
Adaptar-se é condição essencial da humanidade. Quem não tem a capacidade de se 
adequar às constantes transformações do mundo, certamente terá bem menos chances 
de “sobreviver”. Em um cenário econômico que se modifica o tempo todo, o SINOG 
percebeu a necessidade de se reinventar a fim de se adaptar ao mercado e colaborar cada 
vez mais para o fortalecimento da Odontologia Suplementar. Para tanto, em fevereiro 
de 2018, a entidade alterou o seu estatuto social e, desde então, permite que empresas 
como cooperativas, autogestões, seguradoras e demais pessoas jurídicas possam ser sócias 
colaboradoras, além das odontologias de grupo que já integram o quadro associativo 
efetivo. Todos os associados podem participar das atividades e eventos realizados pelo 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog, como o SIMPLO, com condições especiais. Informe-se e 
junte-se a nós! 



PLATAFORMA 
OFERECE ANÁLISE 
CRITERIOSA DA 
SAÚDE SUPLEMENTAR 

JÁ SE CONECTOU HOJE?

Desenvolvida pelo departamento econômico do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog e a Universidade 
Corporativa Abramge – UCA em 2016, o Saúde 
Dados® é a 1ª primeira plataforma de inteligência de 
mercado direcionada à Saúde Suplementar.  Ela foi 
desenhada com o intuito de simplificar as decisões 
de gestores e auxiliar no planejamento das empresas, 
permitindo uma análise mais criteriosa do mercado. 

Com as funcionalidades de aplicação de filtros, gráficos 
interativos e a comparação entre diferentes operadoras, 
além de uma área de publicações, com análises 
consolidadas do setor, a plataforma está disponível 
gratuitamente para associados ao SINOG e para 
hospitais, agências de classificação de risco, corretores 
de valores e fundos de investimentos, mediante a uma 
licença anual.   

Desenvolver novas formas de comunicação no ambiente corporativo 
é fundamental para o crescimento sustentável de uma empresa. 
Estar antenado com as novidades tecnológicas pode refletir nos 
resultados apresentados, além de permitir maior interação com todos 
os públicos de interesse. Também, permite estar sintonizado com métodos 
mais eficazes e que simplificam o dia a dia das pessoas. 

Atento a esta realidade, há um ano o SINOG investe na comunicação digital 
para alcançar o maior número de pessoas e empresas, com informações relevantes 
sobre a atenção primária à saúde bucal e disseminando conhecimento acerca da 
Odontologia Suplementar. Conheça a trajetória de nossa entidade por meio das 
redes sociais e acompanhe, em tempo real, toda a cobertura do Simpósio de Planos 
Odontológicos (SIMPLO).  Curta e compartilhe nosso conteúdo, fortalecendo a 
comunicação digital! 

SIGA-NOS: 

SE LIGA

CHECK-UP  
ODONTOLÓGICO 

facebook.com/osinog linkedin.com/company/osinog @sinog

youtube.com/sinog @sinogbr

O Saúde Dados® permite, de maneira simples, a análise 
do enorme conjunto de informações das operadoras de 
planos médicos e odontológicos extraídos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e atualizadas 
trimestralmente.  

“O sistema de busca da plataforma permite que 
o usuário navegue na dimensão financeira das 
operadoras, crie consultas de forma rápida e precisa, 
obtendo insumos importantes para realizar análises 
econômico-financeiras dos planos de saúde, sejam eles 
médico-hospitalar ou odontológico”, afirma Marcos 
Novais, economista-chefe do SINOG. 

Para mais informações sobre a plataforma, entre em 
contato pelo e-mail:  
contato@abramge-uca.com.br 



QUAL A IMPORTÂNCIA DO SINOG PARA A UNIODONTO UBERABA? 
O SINOG representa as maiores e melhores operadoras de planos odontológicos do Brasil, por isso, buscamos 
exemplos de gestão e a excelência nos processos internos e no atendimento aos beneficiários, clientes e 
profissionais credenciados em nossa rede.  

EM UM CENÁRIO ECONÔMICO CONTURBADO COMO O QUE ESTAMOS VIVENDO NOS ÚLTIMOS ANOS, COMO 
A UNIODONTO ENFRENTA OS DESAFIOS? 
Estamos sempre buscando os melhores exemplos, com uma gestão eficiente e qualificada, implementando novas 
tecnologias e cada vez mais próximos de nossos cooperados. 

A UNIODONTO JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA EDIÇÃO DO SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS (SIMPLO)? 
O QUE ESPERA DO EVENTO NESTE ANO? 
Já participamos e, neste ano, participaremos novamente. Nossa expectativa é obter novos conhecimentos, como 
inovações tecnológicas e soluções para o melhor desempenho de nossa operadora. 

COMO VOCÊ AVALIA A TEMÁTICA “RESILIÊNCIA E ADAPTAÇÃO: OS CAMINHOS PARA A SOBREVIVÊNCIA DA 
ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR”? 
Tanto a adaptação quanto a integração em ambientes complexos e incertos nos obrigam a buscar novos 
paradigmas. Na Odontologia Suplementar não é diferente, ainda mais com um cenário desfavorável, em que as 
operadoras possuem um ticket médio inferior às operadoras médicas e são tratadas com as mesmas exigências pelo 
órgão regulador. 

NA SUA OPINIÃO, QUAL A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA E ADAPTAÇÃO NO MUNDO CORPORATIVO? 
Temos que estar sempre nos adaptando ao novo, principalmente no mundo corporativo que está em constante 
movimentação com a entrada de novos paradigmas comerciais, que nos obrigam a caminhar em direção à eficiência 
e qualidade. 

COOPERATIVAS TAMBÉM ESTÃO NO SINOG

Washington Tadeu Nascimento, diretor-presidente da Uniodonto Uberaba, 
primeira cooperativa odontológica a se unir ao SINOG, em dezembro de 2018, 
compartilha a experiência sobre essa parceria e a perspectiva sobre o cenário da 
Odontologia Suplementar, que está em constantes transformações.  

PAPO COM OPERADORAS

O SINOG é a única entidade patronal que tem 
competência para realizar anualmente as negociações 
de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de seus 
representados com os sindicatos laborais de todo o Brasil. 

As CCTs são resultado das discussões em torno das 
pautas apresentadas pelos sindicatos dos trabalhadores 
de cada região, no que tange a remuneração, benefícios 
e condições de trabalho que envolvem os colaboradores 
celetistas das operadoras que atuam na modalidade de 
Odontologia de Grupo.

É importante que todas as empresas, associadas ou não 
ao SINOG, participem das assembleias que definem os 
parâmetros das negociações coletivas, pois elas dizem 
respeito à relação da empresa com o seu capital humano. 
Em 2018, ocorreram 22 negociações coletivas, com 
resultados satisfatórios para ambos os lados.

Você 
Sabia



LGPD: O QUE MUDA?
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EXPEDIENTE

Destinado aos profissionais que atuam 
ou desejam atuar em operadoras de 
planos odontológicos.

DATA: 31/08 à 23/11/2019 
LOCAL: Sede do SINOG 
Rua Treze de Maio, 1.540   
Bela Vista – São Paulo/SP  
SAIBA MAIS PELO PORTAL: 
www.sinog.com.br/cursos

A visão jurídica da sustentabilidade da 
saúde suplementar. 

DATA: 13 de maio de 2019 
LOCAL: Hotel Renaissance 
Alameda Santos, 2.233 
Jardim Paulista – São Paulo/SP 
SAIBA MAIS PELO PORTAL: 
congressojuridico.abramge.com.br

Evento exclusivo para associados ao 
SINOG para elucidação de dúvidas 
quanto à regulamentação da ANS.

DATA: 28 de maio de 2019
LOCAL: Sede do SINOG
Rua Treze de Maio, 1.540
Bela Vista – São Paulo/SP
SAIBA MAIS PELO PORTAL: 
www.portal.sinog.com.br/eventos-
institucionais

Se você ainda não leu nada sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), pode ir se preparando. Ela 
vai mudar radicalmente o modo como as empresas, 
inclusive as operadoras de planos de saúde lidam com 
as informações. Mesmo sem entrar em vigor, a LGPD, 
que vigorará a partir de agosto de 2020, veio para 
proteger os dados pessoais, tanto no formato físico 
quanto no digital, e já está movimentando todos os 
mercados, especialmente o de Saúde Suplementar.  

Em um mundo cada vez mais tecnológico você 
já paroupara pensar quantas informações pessoais 
estão disponíveis? Atento à necessidade de elucidar 
e disseminar conhecimentos sobre o tema para 
as operadoras associadas, o sistema ABRAMGE/
SINAMGE/SINOG realizou em abril o workshop 
“O impacto da nova Lei de Proteção de Dados 
na Saúde Suplementar”. 

Especialistas do Pinheiro Neto Advogados explicaram 
sobre a necessidade de se adequar à Lei antes 
mesmo dela entrar em vigor. A partir do próximo 
ano as empresas terão que provar que começaram a 
tomar providencias a fim de atender às solicitações 
determinadas pela LGPD, principalmente no quesito 
transparência e segurança. Também ressaltaram a 
importância dos profissionais que estarão envolvidos 
neste processo, como o controlador que é responsável 
pelas decisões referentes ao tratamento do dado. 
Os especialistas também ressaltaram que todos dentro 

da companhia devem entender o papel que lhe cabe, 
uma vez que as empresas terão que garantir a 
transparência e o direito de acesso às informações 
de forma clara, objetiva e simples. Além disso, 
algumas medidas serão necessárias para a adaptação 
à nova Lei: mapeamento geral, distribuição interna 
de responsabilidades, implementação de processos 
controlados, estabelecimento de obrigações contratuais, 
obtenção e verificação de consentimento e medidas de 
segurança.  

Fique atento ao tema e procure mais informações em 
nossos informativos ou no portal do SINOG. 

CURSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE 
OPERADORAS ODONTOLÓGICAS 3º CONGRESSO JURÍDICO OFICINA ANS – DIDES




