produtivo e lucratividade. 
Dessa forma, fica muito simples para cada um tomar a melhor 
decisão sobre qual caminho seguir.





Fica nítido na tabela comparativa como a implementação da 
tecnologia traz grandes possibilidades de melhorias financeiras 
e a escalabilidade de um laboratório.

Tendo em vista que grandes empresas do setor odontológico 
estão investindo milhões de reais na digitalização do mercado, 
não existe hora mais apropriada para um laboratório oferecer 
produtos para os dentistas digitais.

A plataforma UDlab é a ferramenta ideal para colocar 
seu laboratório em contato 24 horas, 7 dias da semana 
com todos os dentistas que já são digitais no país.

Baixe >>


