
SEPTODONT ADQUIRE TDV

Barueri, São Paulo, Brasil: 

Septodont Brasil Ltda., uma subsidiária da Septodont Holding anuncia a aquisição da TDV Dental Ltda., 
Pomerode, Santa Catarina, Brasil oficialmente a partir de 01 de Abril de 2014. Esta ação vem fortalecer 
a divisão de materiais para dentística da Septodont ao acrescentar uma linha acessória à categoria, 
contribuindo para o crescimento de sua linha de materiais restauradores.  

Esta aquisição dará à Septodont uma sólida presença industrial na América Latina. A TDV se beneficiará 
da presença da Septodont em 150 países, o que lhe possibilitará acesso a um mercado global mais 
amplo.

Ambas as empresas, Septodont Brasil Ltda. e TDV Dental Ltda. a princípio continuarão operando seus 
negócios como de costume.

A TDV Dental Ltda., gerida pelo proprietário Sr. Hans Ulrich Frank, é uma empresa de sucesso e a 
Septodont pretende construir suas bases em cima deste sucesso.  O Sr. Frank escolheu permanecer na 
empresa como consultor prestando suporte à nova gestão e o Sr. Alejandro Lareo é nomeado Gerente 
Geral da nova estrutura.  

A Septodont possui mais de 80 anos de experiência dedicados ao desenvolvimento e fabricação de 
produtos inovadores para os profissionais de odontologia. Desde sua fundação em 1932, a empresa vem 
fabricando uma extensa gama de produtos desde anestésicos locais, géis tópicos e agulhas a materiais 
para obturação e soluções inovadoras para a área de dentística.  A empresa emprega mais de 1000 
funcionários e possui unidades produtivas na França, América do Norte e Índia.  A Septodont possui uma 
rede de distribuição internacional que se dedica a atender às necessidades de profissionais de 
odontologia em mais de 150 países. 

A TDV Dental Ltda. foi fundada há 25 anos para fabricar produtos inovadores e de alta qualidade. No 
início, seu foco era utilizar tecnologia avançada e atrair profissionais altamente qualificados. Iniciaram 
suas atividades no Brasil e rapidamente expandiram seus negócios, promovendo seu produto em outros 
países.  Hoje, a TDV produz uma variada gama de materiais auxiliares para dentística restauradora e 
prótese, os quais podem ser encontrados em mais de 65 países.  
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