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Comprometimento, Crescimento, 
Dedicação, Talento, Planejamento, 
Qualidade, Investimento e amor pelo 
que faz. Essas são apenas algumas 
das palavras que traduzem a trajetória 
do Calgaro Prótese Odontológica 
nesses mais de 40 anos de história.

É o resultado da conexão perfeita 
entre dois irmãos que conseguiram 
unir seus talentos e, com muito 
trabalho, construíram um dos maiores 
laboratórios de toda a América Latina.

Muita coisa mudou desde então, e o 
Calgaro Prótese Odontológica tem 
ajustado seu rumo de acordo com as 
tendências mundiais da Odontologia, 
o que mantém o laboratório como 
referência em tecnologia.



E a evolução também deve estar 
refletida na identidade visual
Desta forma o Calgaro Prótese 
Odontológica apresentou, em 
agosto de 2017 ,  uma nova marca.
A força, determinação, sutileza, 
elegância, urbanidade, 
comprometimento, tradição e 
modernidade são as qualidades 
identificadas na marca, que 
retratam os valores Calgaro.
É o fortalecimento de um nome 
que já garantiu seu espaço, e 
cada dia mais prova seu valor
no mercado.



Marca moderna e tecnologia não 
são nada sem mão de obra 

qualificada. Muitos laboratórios, no 
intuito de crescer rápido, 
investiram em estrutura e 

tecnologia, mas esqueceram do 
principal: é preciso conhecer bem 

todos os pontos que fazem de cada 
trabalho um sucesso.

No Calgaro Prótese Odontológica 
aplicamos diariamente essa receita, 

que se traduz no reconhecimento 
de cada cliente. Entender a 

necessidade e o potencial de cada 
trabalho é fundamental, antes de 

qualquer coisa.

Desde a integração na 
avaliação da moldagem até 

o planejamento digital .



Atualmente, um laboratório não pode 
falar em tecnologia sem mencionar o 
processo de fabricação CAD|CAM. Mais 
do que ateliers de prótese, precisamos 
entender que os laboratórios tor-
naram-se micro indústrias. 
As estruturas e copings são fabricados 
com alta tecnologia e precisão, com a 
utilização de inúmeros materiais como: 
cera, acrílico, zircônia, CoCr, etc. Estes 
possibilitam o planejamento de casos 
com diferentes níveis de complexidade 
e alto percentual de sucesso.
Além de inovar com a inserção do Cal-
garo ScanService, um serviço moderno 
e facilitador!

Tecnologia
+ Arte =
Perfeição



Precisão e rapidez são qualidades 
indispensáveis em qualquer serviço 
oferecido e o Calgaro ScanService pro-
porciona isso!
Pioneiro na prestação do serviço de 
escaneamento intraoral, o Calgaro 
ScanService está disponível nas princi-
pais capitais e em cidades estratégicas 
do país, garantindo muito mais con-
trole durante a moldagem, menos 
tempo de cadeira e muito mais pre-
cisão ao prever os resultados, além de 
eliminar a necessidade de manter 
arquivos físicos, já que a documentação 
fica armazenada em meio virtual.
É a evolução que assegura muito mais 
conforto ao paciente e agilidade ao 
dentista, com a qualidade que só quem 
tem o DNA Calgaro pode oferecer.

Calgaro
ScanService



O segredo do Calgaro Prótese Odontológica sempre foi o pioneirismo, a visão es-
tratégica, a coragem e a determinação em buscar o espaço e reconhecimento do 
mercado odontológico brasileiro.



Isso fez com que o Laboratório Calgaro se tornasse referência não só em tecnolo-
gia, mas em qualificação de mão de obra e no comprometimento com a qualidade 
dos trabalhos dos seus clientes.



A relação entre o Técnico em Prótese 
Dentária e o Cirurgião-Dentista tem 
evoluído a cada dia.
O grande beneficiado é sempre o pa-
ciente, que pode recuperar seu sorriso e 
a sua autoestima.
O Calgaro sabe disso e assume seu com-
promisso controlando a qualidade de 
cada trabalho executado. O sucesso 
desse processo tem melhorado muito, 
graças ao planejamento digital que facil-
ita a previsibilidade do resultado. O 
cliente do Calgaro Prótese Odontológica 
conhece a postura do laboratório quanto 
à pontualidade, ao protocolo de tra-
balho, o planejamento, o atendimento e 
à programação de entrega.garo ScanSer-
vice, um serviço moderno e facilitador!

Controle de qualidade x
Previsibilidade x Parceria



DIGITALIZAÇÃO

DIGITALIZAÇÃO

AVALIAÇÃO!
Planejamento x
Processo x Sucesso



O segredo do Calgaro Prótese Odontológica sempre foi o pioneirismo, a visão es-
tratégica, a coragem e a determinação em buscar o espaço e reconhecimento do 
mercado odontológico brasileiro.



O Calgaro Prótese Odontológica foi um 
dos precursores na execução de tra-
balhos personalizados no Brasil . O 
responsável pela implantação desse 
protocolo de trabalho no laboratório foi 
o Dental Designer Murilo Calgaro .  

Depois de mais de 10 anos aprimoran-
do esse processo, o Calgaro é referên-
cia em estética personalizada e propor-
ciona aos seus clientes um diferencial 
em tratamento estético de alto nível.

Estética +
Planejamento =
Sorriso Natural



Como trabalho
fazemos o futuro!

 O Futuro se constrói a cada dia. Por isso, o Calgaro investe continua-
mente não só em tecnologia, mas nas pessoas, nos processos e na 

evolução dos conceitos que o distingue dos outros laboratórios e 
traduzem todo o reconhecimento conquistado ao longo do tempo.

A proposta é simples: fazer da prótese odontológica uma ferramenta de 
transformação na vida das pessoas. Poder ajudar as pessoas a recuperar 

um sorriso largo e sem bloqueios é uma oportunidade sem igual.





  (41) 3029-8383
WWW.CALGARO.COM.BR


