
A comunicação é dinâmica e influenciadora pois, em um mundo onde 
a diversidade cada vez mais se faz presente, a pluralidade das vozes 
só tende a enriquecer as relações. Por isso, há 23 anos o SINOG 
investe esforços para alcançar, por meio de diferentes canais, o 
maior número de pessoas e empresas com informações relevantes 
sobre a Odontologia Suplementar. Todo ano, o SINOG realiza uma 
extensa agenda de encontros, cursos, seminários e eventos, como 
o Simpósio de Planos Odontológicos – SIMPLO, todos focados no 
desenvolvimento de habilidades dos colaboradores e gestores das 
operadoras odontológicas, a fim de fortalecer a conexão entre todos 
os agentes do segmento. 



CONHECIMENTO COMPARTILHADO 

O SINOG, como legítimo representante das empresas de planos 

odontológicos, busca constantemente melhores soluções para o 

desenvolvimento do segmento. E um dos pilares da entidade está 

diretamente atrelado à disseminação de conhecimento, por meio 

de cursos, eventos, seminários e encontros que são realizados 

periodicamente.

Em parceria com a Universidade Corporativa ABRAMGE - UCA, 

desde 2015, o SINOG realiza o curso “Excelência em Gestão de 

Operadoras Odontológicas”, único e pioneiro no Brasil voltado 
para colaboradores e gestores, com o objetivo de auxiliar no 

desenvolvimento dos profissionais do segmento.

O curso já proporcionou a especialização de mais de 200 alunos de 

diversas áreas de operadoras, incluindo cooperativas odontológicas, 

seguradoras e autogestões, por meio de uma série de conteúdos, 

divididos em oito módulos, que oferecem subsídios necessários para 

uma visão mais estratégica do negócio. O curso é coordenado por 

Leandro Marques Ávila e Regina Juhas, profissionais que atuam com 
gestão de operadoras exclusivamente odontológicas há 16 e 23 anos, 
respectivamente.

As vagas são limitadas e as inscrições para a próxima turma podem ser 

feitas até o dia 23 de agosto.

Para mais informações, ligue (11) 3289-7299

ou acesse o portal sinog.com.br/cursos

O SINOG, por meio do sistema ABRAMGE/SINAMGE/SINOG, anuncia 

uma nova unidade de representatividade na cidade de Recife (PE), com 
o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento destinado a todos os 

associados e novos associados que atuam na região Norte e Nordeste. 

Entendendo que as novas ferramentas de comunicação também são 

fundamentais para atender as necessidades dos associados e que 

permitem uma maior interação com todos da região, o SINOG passa a 

disponibilizar nesta nova unidade sala de atendimento e reuniões com o 

uso de videoconferência conectando os associados com a sede do SINOG

em São Paulo, que possibilita o alcance de até 100 pessoas conectadas 
em uma reunião online.

SE LIGA

AMPLIANDO HORIZONTES
NO MERCADO DA ODONTOLOGIA
SUPLEMENTAR

CHECK-UP
ODONTOLÓGICO 

O escritório está localizado na Avenida Engenheiro da Góes, 60 – Sala 1434 – JCPM Trade Center – no bairro Pina.

Para mais informações, entre em contato com Cecília Ribeiro pelo telefone: (81) 2122-8139

ou e-mail: abramgenordeste@abramge.com.br

SINOG

Avenida Engenheiro da Góes, 60 – Sala 1434 – JCPM Trade Center – no bairro Pina.



ASSOCIADOS AO 
SINOG TÊM BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS

VOCÊ 
SABIA

A região Nordeste apresentou o maior crescimento em número de beneficiários de planos
odontológicos nos últimos três anos (março/17 a março/19), com 23,73%. Conversamos com
Cleiton Gurgel, diretor-presidente da ATEMDE ODONTO, associada ao SINOG desde 1998,
e também diretor do SINOG desde 2011, para falar sobre a perspectiva do executivo em relação
ao segmento odontológico na região Nordeste, em especial no Estado da Bahia, onde a operadora atua.
Confira a seguir:

A região Nordeste apresentou o maior crescimento em número de beneficiários de planos odontológicos nos últimos 
três anos (março/17 a março/19), com 23,73%. Com uma notada representação regional, como a ATEMDE ODONTO 
avalia o impacto desse crescimento na região Nordeste?

Acredito que as pessoas estão cada dia mais incorporando o plano odontológico às suas necessidades. As empresas 

também estão mais conscientes da necessidade de trazer benefícios para seus funcionários como um meio de melhorar 

a relação de trabalho. Esta visão já é uma realidade na região Sul do país e agora está chegando ao Nordeste. Atribuo 

desta forma o crescimento dos usuários de planos na região. 

A Bahia é o Estado que detém a maior participação em número de beneficiários
(1,4 milhões), sendo que 10,2% dessa população possui um plano odontológico. Como você enxerga o potencial 
crescimento do segmento nesta região nos próximos anos?

A Bahia possui um parque industrial de serviços e comercial bastante desenvolvidos. Isso faz com que empresas tenham 
programas de benefícios bem estruturados. A retenção e a saúde de seus funcionários são fatores importantes para 

estes segmentos e muitas empresas contratam planos odontológicos enquanto não podem oferecer planos médico-

hospitalares. Outro fator é que a população está se conscientizando para manter um plano odontológico para a família, 

OPERADORA CONTA SUA EXPERIÊNCIA 
COMO REPRESENTANTE REGIONAL

PAPO COM OPERADORAS 

O Termo de compromisso nº 23/2017, assinado entre o SINOG e a ANS, 

autoriza as operadoras exclusivamente odontológicas, associadas ao SINOG

com até 500 mil beneficiários, a disponibilizar atendimento telefônico 
eletrônico (URA) durante 24 horas, sete dias por semana, para os casos de 

Urgência e Emergência.

Os atendimentos prestados fora do horário comercial, finais de semana e 

independentemente de ser contratado por meio da empresa.

Além disso, a Bahia é o Estado do Nordeste que mais tem operadoras de planos exclusivamente odontológicos (28,6% do 
total). De modo geral, como a sua operadora vem se preparando para oferecer serviços que atendam cada vez mais as 
necessidades dos beneficiários?

Um dos fatores que pode contribuir com o crescimento de uma operadora odontológica é a Tecnologia de Gestão do Plano. 

Com o advento da internet é fundamental que as operadoras se integrem a este fenômeno e não importa o tamanho dela. As 
operadoras estão procurando os meios de conseguirem um contato mais próximo com o consumidor, por meio de parcerias e 

até mesmo pelos próprios departamentos de vendas. Isso porque que as estruturas de vendas terceirizadas, por motivos de os 
planos odontológicos terem um ticket médio acessível, nem sempre trazem muita motivação para mobilizar os corretores do 
mercado.

Quais fatores você acredita serem determinantes para o contínuo crescimento do segmento odontológico, em especial na 
região Nordeste?

Uma tecnologia que busque aproximar a operadora do mercado consumidor, além de uma relação mais saudável com a rede 

de cirurgiões-dentistas credenciados.

feriados podem ser realizados eletronicamente, já os efetuados no horário 

comercial necessitam de atendentes devidamente treinados.

O benefício às operadoras é resultado de intensa negociação da entidade 

com a Diretoria de Fiscalização – DIFIS, do órgão regulador, entendendo 

que o mercado das operadoras exclusivamente odontológicas possui 

peculiaridades.

VOCÊ
SABIA



MELHORES PRÁTICAS DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA NA 
ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR

Curso de média duração com
64 horas/aula, dividido em oito módulos 
aos sábados, destinado aos profissionais 
que atuam ou desejam atuar em 
operadoras de planos odontológicos.

Inscrições a partir de 9 de maio de 2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 31/08 à 
23/11/2019
LOCAL: Sede do SINOG
Rua Treze de Maio, 1.540  
Bela Vista – São Paulo/SP 
ACESSE: sinog.com.br/cursos

Saúde Suplementar:
Desafios e Perspectivas - As 
transformações de um setor dinâmico.

DATA: 22 e 23/08/2019 
HORÁRIO: 9h às 18h15 (primeiro dia) e 
9h às 13h40 (segundo dia)  
LOCAL: Hotel Renaissance
Alameda Santos, 2233
Cerqueira César São Paulo/SP 
ACESSE: abramge.com.br/congresso

SAVE THE DATE!

SIMPLO - Odontologia 5.0: a força 
da transparência, ética e inovação na 
transformação do segmento.

DATA: 7 e 8 de maio de 2020 
LOCAL: Centro Fecomércio de Eventos 
Rua Doutor Plínio Barreto, 285 
Bela Vista – São Paulo/SP 
ACESSE: portal.sinog.com.br/simplo

Todas as operadoras de planos odontológicos

e médico-hospitalares terão que adotar práticas mínimas 

de governança corporativa, um conjunto de práticas que 

visa melhorar a qualidade da gestão empresarial. O objetivo 

é preservar ao longo do tempo os valores da instituição e 

zelar pela transparência, equidade, prestação de contas 

e responsabilidade corporativa. A iniciativa faz parte da 

Resolução Normativa nº 443, que foi adotada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e passa a valer a 

partir de março de 2023.

O mercado de planos odontológicos possui 24,5 milhões de 

beneficiários e oferece cobertura para 11,6% da população. 
Para um segmento com essas dimensões, a governança 

corporativa pode estimular a adoção de mecanismos de 

controle interno e externo, por meio de ações e processos 

que estejam alinhados aos objetivos financeiros e sociais 
da companhia, além de contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento do segmento.

Uma questão importante para a Odontologia Suplementar é 

o custo de implantação e de manutenção de uma estrutura 

de governança corporativa em comparação ao volume 

financeiro transacionado no segmento. Isso porque o ticket 
médio de um plano odontológico é equivalente a R$ 19, 
enquanto o de um plano médico-hospitalar alcança R$ 362. 
O faturamento mensal médio de uma operadora de plano 

odontológico é de R$ 500 mil reais, enquanto a de uma 

operadora de plano médico-hospitalar é de R$ 8 milhões. 

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

Independentemente do faturamento, ambas as
modalidades terão que implementar a governança 

corporativa. E isto é um grande desafio para o segmento.

A norma estabelece como obrigatório para as operadoras 

de grande e médio porte o envio anual do Relatório de 

Procedimentos Previamente Acordados (PPA), a partir de 

março de 2023 e, no caso de não envio, a ANS poderá adotar 

alguma medida punitiva, que pode ir desde a advertência até 

a abertura de processo sancionador com aplicação de multas.

CURSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE 
OPERADORAS ODONTOLÓGICAS

24ª CONGRESSO ABRAMGE E 15º 
CONGRESSO SINOG 

15º SIMPÓSIO DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS – SIMPLO


