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Carta do 
presidente

2016 marca um importante passo para a Anthogyr. Mais do que nunca, o 
grupo segue com sua estratégia Prime Mover in Implantology, focada em 
produzir produtos premium, acessíveis a maioria das pessoas.

O resultado da nossa parceria com a Straumann, líder mundial em soluções 
de implantes, é a prova da nossa expertise. Confiamos a Straumann a 
distribuição de nossos produtos implantológicos na China, permitindo nos 
beneficiar de sua poderosa plataforma de vendas, Instradent. Não há dúvidas 
que essa parceria vai acelerar o crescimento da Anthogyr.

Ao mesmo tempo, você vai descobrir nessa edição da Inside, que estamos 
investindo em nossas filiais, como por exemplo, na Anthogyr Itália. E que 
tanto os distribuidores como as filiais participam de nossos treinamentos 
no Campus Anthogyr, o que também é destaque nessa edição. Se você é um 
profissional, protesista ou assistente, a intenção desse serviço é te ajudar. 
Nossos especialistas compartilham do nosso entusiasmo para continuamente 
se aventurar e descobrir novas oportunidades em sua profissão.

Eu desejo a todos vocês um feliz começo de outono e espero falar com vocês 
novamente antes do fim do ano para apresentá-los a uma grande inovação da 
Anthogyr.

Atenciosamente,

Éric GENÈVE, Presidente e Diretor
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Para a 2016 Dental Forum 
trade show, a Anthogyr 
convidou dois especialistas 
em restaurações com 
cerâmica – Hervé Maréchal, 
fundador e chefe do De 
Bucca Solis Laboratory 
(76), e Dra. Taïs Munhoz, 
cirurgiã dentista e doutora 
de engenharia biomaterial – 
para discutir suas opiniões 
sobre a zircônia. 
Durante a conferência, eles 
apresentaram os últimos 
avanços com relação ao 
material milagroso. Em 
particular, os especialistas 
enfatizaram o controle 
necessário para obter o 
melhor resultado estético, 
sem comprometer a 
confiabilidade mecânica. No 
stand da Anthogyr, a equipe 
apresentou o novo scanner 
híbrido Medit Identica, a 
mais recente solução da 
Simeda Scan. 

Lembrança da 
Dental Forum 
trade show 2016

notícias“

O scanner híbrido Medit Identica: 
a nova ferramenta para otimizar 
sua produtividade!

O scanner híbrido Medit Identica leva 
apenas 16 segundos para digitalizar 
completamente o arco, com precisão 
de até 7 pm! Projetado para técnicos 
de próteses dentárias que buscam 
um preciso e ultra-rápido scanner, 
o Medit Identica ajuda a otimizar os 
processos digitais do seu laboratório.

Os benefícios: 
 Para sua 

conveniência, os especialistas 
Simeda irão instalar o scanner 
híbrido Medit Identica para você em 
seu consultório e providenciarão 
assistência personalizada  nos 
primeiros meses. 
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UM OLHAR PARA
NOVOS PRODUTOS

NOSSAS NOVIDADES EM SOLUÇÕES INOVADORAS ”

Exo Safe: A nova solução automática para 
extração de dentes

Para uma extração dental 
minimamente invasiva, que 
é menos traumática para o 
paciente, Exo Safe, a última 
inovação da Anthogyr. 
Esse extrator automático consiste 
em um impactador seguro e o 
conjunto de 6 periotomos.
Projetado para as regiões anteriores e 
posteriores, Exo Safe foi feito para clínicos gerais                       
e implantodontistas.
Sua constância e precisa impactação, preserva a integridade do osso do 
paciente, evita a necessidade de reconstrução e/ou enxertos, e facilita a 
inserção de implantes pós-extração.
Exo Safe faz com que seja mais fácil mobilizar o dente, uma vez que o 
periotomo localiza facilmente o ponto de apoio da raiz para elevação e posterior 
extração. O dispositivo foi projetado para ser usado com uma mão apenas, 
e seu formato ergonômico torna mais fácil o controle na boca e melhora o 
campo de visão do profissional. O seu impacto constante e regular alarga 
gradualmente o ligamento periodontal, causando menor trauma que com a 
técnica manual convencional. Com Exo Safe, o profissional pode controlar a 
força realizada, melhorando o tratamento e a satisfação do paciente. 

Esse extrator automático consiste 

Projetado para as regiões anteriores e 
posteriores, Exo Safe foi feito para clínicos gerais                       

Anthogyr's International Corporate Magazine
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notícias ANTHOGYR“
        AVANÇANDO! ”

Pelo sexto ano consecutivo, a Anthogyr 
patrocinou o MB Culture Bike Race, um 
evento de mountain bike organizado nos 
dias 1, 2 e 3 de Julho de 2016 na região 
do Mont-Blanc (Combloux e Megève). 

Considerado o percurso mais difícil do 
mundo, o MB Race é composto de oito 
eventos, incluindo o MB Ultra, que esse ano 
 foi incluído na Copa do Mundo de Maratona 
pela União Internacional de Ciclismo (UCI). 

Mil e cem participantes começaram a 
corrida, mas menos de 10% completaram o 
curso de 140 km (que apresenta uma 
mudança na elevação de 7,000 metros!). 
Como reconhecimento por seu patrocínio, a 
Anthogyr foi premiada com o primeiro 
prêmio Anthogyr Finisher pela mais 
inspiradora história de resiliência e coragem 
humana na the MB Ultra. 
www.mb-race.com

Anthogyr, patrocinadora do MB Race, lança o Anthogyr Award

Compartilhando experiências do Le Cercle #2

Le Cercle by Anthogyr
oferece a cirurgiões-
dentistas uma oportunidade 
de se reunir com colegas 
para compartilhar suas 
experiências na 
implantologia. 
Na segunda conferência do 

Le Cercle, mais de 60 profissionais se encontraram 
em uma atmosfera amigável e construtiva em 
Sallanches e Megève nos dias 17 e 18 de Março.
"Houveram dicas, conselhos e boas discussões visando 
o aprimoramento profissional", comentou um dos 
participantes. Esse é o espírito do Le Cercle: construir 
relações entre colegas e compartilhar experiências 
para aprimorar as práticas na implantodontia. A 
conferência que conta com o formato de pequenos 
grupos, facilita a discussão e interação entre os 
participantes e palestrantes. Após as discussões os 
palestrantes generosamente dividiram suas dicas e 
truques clínicos. Na quinta-feira a noite, membros do 
Le Cercle se conheceram em um restaurante bem 
conhecido nas montanhas de Megève, uma 
oportunidade para um jantar amigável que abriu 
caminho para discussões entre participantes e 
palestrantes. Entre os palestrantes Dr. Jean-Baptiste 
Verdino, Dr. Guillaume Becker, Dr. Serge Verdier, Dr. 
Hervé Richard (Anthogyr's R&D engenheiro) e Dr. 
Damien Carrotte, palestrante moderador do evento.

O dia seguinte foi dedicado a visitar o local de 
produção e mais importante, a discussões clinicas 
sobre extração dentária, tratamento de pessoas 
desdentadas, teste de fadiga dos implantes e 
elevação dos seios da face.

Le Cercle também é uma oportunidade de aprender 
além da medicina. Para encerrar o evento, o 
protético Philippe Cavelius falou sobre seu amor por 
rallys de motocicleta e das experiências que ele viveu 
no Rally de Dakar. 
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Anthogyr na imprensa

A Anthogyr se preocupa com 
as crianças e a luta contra 
doenças. Por esse motivo vem 
sendo patrocinadora do Sur Un 
Lit de Couleurs pelos últimos 
dois anos. 
Fundada em 2010 pela 
professora de arte Christine 
Géricot, Sur Un Lit de Couleurs 
é uma organização sem fins 
lucrativos, cuja missão é 
revitalizar e apoiar o desejo de 
crianças doentes e adultos para 
criar, aprender e sonhar (usando 
expressão artística no ambiente 
hospitalar).

O compromisso da Anthogyr 
com o trabalho da organização 
começou em 2015 com a 
participação no lançamento 
de um criativo workshop no 
departamento pediátrico do 
Centre Hospitalier Alps Leman 
em Contamine-sur-Arve.
Nas últimas festas de fim de 
ano, nossos cartões de Natal 
foram desenhados e criados 
por crianças que desenharam 
sua própria versão do logo da 
Anthogyr. Foi uma experiência 
muito feliz para os treze 
pacientes que contribuiram com 
os cartões. Diante de tamanha 
criatividade, a Anthogyr decidiu 
fazer um painel em patchwork e 
exibi-lo na sede da empresa. 
www.surunlitdecouleurs.com

1
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MELHORES“    HISTÓRIAS ”        AVANÇANDO! ”

PRÓXIMOS

EVENTOS ”“

Para mais informações acesse www.anthogyr.com

Soluções da Anthogyr na mídia. 

Para o lançamento do Exo Safe, o jornal mensal 
Indépendentaire dedicou uma página dupla, ao 
extrator automático, apresentando os benefícios e 
examinando seu design original.
Indépendentaire (Em breve – Exo Safe: The new automatic 
approach to dental extraction – April 2016) •1

Artigo clínico Dr. Gilles CHAUMANET demonstra os 
benefícios do Osteo Safe®, que inclui melhor campo 
de visão, operação sem retalhos, posicionamento 
mais preciso e suave, até mesmo o avanço 
comparado aos antigos osteotomos.
Dental Asia (Minimally Invasive Implant Placement without the 
Use of Biomaterials – Dr. Gilles CHAUMANET – March 2016) •2

Artigo clínico Nesse artigo da Implants International, 
Dr. Georges KHOURY e Dr. Marc REVISE explicou 
como o Osteo Safe® oferece um melhor controle 
dos impactos nas indicações de sinus lift.
Implants USA (Automatic crestal sinus lift procedure by 
motorised handpiece – Dr. Georges Khoury & Dr Marc Revise – 
January 2016) •3

Sur un Lit de Couleurs: 
Ajudando crianças 
doentes através da 
criação artística 

25-28 SETEMBRO   
China Dental Show 
Shanghai (China)

13-15 OUTUBRO   
ABROSS 2016 
São Paulo (Brasil)

21-22 OUTUBRO   
SICOI 
Milão (Itália)

25-26 NOVEMBRO 
Implant Expo 
Hamburgo (Alemanha)

6-8 OUTUBRO  
Dentex 
Bruxelas (Bélgica)

29 SET - 
1ST OUTUBRO
EAO Paris (França) 

22-26 NOVEMBRO 
ADF
Paris 
(França)

Anthogyr's International Corporate Magazine
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“ DE SUCESSO! ”
ESTÁGIOS: UM CAMINHO

Como a única mulher em uma classe com 
dezesseis homens, Delphine tem uma 
personalidade forte e um plano de carreira 
definido. “Esse aprendizado foi perfeito 
para mim. A troca de conhecimento na 
oficina tem sido muito importante. Todos 
estão envolvidos no meu treinamento e os 
profissionais seniores tem me dado conselhos 
inestimáveis.” Depois da graduação, foi 
oferecida uma posição de assistente de 
ajustador a Delphine. “Eu sabia que nunca 
iria encontrar uma empresa com os padrões 
rigorosos da Anthogyr, oficina limpa e com 
colegas amigáveis. Então, eu imediatamente 
disse sim. E embora minha graduação 
tenha acabado eu continuo aprendendo e 
melhorando. É um aspecto muito importante 
para meu desenvolvimento pessoal.”

20 anos, no segundo ano da sua 
formação em industrialização de 
produtos mecânicos no Lycée du 
Mont-Blanc – Passy (74)

A Anthogyr investe no futuro através do 
acolhimento de uma dúzia de aprendizes a cada 
ano (e 13 em 2016), que dividem o seu tempo entre 
aulas e estágios. O objetivo? Construir o talento que 
se tornará valor agregado no futuro e reenergizará 
todo o nosso time. Nós entrevistamos quatro desses 
motivados jovens. 

22 anos, BTS IPM  adquirida 
através de seu aprendizado na 
Anthogyr e no Lycée du Mont-
Blanc – Passy (74), agora um 
funcionário em tempo integral.

Bastien Frankowski, 
Qualificado para o futuro

Depois de duas semanas de aulas seguidas de duas 
semanas de imersão na unidade de produção, o futuro 
operador e ajustador de máquina digital  diz, “Você 
aprende muito mais rapidamente trabalhando. Ao longo 
desses últimos meses, minhas tarefas  se tornaram 
mais complexas, e o progresso que eu tive é realmente 
motivador e gratificante.” Com poucas semanas antes 
dos exames finais, Bastien está contente. “Estou 
convencido que esse aprendizado é o melhor jeito de 
conseguir um emprego. Recrutadores sabem que eu 
posso alcançar os objetivos e minha experiência de 
trabalho na Anthogyr é ótima para meu CV, prova de 
qualidade e padrões elevados. Minha esperança hoje é 
de permanecer na empresa."

Delphine Philippe,  
Os benefícios da transmissão 
de conhecimentos
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Depois de um ano como temporário na produção da 
Anthogyr, Souha decidiu retomar seus estudos. “Eu 
queria continuar trabalhando na empresa e seguir uma 
carreira na área que eu melhor me adaptasse, mantendo-
me independente financeira e profissionalmente ativa. 
O programa de aprendizado foi a melhor solução para 
mim.” Para Souha, o sucesso do aprendizado depende 
do compromisso mutuo. “Eu recebi informações e 
responsabilidades. Isso fez com que eu demonstrasse 
minha motivação e dedicação para completar minhas 
tarefas... Esse ano, eu ganhei certas habilidades e auto-
confiança. As pessoas confiam em mim e eu estou mais 
confiante. Isso é melhor que qualquer A!”
 

Perspectivas

20 anos, no primeiro ano de 
engenharia no Institut des 
Techniques d’Ingénieur en 
Industrie (ITII) – Annecy (74)

Valentin Garda, 
O lado prático dos projetos

Como o primeiro engenheiro de R&D matriculado em 
um programa vocacional duplo, Valentin seguiu um 
caminho não tradicional. As notas estelares que recebeu 
em seu IPM BTS na Anthogyr permitiu prosseguir seus 
estudos. Sua aplicação excelente no trabalho levou à 
sua contratação no Instituto de Engenharia, e agora ele 
desenha as peças que eram fabricadas previamente. 
“Meu conhecimento de máquinas é um bem valioso, 
mas eu sempre utilizo as informações dos outros 
departamentos, como marketing e planejamento de 
produtos. Eu tenho que pensar como um dentista para 
entender os problemas da profissão e criar soluções 
adequadas. O desafio é empolgante.” O trabalho manual 
foi o aspecto que convenceu esse jovem a perseguir 
sua vida educacional. “Estar envolvido nos projetos 
é fundamental. Por exemplo, agora mesmo estou 
trabalhando em um produto novo e muito inovador. Eu 
começo com dados relevantes e tenho que desenvolver 
protótipos, conduzir testes mecânicos e contribuir com o 
processo de produção em massa. O aprendizado teórico 
não me oferece todas essas oportunidades.”

22 anos, no primeiro ano do 
programa de assistente de gestão 
BTS em Sup-Sallanches (74)

Souha Ben Romdhan, 
gagner en confiance

Anthogyr's International Corporate Magazine



DEDICADOS 
250M² CENTRO DE  
SALLANCHES 

PLUS DE 40
INSTRUTORES IMPLANTODONTISTAS 
FRANCESES E INTERNACIONAIS 

Anne Bernard, responsável 
pelo Campus Anthogyr

650
PARTICIPANTES
DO
32 NATIONALITIES
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O CAMPUS DE“
foco

A constante busca por excelência faz 
parte dos valores dos profissionais. 
Para ajudá-los no seu desenvolvimento, 
o Campus Anthogyr oferece uma 
ampla gama de cursos em toda a 
França. Continue lendo para uma visão 
geral desse departamento feito sob 
medida para profissionais em uma 
entrevista com Anne Bernard e com o 
implantodontista Dr. Bernard Lazaroo. 

Fale-nos do Campus Anthogyr?

Anne Bernard: O Campus Anthogyr 
oferece uma ampla gama de cursos para 
profissionais, assistentes e protesistas, 
sejam eles clientes ou não da Anthogyr. 
Os temas oferecidos abrangem todas 
as áreas de conhecimento, mas 
concentram-se em três objetivos.

O primeiro, “Organização e 
desenvolvimento”, oferece ferramentas 
de gestão e de organização estratégica 
para melhorar suas cirurgias e se 
comunicar efetivamente com pacientes. 
Também dirigida para treinamento de 
auxiliares para seu consultório.

O segundo objetivo, “Melhorar”, visa 
melhorar o conhecimento e as práticas 
dos profissionais em temas específicos 
(por ex: levantamento de seios da face, 
manutenção de tecidos moles).
Finalmente, “Confirmar” é dirigida 
a implantodontistas que pretendem 
aprender mais sobre cirurgias 
avançadas como all-on-6 ou all-
on-4, carga imediata e anatomia. 
Todos os cursos são liderados por um 
time de especialistas ansiosos para 
compartilhar seu conhecimento.

Dr. Lazaroo: Na nossa profissão, 
continuar a estudar durante a nossa 
carreira é essencial para manter-nos 
atualizados, entender os desafios 
dos novos procedimentos e descobrir 
técnicas alternativas, assim como 
desenvolver o raciocínio crítico em 
se tratando de nós mesmo ou outros. 
Mais que ferramentas técnicas ou 
equipamentos que usamos, é o dentista 
que afeta o sucesso ou não da cirurgia. 
Experiência prática é necessária para 
controlar a precisão dos movimentos 

Campus Anthogyr - 
Objetivo: excelência

"Todos os cursos são 
liderados por um time de 
especialistas ansiosos para 
compartilhar seu conhecimento."

DR.
BERNARD
LAZAROO
>  DIPLOMA UNIVERSITÁRIO 

EM ANATOMIA CRANIO-
CERVICAL-FACIAL 

>  DIPLOMA UNIVERSITÁRIO 
EM TRATAMENTO DE DOR 

>  DIPLOMA NA INTER-
UNIVERSITY EM 
AURICULOTERAPIA

>  R. DESCARTES ANATOMIA 
ATTACHÉ

Anthogyr's International Corporate Magazine
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e para avançar para uma maior 
especialização e sucesso. Isso ocorre 
através de aprendizado peer-to-
peer. Pessoalmente, eu continuo me 
atualizando nesses vinte e cinco anos. 
O resultado? Hoje, dos 400 implantes 
colocados, perco menos de 1% por ano.

O programa inclui aspectos 
profissionais?
Anne Bernard: O objetivo é que cada 
participante esteja apto a implementar 
as técnicas que aprenderam assim que 
finalizarem o curso. E funciona! No final 
dos nossos cursos, os participantes nos 
falam que fizeram mudanças nos seus 
procedimentos e revitalizaram suas 
cirurgias.

Dr. Lazaroo: Esses cursos são 
únicos em termos do ensinamento 
clínico oferecido. Eles normalmente 
consistem em sequências alternadas 
de demonstrações e seções de hands-
on. Discussões são frequentes. Eu 
respondo perguntas, sugiro técnicas e 

não hesito em criticar. Os estudantes 
progridem com o nível de dificuldade 
gradualmente e eu levo os participantes 
a um alto nível de conhecimento teórico 
e prático.

Como são os cursos organizados na 
França?
Anne Bernard: Todo ano, nós 
publicamos nossa programação de 
cursos. Em setembro estará disponível 
a programação de 2017, com uma 
novidade: um curso para protesistas. 
Profissionais que desejam participar 
de um ou mais módulos podem se 
inscrever em nosso website ou através 
dos nossos consultores de vendas. 
Para oferecer mais flexibilidade para 
os profissionais, metade dos nossos 
cursos acontecem na França em 
consultórios de nossos parceiros 
implantodontistas e a outra metade 
em Sallanches. A empresa tem a sorte 
de ter o Campus Anthogyr com 250m² , 
e conta com o que há de mais moderno 
em  termos de infraestrutura, em 
nossa matriz. O principal aspecto, 
que eu compartilho com toda minha 
equipe, é dedicar atenção especial 
para cada e todo dentista. Mais que 
apenas um curso, nós nos esforçamos 
para trabalhar com dentistas de alta 
qualidade, desde a teoria a pratica.

" O Campus Anthogyr 
oferece equipamento e 
treinamento excepcional ".

Aurélie Ducroz, 
Assistente
de Treinamento

Audrey Robache, 
Coordenadora 
de Treinamento

Philippe Iwachow, 
Responsável 
de Treinamento

Anne Bernard, 
Responsável pelo
Campus Anthogyr

Aurore Bossoney, 
Assistente
de Treinamento



 

Dr. Lazaroo: O curso tem – dois dias 
em média – um número limitado de 
participantes garantindo aprendizado 
de alta qualidade. A atmosfera é 
também muito amigável, o que facilita 
a discussão entre os colegas. E quando 
o curso acontece em Sallanches, 
temos a vantagem da bonita e prática 
localização. O Campus Anthogyr 
oferece equipamento e treinamento 
excepcional.

O que profissionais internacionais 
podem esperar?

Anne Bernard: Para profissionais de 
todo o mundo que estão começando 
a trabalhar com a Anthogyr, nós 
realizamos um seminário em 
Sallanches. O crescimento é tamanho 
que, este ano, nós realizamos três 
seminários em inglês e quinze em 
outras línguas de todas as subsidiárias. 
Todos começam com um dia de 
introdução sobre a empresa o que 
inclui uma visita no setor de produção, 
seguido por um hands-on com produtos 
Anthogyr. O curso continua com um 
dia de clínica sob a orientação de um 
implantodontista. 
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Foco em 1,2,3 Posez ! 

Para dentistas que desejam adicionar a 
implantodontia a suas cirurgias gerais, a Anthogyr 
preparou o 1, 2, 3 Posez! uma nova marca, de cursos 
inovadores ministrado pelo Dr. Antoine Monin. 

O que é o 1, 2, 3 Posez! curso?
Dr. Monin: O objetivo principal do 
curso é treinar profissionais e seus 
assistentes em implantodontia. 
Instrutores os ajudam com os aspectos 
teóricos da inserção de seu primeiro 
implante. 1, 2, 3 Posez! é dirigido para 
profissionais que pretendem aumentar 
a sua prática e atender à crescente 
demanda por implantes. 

Como surgiu a ideia deste curso?
Dr. Monin: Eu percebi que me lembrava relativamente 
pouco da teoria que aprendi na Faculdade. A base 
do nosso conhecimento é composta de nossos 
intercâmbios com colegas influentes que nos inspiram 
a melhorar. Atualmente, eu quero retribuir o favor de 
alguma forma e a Anthogyr me deu os meios para fazer 
pelos meus colegas. 

Quais os benefícios do curso 1, 2, 3, Posez! ?
Dr. Monin: A maioria dos cursos iniciantes são 
restritos a ensinar a teoria sem ensinar os aspectos 
clínicos. Com 1, 2, 3 Posez!, o foco do programa é 
a orientação personalizada.  Profissionais e seus 
assistentes recebem três instruções: diagnósticos em 
Sallanches, tratamento no consultório do instrutor 
e cirurgia de colocação do primeiro implante. A 
proximidade do instrutor é um dos pontos fortes do 
curso, tanto em termos de proximidade geográfica, 
uma vez que há cerca de vinte professores em toda a 
França, como em termos de sua relação de trabalho 
com os profissionais e seus assistentes durante todo 
o curso. 

3 PERGUNTAS
PARA DR. ANTOINE MONIN

Anthogyr's International Corporate Magazine
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Implantodontista praticante desde 
2009 em seu consultório em Veneza, 
Itália, Dr. Diego Longhin tem uma 
vasta experiência em endodontia, 
implantodontia e periodontia. Ele 
está constantemente à procura 
de tratamentos inovadores e vem 
trabalhando ativamente com a Anthogyr 
há vários anos.

E PERIODONTIA ”
DR. DIEGO LONGHIN
CIRURGIÃO ESPECIALIZADO EM IMPLANTODONTIA 

“
o espaço biológico e reduz o risco de 
peri-implantite” relata Dr. Longhin. 
“Nosso relacionamento continuou a 
crescer mais forte, refletindo em nosso 
desenvolvimento mútuo, único, que se 
baseia em uma troca de informações que 
incluem avaliações técnicas e clinicas 
variadas, oferecendo um fluxo constante 
de novas oportunidades.” Os laços 
estreitos entre o profissional e indústria é 
a estratégia central da Anthogyr.

Uma relação construida na 
transparência e dedicação
Dr. Longhin visitou a sede da Anthogyr 
em Sallanches várias vezes.

 “Cada vez, eu ficava impressionado 
com a precisão que cada componente 
é fabricado. Para nós profissionais, é 
fundamental saber todos os passos 
– do desenho à produção e controle de 
qualidade – dos produtos que usamos 
diariamente.” Como um parceiro 
privilegiado da empresa, Dr. Longhin 
realiza encontros profissionais na Itália 
e no exterior. “Como um professor e 
profissional que está sempre buscando 

Do produto a parceria 
Tendo começado um plano de negócios 
há seis anos, a colaboração entre Dr. 
Diego Longhin e a Anthogyr desenvolveu-
se rapidamente. “Inicialmente, eu estava 
interessado nos implantes Axiom® 
porque tinha a qualidade que eu estava 
buscando: conexão cônica, nenhuma 
infiltração de bactérias entre o implante e 
o pilar e a plataforma que garante
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" Laços estreitos 
entre o profi ssional 
e a indústria "



CIRURGIÃO ESPECIALIZADO EM IMPLANTODONTIA 

aprender mais, procuro compartilhar 
minha paixão pela profissão.” Foi seu 
comprometimento que o levou a 
colaborar com um estudo 
multicêntrico da linha Axiom® que será 
publicado em breve. 

Imaginando as novas soluções juntos

Decidido a olhar para o futuro, Dr. 
Longhin colaborou com a Anthogyr 
para implementar novos processos. 
“Implantodontia parece ser uma 
disciplina bem entendida, mas estou 
certo que existem muitas descobertas 

a serem feitas” ele confessa. O futuro 
prevê muitos desenvolvimentos, 
particularmente em implantes 
biológicos. “Na minha opinião, esse            
é um fator fundamental para melhorar 
a estética e prevenir peri-implantite.”  
Dr. Longhin é inflexível sobre a 
importância de combinar a 
competência clinica a técnicas para 
alcançar a excelência. 

13 FUNCIONÁRIOS

INCLUINDO O DR.
DIEGO LONGHIN, 
IMPLANTODONTISTA,PROTESISTA E 
PERIODONTISTA 

4 DENTISTAS
ESPECIALIZADOS EM ENDODONTIA. 
RESTAURAÇÕES E ORTODONTIA 

2 HIGIENISTAS DENTAIS

2 SECRETÁRIAS        

E 4 ASSISTENTES

DR. LONGHIN 
em números

13Anthogyr's International Corporate Magazine
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Anthogyr 
pelo 
mundo 

DE SUCESSO

E TECNOLOGIA ”
ENTRE COMPETÊNCIAS HUMANAS

ANTHOGYR ITÁLIA : 
UMA MISTURA

“

Géry Lamart, 
Business Area Manager
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Formando uma subsidiária: Grandes ações 

A criação da subsidiária em Milão em 2011 
ativou novos motores de crescimento. 
“Distribuidores são um bom caminho para 
entrar em uma região, mas o fator 
fundamental para alcançar o crescimento dos 
negócios em um mercado com expectativas de 
crescimento a longo prazo é ter uma 
subsidiária integral na região.” Comenta 
Raffaele Cattaneo, diretor da Anthogyr Itália. 

“Tirar o intermediário” significa que podemos 
entender as necessidades de nossos clientes 
finais e ser mais consciente em suas 
solicitações, podendo assim oferecer-lhes o 
produto e serviço corretos. Essa é a razão pela 
qual optamos por um time maduro, com vasta 
experiência em implantodontia e no setor. A 
subsidiária Italiana é responsável pelas vendas 
e logística. A partir de agora 100% dos pedidos 
e entregas dos produtos para qualquer lugar 
do país são em 24 horas, um tempo de 
resposta excepcional. 

Construindo laços estreitos com os clientes

“Além de garantir os prazos de entrega e 
peças de alta qualidade, estamos construindo 
relações com dentistas italianos que vão 
muito além das vendas. Naturalmente nossos 
clientes escolheram Anthogyr ao invés de 
outras marcas – inclusive locais – isso se dá 
não somente pela qualidade dos produtos, 
mas também a qualidade das discussões.  
Nós construímos parcerias genuínas, relações 
confiáveis e até mesmo amizades, o que será 
reforçada com a presença da nova subsidiária. 
O forte crescimento da Anthogyr não 
atrapalha o relacionamento com os clientes. 
“Nós convidamos dentistas para participar de 
diversos cursos e eventos na matriz da 
empresa em Sallanches. Esse mistura de 
conhecimento, melhores práticas, 
conhecimento em alta tecnologia e forte 
relacionamento criado com transparência é 
muito apreciada.”

Inovação: Um motor em crescimento

“Para captar clientes, queremos desenvolver 
a solução Simeda® CAD-CAM para 
personalizar próteses usando tecnologia 
digital. Dentistas Italianos estão apenas 
aguardando esse produto premium, que 
apresentará a experiência da empresa.” A 
subsidiária também  fez parcerias com duas 
universidades para desenvolver programas 
educacionais. “Uma questão fundamental 
para o nosso crescimento futuro é a 
capacidade de trazer inovações para 
profissionais sejam eles experientes ou não. 

"Naturalmente nossos clientes estão optando por 
Anthogyr, não apenas pela qualidade dos produtos, 
mas também pela qualidade das discussões."

FUNDADA EM 2011 

4 PESSOAS EM MILÃO

12 REPRESENTANTES
DE VENDAS EM CAMPO

EM NÚMEROS

Graças a uma rede bem desenvolvida de 
distribuidores, Anthogyr está presente na 
Itália desde 2007. Atualmente, a empresa 
tem novos planos para conquistar o Mercado 
Italiano.

Anthogyr's International Corporate Magazine



Pour la réussite de votre projet 
de formation en implantologie, 

Anthogyr conjugue
l’expertise historique

et les moyens d’un groupe 
international aux valeurs

profondément humaines...

Em direção a 
novas alturas
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ANTHOGYR SAS
2 237 avenue André Lasquin
74700 Sallanches - França
Tel : +33 (0)4 50 58 02 37
Fax : +33 (0)4 50 93 78 60

www.anthogyr.com

Desde 2010, a Anthogyr tem focado em desen-
volvimento de produtos premium, inovadores e 
acessíveis no segmento da implantologia. No 
centro dessa estratégia, nossa equipe antecipa 
diariamente evoluções tecnológicas. 
Nosso objetivo é melhorar o valor dos nossos 
produtos e serviços sempre visando o futuro. 
Estamos fortalecendo nossa posição de Prime 
Mover na implantologia.




