
 

Razão Social: Clínica DentCare Center S.A. 

Nome Fantasia: RIZI DENTAL  

Rede de clínicas odontológicas próprias  

Fundada em 2006 

Localizado em: Shopping Rio 2 
Endereço: R. Bruno Giorgi, 114 - Grupo 229 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - 
RJ, 22775-054 
CNPJ: 08.925.016/0001-17 
 
Unidades: 

Shopping Rio2 

Torre do Shopping Rio Sul 

Largo do Machado 

Jardim Botânico 

 

Nome e titulação do responsável pela inscrição: Silvana da Silva Pires – 
Diretora de Gente e Gestão 

 

Número de empregados: 69 colaboradores 

 

Descrição sumária da RIZI: 

A Rizi Dental é uma empresa odontológica de referência em saúde e estética 
bucal com foco em resultado. Sempre guiada pelo propósito de dar “mais 
motivos para você sorrir através da experiência humanizada e encantadora.” 
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Projeto Sorriso Negro: 

 Diversidade e Inclusão em Recrutamento e Seleção 

 

 

Programa de inclusão social para estudantes pretos, matriculados em cursos 
de odontologia, que oferece a oportunidade de contato com as técnicas mais 
modernas da área odontológica. 

Com duração mínima de 6 meses e máxima de 2 anos, o programa inclui 
treinamento de como interagir nas diversas situações comportamentais do 
paciente, conhecimento sobre o moderno fluxo digital de tratamento 
odontológico, escolha de especialidades para aprofundamento e um rodízio 
entre área para capacitar o acadêmico capacitando o acadêmico a administrar 
sua clínica ou consultório. 

 

 

 
 

  



 

Introdução 

A sociedade brasileira constituiu-se antes e depois da abolição da escravatura 
sobre a distinção de uma parcela discriminada que, no início, era uma pequena 
parte da população e que, hoje, evidencia-se como a parcela majoritária da 
população brasileira.  
 
No Censo populacional de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estimou em cerca de 7,6% a parcela de pretos e de pardos de 43,1% 
da população brasileira. A população negra do Brasil é vítima de racismo, 
discriminação e desigualdades que tiveram início com a dispersão, e a 
conseguinte imigração forçada para o nosso país, e permanece até os dias 
atuais.  
 
Uma das formas de não reconhecimento é a ausência de pessoas pretas na 
maioria dos espaços de poder e de prestígio em nossa sociedade. As 
pesquisas apontam que é grande o abismo que separa a população preta da 
branca na sociedade brasileira. 
 
Esse contexto é revelado, principalmente, no preconceito baseado na omissão 
que diminui as oportunidades de ascensão social para pretos e pardos, como 
acesso ao ensino superior. Porém, segundo Heringer (2014), a quantidade de 
estudantes matriculados em instituições públicas federais dobrou entre 2003 e 
2011, e, não obstante que ainda é muito inferior, a quantidade de pretos no 
ensino superior cresceu 232% comparado entre 2000 e 2010, indicando 
resultados positivos.  
 
De acordo com Santos, essa quantidade crescente de pessoas pretas nesta 
modalidade de ensino, deve-se, em maior parte, aos programas educacionais 
criados pelo governo. Entretanto, observa-se que, mesmo com as melhorias no 
contexto educacional ao longo do tempo, ainda há uma pequena parcela da 
população negra no ensino superior, e estes ainda são poucos em comparação 
aos estudantes brancos.  
 
Revista de Iniciação Científica em Odontologia. 2020; 18(2): 39-48. 41 Dados 
do Censo da Educação Superior de 2017, considerado o mais recente no país, 
mostram que cerca de 25% dos estudantes matriculados no referido ano em 
Instituições de Ensino Superior não declararam raça, enquanto 6% se 
autodeclararam pretos e outros 26% pardos. Este perfil foi diferente entre as 
instituições públicas e privadas. Nas públicas, observou-se 9% de pretos e 30% 
de pardos, enquanto nas privadas esta ocorrência foi de 6% e 25%, 
respectivamente. Esses dados demonstram que pardos e pretos ocupavam 
menos vagas no ensino privado, quando comparado com as públicas. 
 
Quando olhamos para a Odontologia, é possível observar na literatura científica 
alguns estudos sobre o perfil de estudantes dos cursos de bacharelado no 
Brasil. Entretanto, a maior parte destes trabalhos não abordam as questões de 
raça, e muito pouco se sabe a respeito da participação de pretos e pardos na 
formação de profissionais de odontologia no Brasil.  
 
É a partir de toda essa ótica abordada que discutimos e aprovamos a 
construção de um projeto social que oportunizasse voz e visibilidade aos 
estudantes pretos de odontologia.  Nosso objetivo, é estimular e lançar luz 
sobre profissionais com baixa inclusão no mercado de trabalho, sobretudo na 



 

Odontologia, cuja formação é considerada onerosa em função da necessidade 
de aquisição de materiais e equipamentos caros a cada semestre.  
 
Neste contexto, a RIZI Dental é um agente transformador da realidade desta 
população vulnerável com o projeto social Sorriso Negro que oportuniza 
experiências práticas para estudantes pretos de odontologia a partir do quarto 
período. 
 
Sob está ótimo, o principal objetivo é proporcionar a capacitação de qualidade 
na vanguarda do fluxo odontológico digital para estudantes de odontologia 
pretos para atuação destes profissionais no mercado de odontologia cada vez 
mais competitivo. 
 
Além disso, este projeto social contribui para mantermos  o nosso índice geral 
de Diversidade e Inclusão em 60% em todas as categorias de trabalhadores da 
RIZI Dental, inclusive na categoria de dentistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Diagnóstico da situação e ação 

 

Ao realizar um projeto de consultoria para o Banco mundial em 2018, focado 
em empreendedores negros, Eduardo Luiz, nosso CEO, percebeu que apesar 
de representar 54% dos habitantes no país, os pretos ainda são poucos 
representados em papeis de destaques e essa também era uma realidade na 
RIZI, mesmo sendo uma empresa oriunda de sócios pretos. 
 
Dr. Fernando Luiz, nosso responsável técnico e CTO, destaca que desenvolver 
as habilidades de hard e soft skills, torna o profissional mais abrangente em 
sua atuação, fazendo diferença no mercado de trabalho e no futuro de cada 
um. 
 
Após algumas análises em números no mercado foi fácil diagnosticar que a 
taxa de jovens pretos estudantes de níveis superior no Brasil, incluísse na área 
odontológica também era reduzida, dado a vulnerabilidade social desta parcela 
da população.  

A RIZI nascida e desenvolvida por dois homens pretos e periféricos que 
conheciam bem os desafios do crescimento nas suas áreas de atuação, o que 
não era diferente dos atuais estudantes de universitários, vide gráfico abaixo: 

 

 
A RIZI Dental inicia então o desafio no mercado de oferecer contato com as 
mais modernas técnicas da área de odontologia a estudantes pretos do cenário 
carioca.  

A empatia pelo tema já temos, nascemos de duas pessoas socialmente 
vulneráveis, possuímos humanização e encantamento na veia, unido a isso 
uma criamos uma jornada encantadora com infraestrutura de tecnologia de 
ponta com horários flexíveis e diversas especialistas para o cuidado com o 
paciente.  

Com isso, pensou-se por que não um projeto social para contribuir com outras 
pessoas igualmente vulneráveis na odontologia? 

O programa Sorriso Negro tem duração mínima de seis meses e pode chegar a 
no máximo 02 anos com módulo que abrange os seguintes treinamentos 
técnicos: interação com o paciente, vivencias em múltiplas especialidades, 
conhecimento sobre o fluxo odontológico digital (fotografia profissional, 
radiologia e tomografia) e aprendizado nas áreas administrativas, marketing e 



 

comercial. Também aprofundamos habilidades tidas como soft skill, tais como: 
comprometimento, engajamento, autonomia, criatividade, capacidade de 
pesquisa individual, protagonismo entre outras.  
 
O projeto começou tímido com dois alunos por semestre, hoje temos um 
programa começando com previsão de duração de 01 ano e em breve 
devemos contar com mais 10 alunos por semestre. 
 
A partir destas premissas, a RIZI Dental lança por mais um ano um programa 
de inclusão social, válido para estudantes exclusivamente pretos retintos, 
matriculados em universidades no curso de odontologia.  
 
Outrossim, desde 2018, a RIZI Dental vem atuando em um processo de R&S 
Inclusivo e diversificado exclusivamente para jovens estudantes de odontologia 
para atuação em suas clínicas: 

 

ANO Número de vagas Inscrição contratados 

2019 1 4 1 

2020 2 08 2 

2021 2 14 2 

2022 4 16 4 

 

Em 2022, a RIZI alterou o programa para que os jovens sem estágio, desde o 
início da pandemia do COVID19, pudessem além de praticar suas habilidades 
ainda tivesse mentorias nas áreas comerciais, RH e administrativa para que 
entendessem a funcionalidade de uma clínica.  

Todas as etapas de R&S foram cumpridas: Publicação das vagas em nossas 
redes como na veiculação no LinkedIn: 

 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955265202862854145 

Nossa contrapartida financeira: 

Bolsa Auxílio: R$ 1.200,00 
Carga horária: 16 horas semanais 
 
Benefícios:  
 
VR R$ 400,00 
VT  
Treinamentos em todos nossos parques tecnológicos 
Plano de saúde sem custo para o estagiário 
Seguro de vida 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955265202862854145


 

 

  



 

Conclusão: 

Dessa forma, conseguimos manter nossos indicadores de D&I em 
conformidade com nossas expectativas, dando oportunidade a jovens pretos: 

 

 

 

 

Hoje, mais de 60% do time total de colaboradores RIZI identificam-se como 
pessoas pretas e/ou pardas e essas atuam desde áreas administrativas como 
diretamente na ponta atendendo nossos pacientes. Ainda não é fácil contratar 
dentistas pretos retintos por uma questão social e educacional em nosso país, 
mas se cada um fizer o possível os números começam a mudar.  
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