
Plano odontológico é nicho para operadoras  
Paula Felix Palma   
 
Com a preocupação das empresas em fornecer mais benefícios a seus funcionários, e diante do 
esgotamento do volume de pessoas que podem ter acesso a planos de saúde — que hoje contam 
com 43 milhões de usuários no Brasil —, o foco dos empresários do setor são os planos 
odontológicos, que têm crescido a uma média de 15% ao ano. Neste segmento, há muito 
mercado a ser alcançado, já que hoje há 7 milhões de usuários com esse tipo de cobertura, 85% 
contratado pelas empresas.  
 
A Pesquisa de Benefícios em Saúde 2006, realizada pela Vidalink em parceria com a Deloitte 
Touche Tohmatsu , com 133 companhias que empregam, juntas, 700 mil colaboradores, mostra 
que 98% delas oferecem planos de saúde, mas somente 77% delas oferecem planos 
odontológicos. A expectativa é que esse percentual cresça para 96%, já que 19% mostraram 
interesse em oferecer o benefício.  
 
Apesar de ter pouca representatividade no faturamento de seguradoras e operadoras, os planos 
odontológicos têm se configurado importantes na estratégia de empresas como SulAmérica , Porto 
Seguro e Omint , que buscam a reformulação de seus produtos para aproveitar as oportunidades 
do mercado.  
 
O crescimento do mercado de planos de saúde corporativos, em detrimento das fortes exigências 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de pessoas físicas, contribui 
para esse crescimento, já que a maioria das seguradoras e operadoras de saúde oferece planos 
odontológicos corporativos. Um dos motivos é o fato de as empresas (no caso dos planos 
corporativos, que representam 85% dos usuários) usarem o benefício como moeda de troca nos 
dissídios. Além de ser barato, o plano odontológico não sofre incidência de impostos, e por isso, 
apesar de ter pouca representatividade no faturamento das seguradoras e de outras empresas 
que oferecem planos de saúde, por ter um baixo custo torna-se um diferencial. Além disso, o 
benefício pode ser comercializado por adesão, ou seja, o funcionário pode optar pelo plano, 
pagando-o integralmente.  
 
De acordo com o vice-presidente da área de saúde da SulAmérica Saúde, João Alceu Amoroso 
Lima, as 90 mil vidas assistidas pelo plano odontológico da empresa ainda representam um 
volume muito baixo perto do potencial do mercado e de sua carteira de saúde, que hoje agrega 
1,6 milhão de usuários, sendo 60% de planos empresariais. Diante disso, o produto, que já teve 
desempenho positivo de 10% em 2005, sofre uma revitalização para a expansão, com foco na 
base de clientes. “Esse é um segmento subexplorado”, afirma o executivo. 
 
A SulAmérica pretende dobrar a carteira de clientes dos planos odontológicos até 2007 com uma 
redesenho de seus produtos, que, apesar de serem considerados muito bons, estavam com o 
preço um pouco acima do mercado. No ano passado, o crescimento do faturamento na área 
odontológica foi de 10%, e a carteira de 90 mil vidas ficou estável. Em 2005, a empresa obteve 
faturamento de R$ 3,5 bilhões. 
 
A Porto Seguro Saúde , que hoje tem 15 mil vidas em planos odontológicos, dentro de uma 
carteira de 350 mil usuários, passa agora por um processo de revisão do produto. “Tínhamos um 
perfil diferente do mercado e estamos testando a aderência de quem usa para saber se 
continuamos assim ou não”, afirmou a gerente comercial da empresa, Luciane Correa. Diante 
disso, a expectativa é incentivar e alavancar as vendas no segundo semestre.  
 
“O crescimento do mercado corporativo também oferece oportunidades para os planos 
odontológicos, porque há mais chances de negócios”, completou. A executiva afirmou ainda que o 
benefício é um importante diferencial para as empresas que contratam, por ser barato e por poder 
ser utilizado como moeda de troca nos dissídios.  



“Estamos em um momento de curva bem acentuada de crescimento desse mercado, que só não 
cresce mais porque é pouco comissionado”, diz a executiva.  
 
O prêmio da Porto Seguro em 2005 foi de R$ 531 milhões e os planos odontológicos representam 
cerca de 1% de seu faturamento. 
 
A Omint tem hoje 18 mil vidas no segmento odontológico — e 65 mil vidas no geral —, 24% a 
mais que em 2004. É a única que tem clínica própria de odontologia, que teve investimentos de 
R$ 3 milhões em 1999, e hoje atende cerca de 1,1 mil pacientes por mês. Para 2006, a 
expectativa é de 22% das vendas serem de planos odontológicos. Para tanto, a Omint desenvolve 
novos produtos para ter preços competitivos e vai investir para que a marca se torne mais 
conhecida no setor.  
 
Os preços dos planos variam de R$ 9 a R$ 100. A Omint tem hoje 76% da sua carteira 
corporativa e fechou 2005 com faturamento de R$ 297,9 milhões, 20,36% superior ao registrado 
em 2004.  
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