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Modernização
tecnológíca
facilitou o acesso
dos associados a
informações da rede
credenciada sem
burocracia
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e incrementamos novas ferramentas
de segurança e qualidade. Em 2011,
tenho o sonho de inovar o mercado.
O investimento é bem maior, mas
tenho certeza de que implantaremos
o projeto", revela Coriolano Junior.

Outro ganho com a moderniza-
ção tecnológica foi a facilidade com
que o associado passou a ter acesso
à informação da rede credenciada
pela internet, sem burocracia. Não
há necessidade de login e senhas.

Este ano, o público da Crown
Odonto também mudou um pou-
co. "Estabelecemos uma parceria de
muito sucesso com uma operadora
de plano médico, que atua nos seg-
mentos C e D", conta. "Criamos
uma célula só para atendê-I os e in-
crementamos nossa forma de troca
de informação com o que há de mais
moderno no mercado. Eles enviam
os dados de um novo associado e no
dia seguinte a carteirinha já está no
nosso parceiro", complementa.

Dessa forma, a empresa esti-
ma um crescimento de mais de
75% em 2010. "Estamos otimis-
tas com 2011, pois temos dois
grandes projetos em andamento
e dois novos clientes fechados,
além de um novo parceiro na área
de planos médicos", conclui.

Ampliara rede
cada vez ma is
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Essa é uma' das bases da Crown Odonto, que também
investe no treinamento de seus colaboradores
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E o terceiro ano consecuti-
vo que a Crown Odonto
está entre as vencedoras
do Prêmio Fornecedores

de Confiança, mas se depender
de Walter Coriolano [unior, só-
cio, a empresa não vai parar por
, "J' dar. a estamos começan o a tra-

balhar para a conquista do prê-
mio no ano que vem", afirma.

Para atingir essa meta e para
oferecer uma resposta aos clientes
o mais rápido possível, a Crown
Odonto investe no treinamento
dos colaboradores e na constante
ampliação da rede credenciada.
"Nunca abrimos mão de treina-
mento, sempre aparecem experi-
ências novas que podemos com-
partilhar", diz Coriolano Junior.

Dessa forma, a empresa con-
quistou a nota máxima da Agência
Nacional de Saúde. "Para ter uma
ideia, apenas 8% das operadoras ex-
clusivamente odontológicas recebe-
ram essa nota e a Crown mais uma
vez foi reconhecida por sua excelen-
te gestão", ressalta.

Em 2010, a empresa também
modernizou todá a área de infor-
mática, com softwares e tecnologias
mais avançados. "Com isso, aumen-
tamos a nossa velocidade de trabalho


