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REABILITAÇÃO IMPLANTOLÓGICA LUSO-BRASILEIRA

ANAMNESE
DO MESTRE

POR DR. FERNANDO DUARTE

A competitividade europeia, os altos padrões de 
serviço exigidos e a inegável contenção econômica, 
obrigam à implementação de novos métodos de 
organização, serviços e produtos. Por outro lado, 
estas condições também proporcionam novas 
oportunidades. Neste contexto, a S.I.N. enquanto 
empresa referência no mercado implantológico 
brasileiro irá exportar para o mercado português 
todo o seu conhecimento adquirido, que se 
traduzirá numa maior proximidade com os clientes, 
melhor relação com os embaixadores, maior 
rapidez de serviço e maior volume de produtos em 
estoque.
A filosofia “Eu sou S.I.N.” irá adquirir novas 
dimensões, permitindo ampliar negócios e 
fortificar relações.
A empresa vai ao encontro das necessidades 
e interesses dos consumidores, ou seja, 
dos profissionais que se dedicam à área da 
Implantologia.
O desejo é que, unidos e fortalecidos consigamos 
dar novos mundos ao mundo Implantológico. As 
relações entre Portugal e o Brasil duram há mais 
de quatro séculos, começando em 1532 com 
o estabelecimento de São Vicente, o primeiro 
assentamento permanente português nas 
Américas.

Especialista e Mestre em Cirurgia Oral e Maxilofacial; Embaixador e Consultor Científico Internacional S.I.N. Implant System em Portugal.
Eleito “Português de Valor” pela LusoPress - 2017/18

Os dois países estão intrinsecamente ligados 
graças a uma língua comum, aos costumes e as 
crenças.
Nos dias de hoje, nota-se um fluxo crescente 
de pessoas, empresas e serviços do Brasil para 
Portugal. 
A relação comercial no mercado implantológico 
entre produtor e consumidor sofreu amplas 
transformações, a condicionante preço por si 
só não é garantia de uma relação duradoura. O 
segredo econômico desta área sustenta-se em 
pilares bem mais difíceis de alcançar, como: a 
criação de relações personalizadas, a exigência 
na qualidade de produtos e a constante inovação 
científica.
A filosofia da indústria e do consumidor precisam 
estar alinhadas para que exista uma sintonia de 
interesses, aspirações e resultados. 
A esta filosofia chamaria: “Eu sou S.I.N.”.
A presença da S.I.N. – Implant System em 
território luso já tem uma longa história, 
estabelecendo uma crescente imagem de rigor, 
qualidade e competitividade, no entanto, nunca 
ela foi tão necessária e imprescindível como na 
atualidade.

O QUE TE
TROUXE AQUI?

É HORA
DE RESSIGNIFICAR
O SEU FUTURO!

Prezado leitor,
é com grande prazer, apresentamos a primeira 
edição da Implantat Magazine, que surge para lhe 
ajudar em sua jornada pelo conhecimento. 
Todos os dias somos impactados com novas 
demandas, estudos e pesquisas tecnológicas, além 
de ferramentas de gestão voltadas para o negócio 
da Odontologia. Por isso, a ideia aqui é contribuir 
para que você se torne um profissional do futuro, 
atualizado e em linha com o mercado.
A cada edição, a Implantat Magazine vai abrir 
horizontes, sendo um complemento para os 
cursos online da plataforma digital Implantat, 
lançada recentemente, no CIOSP 2020.
Você vai encontrar aqui desde as técnicas mais 
avançadas até o que há de mais atual na esfera da 
produção científica. Seremos um facilitador diante 
do acelerado ritmo global das informações. Tudo 
para você performar cada vez melhor, tornando-
se uma referência na área.
Saiba que em matéria de educação continuada, 
você vai encontrar a mesma excelência em 
qualidade que fizeram a fama dos nossos produtos, 
reconhecidos por estarem entre os melhores do 
mundo.  
Se você não consegue ir a todos os congressos 
odontológicos que gostaria, saiba que não está 
só. A dificuldade é de todos, pois o tempo, hoje, é 
um ativo precioso. A Implantat Magazine, somada 
aos nossos cursos em formato EAD, disponíveis 
em um só clique, foram as soluções criadas para 
darmos as mãos e auxiliarmos você na busca da 
evolução pessoal e profissional. 

Você pode estar aguardando um paciente chegar 
ou à espera de seu voo em um aeroporto ou, ainda, 
no conforto de sua casa. Não importa a hora nem 
o local, nossa plataforma vai estar aberta para você 
aprender onde e como quiser, no seu ritmo e no 
seu tempo, com toda a conveniência.
Aliás, se você ainda não conhece a plataforma 
Implantat, é hora de se cadastrar e entrar nesse 
novo mundo de transformação. Em tempo: todos 
os cursos são gratuitos e oferecem certificados. 
Isso porque ajudar o implantodontista está no 
coração da S.I.N. Implant System desde sua 
fundação, em 2003.
O momento atual é oportuno para repensarmos 
nosso papel na sociedade. E propício para 
promover as mudanças necessárias para o seu 
consultório se tornar uma empresa com fluxo 
sustentável.
Nessa edição, você vai enxergar a atividade 
profissional como um business e aprender a 
aperfeiçoar o seu negócio, independente do 
cenário, sobretudo, em tempos difíceis. 
Esperamos que aproveite nossas soluções para se 
beneficiar ao máximo.

Thaísa Passos
Gerente Global de Marketing da S.I.N. Implant System
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