
Há um provérbio africano que diz: “Se quer ir rápido, vá sozinho. 
Se quer ir longe, vá acompanhado”. A união é essencial não 
apenas para as pessoas, mas, também, às empresas. O SINOG 
é a mais importante entidade, associativa e sindical, que 
representa as operadoras de planos exclusivamente odontológicos, 
independentemente de seu porte – pequeno, médio ou grande. Com 
um extenso potencial de mercado a ser conquistado, a união como 
ferramenta de solidez e perenidade é necessária ao segmento. Ao 
longo dos 22 anos de existência, a entidade tem a importante tarefa 
de manter o equilíbrio da Odontologia Suplementar perante os órgãos 
que regulamentam o mercado e as entidades de classe. Conheça 
esse trabalho que vem sendo realizado e, certamente, sua operadora 
se interessará em ser uma associada. E para quem já é associado, 
a participação e o apoio continuam sendo importantes para que as 
metas sejam alcançadas. Afinal, para que um quebra-cabeça faça 
sentido, é essencial todas as peças estarem juntas.     

ONDE SUA 
EMPRESA 
QUER ESTAR? 



TERCEIRA IDADE É O PÚBLICO MAIS 
EXPERIENTE QUANDO O ASSUNTO 
É SAÚDE BUCAL 

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2018, aponta que em 2060 um a cada quatro brasileiros 
terá mais de 65 anos. Atualmente, o grupo de pessoas idosas no 
País representa 9,2% e passará para 25,5%, no período analisado. 
Esse público está conectado e buscando cada vez mais a se adaptar 
a um mundo em constante transformação. Mulheres e homens cada 
vez mais ativos, preocupados com a saúde e bem-estar e cheios de 
vitalidade. Podemos dizer que bem diferentes da imagem dos idosos 
nas décadas de 1980 e 1990, em que a maioria tinha algum problema 
bucal e não o tratava, seja porque desconheciam ou porque 
não tinham acesso aos serviços odontológicos para realizar os 
cuidados necessários. 

Faça uma análise rápida. Seus avós usavam dentaduras? 
Provavelmente a resposta será sim. E pensando nos seus pais, houve 
uma mudança de comportamento? E você atualmente toma os devidos 
cuidados para manter os dentes saudáveis? Hoje, a população acima 
dos 59 anos está mais preocupada com o sorriso e, principalmente, 
com a saúde bucal. Eles visitam os cirurgiões-dentistas periodicamente 
e tratam ou previnem problemas, que podem ser facilmente 
administrados para que não haja complicações. E algumas operadoras 
de planos odontológicos estão atentas a esta realidade e 
se preparando para atender prontamente esse público cada vez 
mais exigente.

Para se ter uma ideia, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018 
houve um acréscimo de 16,2% de adesões dessa faixa etária, 
o que corresponde a 251 mil vidas. Diante deste cenário, a sua 
operadora está preparada para atrair esse público mais experiente 
e que entende a importância dos cuidados com a saúde bucal? Se 
você já faz isso, parabéns. Mas, do contrário, prepare-se para não 
perder a oportunidade de atender a este nicho e fidelizar uma nova 
clientela que, nos últimos tempos, foi a que mais contratou planos 
odontológicos no País.

Amigo leitor,

É com imensa satisfação que compartilho com você o mais novo projeto do 
Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo, o SINOG em Dia. 
Antes de tudo, gostaria de dizer que esta é mais uma oportunidade para que 
possamos colaborar com o dia a dia das operadoras de planos odontológicos
no Brasil, por meio de temas que permeiam importantes acontecimentos 
do segmento.

Nesta publicação, traremos às operadoras de planos odontológicos e profissionais 
da área informações que abordem temas atuais e relevantes, permitindo a 
conexão entre todos os agentes do segmento e uma maior aproximação do público 
com a entidade. 

A importância de uma associação para as operadoras odontológicas é um dos 
assuntos que trazemos nesta edição. Por isso, apresentaremos a opinião de uma 
de nossas associadas, ressaltando os benefícios oferecidos às operadoras.

PALAVRA DO PRESIDENTE 

CHECK-UP
ODONTOLÓGICO 

Esperamos que goste desta nova ferramenta de comunicação, produzida com o intuito de estar “em dia” com as operadoras 
e colaboradores de planos odontológicos. E se você ainda não conhece o nosso evento SIMPLO – Simpósio de Planos 
Odontológicos, aproveito a oportunidade para convidá-lo para participar da edição deste ano. 

Boa leitura!
Geraldo Almeida Lima, presidente do SINOG
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Regina Salgado, diretora da OdontoGroup, conta uma pouco da experiência da 
operadora como associada ao SINOG. 

Há quanto tempo a OdontoGroup é associada ao SINOG?
A OdontoGroup é associada ao SINOG há mais de 10 anos. A seriedade da 
instituição, seus objetivos e o profissionalismo de seu quadro de colaboradores 
foram, sem dúvidas, fatores determinantes para esta associação.

Qual a importância da entidade à OdontoGroup?
O SINOG sempre traz para a operadora, por meio de seus eventos e 
publicações, novas formas de pensar o desenvolvimento da operação. 
Além disso, oferece suporte nas demandas com a ANS. A entidade também 
possui comissões técnicas de diversas áreas do nosso segmento, grupos que 
colaboram para que as operadoras se atualizem sobre as novidades do setor. A 
entidade pleiteia ações e mudanças benéficas ao segmento tanto junto à ANS
quanto outras entidades públicas e privadas.

ODONTOGROUP COMPARTILHA 
EXPERIÊNCIA JUNTO AO SINOG

As operadoras de planos odontológicos associadas ao 
SINOG têm muitos benefícios. Entre eles, podemos destacar 
a possibilidade de participar das oficinas realizadas pela 
ANS na sede da entidade. A primeira edição deste ano, 
referente ao Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 
(IDSS) e a Troca de Informação de Saúde Suplementar 
(TISS), ocorreu no dia 23 de janeiro com as participações 
de Júlio Di Maio, coordenador de monitoramento da 
Diretoria de Desenvolvimento Setorial da ANS e Rosana 
Neves, coordenadora na Gerência de Estímulo à Inovação e 
Qualidade Setorial da Diretoria de Desenvolvimento Setorial 
da ANS.

Na ocasião, os participantes que estavam na sede da 
entidade, ou por videoconferência, puderam sanar dúvidas 
quanto ao envio de dados que compõem a TISS à ANS. 

PAPO COM OPERADORAS 

Além disso, tiveram a oportunidade de entender melhor o 
Programa de Qualificação de Operadoras, que determina o 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS.  
“O evento foi muito bom e interativo. Pelo nível das 
perguntas, percebemos que as pessoas estão interessadas 
e acompanhando o processo. Além disso, é uma excelente 
oportunidade para a ANS se aproximar das operadoras, 
estabelecer um diálogo direto e perceber as dificuldades”, 
afirma Di Maio.
“Este tipo de oportunidade nos permite ouvir as operadoras 
para qualificar ainda mais o trabalho da Agência. Acredito 
que é imprescindível entender quais são as dificuldades 
encontradas por todos os níveis de profissionais”, diz Rosana. 

Vale ressaltar que as próximas oficinas ocorrerão nos meses 
de março (DIFIS), abril (DIPRO) e maio (DIDES). Para mais 
informações acesse o portal www.sinog.com.br.

VOCÊ 
SABIA

Como a empresa avalia a parceria com o SINOG? Quais os benefícios obtidos?
É uma parceria sempre positiva. Além do exercício dos propósitos, também nos proporciona conhecer outras operações e 
realidades no mercado da Odontologia Suplementar. O SINOG é um dos fundadores da UCA (Universidade Corporativa da 
ABRAMGE), que oferece inúmeros cursos específicos ao segmento. Além disso, a própria entidade realiza oficinas com agentes 
importantes e simpósios. 

O que a OdontoGroup espera do SINOG?
Eu acho que seria bastante interessante se o SINOG, com sua equipe jurídica e contato com as diretorias da ANS, traduzisse 
as normas editadas nas entrelinhas, naqueles pontos que geram dúvidas quando a operadora vai implantar as normativas. 
Acredito que ajudaria bastante o operacional se as normas tivessem FAQ, visto que nem todas as associadas têm suporte 
jurídico para fazer essa tradução. Seria uma forma de promover entendimento único das normas editadas. Outro ponto que 
gostaria de sugerir, como associada distante geograficamente da sede da entidade, é que cada vez mais tenham cursos que 
possam ser acompanhados remotamente, pois está cada vez mais complicada a participação presencial dos colaboradores. 
A possibilidade de acompanhar de maneira remota certamente promoverá mais conhecimento e especialização do mercado

Caso tenha interesse em participar desta seção, entre em contato conosco.

ASSOCIADAS AO SINOG 
PODEM PARTICIPAR DE 
OFICINAS EXCLUSIVAS DA ANS



SIMPLO 2019 – RESILIÊNCIA E 
ADAPTAÇÃO: OS CAMINHOS PARA A 
SOBREVIVÊNCIA DA ODONTOLOGIA 
SUPLEMENTAR 

OFICINAS ANS 

MEIOS DE REGULARIZAÇÃO 
DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

Data: 9 e 10 de maio de 2019 
Horário: 8h30 às 19h30 (dia 9) 
e 8h às 16h30 (dia 10) 

Local: Centro Fecomércio de Eventos  
Rua Doutor Plínio Barreto, 285  
Bela Vista – São Paulo/SP 

Inscreva-se pelo portal 
www.sinog.com.br/simplo

DIFIS
Data: 19 de março de 2019
Horário:  9h às 13:30h 

DIPRO
Data: 04 de abril de 2019
Horário:  9h às 17h

Local:  Rua Treze de Maio, 1540 
Bela Vista – São Paulo/SP

Inscreva-se pelo portal 
www.sinog.com.br
Eventos exclusivos aos associados SINOG.

O empresário individual possui natureza jurídica de pessoa 
natural, porém cadastro no CNPJ, trazendo diversos 
questionamentos sobre a regularidade da oferta de 
assistência à saúde na modalidade coletiva empresarial, que 
culminou na publicação de uma norma específica da ANS 
para regulamentar a matéria – Resolução Normativa nº 432.

Por esse normativo, ficou definido que para a contratação 
de plano coletivo, o empresário individual (MEI) deverá 
apresentar sua regularidade cadastral junto à Receita 
Federal. Constatada a ilegitimidade do contratante, que 
deve ser verificada ao menos no aniversário do contrato, 
a operadora poderá rescindir o contrato, realizando a 
notificação prévia com 60 dias de antecedência e informando 
que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste 
prazo, a regularidade do registro nos órgãos competentes. 
A manutenção do contrato, após esse prazo, equipara-se, 
para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar.

Porém, nos casos em que um CNPJ está inativo na Receita 
Federal, não existe a possibilidade de reativá-lo. Desse modo, 
se determinado empresário individual vier a ter seu CNPJ 
inativado, a única forma de regularização seria a abertura de 
um novo CNPJ. Contudo, a regulamentação da ANS vigente 
exige que o CNPJ esteja ativo e regular há mais de seis 
meses para a contratação por um empresário individual e o 
prazo para a regularização perante a operadora é de apenas 
60 dias.

AGENDA

CONSULTORIA REGULATÓRIA 

SINOG - Diretoria: Geraldo Almeida Lima, presidente; Antonio Laskos, diretor-executivo. Assessoria de Comunicação e 
Marketing: Luis Fernando Russiano e Camila Pupo. XCOM - Coordenação do projeto: Daniel Bruin e Alexandre Tsuneta. 
Produção de conteúdo: Andréa Almeida e Luana Ferreira. O SINOG em Dia é uma publicação direcionada ao segmento de 
Odontologia Suplementar com o intuito de trazer importantes informações às operadoras de planos odontológicos, profi ssionais 
da área e colaboradores da entidade. SINOG – Rua: Treze de Maio, 1.540 - (11) 3289-7299 – sinog.comunicacao@sinog.com.br
Projeto Gráfi co XCOM - www.xcom.net.br - (11) 2898-7474.

EXPEDIENTE

Desse modo, o SINOG tem buscado entendimento perante 
a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos (DIPRO)
de que seria razoável e prudente dispensar a exigência 
do referido prazo de seis meses nas hipóteses em que se 
tratar de mesmo empresário individual e que o novo CNPJ, 
para essa finalidade, seria considerado sucessor do que 
foi utilizado na contratação do plano coletivo empresarial, 
garantindo a continuidade da assistência odontológica 
prestada, sem interrupção. 

A sugestão apresentada pelo SINOG tem a prerrogativa de 
compatibilizar os aspectos práticos operacionais inerentes às 
formas de regularização de um CNPJ inativo (os quais exigem 
a criação de novo CNPJ) e está sendo apreciada pela DIPRO, 
que levará o tema para deliberação da diretoria Colegiada da 
ANS, que se espera poder, em breve, oferecer uma resposta 
às operadoras associadas. 


