Amyr Klink fala sobre a importância da adaptação à
sobrevivência durante a 14ª edição do SIMPLO
São Paulo, 9 de maio de 2019 – Nesta manhã, Amyr Klink, palestrante, escritor e
comandante de navegações, apresentou o painel inaugural O desafio de se reinventar no
Simpósio de Planos Odontológicos – SIMPLO, que é organizado pelo Sindicato Nacional da
Empresas de Odontologia de Grupo – SINOG.
Para Klink, o que era apenas uma brincadeira em Paraty, tornou-se anos depois uma
travessia em alto mar e sua razão de vida. “Após dois anos construindo o barco, iniciei a
viagem e busquei me preparar para muitas situações que poderia vivenciar, porém o mais
importante foi me adaptar a elas. Quando temos o privilégio de ser protagonista da nossa
própria história conseguimos ter uma visão completamente diferente sobre a experiência
vivida”, comenta.
O escritor contou que enfrentou muitos desafios, que foram a mola propulsora para ele
continuar e ter ainda mais força para atingir os objetivos traçados. “Só é possível resolver
um problema quando o abraçamos e foi exatamente o que fiz. E, na minha opinião, esse é o
caminho para todos. No final de uma travessia, quando soltei a âncora, 30 metros da costa
do Brasil, fiquei feliz por uma única razão: cumpri meu plano”.
Além disso, o navegador ressaltou sobre a satisfação de elaborar, executar e ser bemsucedido em um projeto. Mas, foi categórico ao afirmar que o que temos de mais importante
não é o sucesso ou algo material, como os barcos que possui. “Hoje, digo, sem nenhuma
dúvida, que nosso maior patrimônio não são os imóveis, carros ou investimentos que
possamos ter, mas as experiências que vivemos e, consequentemente, as histórias que
construímos”, conclui.
O evento chega a sua 14ª edição, com o tema Resiliência e adaptação: os caminhos para a
sobrevivência da Odontologia Suplementar”, que se inspirou em um dos princípios da
Teoria de Charles Darwin sobre a Evolução das Espécies, que se refere àqueles que melhor
se adaptam ao ambiente têm mais chances de sobrevivência.
Confira a programação no site http://sinog.com.br/simplo/programacao/
Sobre o SIMPLO
O SIMPLO é uma realização do SINOG e da Universidade Corporativa ABRAMGE (UCA), em parceria com a Associação Latino
Americana de Serviços Privados de Saúde (Alami). Desde 2006, o evento apresenta ao público conteúdos e discussões que
fazem parte da rotina das operadoras de planos odontológicos. Entre eles, novas tecnologias, processos e métodos para o
aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação do mercado, a aplicação de modelos de gestão diferenciados, tendências
que indiquem a evolução do relacionamento entre operadoras, prestadores de serviços e consumidores, entre outras
novidades e abordagens que formarão o novo cenário do segmento.
Sobre o SINOG
O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo foi criado em 1996 com o objetivo de atuar como agente de
crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, colaborar no desenvolvimento técnico-científico
da categoria, definir padrões mínimos de qualidade e de gestão, divulgar e ampliar o conceito de odontologia de grupo
como agente facilitador do acesso à assistência de saúde bucal da população e promover a integração das empresas junto

à classe odontológica. Atualmente, a entidade reúne empresas de odontologia de grupo em todo o país, responsáveis pelo
atendimento de 24,2 milhões de beneficiários, através de uma estrutura de mais de 317 mil cirurgiões-dentistas.

