Plataforma oferece análise criteriosa da Saúde
Suplementar
Saúde Dados® tem por objetivo simplificar as decisões de gestores e auxiliar no
planejamento das empresas
São Paulo, 23 de julho de 2019 – O Saúde Dados® é a primeira plataforma de
inteligência de mercado web-based do Brasil direcionada à Saúde Suplementar. A
ferramenta foi desenhada pelo departamento de economia do Sistema
ABRAMGE/SINAMGE/SINOG, em parceria com a Universidade Corporativa ABRAMGE
(UCA), a fim de oferecer uma análise mais criteriosa do mercado.
Simplificar as decisões de gestores e auxiliar no planejamento das empresas, estes são
os objetivos da ferramenta, que disponibiliza um conjunto de dados das operadoras de
planos de saúde médico-hospitalares e odontológicas, extraídos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) e atualizados trimestralmente.
“O sistema de busca 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 médicohospitalares ou odontológicos”, afirma Marcos Novais, economista-chefe do Sistema.
Com as funcionalidades como aplicação de filtros, gráficos interativos e a comparação
entre diferentes operadoras, além de uma área de publicações, com análises
consolidadas do setor, o Saúde Dados® é disponibilizado gratuitamente aos associados
do SINOG, ABRAMGE e SINAMGE. Outras empresas como hospitais, operadoras não
associadas, agências de classificação de risco, corretores de valores e fundos de
investimentos ou pessoas físicas, podem ter acesso por meio da aquisição de uma
licença anual.
Para mais informações sobre a plataforma, acesse o portal saudedados.com.br
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 24,5 milhões de
beneficiários, através de uma estrutura de mais de 322 mil cirurgiões-dentistas.

