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OdontoCompany leva seu sistema de franquias ao 11º Congresso Internacional de
Odontologia do Paraná

Com franquias na capital paulista, Campinas (SP), Santo André (SP) e Londrina (PR), empresa apresentará seu novo modelo de
negócio aos estudantes e profissionais presentes no evento
A OdontoCompany, clínica odontológica nascida em São José do Rio Preto (SP) e com 20 anos de mercado, levará seu modelo de
franquias aos estudantes e dentistas presentes no 11º Congresso Internacional de Odontologia do Paraná (CIOPAR), que será
realizado de 6 a 8 de outubro, na Expo Unimed Curitiba. Nesta ocasião, a OdontoCompany pretende apresentar todas as
características da empresa e as vantagens de se apostar em uma franquia de clínicas odontológicas, cujo formato já é testado e
garante segurança ao investidor.

veja todos os vídeos

busca avançada

O público-alvo da OdontoCompany são universitários prestes a se graduar no curso de odontologia. Atualmente, ingressam no
mercado brasileiro aproximadamente 8.700 novos profissionais, egressos de 193 instituições de ensino, de acordo com dados do
CFO (Conselho Federal de Odontologia). Muitos destes dentistas abrem sozinhos seus consultórios, arcando com os pesados
custos de locação ou compra de imóvel, equipamentos e móveis, sem garantia de retorno por falta de conhecimentos específicos em
gestão. A OdontoCompany apresentará uma nova opção de investimento a estes recém-formados, que poderão abrir seu próprio
negócio realizando quase o mesmo investimento de um consultório sem marca, mas com a vantagem de ter a consultoria de uma
equipe com experiência de 20 anos no setor odontológico.
O mercado é próspero, ainda mais porque o recente crescimento do setor de atendimentos odontológicos ainda não representa que
a saúde bucal da população está próxima ao ideal. A Agência Nacional de Saúde (ANS) aponta que os atendimentos cresceram
230% nos últimos cinco anos, entretanto, 88% da população não dispõe de nenhum tipo de assistência odontológica.
Os números sobre a precária saúde bucal do brasileiro são ainda mais relevantes se for considerado que 11,7% da população nunca
consultou um dentista. É o que revela a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2008 e divulgada em maio de 2010.
Todos esses dados indicam que o segmento odontológico no Brasil ainda é pouco explorado. “A carência de serviço dentário na
saúde pública transforma essa parte da população em público potencial para clínicas particulares”, explica José Carlos Semenzato,
presidente da SMZTO Participações, holding de franquias multissetoriais que congrega, entre outras marcas, a OdontoCompany.
Para aproveitar a oportunidade neste mercado, a empresa começou oferecendo convênios odontológicos acessíveis, com a meta de
promover a todas as pessoas o acesso a tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até de casos mais complexos. Foi a primeiro
no Brasil a oferecer planos sem mensalidade com instalação de aparelhos ortodônticos a custo zero, nos quais o cliente pagava
apenas a manutenção, em um prazo combinado de acordo com suas finanças.
Acompanhando as perspectivas de crescimento do ramo de franquias, a OdontoCompany traz hoje ao mercado um novo conceito
de clínicas odontológicas. “A proposta é oferecer aos clientes especialização em todos os procedimentos e um exclusivo sistema de
contratos corporativos e individuais, com mensalidades acessíveis a toda população. Já o franqueado dispõe de total suporte clínico
e operacional”, afirma Semenzato.
Investimento na medida certa
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Para quem pretende apostar neste segmento de franquias, a OdontoCompany oferece dois modelos de negócios, de acordo com a
região de implantação. Para cidades entre 100 mil a 250 mil habitantes, o investimento máximo para uma clínica com quatro
consultórios é de R$ 180 mil, incluindo montagem, taxa de franquia e capital de giro. Já para os municípios acima de 200 mil
habitantes, a demanda é de R$ 245 mil para implantação de clínica com oito consultórios.
Com um mercado aquecido e em franca ascensão, o retorno esperado fica entre 22 e 27 meses. O franqueado conta, ainda, com
suporte integral da franqueadora, que começa desde a fase de pré-instalação. Além do know-how na parte clínica, garantida pelo
fundador e presidente da OdontoCompany, o dentista Paulo Zahr, a outra vantagem é a certeza de se investir em uma das marcas
da SMZTO Participações, holding criada pro José Carlos Semenzato, fundador do Grupo Microlins, que possui experiência de 20
anos no mercado de franchising.
A OdontoCompany possui uma unidade máster em São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo, unidades franqueadas
em São Paulo (SP), Campinas (SP), Santo André (SP) e Londrina (PR), além de 15 franquias vendidas, em fase de instalação.

Serviço:
11º Congresso Internacional de Odontologia do Paraná
Data: 6 a 8 de outubro de 2011
Horário: 8h às 20h
Local: Expo Unimed Curitiba – Estande 63
Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Campo Comprido, Curitiba (PR).
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