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1. Apresentação 
 

A Uniodonto Paulista Federação das Cooperativas Odontológicas do 
Estado de São Paulo, CNPJ 96.396.395/000162, é uma sociedade 
cooperativa de 2º grau (Federação) e está registrada na ANS sob o nº 
36.159-3, faz parte do Sistema Uniodonto com 126 cooperativas 
odontológicas, 9 federações e uma central nacional - Uniodonto do Brasil. 
Tem como missão proporcionar um ambiente de negócios qualificado e 
fomentar a sustentabilidade de suas associadas através do 
cooperativismo. A filosofia que norteou a fundação da Uniodonto 
permanece até hoje no sistema. O compromisso foi o de eliminar 
intermediários na assistência odontológica, oferecendo um serviço de 
qualidade e com preços justos, atuando pela constante redução nos custos 
do tratamento odontológico, para que mais pessoas tenham acesso aos 
consultórios. 

De acordo com as disposições legais este relatório visa atender uma 
das obrigações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dispõe 
sobre as estratégias e políticas do negócio da Uniodonto Paulista, 
contendo os pontos e ações da Operadora durante o exercício do ano de 
2020 e perspectivas ao ano de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Política de destinação de lucros / superávits / sobras; 
 

 
Nas cooperativas, conforme lei nº 5.764/71, a destinação das sobras é 

definida pela Assembleia Geral Ordinária. Podendo ser destinado a 
distribuição entre os cooperados proporcionalmente às operações com a 
cooperativa, bem como ter destinação para fundos ou reservas.  

A Uniodonto Paulista - Federação das Cooperativas Odontológicas do 
Estado de São Paulo, por tratar-se de uma cooperativa odontológica, 
define a destinação das sobras em Assembleia Geral Ordinária. As sobras 
podem ser destinadas a distribuição entre os cooperados 
proporcionalmente às operações com a cooperativa, bem como ter 
destinação para fundos ou reservas. 

A Uniodonto Paulista continuou apresentando resultados positivos no 
ano de 2020, mesmo com os impactos causados pela pandemia da 

COVID-19. 

Apresentou o relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras, emitido por FAMA Auditores Independentes, 
código CVM nº 11711 e CRC 2SP 027.010/O-7, atestando que as 
demonstrações financeiras examinadas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Uniodonto Paulista, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS.  
 

Teve o parecer do conselho fiscal por seu coordenador, opinando pela 
regularidade das contas e propondo a aprovação pela assembleia geral. 

Em 2020, após a destinação aos fundos estatutários, as sobras à 
disposição das associadas foram de R$ 599.667,84 (quinhentos e noventa 
e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 
e foi deliberado em AGO realizada em 26 de março de 2021, a destinação 
às reservas à disposição da diretoria executiva. 



 
 
 

3. Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que 
tiveram influência na “performance” da sociedade/entidade e/ou 
no resultado do exercício; 
 

No Brasil, a maioria dos planos de saúde é corporativa e a taxa de 
desemprego aumentou significativamente em 2020 com os impactos da 
pandemia da COVID-19. Inadimplência, Dificuldades Financeiras e 
Encerramento de Atividades foram responsáveis pela saída de mais de 
58% dos beneficiários que deixaram de ter um plano odontológico da 
Uniodonto Paulista e contribuíram significativamente para a redução de 
8,20% no número de beneficiários provenientes de contratos pessoas 
jurídicas.  

      Mesmo com a conjuntura pandêmica, a Uniodonto Paulista realizou, 
em  2020,  campanhas de vendas e investimentos em vendas digitais,  
propaganda e marketing, principalmente em mídias sociais, com 
finalidade de um incremento de beneficiários pessoas físicas e planos 
PME, com estas ações, mesmo com uma conjuntura política econômica 
desfavorável, a UNIODONTO JUNDIAI conseguiu uma performance  
positiva com o incremento no número de vidas pessoas físicas de 8,77% 
no segmento pessoas físicas.  
 
    Essa movimentação de beneficiários (inclusões X exclusões) provocou 
uma queda no faturamento de 9,61% e aumento nas sobras líquidas de 
87,42%. 
 

 
4. Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou 

indireto; 
 
 
Em 2019 a Operadora não vislumbrou a necessidade de reorganização 
e/ou alterações societárias, mantendo a estrutura organizacional já 
existente. 
 
 
 



 
 
 

5. Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) 
seguinte(s);  

 
 

A Uniodonto Paulista manterá em 2021, o mesmo programa de 
melhoria que implantou em 2020, de análise contínua da sua situação 
econômico-financeira, contemplando os indicadores: Margem de Lucro 
Líquida (MLL), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Percentual de 
Despesas Assistenciais em relação às Receitas de Contraprestações (DM), 
Percentual de Despesas Administrativas em relação às Receitas de 
Contraprestações (DA), Percentual de Despesa Comercial em relação à 
Receita de Contraprestações (DC), Percentual de Despesas Operacionais 
em relação às Receitas Operacionais, Índice de Resultado Financeiro (IRF), 
Liquidez Corrente (LC), Capital de terceiros sobre o Capital próprio 
(CT/CP), Prazo Médio de Recebimento de Contraprestações (PMRC), Prazo 
Médio de Pagamento de Eventos (PMPE), Variação de Custos (VC), além 
de realizar avaliações, mensalmente, das práticas de gestão de risco 
existentes, considerando: Gestão de Risco de Subscrição, Gestão do Risco 
de Crédito e Mercado e Gestão de Riscos Legais e Operacionais. 
 
     Pelo aspecto Comercial, em 2021 manteremos os investimentos em 
propaganda e marketing, focando as mídias sociais e incremento das 
vendas on-line, buscando aumento nas vendas dos planos familiares, 
individuais e PME e consequente evolução no faturamento e margem de 
contribuição. 
 
     Na área Administrativa, estamos em fase de implantação do Programa 
de Adequação à LGPD, manteremos políticas de capacitação e 
redimensionamento de colaboradores, através de contínua análise e 
informatização de processos internos. Sempre com o objetivo de buscar a 
excelência de suas operações direcionados à melhoria contínua dos 
serviços prestados aos beneficiários e prestadores. 
 

A Uniodonto Paulista, em 2020, melhorou a capacidade de geração de 
caixa não havendo necessidade de resgatar aplicações financeiras antes 
do seu vencimento. A expectativa é que no exercício de 2021 os títulos e  
 



 
 
 
valores mobiliários sejam mantidos até seus vencimentos, não havendo 
necessidade de resgates antecipados.   

 
 

6. Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, 
montantes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles 
voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde;  
 

 
Na área assistencial, a Uniodonto Paulista ampliará o Programa 

Inovador na Saúde Suplementar Odontológica de Atenção Primária à 
Saúde Bucal, que implantou em 2020 para cerca de 4.500 beneficiários, e 
que contempla mudanças na forma de pagamento aos dentistas, 
indicadores de qualidade e desempenho, e bonificações.   

 
 

7. Resumo dos acordos de acionistas; 

 

Segundo a legislação das cooperativas não há acordo de acionistas em 
sociedades cooperativistas, sendo estas regidas pela lei das cooperativas e 
as determinações da Cooperativa definidas em Assembleia de seus 
cooperados. 

  

8. Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, 
até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na 
categoria mantidos até o vencimento.  
 
 

     A Uniodonto Paulista mantém as aplicações financeiras obrigatórias, 

que fazem jus da contrapartida das provisões técnicas no momento 

necessário. Assim, como destina a demais aplicações os valores passíveis 

de aplicação mensalmente. A manutenção destas aplicações e ativos da 

Cooperativa é foco desta Administração, havendo a intenção de  



 
 

manutenção dos valores dentro dos mínimos necessários na legislação em 

vigor. 

 
9. Emissão de debêntures; 

 
 

A Uniodonto Paulista não emitirá debentures em 2021. 
 

  
10. Investimentos da companhia em sociedades coligadas e 

controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o 
exercício. 

 
 

Sendo a Uniodonto Paulista uma Federação, não há sociedades 
coligadas e controladas pela Operadora; não havendo modificações 
ocorridas durante o ano de 2020. 
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