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As empresas definem-se pelas pessoas que lhes pertencem. 

Integridade de caráter, realismo e fiabilidade – eis três carac-

terísticas atribuídas às gentes da região onde se situa a nos-

sa sede. Estas são, ao mesmo tempo, três características que 

consideramos fundamentais para a nossa cultura empresa-

rial, constituindo a base do nosso sucesso. Só assim se pode 

explicar a ascensão da VOCO à posição de um dos princi-

pais fabricantes de material dentário de alta qualidade e fácil 

aplicação, graças ao know-how e à dedicação ímpar dos seus 

trabalhadores.  

Enquanto empresa privada de cariz familiar, não é o lucro a 

curto prazo que nos move, mas sim o crescimento sustentado. 

Tal objetivo apenas pode ser alcançado devido à nossa orienta-

ção atenta de acordo com as necessidades e desejos dos nos-

sos clientes e à sua confiança nos nossos produtos de qualida-

de “made in Germany”. Nesse sentido, investimos constante-

mente nas áreas da investigação e desenvolvimento, bem como 

na formação contínua dos nossos representantes de produtos 

e num abrangente serviço de atendimento a profissionais da 

medicina dentária pelo mundo fora.  

Assumir os nossos compromissos perante os nossos trabalhado-

res, clientes e parceiros é, igualmente, uma das nossas bandei-

ras. Só através da nossa cooperação com eles será possível dar 

continuidade ao percurso de sucesso da VOCO, permitindo-nos 

desenvolver no futuro novos produtos e ideias para uma medici-

na dentária fiável e prática. É este o nosso lema enquanto Den-

talistas, ou seja, especialistas em materiais dentários, e igual-

mente membros da segunda geração de gestores da empresa. 

A Administração da VOCO

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO

Ines Plaumann-Sauerbier Olaf SauerbierManfred Th. Plaumann



“As respostas aos nossos problemas encontram-se no  futuro, e não no passado.”



“As respostas aos nossos problemas encontram-se no  futuro, e não no passado.” Frederic Vester (1925-2003),  
bioquímico e cientista  
ambiental alemão  



VOCO – OS DENTALISTAS  ASCENÇÃO A “GLOBAL PLAYER” 

A medicina dentária moderna requer produtos dentários da 

mais alta qualidade, com excelentes propriedades físicas, alia-

das à facilidade de aplicação. Neste contexto impõem-se solu-

ções eficientes e adequadas à sua utilização no consultório. 

Na VOCO são precisamente estes os objetivos a que nos propo-

mos. Consideramo-nos Dentalistas, ou seja, especialistas em 

materiais dentários. Desta forma, concentramo-nos exclusiva-

mente neste tipo de produtos, trabalhando de forma incansá-

vel ao serviço da medicina dentária. Enquanto empresa fami-

liar de gestão e propriedade privada, propomo-nos atingir estas 

metas com base na solidez e eficiência, recorrendo para tal à 

competência e dedicação dos nossos trabalhadores. 

 

Ao serviço da Medicina Dentária por todo o planeta

Desde 1981, a VOCO tem vindo a fornecer produtos dentários 

de alta qualidade a dentistas de todo mundo, cotando-se hoje 

entre os principais fabricantes deste ramo. Com um vasto catá-

logo de produtos, superando a centena de artigos, disponibili-

zamos medicamentos e produtos “made in Germany” tanto a 

consultórios como a laboratórios, em mais de 100 países, nas 

áreas da medicina dentária preventiva, restauradora e protéti-

ca. Através dos nossos preparados de profilaxia, materiais de 

restauração de várias categorias, selantes de fissuras, materiais 

para a reconstrução de cotos e materiais para coroas e próte-

ses provisórias, conquistámos uma posição relevante em vários 

países-chave.  

A VOCO iniciou a sua atividade como pequeno negócio familiar, 

com uma modesta palete de produtos para consultórios médi-

co-dentários e laboratórios da área. Esta situação viria a alte-

rar-se subitamente, graças aos investimentos sustentados nas 

áreas da investigação e desenvolvimento, aliados à permanente 

expansão da rede de distribuição. Com o alargamento da capa-

cidade de investigação e produção, a par dum número crescen-

te de empregados, em 1992 seriam inauguradas as novas ins-

talações, construídas de raiz. Após duas fases de expansão em 

1997 e 2005, a superfície de trabalho atingiu os 22.000 m2. 

Com a inauguração do novo edifício principal em 2013, dota-

do de um centro de formação e salas de conferência, a par do 

núcleo de edifícios dedicados à investigação e desenvolvimen-

 

 

to, equipados com a mais moderna tecnologia de laboratório, 

a superfície total alcança quase os 30.000 m2. Desta forma, a 

VOCO tem vindo a criar, também a nível da infraestrutura, con-

dições para sustentar a sua expansão, estando perfeitamente 

preparada para os desafios do mercado global e o grau de exi-

gência cada vez mais elevado dos nossos círculos de colabora-

dores e clientes à escala mundial.

Início das atividades da empresa em 
Cuxhaven, com 22 produtos, entre estes 
o Amalgam Liner (verniz isolante para 
restaurações de amálgama)

Concentrado de limpeza 
Traypurol

 
Meron, ionómero de vidro 
para cimentações

“Os produtos VOCO afirmaram-se  
            no uso diário do meu consultório.   
    São fáceis de aplicar e permitem-me  
                tratar os meus pacientes com toda  
                          a segurança.“   
             Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munique

198619841981



Bifluorid 12, o primeiro verniz 
fluoretado do mundo para a profi-
laxia da cárie e a dessensibilização 
dentinária com fluoretos de  
cálcio e sódio

Calcicur e Calcimol,  
preparados de hidróxido 
de cálcio

Provicol, o primeiro cimento 
de fixação provisória do mundo 
com hidróxido de cálcio

Sucesso a nível internacional 

A VOCO é uma empresa de forte cariz internacional, presente em 

quase todos os mercados do mundo. As exportações representam 

mais de 75% do volume de negócios. Anualmente, a VOCO encon- 

tra-se representada em mais de 200 feiras e congressos da espe-

cialidade, tanto na Alemanha como no estrangeiro. Atualmente, 

emprega cerca de 370 trabalhadores na Alemanha, aos quais se 

juntam à volta de 370 representantes de produtos no estrangeiro, 

um número com tendência para crescer. Este desenvolvimento 

exponencial da VOCO representa uma história de sucesso, basea-

da numa estratégia empresarial visionária e de perspetiva global. 

Foi essa a estratégia que nos permitiu conferir à marca VOCO 

uma posição de destaque nos mercados internacionais.

Apostámos desde o início na expansão contínua do nosso 

Departamento de Investigação e Desenvolvimento. Não passa 

um ano sem que a VOCO não lance vários produtos novos de 

referência no mercado. Para além do desenvolvimento destes 

produtos inovadores, a receita para o êxito passa também pela 

constante expansão da rede de comercialização, aproximando-

nos assim dos clientes. Esta expansão estratégica para novos 

mercados refletiu-se em aumentos consideráveis a nível de 

vendas. Para além da Alemanha e do resto da Europa, os EUA 

e o Canadá constituem os principais mercados para os produ-

tos VOCO. Paralelamente, as nossas quotas de mercado têm 

vindo a crescer na Ásia, América Central e do Sul, bem como 

na Austrália.

Distribuição do volume de negócios  
em 2014 

Quota nacional  
no volume total de 
negócios

Quota de exportações 
no volume total de 
negócios

78%

22%

1987

Evolução do volume de negócios desde  
a fundação em 1981
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Ionoseal, o primeiro  
cimento de ionómero  
de vidro em seringas  
do mundo

Ufi Gel P, material de  
rebasamento mole à base 
de silicone, de cura à frio, 
em tubos

Fluoridin N 5,  
material preventivo  
de uso dentário para a  
profilaxia da cárie 

1991 19921988



PRODUTOS DE QUALIDADE PARA A  
MEDICINA DENTÁRIA

A VOCO dispõe de um extenso leque de medicamentos e pro-

dutos médicos de alta qualidade, indicados para a medicina 

dentária preventiva, restauradora e protética. Materiais de  

restauração à base de compósitos e cimentos de ionómero 

de vidro, materiais de reconstrução de cotos, materiais para 

a confeção de coroas e pontes provisórias, adesivos, vernizes 

fluoretados para a profilaxia da cárie e a dessensibilização den-

tinária, bem como produtos para o selamento de fissuras, per-

fazem o grosso do catálogo VOCO.  

Multifacetado elenco de produtos para o consultório 
dentário 

No campo da Medicina Dentária Preventiva, a VOCO disponibi-

liza, entre outros, selantes de fissuras, preparados com fluore-

tos para a profilaxia da cárie e o tratamento de colos dentários 

hipersensíveis. Já para a Dentisteria Restauradora, predomi-

nam os materiais de restauração. Neste campo, a VOCO ofere-

ce produtos de diferentes classes de materiais, tais como com-

pósitos, compómeros, ORMOCER®es e ionómeros de vidro. Em 

articulação com os sistemas de adesivos modernos e outros 

produtos para restaurações diretas, perfeitamente combináveis 

entre si, permitem realizar restaurações que se destacam tanto 

pela funcionalidade, como pela estética, garantindo desta for-

ma o êxito prolongado do tratamento médico-dentário. Para a 

Prótese Dentária, a VOCO conta na sua linha de produtos com 

materiais para a reconstrução de cotos, cimentação de próte-

ses e confeção de provisórias, além de silicones para impres-

sões e rebasamentos, entre outros.

Excelentes propriedades físicas e de manuseamento

Os produtos VOCO são utilizados em mais de 100 países,  

tendo contribuído para milhões de experiências positivas, tan-

to de dentistas, como de pacientes. Graças às suas fantásti-

cas propriedades físicas e de manuseamento, estes produtos 

têm elevado a fasquia em vários aspetos do desenvolvimento 

de materiais dentários inovadores, como comprovam as distin-

ções atribuídas por prestigiados institutos de testes. Os resul-

tados e aplicações regularmente apresentados em publicações 

da especialidade, nacionais e internacionais, sublinham as 

excelentes avaliações consistentemente alcançadas pela gama 

VOCO. Os preparados VOCO estão entre os materiais essenciais 

no consultório odontológico, como por exemplo o verniz 

Bifluorid 12®. Com a sua combinação extremamente eficiente 

de sódio e fluoreto de cálcio, este preparado destina-se à 

Arabesk, compósito 
micro-híbrido fotopolime-
rizável, com um sistema 
multifiller

Structur 2, o primeiro  
material do mundo em cartuchos 
1:1 para a confeção de coroas e 
pontes provisórias

Introdução das Caps,  
uma nova forma  
de aplicação

1993 1996

profilaxia da cárie e ao tratamento de hipersensibilidades.  

O Structur, um material para coroas e pontes provisórias, tam-

bém já conquistou o seu espaço, sendo o primeiro produto do 

seu género a ser disponibilizado em cartuchos 1:1, que têm 

tanto de práticos como de fiáveis.   



MARCOS NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Desde a sua génese, a VOCO distinguiu-se como pioneira, gra-

ças aos seus produtos inovadores, elevando constantemente a 

fasquia no mundo dentário. Um exemplo disso é o Admira®,  

o primeiro sistema para restaurações diretas baseado em  

ORMOCER®. O Admira® distingue-se não apenas pela sua esta-

bilidade e estética, mas sobretudo pela sua excelente bio-

compatibilidade. Com o Grandio®, a VOCO lançaria em 2003 

o primeiro compósito nano-híbrido a nível mundial. Devido às 

suas excelentes propriedades materiais e de manuseamento, o 

Grandio® tornar-se-ia rapidamente um dos materiais universais 

de restauração mais bem-sucedidos a nível internacional. Ao 

lançar o Grandio®SO, em 2010, a VOCO voltou a demonstrar 

o seu espírito inovador. Este compósito universal nano-híbri-

do evidencia parâmetros físicos extraordinários que, em con-

junto, permitem obter uma perfeita semelhança ao dente natu-

ral. Tanto a nível funcional como estético, este produto pro-

picia um formidável desempenho a restaurações anteriores e 

posteriores minimamente invasivas. Com o Futurabond®U em 

SingleDose, a VOCO tornou-se em 2013 o único fabricante a 

produzir um adesivo universal  de polimerização dual e aplica-

ção única. Este adesivo distingue-se pela sua extrema flexibili-

dade de utilização, quer quanto às indicações, quer quanto às 

opções de condicionamento ácido ou de polimerização. 

Elevando a fasquia no desenvolvimento de produtos  
dentários inovadores 
 

A VOCO tem também mostrado a sua vocação de pioneira ao 

nível das soluções de embalagem e técnicas de aplicação. As 

suas várias inovações patenteadas permitem uma utilização 

intuitiva, eficiente e particularmente higiénica dos produtos. 

Estas incluem a prática SingleDose para os sistemas adesivos 

e os preparados para aplicação tópica de flúor da VOCO, ou as 

cápsulas de aplicação AC, para produtos à base de ionómero de 

vidro. A cápsula de aplicação AC, de novíssima geração, permi-

te uma aplicação fácil e rápida, sem recurso a ativador, conten-

do uma quantidade bastante maior de material que os produtos 

semelhantes de outros fabricantes. Foi a pensar na aplicação 

de materiais fluidos que desenvolvemos a seringa NDT®, baseada 

na inovadora Non-Dripping Technology. Esta assegura uma apli-

cação à prova de gotejamento ou escorrimento, o que possibilita 

uma utilização segura e económica dos respetivos produtos VOCO. 

Admira e Admira Bond,  
o primeiro sistema para res-
taurações diretas do mundo à 
base de ORMOCER®

VOCO Ionofil Molar AC,  
ionómero de vidro para  
restaurações diretas em  
cápsulas de aplicação

®

Seringa NDT®

SingleDose

Cápsula de Aplicação AC

“A VOCO fabrica produtos para quase todas as aplicações  
clínicas da medicina dentária, entre os quais vários sistemas    
       que podem ser perfeitamente combinados entre si.   
   Estes revelam-se constantemente  
            as soluções ideais no meu trabalho”   
                              Dr. Ron Kaminer, Hewlett/NY, EUA

Rebilda SC, material autopoli-
merizável para a reconstrução 
de cotos

             “Os produtos VOCO distinguem-se pela sua  
      aplicabilidade e desempenho, colocando-se entre a 
               elite dos materiais dentários.   
   Com eles é possível realizar tratamentos restauradores  
       de qualidade a nível funcional e  estético, de acordo     
                      com os mais atuais conhecimentos  
                  da medicina dentária.“ 
                   Dr. Karim Nasr, Universidade de Toulouse, França

1997 1999



QUALIDADE CERTIFICADA “MADE IN GERMANY”

Em 1994 a VOCO tornou-se uma das primeiras empresas ale-

mãs do setor dentário a possuir um sistema certificado de ges-

tão de qualidade. Todos os processos de desenvolvimento e 

produção estão sujeitos a rigorosos controlos. Desta forma a 

VOCO assegura um grau de exigência constante, no que toca 

aos padrões de segurança e à qualidade do desenvolvimento 

e produção. A VOCO está certificada de acordo com a EN ISO 

13485 e a Diretiva 93/42 CEE, Anexo II, cumprindo igualmen-

te com os requisitos da Lei dos Produtos Farmacêuticos alemã 

e da agência FDA. 

Todos os preparados VOCO são desenvolvidos, produzidos e 

embalados exclusivamente na sede em Cuxhaven, em moder-

níssimos laboratórios e espaços de produção. Desta forma, 

possibilita-se uma articulação flexível e eficiente entre os dife-

rentes departamentos, garantindo-se ainda um controlo total 

da qualidade dos produtos. Em virtude dos frequentes contro-

los realizados, bem como do sistema certificado de gestão de 

qualidade, é possível assegurar no terreno de forma continua-

da e escrupulosa a manutenção dos padrões de qualidade dos 

nossos produtos “Made in Germany”. 

Futurabond, um dos primeiros 
sistemas adesivos autocondicio-
nadores do mundo

Pedido de patente da SingleDose, 
uma forma de aplicação prática 
e particularmente higiénica para 
diferentes preparados 

Ufi Gel hard C, o primeiro  
material de rebasamento duro 
direto em cartuchos do mundo 

2000



Twinky Star, o primeiro material de  
restauração à base de compómero 
colorido e fotopolimerizável, com efeito 
brilhante, do mundo

Grandio, o primeiro 
compósito nano- 
híbrido do mundo

Grandio Flow, o primeiro  
compósito nano-híbrido  
fluido do mundo

2001 2003



INVESTIGAÇÃO PARA A PRÁTICA 
ODONTOLÓGICA

O trabalho de investigação e desenvolvimento ocupa desde o 

início um lugar de destaque na VOCO. Para além da intensa 

atividade no terreno, os investigadores VOCO estão em contac-

to permanente com mais de 150 universidades e prestigiados 

centros de investigação por todo o mundo. Eles são responsá-

veis pelos controlos realizados aos produtos VOCO através de 

testes “in vitro”, a par de estudos clínicos e outros testes à sua 

segurança e desempenho. Os resultados destes testes inde-

pendentes, bem como a discussão dos mesmos com os colegas 

responsáveis pela investigação odontológica em várias universi-

dades e institutos de renome, abrangendo também novos con-

ceitos terapêuticos e os respetivos materiais, inspiram os futu-

ros esforços de investigação e desenvolvimento e o fabrico de 

produtos dentários inovadores.

Cooperação internacional com universidades e institutos 
a nível da investigação

A competência dos investigadores da VOCO goza de excelente 

reputação. A comprová-lo está o facto de a VOCO já ter assu-

mido um papel de destaque em vários projetos de investigação 

do Ministério da Ciência e Educação da Alemanha (BMBF). 

Entre os parceiros destes projetos encontram-se, entre outros, 

o Instituto Fraunhofer de Investigação de Silicatos (ISC, Wür-

zburg), o Instituto de Tecnologia Biomédica da Universidade 

de Rostock e a Escola Superior de Medicina de Hannover. Jun-

tando o seu próprio know-how na investigação à estreita coope-

ração com parceiros de nomeada categoria, desenvolveram-se 

novos sistemas de materiais e produtos inovadores. Estes per-

mitiram que a VOCO fixasse várias vezes novos padrões de exi-

gência no desenvolvimento de preparados dentários modernos. 

Ao mesmo tempo, a VOCO apoia várias faculdades de medi-

cina dentária, organizando conferências especializadas e cur-

sos práticos sobre várias temáticas. No âmbito das sessões de 

formação contínua “VOCO Dental Education”, lançadas pela 

VOCO, realizam-se regularmente cursos práticos para futuros 

dentistas. 

Para além disso, a VOCO tem dado especial atenção ao apoio a 

jovens cientistas que demonstrem uma dedicação extraordiná-

ria. É neste contexto que se realiza anualmente o concurso de 

investigação “VOCO Dental Challenge”, já há muito uma refe-

rência na disciplina. Neste concurso, os participantes têm a 

possibilidade de apresentar resumidamente os resultados das 

suas investigações, os quais são avaliados por três cientistas 

independentes e de credenciais firmadas. Os vencedores são 

galardoados com prémios monetários e apoios para a publica-

ção dos seus trabalhos. O objetivo deste concurso de investi-

gação é premiar e motivar jovens dentistas e cientistas da área 

odontológica, concedendo apoios ao trabalho destes jovens 

académicos. Ao mesmo tempo, a VOCO pretende contribuir 

para a promoção do panorama de investigação na Alemanha. 

 

Em conjunto com os nossos parceiros na indústria,  
      trabalhamos para o desenvolvimento de novas classes de       
    substâncias, em particular no domínio dos materiais,  
                              para aplicação no campo da saúde.     
   Na área da medicina dentária,  
         a VOCO tem-se afirmado há vários anos como  
                  um parceiro extremamente inovador.”
                            Dr. Herbert Wolter, Instituto Fraunhofer  
                            de Investigação de Silicatos (ISC), Würzburg

x-tra fil, material para 
restauração fotopolime-
rizável para incrementos 
até 4 mm

Structur Premium QM, compósito 
de alta estética em seringas QuickMix 
para a confeção de coroas e pontes 
provisórias

2005 2006

d e n t a l e d u c a t i o n
F o r m a ç ã o  é  

o  f u t u r o

d e n t a l c h a l l e n g e
I n v e s t i g a ç ã o 

p a r a  o  f u t u r o

Rebilda DC, sistema de 
dupla polimerização para 
a reconstrução de cotos e 
a cimentação de espigões 
intrarradiculares



PARCEIRO DOS MÉDICOS DENTISTAS

Futurabond DC SingleDose, o primeiro adesivo 
autocondicionador do mundo num blíster descar-
tável, para todos os compósitos fotopolimerizáveis, 
autopolimerizáveis ou de polimerização dual

Amaris, material de restau-
ração de alta estética, foto-
polimerizável, com um siste-
ma de cores revolucionário

Traypurol tabs, as primeiras  
pastilhas de limpeza do  
mundo para moldeiras e 
instrumentos

2007

i n t e r n a t i o n a l f e l l o w s h i p
s y m p o s i u m

“International Fellowship Symposium”, realizado em conjunto 

com médicos dentistas alemães e estrangeiros, sobre proble-

máticas atuais e os mais recentes métodos da prática odonto-

lógica. Desta forma, mantemos a estreita ligação com os nos-

sos contactos, ao mesmo tempo que vamos recebendo novas 

impressões dos profissionais no terreno. Além disso, a VOCO 

apoia círculos de qualidade com médicos dentistas e organiza 

conferências e cursos práticos em congressos e feiras, tanto na 

Alemanha como no estrangeiro.

A VOCO considera-se um parceiro dos médicos dentistas. 

Queremos fornecer-lhes produtos que possuam propriedades 

extraordinárias a nível de material e manuseamento, possibili-

tando assim um trabalho económico e célere. Por outro lado, 

enquanto parceiro experiente, estamos sempre disponíveis 

para os ouvir e ajudar. Os nossos departamentos de Assistên-

cia Científica e de Comunicação Científica dão total prioridade 

a um intercâmbio científico aberto com os médicos dentistas. 

Eles respondem a todas as perguntas sobre os nossos produ-

tos, bem como as diferentes formas de utilização, enriquecen-

do com a sua competência a organização de congressos cientí-

ficos ou ações de formação contínua.  

 

No centro de formação situado nas próprias instalações, a 

VOCO organiza regularmente seminários e cursos práticos para 

médicos dentistas e outros profissionais ligados à odontologia 

de todo o planeta. Um exemplo disso foi o ciclo de iniciativas 



PARCEIRO DOS DISTRIBUIDORES

Rebilda Post System, 
set completo para a 
reconstrução de  
dentes endodonciados

 “Os materiais dentários modernos  
      têm de estar à altura de uma série de exigências.    
      No âmbito de aprofundadas  
investigações sobre componentes, por nós realizadas,  
           os produtos VOCO obtiveram  
               excelentes resultados.“   
         Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Universidade de Rostock

Apresentação da primeira seringa de 
aplicação do mundo antigotejamento e 
antiescorrimento, baseada na inovadora 
Non-Dripping Technology (NDT®)

2008 2009

Atendimento e ações de formação contínua para  
médicos dentistas 
 

De fulcral importância para a nossa ligação com a prática da 

medicina dentária são os nossos especialistas em atendimen-

to técnico, cuja competência é aprimorada por ações de for-

mação regulares. Com base no seu vasto conhecimento técni-

co, prestam esclarecimentos sobre as características materiais 

e de manuseamento dos produtos VOCO em mais de quarenta 

países. Da mesma forma, tomam nota atentamente das neces-

sidades e sugestões individuais dos dentistas, estabelecen-

do-se assim como a sua primeira referência no contacto com 

a VOCO. Assim é-nos possível recolher constantemente novo 

feedback, útil para o desenvolvimento de produtos dentários 

modernos e práticos, bem como para novas formas de atendi-

mento. A disponibilização em várias línguas da informação téc-

nica dos produtos e respetiva aplicação, as instruções ilustra-

das, os catálogos de produtos em mais de 20 línguas, as infor-

mações para o paciente relativas aos produtos, bem como um 

portal de Internet sempre atualizado em várias línguas, fazem 

também parte da política de suporte ao cliente da VOCO.

A VOCO comercializa os seus produtos por todo o mundo recor-

rendo exclusivamente a distribuidores certificados na área den-

tária. A elevada qualidade dos nossos produtos, o vasto leque 

de produtos e a rapidez na distribuição fazem da VOCO um 

parceiro atraente e fiável na área odontológica. 

Assegurar uma distribuição fiável em conjunto com os 
parceiros de comercialização  
 
Os representantes especializados da VOCO apoiam ainda os 

distribuidores de produtos dentários em questões relaciona-

das com a comercialização. A eficiente rede de comunicação 

com os depósitos dos grossistas de produtos dentários, bem 

como o moderno software utilizado na distribuição, permitem-

nos processar de forma célere e meticulosa todas as encomen-

das. A VOCO continuará a investir no aprofundamento e expan-

são da colaboração com os seus parceiros de distribuição. 

Neste contexto, apostamos claramente no apoio prestado aos 

nossos parceiros, o que inclui ações de formação relacionadas 

com os produtos e webinars para os trabalhadores do comér-

cio dentário.  



 Através da iniciativa “VOCO Dental 

  Aid”, a VOCO tem apoiado vários  

 projetos de medicina dentária de 

cariz humanitário. Estes contam com a participação de volun-

tários nos mais variados pontos do planeta, prestando auxílio 

em missões de várias semanas a pessoas que têm escasso ou 

nenhum acesso ao sistema de saúde. Frequentemente estas 

populações habitam em regiões remotas e de difícil acesso, às 

quais os voluntários só conseguem chegar após superar inúme-

ros obstáculos. É precisamente nestas intervenções problemá-

ticas que se impõe dispor de material dentário de qualidade e 

facilmente aplicável.  

A VOCO reconhece o mérito e empenho dos profissionais odon-

tológicos envolvidos nestas iniciativas humanitárias, disponibi-

lizando-lhes de forma gratuita vários produtos do seu catálogo. 

Desta forma consegue prestar um valioso contributo para os 

cuidados dentários e a proflaxia da cárie entre as populações.

GrandioSO, material  
de restauração universal 
nano-híbrido, para os mais 
exigentes requisitos

GrandioSO Heavy Flow, 
material de restauração 
nano-híbrido fluido, de alta 
viscosidade

2010

APOIO A PROJETOS DE CARIZ HUMANITÁRIO

Entre as ações humanitárias apoiadas pela VOCO, encontram-

se projetos em regiões com fracas infra-estruturas médicas, 

como o da Gâmbia, na África Ocidental, dirigido desde 1995 

por médicos dentistas e estudantes universitários da Univer-

sidade Witten-Herdecke. No mais pequeno país africano, os 

pacientes das zonas rurais são tratados com recurso a uma 

simples terapia de restauração, no âmbito de um Atraumatic 

Restorative Treatment (ART) reconhecido pela Organização 

Mundial de Saúde, recomendado para regiões com fracas 

infraestruturas. O projeto concentra-se igualmente na forma-

ção e estabelecimento a nível nacional de profissionais locais 

(Community Oral Health Workers, COHW). O seu trabalho con-

siste em sensibilizar a população para a prevenção de doenças 

orais, bem como a terapia precoce da cárie com as possibilida-

des oferecidas pelo ART.

A VOCO apoia ainda os voluntários da Fundação Dentistas sem 

Fronteiras (Dentists Without Limits Foundation, DWLF, Nurem-

berga), os quais participam em missões no Sudeste Europeu, 

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

d e n t a l a i d

x-tra base, compósito 
fluido fotopolimeri-
zável para bases de 
restaurações

2011



Futurabond U, o primeiro 
adesivo universal de polime-
rização dual do mundo em 
SingleDose

Structur 3, compósito  
de alta estética para a  
confeção de coroas e pontes 
provisórias

2012 2013

África, Ásia e América Latina. Essas iniciativas permitem às 

populações mais necessitadas receberem tratamento bási-

co médico-dentário e receberem informação acerca de higie-

ne oral e medidas profiláticas, para além do estabelecimen-

to de “estações dentárias” e a formação de ajudantes locais. 

Entre os beneficiários da ajuda da VOCO encontram-se tam-

bém médicos dentistas que participam em iniciativas da  

“dentists and friends” (de Erlangen). Estes profissionais deslo-

cam-se por várias semanas a regiões remotas e com fraco aces-

so a cuidados de saúde, um pouco por todo o mundo. Nestas 

ocasiões colaboram de perto com voluntários de outras profis-

sões, ou organizações humanitárias dos países a que se deslo-

caram. Através do estabelecimento de estações de saúde geral 

e dentária, bem como a formação e integração de pessoal local 

nas mesmas, a iniciativa “dentists and friends” garante o seu 

apoio a projetos sustentáveis e presta ajuda. 

A VOCO publica regularmente crónicas sobre as iniciativas 

humanitárias com os médicos dentistas por si apoiados, ao 

abrigo do “VOCO Dental Aid”. Tanto na página web da VOCO 

como na sua newsletter é possível verificar as impressionan-

tes dificuldades inerentes a estas missões em condições adver-

sas, mas também os enormes êxitos conquistados graças à dis-

ponibilidade genuína e aos simples meios disponíveis, bem 

como à profunda gratidão manifestada pelas populações trata-

das. Estes relatos poderão eventualmente encorajar alguns lei-

tores a seguir as pegadas dos colegas que já se envolveram 

como voluntários. Em qualquer dos casos contarão sempre com 

o apoio da VOCO.

Para além disso, a VOCO também tem desenvolvido esforços a 

nível local e regional, apoiando várias instituições envolvidas 

na área social e de caridade de Cuxhaven e arredores. Estas 

iniciativas seguem uma linha cujo objetivo passa por envol-

ver a nossa empresa familiar em assuntos fora do meio empre-

sarial, criando laços com a localidade onde se situa e a respe-

tiva população. Entre as instituições beneficiadas encontram-

se várias creches e escolas, bem como associações de caráter 

social e outras iniciativas sociais a nível local.   

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

C. Laulan, www.enfantsdudesert.org

A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

C. Weber, www.kinderhimal.de



IonoStar Molar, ionómero de 
vidro para restaurações em ino-
vadoras cápsulas de aplicação

Bifix Temp, material de 
cimentação temporária para 
provisórios

2014

Futurabond M+, adesivo  
universal monocomponente  
em frascos



UM EMPREGADOR APETECÍVEL

preocupar-se com o horário dos jardins de infância, basta sim-

plesmente trazerem o seu filho. Na VOCO Food Lounge pode 

encontrar um ambiente gastronómico de requinte, com um 

menu marcado pela grande variedade, o que contribui para um 

ambiente de trabalho agradável para os nossos trabalhadores. 

Viver e trabalhar onde outros passam férias 
 

Cuxhaven, na costa do Mar do Norte, é uma das principais 

estâncias balneares na Alemanha, sendo portanto um popular 

destino turístico. Devido à sua proximidade do mar, património 

e oferta de lazer, Cuxhaven é o ambiente ideal para várias ativi-

dades. Os amantes da natureza em particular terão fortes moti-

vos para uma visita: as zonas balneares, classificadas como 

Património Natural da Humanidade pela Unesco, são uma das 

reservas naturais mais bonitas da Alemanha. Também a quali-

dade da água nas praias locais é excelente, como se pode com-

provar. As paisagens originais no estuário entre os rios Elba 

e Weser, assim como as ilhas Neuwerk e Helgoland consti-

tuem outras referências para os interessados em excursões. A 

sua proximidade da cidade costeira Bremerhaven, bem como 

de Bremen, serivida por um aeroporto internacional, tornam 

Cuxhaven ainda mais apetecível para os visitantes. Um forte 

argumento para visitar Cuxhaven é o facto de se adaptar perfei-

tamente a visitas com toda a família. Desde variadíssimos des-

portos como p. ex. vela ou kite-surf, até esplêndidas paisagens 

naturais até onde a vista alcança: Cuxhaven tem argumentos 

para cativar visitantes de qualquer idade.

A preocupação com dentes bonitos e ao mesmo tempo saudá-

veis cresceu de forma exponencial nos últimos anos. A procura 

por produtos modernos por parte de médicos dentistas aposta- 

dos em tratamentos de qualidade também conheceu um aumen- 

to substancial. A indústria dentária afirma-se portanto como 

um setor estável e orientado para o futuro, oferecendo diversas 

oportunidades profissionais e boas perspetivas a longo prazo. 

Os empregados da VOCO deparam-se com objetivos exigentes 

nas mais variadas áreas de trabalho. Seja na investigação e 

desenvolvimento, marketing e comercialização, seja na pro-

dução e fabrico: em cada área são desempenhadas tarefas de 

responsabilidade, com as mais variadas possibilidades de evo-

lução. Os trabalhadores beneficiam de um apoio individualiza-

do, através de ações de formação gerais ou técnicas. 

Aqueles que terminaram recentemente o percurso escolar têm 

a possibilidade de ingressar numa aprendizagem profissional, 

estruturada e qualificada, em diversas áreas, conquistando 

assim uma base sólida para o seu futuro profissional. Entre as 

profissões que podem ser aprendidas encontram-se a de téc-

nico de laboratório químico e técnico de produção química, 

comercial da indústria e especialista de gestão de armazém. 

Para os jovens que tenham concluído recentemente o secundá-

rio, abrimos-lhes a possibilidade de combinar os estudos uni-

versitários com o emprego, através do sistema integrado de 

licenciatura em Economia e formação profissional.

A VOCO é uma empresa familiar em que os seus valores são 

vividos de forma intensa, tornando-se peças fundamentais da 

nossa filosofia empresarial. O estilo de gestão cooperante, a 

hierarquia horizontal, os canais de decisão curtos e céleres, 

o trabalho de equipa para além de cada departamento e das 

fronteiras nacionais, tudo isto representa a forma de trabalhar 

na VOCO. As excelentes condições de trabalho não são alheias 

a uma combinação de tarefas interessantes e um agradável 

ambiente de trabalho, a que se junta uma estrutura que vai ao 

encontro das necessidades familiares. Nesse sentido, propor-

cionamos um sistema de trabalho com horário flexível, adap-

tado às necessidades individuais, possibilitando um equilíbrio 

entre o emprego e a vida privada. Além disso, a própria empre-

sa também está preparada para receber os filhos dos emprega-

dos, o que contribui para a harmonização entre família e tra-

balho: Na nossa “Milchzahn-Bande” (“O bando dos dentes 

de leite”), dispomos de educadores qualificados, que cuidam 

dos filhos dos nossos colaboradores. Assim, os jovens pais não 

terão de optar entre o emprego ou ver os filhos crescer, nem 

Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,  
o primeiro material de restauração de 
ORMOCER® nano-híbrido do mundo

2015
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