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Reconhecido polo industrial baiano, Feira de
Santana, cidade de 590 mil habitantes localizada
entre o recôncavo e o semiárido do nordeste do
Estado da Bahia, recebe na segunda-feira
(13/08), uma nova franquia da OdontoCompany,
rede de clínicas odontológicas com 20 anos de
mercado. Com procedimentos parcelados em até
36 vezes, a unidade tornará todos os tipos de
tratamentos odontológicos acessíveis a pessoas
de diversas classes econômicas. Nesta fase
inicial de implantação, a clínica deve gerar cerca
de 20 empregos diretos e indiretos.
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À frente do empreendimento estão a cirurgiãwww.partcom.com.br
dentista Flávia Marques e o produtor
agropecuário Josias Pedreira Marques. Após
seis meses de pesquisas no mercado de franquias odontológicas, pai e filha se identificaram com
o atendimento humanizado e a gestão diferenciada da OdontoCompany. "Decidimos investir nesta
empresa porque há um senso de compromisso e responsabilidade muito grande. As pessoas
envolvidas no processo são grandes empreendedores, com visão de mercado e experiência
vastas", afirma a cirurgiã dentista.
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A clínica de Feira de Santana, que terá capacidade para oito consultórios, oferecerá serviços de
ortodontia, implantodontia, periodontia, cirurgias, radiologia, endodontia, próteses e reabilitação
oral, estética e odontopediatria. "Feira de Santana é uma cidade em pleno desenvolvimento, com
um potencial de mercado incrível, além de ser um pólo de entroncamento rodoviário, onde
circulam grandes consumidores, não só da cidade, mas de todas regiões circunvizinhas. Acredito
tanto no sucesso da clínica que em breve pretendo abrir outra unidade", afirma Flávia.

e se recupera no

A ideia de parcelar tratamentos odontológicos para facilitar o acesso de pacientes de baixa renda
começou na década de 1990. Na época, o dentista Paulo Zahr, fundador e presidente da
OdontoCompany, aproveitou os descontos oferecidos por um fornecedor e comprou peças
suficientes para mais de mil aparelhos ortodônticos.
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"Comprei um estoque grande de materiais, mas precisava aumentar a quantidade de clientes.
Decidi oferecer alternativas diferenciadas na forma de pagamento para proporcionar o acesso de
todas as pessoas a tratamentos dentários", diz Zahr.
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Nascida há 20 anos, em São José do Rio Preto, a OdontoCompany foi o primeiro consultório no
Brasil a oferecer planos sem mensalidade, com instalação de aparelhos ortodônticos a custo
zero, no qual o cliente pagava apenas a manutenção, em um prazo combinado, de acordo com
suas finanças.
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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 a população. Já o franqueado dispõe de total
suporte clínico e operacional", afirma José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO
Participações, holding de franquias multissetoriais que administra a expansão da
OdontoCompany.
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Atualmente, a OdontoCompany possui uma unidade máster em São José do Rio Preto, no interior
paulista, e outras 44 franquias em funcionamento ou em fase de implantação em estados como
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Pernambuco.
OdontoCompany em Feira de Santana:
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