


Meu Dentista Em Casa possui parceria com 15 empresas na área de home-care e milhares de 
casos atendidos. É a empresa que mais realiza atendimentos odontológico domiciliar no Brasil: 
são mais de 200 atendimentos todos os meses. Nos tornamos referência no mercado, 
ministrando cursos, participando de congressos, simpósios, mentorias, consultorias e outros 
encontros relacionados à odontologia domiciliar.

Ao longo desses anos me dediquei em criar um modelo empresarial que pudesse oferecer o 
menor risco possível, com baixo investimento e com grandes chances de ser lucrativo. 
Assim consegui criar um modelo de negócio personalizado para guiar o franqueado passo a 
passo, desde o projeto até a implantação e crescimento da empresa, oferecendo o conhecimento 
e ferramentas necessárias para tornar o negócio uma realidade viável e lucrativa.

Venha conhecer a primeira Franquia de Home-care de Odontologia do mundo e participe de 
um mercado que poucos dentistas conhecem oferecendo um serviço diferenciado e valioso 
que tende a crescer cada vez mais tendo em vista o aumento na demanda de pessoas que 
precisam do nosso serviço.  

CEO Meu Dentista em Casa
Danilo Fialho

CEO



Transparência
Apoio coletivo
Simplicidade
Disponibilidade
Organização

Valores

Oferecer atendimento odontológico domiciliar 
para todos os brasileiros que  podem ser 
beneficiados por esse tipo de serviço.

Visão
Ser a Primeira Franquia de Odontologia Domiciliar
do Mundo entregando a empresários e dentistas
um modelo de negócio personalizado e lucrativo

Missão

Princípios Meu Dentista em Casa



Projeção de 8% de crescimento na pandemia.

Faturamento de mais de R$180 milhões.

Mais de 1,3 milhões de empregos gerados.

A franquia tem reputação já consagrada,
plano de negócio, marketing e treinamento
ao franqueado.

Franquias são modelos de negócio já testados e validados no mercado, por isso são mais seguros para empreender.

Mercado Brasileiro de Franchising



O crescimento do setor Home Care no Brasil não se 
deve somente ao envelhecimento da população, 
mas também ao custo-benefício do atendimento 
domiciliar e as vantagens de um tratamento 
humanizado

Setor fatura em média R$10,6 bilhões anualmente,
segundo o Núcleo Nacional de Empresas de Serviço 
de Atenção Domiciliar (Nead)

O Home Care, ou atenção domiciliar, se 
fortalece no Brasil pelo aumento da expectativa 
vida e o envelhecimento da população brasileira, 
que hoje soma 29,9 milhões de idosos

O setor cresceu 15% no ano passado, 
impulsionado pela pandemia da Covid-19

O setor de Saúde, Beleza e Bem-estar cresceu 9,9% no 3º trimestre de 2020

Mercado de Saúde Domiciliar



O setor de franquias de odontologia é um segmento do mercado de odontologia que só cresce, despontando como um dos que mais 
crescem na lista de novas franquias. Atualmente, já são mais de 1000 unidades franqueadas compreendidas em mais de 20 redes, atendendo mais de 5 mil cirurgiões-dentistas,

 gerando um expressivo faturamento de mais de R$50 milhões mensais.

A estimativa é de que cerca de 50% dos brasileiros 
precisam de tratamento dentário. Esse fator deixa os 
profissionais otimistas com a expansão do mercado.

A tendência é que o mercado odontológico continue 
em ascensão como resultado da profissionalização 
de todo setor e a busca cada vez maior das pessoas 
por um sorriso estético e cuidados bucais adequados

O crescimento foi de 7%, segundo a Assossiação
Brasileira de Franchising

O alto desempenho do segmento se deve ao 
aumento de pessoas preocupadas com sua 
saúde bucal

Mercado de Odontologia



Implantação a partir:
Taxa de franquia:
Royalties:
Taxa de propaganda:
Faturamento médio anual:
Lucratividade:

R$ 19.000,00 
R$ 29.000,00 
6%
2%
R$ 720.000,00
30 %

Escolha o melhor modelo de negócio para você, invista em uma franquia de sucesso.

Empreendedor
Para aqueles que vislumbram na área
de saúde bucal uma excelente oportunidade 
para se tornar um empresário de sucesso, 
com segurança e rentabilidade.

Dentista 
Para quem pretende iniciar a carreira 
com a força de um modelo validado 
e com facilidade de crescimento.

Perfil do Franqueado e Investimento



Em nosso primeiro contato temos a oportunidade de conhecer o paciente, 
sua rotina, limitações, aspectos sociais e condições clínicas, permitindo 
criar um planejamento de tratamento personalizado.

Consultas

Serviços oferecidos



Nosso objetivo é oferecer um tratamento que seja tranquilo, prazeroso 
e seguro, visando o controle de focos de infecções, dor e reabilitação 
funcional, permitindo a melhora na qualidade de vida do paciente.

Tratamentos

Serviços oferecidos



Oferecemos um acompanhamento preventivo continuado ao final de 
cada tratamento, que possui o objetivo de manter a saúde bucal 
através da realização de ações preventivas que impedirão a 
recidiva do problema.

Plano Preventivo

Serviços oferecidos



Operação
Validada

Estrutura
Simplificada

Modelo
Padronizado

Manuais
Operacionais

Suporte
Técnico

Sistema
Personalizado

Diferenciais



Assessoria comercial e marketing

Suporte completo ao franqueado



Treinamento operacional, 
comercial, de gestão e técnico 
para o franqueado

Suporte completo ao franqueado



Mapeamento mercadológico
e fechamento de parceria

Suporte completo ao franqueado



Suporte completo ao franqueado

Software completo de gestão 



7654321Conheça o
projeto

COF
(Circular de
Oferta de

Franquias)

Assinatura 
do Contrato

Escolha do
Imóvel

Adequação
da unidade

Treinamento Inauguração

Passo a passo para se tornar um 
franqueado de sucesso



www.meudentistaemcasa.com.br

@meudentistaemcasa.franchising

(61) 9 3033-1727

Qualquer dúvida,
estamos a disposição


