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Apresentação 

 

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da A Uniodonto 

Paulista - Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de São Paulo 

apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração que dispõe sobre as 

estratégias e políticas do negócio da Uniodonto Paulista, contendo os pontos e 

ações da Operadora durante o exercício do ano de 2021 e perspectivas do ano de 

2022. De acordo com as disposições legais este relatório visa atender não só 

uma das obrigações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas 

também à um dos Princípios da Governança Corporativa: Transparência. 

1. Política de destinação de lucros / superávits / sobras 

A Uniodonto Paulista - Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de São 

Paulo, por tratar-se de uma cooperativa odontológica de segundo grau, define a 

destinação das sobras em Assembleia Geral Ordinária. As sobras podem ser destinadas 

a distribuição entre suas associadas proporcionalmente às operações com a cooperativa, 

bem como ter destinação para fundos ou reservas. 

Em 2021, após a destinação aos fundos estatutários, as sobras à disposição das 

associadas foram de R$ 469.401,73, e foi deliberado em AGO a destinação às reservas da 

cooperativa.  

 

2. Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram 

influência na “performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado 

do exercício 

 

A Uniodonto Paulista é uma Operadora de Planos Odontológicos e, assim como as 

demais operadoras, em 2021 continuou lutando contra as incertezas causadas pela 

pandemia do coronavírus que ainda trouxeram grandes impactos à economia, às 

empresas e às vidas das pessoas.  

Com o avanço da vacinação, houve uma queda significativa no número de mortes e de 

casos graves provocados pela Covid 19, permitindo maior flexibilização das medidas 

restritivas para contenção do contágio da doença. 

Apesar do aumento da inflação e da taxa de juros voltarem a causar danos à economia, a 

Uniodonto Paulista apresentou um crescimento no número de beneficiários de 4,43% e 

aumentou em 5,74% o repasse para suas associadas, que é um dos principais objetivos 

dessa cooperativa. 

Iniciamos as adequações à RN 443 com a implantação da Governança Corporativa e 

promovemos workshops sobre esse tema para as nossas associadas. 
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Conseguimos atingir o triplo objetivo de melhorar a experiência do beneficiário, 

melhorar a saúde da população e reduzir o custo per capita no Programa de Atenção 

Primária à Saúde nas clínicas próprias das cidades de Alumínio e Vargem Grande 

Paulista. 

 

 

3. Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto 

Em 2021 a Operadora não vislumbrou a necessidade de reorganização e/ou alterações 

societárias, mantendo a estrutura organizacional já existente. 

 

4. Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) de 2022. 

A Uniodonto Paulista possui a expectativa de crescimento mercadológico em torno de 

10 % em 2022.  

Com a implantação da Governança Corporativa, a administração garantirá as melhores 

práticas de gestão fundamentadas nos pilares de transparência, prestação de contas, 

equidade e responsabilidade corporativa. 

 

5. Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e 

origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas 

de promoção e prevenção em saúde bucal. 

Os principais investimentos foram nas adequações à LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Dados, incluindo software e hardware, em capacitação para todos departamentos, 

conselhos e diretoria executiva. 

Adquirimos um Odontomóvel não só para promoção e prevenção em saúde bucal, mas 

para campanhas de rastreio de câncer bucal em ações de parcerias com empresas 

contratantes e poder público. 

Os recursos alocados foram provenientes do caixa e Fates. 

6. 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. 

7. 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 
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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. 

 

8. Emissão de debêntures 

A legislação cooperativista não prevê a emissão de debêntures, não sendo passível de 

haver estas emissões para a Cooperativa. 

 

9. 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 2021. 

10. Agradecimentos 

 

Agradecemos a dedicação e comprometimento dos empregados e associadas, bem como 

a confiança de nossos clientes e da sociedade. 

São Paulo, 02 de março de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 
Dr. Luiz Eduardo Zaccharias 

Diretor Presidente 
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