
ENCONTRO
PHILIPPE NEIMARK
STRAUMANN FRANÇA
PÁGINA 10

Anthogyr’s International Corporate Magazine 

UM OLHAR 
SOBRE
UMA NOVA PÁGINA 
DA NOSSA HISTÓRIA
PÁGINA 2

SETEMBRO DE 2019

AROUND
THE WORLD
JENS DEXHEIMER
STRAUMANN EUROPA
PÁGINA 12



The International Corporate Magazine of Anthogyr

Diretor da publicação:
Valérie GENÈVE

Responsável pela comunicação:
Laetitia MARTIN-BERNE

Redatores:
Raphaëlle BROZ, Raphaël CASTERA,
Laetitia MARTIN-BERNE

Créditos fotos:
Julien CUNY, Godefroy DE MAUPEOU, Jean-Marc FAVRE,
Bertrand PRUDHON, David VUILLERMOZ (Atelier du Cyclope)

Tiragem:
7355 exemplares

Design:
Anthogyr

Impressão:
Imprimerie Plancher

UMA MARCA MUNDIAL
JUNTO COM O GRUPO 
STRAUMANN ”“

3

Ao celebrar uma parceria com o líder mundial da 
implantologia, a Anthogyr ultrapassa uma etapa decisiva 
na conquista dos mercados internacionais. A marca alarga 
a sua presença nos cinco continentes através de redes 
de distribuição poderosas e efi cazes, mantendo a sua 
identidade. Feedback sobre uma escolha estratégica, 
criadora de grandes oportunidades.

www.anthogyr.com
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Pode falar-nos sobre o histórico 
da aproximação com o Grupo Straumann?

A minha primeira reunião com Marco Gadola, 
CEO do Grupo Straumann, ocorreu em 2014. 
O grupo tinha acabado de lançar um projeto de 
segmentação da sua atividade de implantologia. 
O objetivo era construir uma rede de empresas 
eficazes de elevado potencial, capazes 
de produzir um catálogo de marcas que 
abrangesse todas as necessidades do mercado. 
Fui abordado para equacionar uma possível 
colaboração, mas nessa época achava que 
a Anthogyr tinha a capacidade de continuar 
a acelerar o seu crescimento internacional 
permanecendo um participante independente.

O mercado chinês alterou as suas perspetivas?

De facto, em 2015, após 10 anos de 
comercialização dos produtos Anthogyr na 
China, o país tornou-se o nosso primeiro 
mercado em termos de crescimento. Para 
aproveitar este potencial de desenvolvimento 
e acelerar as nossas vendas, decidi confiar 

a distribuição dos nossos produtos 
ao líder mundial, o Grupo Straumann. 
Juntos construímos uma parceria 
inovadora e inédita que se 
concretizou, em março de 2016, 
pela entrada do grupo no capital 
da Anthogyr no valor de 30%. A nossa 
oferta de produtos, apoiada na força 
comercial do Grupo Straumann, 
gerou um aumento das vendas de 
30% por ano na China. Perante estes 
excelentes resultados, alargamos 
a nossa parceria à Rússia em 2017.

Porquê a escolha de entrar 
para o Grupo Straumann?

Há um ano constatámos uma coisa: 
apesar do nosso crescimento 
bastante grande e bastante rápido, 
a diferença em relação aos grandes 
grupos aumentava no estrangeiro. 
Começámos no ramo da implantologia 
há apenas 10 anos e tínhamos falta 
de tempo para conquistar os 
mercados mundiais. Num contexto 
de consolidação das atividades 
e dos participantes, tínhamos 
de alcançar quotas de mercado 
significativas em todos os territórios. 

2018
SOB A MARCA 
DE UM FORTE 
CRESCIMENTO

430
COLABORADORES

I&D
8% VN

VN 2018
(+10%)

50 MILHÕES DE €

Éric Genève,
CEO Anthogyr

+
38,4%

+
19%

+
21%

Volume de 
implantes vendidos 
no mundo

Volume de negócios 
Implantes vendidos
na Europa

Volume de negócios 
Próteses
personalizadas
Simeda® vendidas
na Europa

ENCONTRO COM ÉRIC GENÈVE
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Para que a nossa marca fosse 
duradoura, tínhamos de encontrar 
soluções para acelerar este 
crescimento internacional. Com base 
no sucesso das nossas parcerias na 
China e na Rússia, uma colaboração 
dinâmica e eficaz, decidimos entrar 
para o Grupo Straumann. Discutimos 
durante um ano e implementámos 
um projeto que se concretizou 
na integração oficial da Anthogyr 
no dia 21 de maio, um resultado 
que me dá muita felicidade.

Como é que a Anthogyr se insere  
na estratégia global do Grupo 
Straumann?

Inserimo-nos na estratégia 
multimarca do grupo, que pretende 
responder a todas as necessidades 
mundiais. Estamos no segmento 
de grande crescimento das soluções 
de implantes “Upper Value”. 
As soluções Anthogyr, de elevado 
valor acrescentado e de 
posicionamento atrativo, têm 
um grande potencial de crescimento. 
Além disso, a política do grupo 
é criar sinergias entre as marcas, 
dando a possibilidade a cada 
uma de cultivar a sua identidade 
e de reforçar a sua posição. 
Esta perspetiva seduziu-me 
e convenceu-me.

“Com base no sucesso das nossas 
parcerias na China e na Rússia, 
uma colaboração dinâmica 
e eficaz, decidimos entrar 
para o Grupo Straumann.”

Hall de produção, 
Sallanches (França)



A proximidade com os médicos 
continua no centro da relação 
comercial?

Sim, continua a ser o nosso principal 
valor. Acreditamos mais do que 
nunca na personalização das nossas 
soluções. Ao permanecermos 
próximos, em contacto e à escuta 
dos nossos clientes, continuaremos 
a antecipar as suas necessidades 
e a acompanhá-los sempre melhor. 
Além disso, é um verdadeiro desejo 
enquanto fornecedor de soluções 
fabricadas, completar a nossa oferta 
no campo dos serviços.

A dinâmica de reunião também 
perdura?

Os grandes encontros da marca com 
os seus clientes (Multi-Level® Tour, 
formações propostas pelo Campus 
Anthogyr, eventos, simpósios,...) 
continuam e irão intensificar-se. 
Le Cercle decorreu a 5 de julho 
em Aix-en-Provence para dar, mais 
uma vez, aos médicos a hipótese 
de partilhar a sua experiência 
entre colegas e falar com a equipa 
Anthogyr. 

+189%
DE IMPLANTES VENDIDOS 
NA CHINA DESDE 2016
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A Anthogyr conserva a sua identidade? 

A qualidade dos nossos produtos, as nossas 
competências e, claro, o nosso sentido da relação 
com o cliente convenceram os médicos e o Grupo 
Straumann, não iremos alterar a nossa essência 
específica e que nos acresce valor!  Estamos 
a escrever uma nova página da nossa história 
em perfeita continuidade, respeitando a nossa 
cultura, os nossos valores e o nosso estado 
de espírito. Continuamos a estratégia iniciada 
há vários anos. Continuamos a ser uma marca 
inovadora, ágil e próxima dos seus clientes, 
para oferecer respostas pertinentes e eficazes.

Foi para acelerar a sua presença 
na China que a Anthogyr, único 
fabricante francês de implantes 
então instalado nesse país, assina 
uma parceria inédita com o líder 
mundial Straumann em 2016. 
Objetivo: distribuição de produtos 
de implantologia fabricados 
em Sallanches. Com + 189% de 
implantes vendidos em três anos 

(+ 33% em 2018), o sucesso foi 
alcançado e o futuro é promissor. 
Até 2025, a China será o maior 
mercado mundial de implantologia. 
Devido a este sucesso, a parceria 
estendeu-se à Rússia em 2017. 
No ano passado, o Grupo Straumann 
registou um aumento de 48,2% 
de implantes Anthogyr vendidos 
neste território.

Foco
Parceria Straumann
China e Rússia

“Estamos a escrever uma nova página 
da nossa história em perfeita continuidade, 
respeitando a nossa cultura, os nossos 
valores e o nosso estado de espírito.”

Sede social e centro de 
produção dos implantes 
e instrumentos Anthogyr 
- Sallanches (França)

Salão de Guangzhou,
China, março de 2019
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Quais as vantagens que os médicos 
podem esperar com esta integração?

Representa uma oportunidade para 
os nossos clientes, que beneficiaram 
de uma carteira de produtos maior, 
ou seja, uma escolha alargada.
Em sinergia com o Grupo Straumann, 
ofereceremos novas gamas, como os 
biomateriais... Também beneficiarão 
de uma rede profissional alargada 
e da partilha de competências 
com colegas internacionais. 
Ao aliar-se ao líder mundial da 
implantologia, a Anthogyr também 
garante a continuidade da sua marca 
a longo prazo. É uma segurança 
para o médico e para o paciente. 

Como se irão estruturar  
os serviços Anthogyr?  
Estão previstas aproximações?

A principal evolução diz respeito 
às nossas equipas comerciais 
francesas e internacionais que se 
unem às filiais do Grupo Straumann 
para beneficiarem das suas 
redes de distribuição. Em relação  
às outras atividades, a Anthogyr 
concebe, fabrica e garante  
a promoção de todos os produtos  
e isso irá continuar. Haverá, 
certamente, centralização das 
ferramentas de funcionamento 
interno (administração das vendas, 
logística...), para realizar melhor 
as atividades num contexto de grupo, 
apesar de cada marca manter a sua 

entidade. Não há pressa em realizar 
alterações, mas a vontade de  
criar valor acrescentado, sinergia 
e coerência com todas as equipas. 

Pode revelar, em exclusivo,  
os seus próximos objetivos?

A Anthogyr estará presente  
de forma acentuada em todos  
os grandes mercados mundiais  
da implantologia a médio prazo.  
A curto prazo, lançaremos a marca 
nos Estados Unidos e triplicaremos  
o volume de implantes vendidos.
A Anthogyr está em grande 
crescimento há 10 anos. Éramos  
150 colaboradores em 2009, agora 
somos 430. Estamos motivamos, 
entusiasmados e confiantes.  
Com esta nova etapa consolidaremos  
a nossa dinâmica de crescimento  
e a nossa continuidade mais  
do que nunca. Somos Anthogyr.  

“Em sinergia com o Grupo 
Straumann, ofereceremos novas 
gamas, como os biomateriais... ”

“A curto prazo, lançaremos 
a marca nos Estados Unidos.”

Polo de produção de 
próteses personalizadas 

Simeda - Anthogyr Mersch 
(Luxemburgo)

 As equipas Anthogyr 
reunidas para os 70 anos 

do grupo em 2017
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Em primeiro lugar, França 
é um mercado específico?

Após a integração da Anthogyr, 
França tornou-se o segundo mercado 
europeu do Grupo Straumann, atrás 
da Alemanha, e entra para o “top 10” 
a nível mundial. Por isso, o desafio 
era considerável no nosso território. 
Duas marcas fortes encontram-se 
reunidas na mesma entidade, 
posicionando-se em segmentos 
diferentes: premium para 
a Straumann e “Upper Value” 
para a Anthogyr. Trata-se de uma 
oportunidade comercial excecional. 
Em conjunto, deteremos 30% de 
quotas de mercado com uma posição 
de líder no território. Por esse 
motivo, continua a ser um potencial 
de desenvolvimento. 

Qual será a sua estratégia 
de desenvolvimento?

Para beneficiar totalmente do poder 
do grupo em termos de distribuição, 
as equipas comerciais Anthogyr 
integram as filiais Straumann do país 
onde trabalham. A nossa equipa 
de vendas francesa junta-se, então, 
ao Grupo Straumann França.
A minha primeira missão consiste 
em implementar as condições 
de sucesso dentro desta entidade. 
Ontem tínhamos duas organizações 
independentes e amanhã teremos 
uma organização de vendas comum. 
Irei trabalhar para o sucesso desta 
transição até ao fim do ano. 
Paralelamente, estou a aperfeiçoar 
a nossa futura estratégia. Em vigor 
a partir de 2020, terá como objetivo 
desenvolver a nossa atividade, 
consolidando as relações que 
a Anthogyr e a Straumann mantêm 
com os seus clientes médicos. 

Como é que as equipas comerciais 
se estruturarão?

Concretamente, os conselheiros 
comerciais Anthogyr de hoje apoiarão 
sempre a Anthogyr do futuro 
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“os conselheiros comerciais 
Anthogyr de hoje apoiarão 
sempre a Anthogyr do futuro”
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“  
A ANTHOGYR REFORÇA
O SEU CRESCIMENTO
‘MADE IN FRANCE’ ”

Desde 2004, Philippe Neimark 
participa no sucesso comercial 
da Anthogyr. Com a sua equipa, 
que passou de 2 para 80 pessoas, 
exibe um crescimento de 210% em 
10 anos. Homem de desafi os, irá 
tornar-se Diretor-Geral da Straumann 
França em janeiro de 2020, com novos 
objetivos. Detalhe dos futuros desafi os.

e o mesmo acontece 
com o Grupo Straumann, 
num contexto de colaboração. 
Iremos tornar-nos uma única 
equipa comercial que oferece 
marcas diferentes.

A carteira de produtos da equipa 
comercial Anthogyr irá aumentar?

Graças à nossa sinergia com o grupo, 
os nossos clientes poderão beneficiar 
de gamas suplementares. A partir 
do último trimestre de 2019, 
os conselheiros comerciais 
Anthogyr oferecerão, por exemplo, 
biomateriais. Porém, é evidente 
que os produtos da oferta Anthogyr, 
o nosso posicionamento de preço 
e o nosso dinamismo em termos 
de inovação permanecerão idênticos.

A relação com o cliente Anthogyr 
irá evoluir?

A qualidade da escuta, do 
aconselhamento e do serviço faz dos 
conselheiros comerciais Anthogyr 
verdadeiros parceiros das clínicas 
e dos laboratórios. É evidente 
que iremos preservar esta relação 
e iremos seguir sempre uma 
abordagem de acompanhamento 
global estruturada em torno das 
nossas formações e dos nossos 
eventos apresentados no território 
nacional.  

Philippe Neimark, futuro Diretor-Geral 
Straumann França

10
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“  
EUROPA: TERRA DE AMBIÇÃO
E DE COLABORAÇÃO”
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internacional (por exemplo os Estados 
Unidos), vemos muitas oportunidades 
na Europa. A Anthogyr será a nossa 
marca para o segmento de mercado 
“Upper Value”. A Neodent será posicionada 
no segmento “Lower Value”. Reforçaremos 
o crescimento das vendas da Anthogyr 
em França e o seu desenvolvimento 
nos mercados já existentes. Numa próxima 
fase, estudaremos mais mercados na 
Europa. A maioria dos nossos clientes 
trabalha com, pelo menos, duas marcas 
de implantes. A Anthogyr representará 
uma escolha eficaz para eles. 

Em concreto, como é que as filiais 
europeias Anthogyr se irão juntar 
ao grupo?

Prevemos que a sua integração esteja 
terminada antes do fim de 2019 e que, 
em janeiro de 2020, tenhamos uma 
única entidade jurídica em cada país, 
exceto França. A nova organização 
do Straumann Group começará em 
janeiro de 2020. Prevemos fundir 
a Anthogyr e a Neodent fora de França 
numa única equipa de venda “Value”. 
As duas marcas possuem um 
posicionamento de produto diferente, 
com grupos alvos distintos. Iremos criar 
uma colaboração sólida com as equipas 
de venda Straumann porque vários 
dentistas trabalham com, pelo menos, 
duas marcas de implantes. 

Em que países é que a marca Anthogyr 
se irá implantar prioritariamente?

Os países onde a marca Anthogyr está 
presente são prioritários (França, Península 
Ibérica, Benelux, Reino Unido, Itália). 

“A Anthogyr será uma das nossas 
marcas mundiais e a sua sede 
continuará em Sallanches.”

around
the world 

Jens Dexheimer,
Vice-Presidente Europa Straumann Group

Pode apresentar o seu percurso 
profissional em algumas frases? 

Comecei como Diretor do centro 
Straumann Iberica em 2010. Cinco 
anos depois, mudei-me para assumir 
o cargo de Diretor-Geral Alemanha. 
No início de 2016, entrei para 
o Conselho Executivo como 
Vice-Presidente Europa do 
Straumann Group. Antes trabalhei 
como Diretor-Geral da Procter 
& Gamble / Wella em diferentes 
países (Brasil, Itália e Alemanha). 

Atualmente, qual é o seu cargo 
no Grupo Straumann?

Dirijo as vendas para a Europa, 
composta pelo Reino Unido, 
países escandinavos, Benelux, 
França, Alemanha, Suíça, 
Áustria, Península Ibérica, Itália, 
Hungria e República Checa.

Como encara a integração 
da Anthogyr? Que oportunidades 
vai criar nos diferentes territórios 
europeus?

A Anthogyr é uma fantástica empresa 
reconhecida. O património da marca 
é único e o ADN da sociedade está 
bastante próximo do da Straumann. 
A Anthogyr será uma das nossas 
marcas mundiais e a sua sede 
continuará em Sallanches. 
Paralelamente à implementação 

ENTREVISTA COM JENS DEXHEIMER



O objetivo principal é iniciar uma integração suave 
para zelar pela manutenção da atividade e pela 
dinâmica de crescimento.

Pode falar-nos mais sobre o mercado francês 
e sobre a sua colaboração com Philippe Neimark?

Concentramo-nos bastante em França porque nos 
iremos tornar o líder incontestado com a Anthogyr, 
Neodent e Straumann. Esse será o nosso segundo 
maior mercado na Europa, logo após a Alemanha. 
As equipas de venda Anthogyr terão acesso a uma 
carteira de produtos mais vasta (ex.: biomateriais) 
para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. 
Philippe é um gestor reconhecido. A sua contribuição 
para o sucesso da Anthogyr é notável. Tive o prazer 
de colaborar com ele e dou muita importância 
aos seus conselhos. 

Em relação ao Grupo Straumann e à Anthogyr, 
como é que os clientes e as equipas se inserem 
na relação comercial?

Os dois possuem uma imagem de marca e uma 
credibilidade única. Os clientes apreciam as soluções 
topo de gama que fornecemos e o apoio em termos 
de equipa de vendas, formação e apoio ao cliente. 
As duas equipas de vendas compreendem muito 
bem as necessidades do cliente e são reativas.

Existem semelhanças entre 
as culturas das duas empresas?
As culturas das duas empresas são 
bastante parecidas. Representam 
o empreendedorismo, uma grande 
atenção dada ao cliente e um grande 
compromisso das suas respetivas 
organizações. Valorizamos os nossos 
colaboradores e sabemos que fazem 
a diferença em relação à concorrência.

Como irá orquestrar o sucesso 
desta integração? Quais são as suas 
prioridades e os seus objetivos?

Temos uma equipa de integração 
dedicada, composta pela Anthogyr 
e pelo Grupo Straumann. Eric, 
enquanto CEO da Anthogyr, e a sua 
equipa de direção ajudam-nos muito. 
É bastante claro que a integração tem 
de nos ajudar a desenvolver e a fazer 
a empresa crescer. Também queremos 
investir mais para prolongar a história 
do sucesso da Anthogyr no futuro. 
A prioridade principal é criar 
e instaurar a futura organização 
“Go-to-market” nos diferentes 
países.  
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“França será o nosso segundo maior 
mercado na Europa, logo após a Alemanha”
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Stand Anthogyr IDS - 
Colónia 2019
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