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O mercado de franquias já chegou aos mais diversos segmentos de negócios, mas uma área 
em especial promete puxar o crescimento desse formato nos próximos anos: as clínicas 
odontológicas. Inicialmente desacreditadas para o mercado de franchise, devido ao caráter 
artesanal do trabalho do dentista, que não pode reproduzido em série, esse segmento cresce 
apostando na reprodução de técnicas de gestão e marca.  
 
A participação de empresas odontológicas ainda é pequena no segmento de saúde e beleza da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF). Mas as promessas são grandes. Disseminadas por 
várias regiões do Brasil, redes como a Sorrident's, Ortodontic Center, European Clinics 
Corporation, Prevdonto e Odonto Centro, vêm atraindo a atenção de profissionais recém-
formados interessados em ter seu próprio negócio. E também investidores individuais que 
nunca atuaram no mercado de saúde. "É como uma receita de bolo, quem seguir o que está 
escrito no manual terá sucesso", argumenta Cleber Soares, diretor de franquias do Grupo 
Sorrident's.  
 
O grupo, maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, conta hoje com 67 unidades em 
operação em São Paulo, Pará e Pernambuco, e 53 contratos assinados com inauguração 
prevista ainda para esse semestre. De acordo com Soares, a expectativa é dobrar o número de 
unidades em três anos. "Nossa meta é chegar em 2012 com 250 clínicas", afirma.  
 
Fundada em 1995 no bairro de Vila Císper, zona leste da capital paulista, pela dentista Carla 
Renata Sarni, a Sorrident's tem uma média de faturamento de R$ 35 milhões por ano.  
 
Todas as clínicas seguem o mesmo padrão: 200 m, pelo menos quatro salas de atendimento, 
um mínimo de seis funcionários e equipamentos de última geração. "Fazemos todas as 
compras em grupo, por isso contamos com descontos no valor dos produtos", afirma. Uma 
cadeira de dentista, por exemplo, é vendida no varejo por cerca de R$ 7 mil. "Nós 
conseguimos comprar por R$ 4,5 mil."  
 
Atualmente, 80% dos proprietários de franquias da rede são empresários. Cada franquia da 
rede sai entre R$ 250 mil a R$ 300 mil, já incluída a taxa de franquia de R$ 65mil. A média de 
faturamento bruto mensal de cada unidade é de R$ 70 mil e a expectativa é de um lucro 
líquido mensal entre 25% e 30% desse valor. A empresa cobra royalties mensais de 6% sobre 
o faturamento bruto e a expectativa de retorno de investimento é de 24 a 36 meses.  
 
O foco é o atendimento de paciente individuais, que não estão no mercado de convênios. 
"Pesquisas mostram que 88% dos potenciais clientes da Sorrident's são pessoas que não tem 
assistência odontológica", explica.  
 
Com um tíquete médio de R$ 300,00 por cliente, o grupo tem parcerias com as financeiras 
BMG, Cacique e Panamericano para oferecer a possibilidade de parcelar os tratamentos em até 
36 vezes. "Funcionamos como a Casas Bahia, adequando a parcela ao bolso do cliente", diz 
Soares.  
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