Reportagem
Comemoração

Quando dez anos
são só o início
O ano de 2011 fica, desde já, marcado pela comemoração dos dez anos de vida do laboratório de próteses dentárias Dentalcastro. Sediada em Castelões, Famalicão, e com
uma filial inaugurada em 2010 em Guimarães, o rumo da Dentalcastro é só um: evoluir.

A

Dentalcastro inicia 2011 sob o signo da
celebração, totalizando uma década de
vida e inúmeras conquistas na área da
prótese dentária. As valências modernas e a
experiente equipa que compõem a empreitada
fazem do laboratório de próteses uma certeza
no sector. A sua ampla gama de clientes, de
norte a sul, constitui a prova da relevância
que o laboratório assume na cena nacional.
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Com 13 funcionários, disseminados pelas áreas
de prótese fixa, prótese sobre implantes e prótese acrílica, prótese esquelética e ortodontia,
a Dentalcastro faz da satisfação dos pacientes
dos seus clientes a sua prioridade.

Guimarães: o início da expansão
A provar o percurso ascedente do laboratório
de prótese dentária, granjeando clientes fiéis

Inovação
e empreendedorismo
A veia empreendedora de Francisco Castro
constitui o verdadeiro segredo do sucesso

do laboratório de próteses dentárias. Vencer
num mercado tão competitivo como o da
prótese não é tarefa fácil, mas o responsável
acredita que para tal basta apostar na qualidade e inovação.
Sempre em cima das novidades que despontam no mercado, o gerente conta já com
produção assistida por CAD/CAM, no que se
refere à prótese fixa e implantes.
O efervescente desenvolvimento de materiais nesta área faz com que Francisco
Castro evidencie uma atenção permanente,
deslocando-se frequentemente a congressos
e seminários. Hoje não tem dúvidas ao
afirmar que “o presente e principalmente o
futuro passam pela adopção da alumina e da
zircónia”. Apesar do “orçamento mais elevado, este é compensado sem dúvida pelos melhores resultados estéticos”. Acredita ainda
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um pouco por todo o país,
a Dentalcastro consolidou
a sua estrutura com a abertura da sua primeira filial
em Guimarães no ano de
2010. “Optei pela cidade
berço devido ao número
de clientes já em carteira,
pelo potencial do mercado
e pela proximidade com a
sede, em Castelões, Famalicão”, avança o proprietário
Francisco Castro.
Consciente das necessidades dos seus clientes e atento às mensagens do mercado, o
responsável assegura que o início desta caminhada rumo à expansão permite “oferecer
um melhor serviço”, envolvendo assim médicos dentistas e técnicos de prótese no desenvolvimento activo das melhores soluções
de reabilitação oral. Actualmente, a fixação
em Guimarães conta com dois funcionários,
dos quais Luís Pedro Silva, é o responsável
pelo espaço e pela confecção das próteses
em acrílico, “que exigem tempos de resposta
mais curtos”, explica Francisco Castro.
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Reportagem
Tempo para evoluir
Olhando para trás, Francisco Castro recorda o
início, “sem a mínima ideia daquilo que seria
uma prótese dentária”. Actualmente, a resposta reside na formação constante para si e para
toda a sua equipa.
Com uma acção consistente em todo o país,
mas com um enfoque natural na zona norte, o
proprietário não rejeita a hipótese de expansão rumo a outros pontos do país. Contudo,
para já a atenção encontra-se centrada no
desenvolvimento do negócio em Famalicão e
Guimarães. Dez anos é ainda tempo de crescer
para a Dentalcastro, que em pleno início de
adolescência não teme olhar de frente para os
desafios da idade adulta.
que “compete aos médicos dentistas explicar
as reais diferenças qualitativas entre as várias
opções, para que os pacientes escolham em
consciência”.
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