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Celebramos 30 anos em 2017, aliando experiência à inovação, e determinados a manter a liderança no
segmento de planos odontológicos no Brasil, em um novo ciclo histórico. Nossa preocupação com a
inovação, com melhores práticas e em atender com qualidade nossos clientes e beneficiários nos impulsiona
e nos motiva a sempre apresentar resultados crescentes ao mercado.
Com orgulho, divulgamos aos stakeholders nosso segundo relatório de sustentabilidade, reportando a
continuidade de nossas ações e nosso desempenho de 2017. Apesar dos contextos político e econômico
ainda desafiadores e da manutenção do alto grau de desemprego – que afeta diretamente o segmento
corporativo –, nosso lucro atingiu R$ 245 milhões, 13% acima de 2016 e recorde histórico. No ano, o EBITDA
Ajustado cresceu 17,3%, alcançando R$ 352 milhões, e a margem foi de 24,5%, superior aos 22,0% registrados
em 2016. Nosso caixa líquido encerrou o ano em R$ 508 milhões, sem endividamento, envidenciando nossa
sólida estrutura de capital. Alcançamos número recorde de investidores, são 5.570 acionistas, de mais de
30 países, e atingimos R$ 8,5 bilhões de valor de mercado.
Depois de oito anos sem realizar aquisições, complementamos nosso portfólio de produtos de acesso com
a aquisição da Odonto System, que tem mais de 622 mil beneficiários e atuação consistente na região
Nordeste do País.
Em 2017, reposicionamos nossa marca, por meio da campanha “Sua boca fala por você”, buscando
conscientizar a população sobre a importância do plano odontológico para uma melhor saúde bucal,
reforçando a autoestima e a autoconfiança dos beneficiários.
Colocamos em prática projetos de expansão da área comercial, com a ocupação da Diretoria Comercial
Corporativo e a volta da segregação da gestão entre dois segmentos – massificados e corporativo – o
que permite o direcionamento das ações e mais efetividade nas tomadas de decisão.
Em linha com nosso compromisso e pioneirismo no setor de planos odontológicos, lançamos uma plataforma
de e-commerce, totalmente voltada para pessoas físicas. O portal fornece informações detalhadas sobre
os diversos planos que oferecemos, com navegabilidade e interatividade, além de dar ao beneficiário a
possibilidade de customização do benefício, de acordo com suas necessidades.
Como consequência da assertividade de nossas iniciativas, ficamos em primeiro lugar na categoria “Saúde”, da
premiação “100 + Inovadoras em TI”, pelo desenvolvimento da ferramenta DCSS (Dental Care Sales System),
plataforma de tecnologia proprietária que possibilita unificar processos e dados, garantindo o controle e a
rastreabilidade das informações.

A inovação também está inserida no contexto de parcerias, como a estabelecida com o A.C.Camargo
Cancer Center – referência internacional em oncologia –, por meio da qual podemos ajudar a salvar vidas
com o diagnóstico precoce do câncer bucal. Em 2017, trabalhamos para divulgar a parceria para a nossa
rede credenciada, que pode enviar, via aplicativo exclusivo, imagens digitais e o prontuário eletrônico dos
pacientes com lesões suspeitas para a avaliação imediata dos profissionais do hospital.
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|GRI 102-14|

O tema da prevenção contra o câncer bucal também foi abordado durante a sexta edição do Fórum Rede
UNNA, que reuniu 250 profissionais da rede credenciada – 30 a mais que na edição anterior, celebrando os 30
anos da OdontoPrev. A atualização e capacitação de nossa rede fazem parte de nossas ações. Incentivamos
a constante qualificação e oferecemos benefícios, como o programa de Educação Continuada, por meio do
qual compartilhamos conhecimento com os cirurgiões-dentistas credenciados.
Além disso, aliamos inovação à redução de impactos ambientais. Entre as ações desenvolvidas e
implementadas, destaque para o uploader de imagens radiológicas, ferramenta que permite que as cerca
de duas mil clínicas radiológicas credenciadas deixem de imprimir radiografias, reduzindo o consumo de
papel fotográfico e radiográfico. O exame digitalizado é compartilhado conosco, com o beneficiário e com
o profissional responsável pelo tratamento, além de ficar disponível no prontuário digital.
Na era digital, é compreensível a preocupação com relação à segurança das informações e dados particulares.
Nesse sentido, mantemos servidores externos e uma área de segurança da informação, além de investirmos
constantemente em processos, pessoas e tecnologias, e de acompanharmos leis e regulamentos para garantir
que os dados de nossos beneficiários e de nossa rede se mantenham seguros e protegidos.
Também prezamos pelo bem-estar e pela valorização de nossos colaboradores. Em 2017, oferecemos 38
mil horas de treinamentos, entendendo que a capacitação é essencial para o desenvolvimento do capital
humano da OdontoPrev.
Em parceria com a Universidade de São Paulo, consolidamos nosso programa de estágio em 2017,
contribuindo para o desenvolvimento profissional de estudantes e sua capacitação para a entrada no mercado
de trabalho. Nesse sentido, mantemos um bem-estruturado programa intitulado Jovens Empreendedores,
no qual recém-graduados conduzem projetos relevantes para a Companhia.
O sucesso das iniciativas tomadas na gestão de pessoas é evidenciado na Pesquisa de Clima, que, em 2017,
registrou aumento de mais de dez pontos percentuais em todos os fatores apurados. Além disso, fomos
reconhecidos por três relevantes premiações de recursos humanos.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Lançamos uma plataforma de
e-commerce, totalmente voltada
para pessoas físicas. O portal fornece
informações detalhadas sobre os diversos
planos que oferecemos

SOBRE O
RELATÓRIO

Essas conquistas e nossas práticas de prestação
de serviço especializado e com qualidade nos dão
muito orgulho. Vejam, nas próximas páginas, os
principais acontecimentos de 2017. Ao final do
relatório, voltamos a nos encontrar na página 97, na
qual convido a todos a conhecer os principais temas
que nortearão as ações da OdontoPrev em 2018.
Boa leitura!
Rodrigo Bacellar
Diretor-Presidente

Esta edição do relatório de sustentabilidade da OdontoPrev foi elaborada de acordo com as diretrizes da
GRI (Global Reporting Initiative), versão Standards, e apresenta as informações relacionadas às iniciativas
e aos resultados de 2017.
No conteúdo, foram consideradas as avaliações feitas pelo grupo de stakeholders consultados para a
definição da matriz de materialidade, realizada em 2016. Na ocasião, os temas relevantes foram identificados
de acordo com a visão da Empresa sobre aspectos importantes, com um estudo do cenário socioeconômico
e ambiental, além dos assuntos de relevância do setor de assistência odontológica.
Todo o processo foi realizado com a participação de vários departamentos da OdontoPrev, especialmente
das áreas de sustentabilidade, relações com investidores, marketing estratégico e diretoria executiva. O
objetivo foi acompanhar e integrar pontos de melhoria na compreensão dos indicadores que abrangem
questões econômicas, sociais e ambientais.
Segundo as diretrizes da GRI, deve-se ponderar o impacto de cada tópico acatado no processo de
materialidade e examinar a ocorrência de cada um deles, dentro ou fora da organização. Esse aspecto
auxilia o processo de monitoramento de operações e indica onde ter mais atenção internamente e onde
agir externamente de maneira estratégica, tendo em vista a relevância para o setor e a importância para o
progresso do negócio.
Para a análise da ótica interna, foi observado o impacto direto no entorno da sede administrativa. Os
aspectos materiais também foram analisados do ponto de vista externo, observando a influência significativa
causada pela cadeia de valor da Companhia.
As informações sobre o desempenho foram contextualizadas, estabelecendo relação entre seus impactos
e a forma de agir diante dos desafios para a gestão sustentável.
Para obter informações sobre os dados inseridos ou esclarecer eventuais dúvidas, acesse o site:
www.odontoprev.com.br/ri ou entre em contato pelo e-mail ri@odontoprev.com.br.
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A preocupação genuína com a sustentabilidade existe
historicamente na OdontoPrev. Cientes de nossa
responsabilidade e da importância da participação
das companhias para a construção de um mundo
mais sustentável, mantemos diversas práticas
socioambientais. Somamos mais de 13 mil árvores
plantadas, o equivalente a 15 campos de futebol.
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|GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45,
102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51,
102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56, 103-1|

PRESENÇA NO MERCADO

PE

PI

(ex.: percentual de categorias
de produtos e serviços
significativas para as quais
são avaliados impactos
na saúde e segurança
buscando melhorias)
Indicadores: 416-1
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DESEMPENHO
ECONÔMICO

Público interno (PI) para o qual o tópico é material
•
•
•
•
•

Acionistas
Beneficiários
Clientes
Colaboradores
Rede credenciada

(ex.: valor gerado e
distribuído)
Indicadores: 202-1

PI

EMPREGO
(ex.: benefícios oferecidos a
funcionários, taxa de retorno

Indicadores: 401-1, 401-2, 401-3

NÃO DISCRIMINAÇÃO

Indicadores: 406-1

PI

PE

ao trabalho após licençamaternidade)

(ex.: número total de casos
de discriminação e medidas
corretivas tomadas)

PE

9

Indicadores: 202-1, 202-2

SAÚDE E SEGURANÇA
DO CLIENTE

PE

PI

PE

PI

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
(ex.: número médio de horas
de treinamento por ano por
funcionário, programas de
gestão de competência)

COMBATE À CORRUPÇÃO

Público externo (PE) para o qual o tópico é material
•Comunidade acadêmica
•Fornecedores
•Imprensa
•Sociedade civil

(ex.: número total e percentual
de operações submetidas a
avaliações de riscos relacionados
à corrupção e os riscos
significativos identificados)
Indicadores: 205-1, 205-2, 205-3

PE

Indicadores: 418-1

PI

PI

SAÚDE E SEGURANÇA
NO TRABALHO

PRIVACIDADE DO
CLIENTE
(ex.: número total de queixas
comprovadas relativas à
violação de privacidade e
perda de dados de clientes)

Indicadores: 401-1, 401-2, 401-3

PE

PE

PI

(ex.: percentual da força
de trabalho representada
em comitês formais de
saúde e segurança,
tipos e taxas de lesões)
Indicadores: 403-2, 403-4

PE

PI
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MATRIZ DE
MATERIALIDADE

(ex.: variação da proporção
do salário mais baixo
praticado, discriminado por
gênero e comparado ao
salário mínimo local)

TRABALHO INFANTIL
(ex: operações e fornecedores
identificados como de risco
para a ocorrência de casos
de trabalho infantil e medidas
tomadas para contribuir para
a efetiva erradicação do
trabalho infantil)
Indicadores: 408-1

INVESTIMENTOS
E AVALIAÇÃO NO
CONTEXTO DOS DIREITOS
HUMANOS
PE

PI

(ex.: número total e percentual
de acordos e contratos de
investimentos significativos
que incluem cláusulas de
direitos humanos)
Indicadores: 412-2, 412-3

CONFORMIDADE
(ambiental e social – multas
e sanções não monetárias
devido a não conformidades
com leis e regulamentos)
Indicadores: 307-1, 419-1

MECANISMOS DE QUEIXAS
E RECLAMAÇÕES
PE

PI

PE

(ex.: número de queixas e
reclamações relacionadas
a impactos na sociedade e
registradas, processadas e
solucionadas por meio de
mecanismo formal)
Indicadores: 103-2

PI

PE

PI

EMISSÕES

Indicadores: 409-1

(ex.: percentual de novos
fornecedores selecionados
com base em critérios
relacionados a impactos na
sociedade e no meio ambiente)
PE

Indicadores: 308-1, 308-2, 414-1

(ex.: venda de produtos
proibidos ou contestados)
Indicadores: 417-3

PI

(ex.: descarte de água,
peso e método de
disposição de resíduos

(ex.: composição dos
grupos responsáveis pela
governança de acordo com
gênero, raça e faixa etária)

Indicadores: 302-1, 302-4

(ex.: consumo de energia,
medidas para a redução)

Indicadores: 306-2

PE

PI

PI

Indicadores: 303-1, 303-3

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

PI

CONCORRÊNCIA
DESLEAL (número total de

PI

ROTULAGEM DE
PRODUTOS
E SERVIÇOS

(ex.: consumo de água,
fontes hídricas afetadas)

PE

PE

PE

ÁGUA

Indicadores: 407-1

COMUNICAÇÕES DE
MARKETING

PE

PI

DIVERSIDADE E
IGUALDADE
DE OPORTUNIDADE

(ex.: operações e fornecedores
identificados em que o direito
de exercer a liberdade de
associação e a negociação
coletiva possa estar sendo
violado e medidas tomadas
para apoiar esse direito)

PI

EFLUENTES E RESÍDUOS

ENERGIA

Indicadores: 405-1, 405-2

Indicadores: 305-2

PE
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AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES

(ex: operações e fornecedores
identificados como de risco
para a ocorrência de trabalho
forçado ou análogo ao escravo
e medidas tomadas para
eliminar todas as
formas de trabalho
análogo ao escravo)

(ex.: emissões de gases
de efeito estufa, outras
emissões)

PE

(ex.: resultados de pesquisas
de satisfação do cliente)

PE

Indicadores: 102-43, 102-44

PI

Indicadores: 206-1

PE

PI

(ex.: consumo de
materiais, reciclagem)
Indicadores: 303-1

PE

PI

PI

COMUNIDADE LOCAL/
IMPACTOS
MATERIAIS

ações judiciais movidas por
concorrência desleal, práticas
de truste e monopólio
e seus resultados)

PE

PI

(ex.: operações com impactos
negativos significativos
reais e potenciais nas
comunidades locais)
Indicadores: 413-1

PESQUISA E SATISFAÇÃO
DO CLIENTE
PE

PI

(ex.: principais resultados de
pesquisas de satisfação do
cliente realizadas no período)
Indicadores: 102-43, 102-44

PE

PI
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TRABALHO FORÇADO OU
ANÁLOGO AO ESCRAVO

DESTAQUES
Receita líquida de
R$ 1,4 bilhão,
crescimento de 5,3%;

480 mil imagens de tratamentos dentais,
em média, enviadas por mês, via aplicativos
e portal. O montante equivale a 84% do
volume total recebido;

EBTIDA Ajustado
de R$ 352 milhões,
superior em 17,3%
frente a 2016;

Parceria com o A.C.Camargo Cancer
Center para diagnóstico precoce do
câncer bucal;

6,3 milhões de
beneficiários;
28 mil dentistas credenciados,
cobrindo mais de 2,8 mil
municípios do País;

7 mil crianças e adolescentes
atendidos pelo Programa de
Assistência Continuada;

7,5 milhões de documentos
digitalizados pela área de
Convergência Digital;

Celebração de 30 anos de história;
Reposicionamento da marca, com o
slogan “Sua boca fala por você”;

Lançamento de e-commerce e
customização de planos digitais para
pessoas físicas;

Aproximação da academia
e parceria com a USP
(Universidade de São Paulo).

PERFIL

|GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-7|

Com 30 anos de atuação no mercado, a OdontoPrev é líder em planos de assistência odontológica no
Brasil, com mais de seis milhões de beneficiários.
A Empresa foi fundada por um grupo de cirurgiões-dentistas, que tinha como objetivo oferecer soluções
completas e de alta qualidade em assistência odontológica. Com foco no mercado corporativo, o modelo
de negócio criado é único e inovador:
• Foco exclusivo em planos odontológicos, de qualidade;
• Busca contínua da excelência, crescente digitalização de processos e
diferenciação de plataforma tecnológica proprietária;

OdontoPrev - Relatório Anual 2017

potencial para manter a atuação sólida no segmento corporativo e para intensificar a participação no
segmento de PMEs (Pequenas e Médias Empresas) e de planos individuais.
Desde 2006, ano da abertura de capital, está listada no Novo Mercado da B3. Após o IPO, realizou aquisições
que agregaram escala e valor à carteira de clientes.

Missão, visão, valores e princípios gerais
|GRI 102-16|

Missão
Tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade à Odontologia, agregando valor a esta relação
através da excelência de serviços prestados a ambas.

Visão

CAPÍTULO1
ODONTOPREV

Ser sinônimo de boa Odontologia para milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo significativamente
para sua evolução.

Valores
Queremos que todos que interagem com a OdontoPrev sintam que esta é uma organização que vale a pena.
Para tanto, acreditamos ser fundamental que:

A história da OdontoPrev começa em 1987, quando cinco jovens dentistas perceberam
a oportunidade da popularização do acesso à Odontologia de alto nível. Liderados pelo

• Nossos serviços sejam da mais alta qualidade e competência técnica;
• Nosso relacionamento seja baseado em respeito, transparência, integridade e confiança;
• Nossos desafios sejam enfrentados de forma participativa, flexível e com firmeza de propósitos;

dentista Randal Zanetti, os profissionais lidaram com duas questões da época: o alto

• Nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado com aqueles que efetivamente contribuem;

custo do atendimento privado, que excluía a maior parte da população brasileira, e o

• Haja compromisso constante, foco e competência na busca de resultados.

fato de o Brasil ser um dos países com o maior número de dentistas do mundo. Assim,
nasceu a OdontoPrev, focada exclusivamente em planos odontológicos – diretriz que,
desde a origem, fundamentou e conduziu a Empresa rumo à liderança de mercado. O
nome foi adotado por unir seus dois pilares: Odontologia e Prevenção.

Princípios gerais
As ações do Grupo OdontoPrev devem ser pautadas pelos seguintes princípios gerais:
• Respeito e valorização do ser humano e seus direitos fundamentais;
• Adoção de práticas efetivas de desenvolvimento sustentável;
• Atuação íntegra, ética e transparente;
• Compromisso com a excelência junto aos beneficiários, clientes e rede credenciada.

15

Aliando o padrão de atendimento oferecido à tecnologia inovadora, a OdontoPrev busca maximizar seu
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• Maior e melhor rede credenciada de dentistas, presente em todo Brasil.

MODELO DE NEGÓCIO

O modelo de negócio é a representação de um sistema que transforma capitais (financeiro, humano,
intelectual, manufaturado, natural e social e de relacionamento) em serviços, considerando a estratégia e
a missão da OdontoPrev.

|GRI 102-6|

CAPITAIS USADOS PARA
A CRIAÇÃO E VALOR
Capital Manufaturado

Capital financeiro
Recursos financeiros disponíveis: mensalidades
e anuidades de beneficiários e clientes.

Desenvolvimento de equipamentos que facilitam os processos operacionais e de gestão.

Capital Humano
Competências e experiências dos colaboradores da OdontoPrev.

Capital Natural
Recursos ambientais renováveis e não renováveis.

Capital Social e de Relacionamento

Capital Intelectual

Relacionamento com beneficiários, clientes, rede credenciada,
academia e órgãos reguladores.

GESTÃO E ATUAÇÃO
PARA GERAÇÃO
DE VALOR

Diferenciais competitivos

Diversidade de canais de distribuição
de acordo com os perfis de clientes.

• Foco na cadeia de valor dental
• Operada por dentistas;
• Modelo único voltado ao serviço de alta
qualidade;
• Plataforma digital proprietária.

Segmentação de Mercado

Marcas e Serviços

Canais de Distribuição

Atuação em todos os segmentos:
corporativo e massificados (PMEs e
pessoas físicas), em todo Brasil.

VALOR
GERADO

Mais de 400 planos odontológicos registrados
na ANS, que são sinônimos de alta reputação
e credibilidade.

Capital Financeiro
Receita gerada é investida em inovação para os processos
odontológicos e em otimização de despesas administrativas

Capital Manufaturado

Atendimento Pós-Venda

Rede Credenciada de Atendimento

Canais de relacionamento com
clientes corporativos e PMEs.

Cerca de 28 mil cirurgiões-dentistas credenciados,
cobrindo mais de 2,8 mil municípios do País.

Suporte operacional
• Disque OdontoPrev: estabelece relacionamento com beneficiários e cirurgiões-dentistas.
• Convergência digital: permite a digitalização das Guias de Tratamento Odontológico (GTOs).
• Células Multifuncionais de Atendimento (CIA): atendimento pós-venda para clientes corporativos,
importante papel no relacionamento a longo prazo.
• Gestão de qualidade: avalia os tratamentos realizados pelos dentistas da rede e garante a qualidade
dos procedimentos realizados nos beneficiários.
• Consultoria de campo: mantém contato direto com profissionais da rede credenciada.

Capital Humano
Treinamentos e remuneração dos colaboradores. Programa de estágio e
Jovens Empreendedores

Capital Natural

Sede da OdontoPrev, em um edifício corporativo sustentável e eficiente. Equipamentos
desenvolvidos para digitalização de imagens de radiografias e tomografias recebidas.

Gestão de energia, água, resíduos e de emissões.
Programa de reciclagem de amálgama. Programa de plantação de árvores nativas para
compensação de emissões de gases de efeito estufa.

Capital Intelectual

Capital Social e de Relacionamento

Plataforma digital proprietária, com tecnologia patenteada, reconhecida internacionalmente.
Desenvolvimento de sistemas (DCSS e DCMS), do uploader de imagens radiológicas, do aplicativo
e do portal Rede UNNA. Desenvolvimento e lançamento do portal e-commerce. Publicação da
revista Conexão UNNA, com artigos acadêmicos, e desenvolvimento de pesquisas.

Programa de reposição de materiais odontológicos e programa de educação continuada
para a rede credenciada; Fórum Rede UNNA; Células Multifuncionais de Atendimento; Núcleo
de Atendimento Pessoa Jurídica; parceria com a USP e com o A.C.Camargo Cancer Center.
Ações sociais e Programa de Assistência Continuada.

30 anos de crescimento e inovação
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Com 30 anos de história, a OdontoPrev se consolidou como referência no mercado de planos
odontológicos. A Empresa é líder em planos de assistência odontológica no Brasil.

Segmentação de mercado
|GRI 102-2|

A OdontoPrev busca maximizar seu potencial – base sólida no segmento corporativo, estrutura e experiência
no atendimento de beneficiários de grandes companhias – para atuar nos segmentos de PMEs e de planos
individuais. Por meio do Planejamento Estratégico, sistematizou a política de segmentação de mercado e
iniciou um programa de expansão de seu portfólio.

OdontoPrev - Relatório Anual 2017

Planos Individuais & PME: maior crescimento e retorno superior
2017
PLANOS INDIVIDUAIS & PME:
Maior crescimento e retorno superior em 2017
TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês)

Margem de Contribuição³

Planos Individuais

38

Receita 2017
R$286 M (+18% YoY)²

49%

Receita 2017
R$219 M (+17% YoY)²

46%

Aliando o padrão de atendimento oferecido
à tecnologia inovadora, a OdontoPrev busca
maximizar seu potencial para manter a atuação
sólida no segmento corporativo e para
intensificar a participação nos segmentos
de PMEs (Pequenas e Médias Empresas)
e de planos individuais

PME

20

17

Corporativo

Receita 2017
R$922 M (-1% YoY)²

Alto
¹ M: milhões
² Em comparação à 2016
3
Exclui custo de serviço e despesa de comercialização.

Baixo

42%

NÚMERO DE
COMPETIDORES

30 anos de crescimento e inovação
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Ações visando acelerar operações do segmento massificado são constantemente implementadas. Desde
2014, uma diretoria comercial de massificados atua com estrutura própria, voltada exclusivamente para o
desenvolvimento de canais para produtos individuais e PMEs. Por sua vez, a diretoria comercial corporativo
foi ocupada em 2017, focada no atendimento de grandes empresas.

19

Destaque para o posicionamento único da OdontoPrev com relação à liderança no desenvolvimento e
expansão dos segmentos massificados, de planos individuais e PME, os quais apresentam tíquete superior,
menor número de competidores, crescimento acelerado em relação ao mercado e margens de contribuição
mais elevadas. Além disso, reforçando a estratégia, os produtos não corporativos apresentam significativas
barreiras à entrada como escala e qualidade de distribuição, risco de crédito do cliente de pequeno porte ou
individual, seleção adversa e tecnologia de gestão, diferenciais claros do modelo de negócios OdontoPrev.

Segmento corporativo

Marcas e serviços

Com cerca de 4,7 milhões de beneficiários, o segmento corporativo é o principal pilar comercial. A Empresa
oferece 386 planos odontológicos para esse segmento.

A OdontoPrev é capaz de elaborar planos customizados, conforme a necessidade de clientes corporativos,
oferecendo serviços odontológicos diferenciados e de alta qualidade. Também permite que clientes do
setor de massificados adquiram seus planos, de acordo com o perfil de suas necessidades.

Segmento massificado
O segmento de produtos massificados tem cerca de 1,6 milhão de beneficiários e é composto por PMEs,
com até 199 vidas, e pelos planos individuais, vendidos para pessoas físicas. Desde 2011, a carteira apresenta
taxa de crescimento em torno de 17% ao ano e tem alto potencial de desenvolvimento.

Marcas
As marcas são as seguintes:

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PME

1%

6%

Bradesco

13%
2016

16%

11%

OdontoPrev
BB

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE PLANOS INDIVIDUAIS

54%

53%

38%

43%

43%

3%

4%

Varejo

2017

4%

Prívian
Solução diferenciada, de assistência odontológica
de alto padrão. Disponibiliza ferramentas que
permitem total liberdade de escolha na utilização do
benefício. Foco em clientes corporativos exigentes,
de grande sofisticação.

Para mais informações, acesse:
www.bradescodental.com.br

Bradesco
BB

ANS - nº 412350

Rede Dental
Com tecnologia de gerenciamento de ponta,
atende a empresas de diversos portes e segmentos,
localizadas no estado de Minas Gerais.

Rede Dental – CRO/MG nº 1221 | RT: S. D. Giarola – CRO/MG nº 9245

Para mais informações, acesse:
www.rededental.com.br

Para mais informações, acesse:
www.privian.com.br

Odontoserv
Operadora com atuação regional no Nordeste, com
excelência em ortodontia, voltada ao mercado de
pessoas físicas.

2016

25%

58%

2015

75%

Para mais informações, acesse:
www.odontoserv.com.br

BB Dental
Resultado de joint venture entre a OdontoPrev e a
BB Seguridade (que posiciona-se no mercado com
a marca BB Seguros), distribui planos odontológicos
com exclusividade em todos os canais do sistema
Banco do Brasil.
Para mais informações, acesse:
www.bbdental.com.br
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Bradesco Dental
Endossada pelo Bradesco, com capilaridade
nacional, possui acesso abrangente a todos os
perfis de público.

76%

15%
2015

2014

18%

79%

Para mais informações, acesse:
www.odontoprev.com.br

2017

83%

82%

OdontoPrev
Operação que atende ao maior número de
beneficiários, incluindo clientes corporativos e PMEs.
Pioneira em planos coletivos por adesão, tem como
diferencial as Células Multifuncionais de Atendimento.

30 anos de crescimento e inovação

Por sua vez, os planos para pessoas físicas oferecem coberturas abrangentes, uma ampla rede nacional de
atendimento e uma adequada relação de custo e benefício. São distribuídos por intermédio de parcerias
comerciais com varejistas, entre elas C&A e Riachuelo, e operadoras de saúde. As associações com
instituições financeiras, como Bradesco e Banco do Brasil, geraram um salto quantitativo para a atuação
da OdontoPrev nesse segmento, com destacado mercado endereçável.

2014
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Os planos para pequenas e médias empresas foram desenvolvidos para atender às necessidades de
múltiplos setores, entre eles, indústria, comércio, serviços e agronegócios.

Serviços

Dental Partner
Controlada da OdontoPrev, comercializa, no atacado
e varejo, produtos e materiais odontológicos,
saneantes, insumos farmacêuticos e correlatos a
preços competitivos.

Clínicas próprias

Para mais informações, acesse:
www.easydental.com.br

Serviços

Para mais informações, acesse:
www.papaizassociados.com.br

Marca Premium

Software dental
Nordeste

Distribuição materiais

Grupo Papaiz
Participação em clínicas de imagens radiológicas
odontológicas, controlada em conjunto com o
Grupo Fleury.

Joint Venture com BB

Boa Consulta
Plataforma independente de agendamentos
on-line de consultas médicas e odontológicas.
Como acionista minoritária, a OdontoPrev mantém
parceria para que seus clientes possam marcar
consultas por meio do aplicativo eletrônico.
Para mais informações, acesse:
www.boaconsulta.com

Diagnóstico por imagem

Agendamento online

Minas Gerais
ANS - nº 412350

Rede Dental – CRO/MG nº 1221 | RT: S. D. Giarola – CRO/MG nº 9245
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Easy Dental
Controlada da OdontoPrev Serviços, desenvolve
e licencia softwares e programas de computação
para gestão de consultórios e operadoras de
planos dentais.

30 anos de crescimento e inovação
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Os principais serviços são os seguintes:

Canais de distribuição
A segmentação de mercado torna natural a diversidade e a multiplicação dos canais de distribuição dos
planos odontológicos OdontoPrev. O Planejamento Estratégico da Empresa prevê a diversificação desses
canais e a constante especialização de cada um deles, de acordo com os segmentos a que se destinam.
Atualmente, a OdontoPrev mantém os seguintes:

Equipes comerciais próprias
Vendas diretas.

Plataformas bancárias
Canais de venda exclusivos Bradesco e
Banco do Brasil, por meio das marcas
Bradesco Dental e BB Dental.

Grandes
corporações

Organizações médicas e planos de saúde
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Corretores independentes

Pequenas
e médias
empresas
Plataformas bancárias
Canais de venda exclusivos Bradesco e Banco do Brasil,
por meio das marcas Bradesco Dental e BB Dental.

Plataformas bancárias
Equipes comerciais próprias
Vendas diretas.

Canais de venda exclusivos Bradesco e
Banco do Brasil, por meio das marcas
Bradesco Dental e BB Dental.

Canais digitais
Plataformas digitais: redes sociais e aplicativos.

Organizações médicas e planos de saúde
Acordo comercial para distribuição
de planos odontológicos através de
operadores médico-hospitalares.

Corretores independentes

Portal de e-commerce
Site exclusivo de venda para pessoas físicas, que
permite a customização de planos odontológicos.

Canais digitais
Plataformas digitais: redes sociais e aplicativos.

Organizações médicas e planos de saúde
Acordo comercial para distribuição
de planos odontológicos através de
operadores médico-hospitalares.

Lojas de departamentos
Parcerias feitas com lojas de departamento, com
relevante capilaridade de pontos de venda.

Pessoas
físicas

30 anos de crescimento e inovação
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Acordo comercial para distribuição
de planos odontológicos através de
operadores médico-hospitalares.

Atendimento pós-venda
Composta por mais de 28 mil cirurgiões-dentistas, a rede é formada por profissionais qualificados que
possuem, em média, 15 anos de experiência e aproximadamente metade conta com especialização acadêmica.

A Rede UNNA é a marca da rede credenciada OdontoPrev de atendimento e adota um modelo de relacionamento exclusivo com os dentistas que a compõem, obtendo um patamar de satisfação e reconhecimento único no mercado de saúde do Brasil.

O cadastro de novos dentistas é feito integralmente por meio digital, de modo a mitigar impactos
ambientais por impressão e deslocamento. O contrato e o manual de operações são compartilhados
digitalmente com o profissional.

A REDE UNNA MANTÉM TRÊS
PILARES DE SUSTENTAÇÃO:

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA
DA REDE UNNA
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Rede credenciada de atendimento

A rede credenciada é administrada de forma dinâmica, com capacidade e agilidade para se adequar
prontamente a novas demandas comerciais.

Inovação
Uso de novas tecnologias, que
possibilitam ganhos de produtividade e
melhoram o dia a dia dos credenciados.

7%

NORDESTE

17%

NORTE

Relacionamento
Atendimento e relacionamento com os
profissionais da rede são feitos por equipes
especializadas de consultores de campo
que identificam oportunidades e promovem
melhorias para a parceria.

CENTRO-OESTE

8%
56%
Programa de qualificação
Foco na contínua qualificação profissional, promoção
de benefícios e vantagens ao credenciado.

SUDESTE
SUL

13%

30 anos de crescimento e inovação
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Após o processo de venda dos planos, o relacionamento com clientes corporativos e PMEs é mantido, respectivamente, por meio das Células Multifuncionais de Atendimento e do Núcleo de Atendimento Pessoa
Jurídica (saiba mais na página 75).

Suporte operacional

Gestão de Qualidade

OdontoPrev - Relatório Anual 2017
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Convergência Digital
A função da área é digitalizar o conteúdo recebido e disponibilizá-lo para a análise da área de gestão de
qualidade. A Empresa desenvolveu internamente a digitalizadora usada no processo e está trabalhando
para melhorar ainda mais a captação das imagens.
A Convergência Digital também recebe os conteúdos digitalizados enviados pela rede credenciada por
meio do portal e do aplicativo Rede UNNA, bem como do uploader de imagens radiológicas (saiba mais
na página 44).
Digitalizadora usada nos processos da área de
Convergência Digital. Foi desenvolvida pela OdontoPrev

Após a digitalização dos documentos pela
Convergência Digital, o setor de Gestão de
Qualidade avalia 100% dos tratamentos realizados
pelos dentistas da rede. O processo é um diferencial
desenvolvido pela OdontoPrev e visa ofertar
o melhor atendimento para seus beneficiários,
garantindo que o paciente receba um serviço de
qualidade, de acordo com as melhores práticas
odontológicas. A atuação da Gestão de Qualidade
é focada na análise técnica do tratamento oferecido
pelo dentista credenciado.
Em 2017, houve uma reestruturação da área, visando
dar mais eficiência aos processos. A equipe foi
dividida em células especializadas, de forma que os
líderes de Gestão de Qualidade passaram a ter uma
atuação mais próxima dos demais auditores.
As células corroboram o propósito da OdontoPrev
em manter a excelência dos atendimentos oferecidos
por sua rede credenciada. Entre as células, por
exemplo, está a de detecção de fraude, composta
por dentistas especialistas em perícia grafotécnica
e Odontologia legal. Além de evitar fraudes, a
OdontoPrev atua para que não haja imperfeições
internas, através de um sistema randomizado de
avaliação das guias.

700MIL
avaliações de
tratamentos
odontológicos
por mês

117DENTISTAS
especialistas em diversas
áreas da Odontologia

100%

dos tratamentos realizados
pela rede credenciada
são avaliados pelo setor
de Gestão de Qualidade
da OdontoPrev

30 anos de crescimento e inovação

Serviço de call center próprio que atende beneficiários, cirurgiões-dentistas e projetos especiais, de forma
diferenciada e personalizada. A estrutura dispõe de moderna tecnologia, com gravação, CTI (Computer
Telephone Integration), URA (Unidade de Resposta Automática) e sistemas de gerenciamento de fluxo.
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Disque OdontoPrev

Área de Gestão da Qualidade avalia 100% dos
procedimentos adotados pelos credenciados
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Todas as avaliações ficam registradas digitalmente no histórico tanto do paciente quanto do dentista. As
informações contribuem para a constituição de um perfil do dentista, indicador que ajudará a direcionar a
equipe da consultoria em suas abordagens. Com base nesses dados, é possível manter a rastreabilidade de
todas as informações referentes ao profissional credenciado, assim como solicitações e orientações feitas
pela auditoria da OdontoPrev.
A área de Gestão de Qualidade também é responsável por autorizar a realização de procedimentos de
maior complexidade, como implantes dentários e próteses. O objetivo é garantir que os pacientes não
sejam submetidos a tratamentos desnecessários, que possam prejudicar sua saúde.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E TREINAMENTOS
Semestralmente,

os

auditores

passam

por

processos

formais de avaliação. A partir dos resultados, o índice de
calibração do setor de Gestão de Qualidade é definido, de
forma a estabelecer treinamentos para todas as equipes,
com o objetivo de que as análises e glosas sejam feitas
adequadamente, seguindo normas e diretrizes de qualidade
estabelecidas pela OdontoPrev.
Os treinamentos acontecem mensalmente. Além de temas
predeterminados, as equipes têm a oportunidade de discutir
casos concretos e trocar experiências.

Consultoria
Após a avaliação técnica pelo setor de Gestão de Qualidade, os procedimentos que não tenham seguido
as melhores práticas acadêmicas são encaminhados para a área de consultoria interna, a qual orientará o
dentista credenciado.
A OdontoPrev mantém uma equipe de consultores internos e externos composta por dentistas, responsáveis
por se relacionar com os profissionais da rede credenciada (saiba mais na página 71).

30 anos de crescimento e inovação
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Por meio das imagens digitalizadas pela área de Convergência Digital, os dentistas da OdontoPrev
comparam as imagens prévias e posteriores ao tratamento para formular o parecer sobre a qualidade e
eficiência do procedimento adotado. Todos os auditores passam por treinamentos para que as análises
sejam padronizadas e enquadradas conforme as diretrizes e definições de qualidade estabelecidas. Quando
o tratamento realizado não atinge o padrão estabelecido pela Empresa, o dentista credenciado é contatado
pela equipe de consultoria para que o procedimento odontológico seja revisto, sem custo para o cliente.

30 ANOS DE ATUAÇÃO:
LINHA DO TEMPO

2008 – Aquisição da Care Plus Dental.
Aquisição da Sepao.
Aquisição da Easy Dental Software.
Receita líquida: R$ 318 milhões.

OdontoPrev - Relatório Anual 2017
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Década de

FUNDAÇÃO
1987 – Fundação por profissionais de Odontologia.

Década de

90

EXPANSÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
2010 – Estabelecimento do Memorando de Entendimentos da Brasildental.
Receita líquida: R$ 685 milhões.
2011 – Início da comercialização de planos PME Bradesco.
Receita líquida: R$ 835 milhões.

ESTRUTURAÇÃO
1997 – Consolidação como a operadora de planos odontológicos
líder de mercado.
1998 – Aquisição do controle por investidores de private equity.
1999 – Aquisição da Unidont.

Década de

20
00

20
10

2012 – Início da comercialização de planos individuais Bradesco.
Aquisição compartilhada da Papaiz.
Receita líquida: R$ 955 milhões.
2013 – Criação da Brasildental, em associação com BB Seguridade
e Banco do Brasil.
Receita líquida ultrapassa R$ 1,1 bilhão.
2014 – Reorganização societária leva Bradesco ao controle da OdontoPrev.
Receita líquida: R$ 1,2 bilhão.

ABERTURA DE CAPITAL
2000 – Aquisição da Clidec.
2005 – Receita líquida: R$ 143 milhões.
2006 – Realização do IPO, com captação líquida de R$ 171 milhões.
Receita líquida: R$ 182 milhões.
2007 – Aquisição da DentalCorp.
Aquisição da Rede Dental.
Saída dos acionistas de private equity.
Receita líquida: R$ 259 milhões.

2016 – Celebração dos dez anos do IPO.
2017 – Celebração de 30 anos de história
Lançamento do e-commerce
Reposicionamento de marca: “Sua boca fala por você”
Proposta para aquisição da Odonto System
Receita líquida: R$ 1,4 bilhão

30 anos de crescimento e inovação
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Década de
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2009 – Aquisição da Prontodente.
Aquisição da OdontoServ.
Constituição de joint venture no México.
Início de atuação da Dental Partner.
Associação com Bradesco Dental.
Receita líquida: R$ 382 milhões.

Em 2017, a OdontoPrev completou 30 anos de atuação, marcados pela eficiência e atendimento de alta
qualidade. Com o objetivo de manter a liderança no mercado de planos odontológicos e em linha com
sua missão de levar a Odontologia de alta qualidade a cada vez mais pessoas, a Empresa promoveu o
reposicionamento da marca, tendo “Sua boca fala por você” como mote.

REPOSICIONAMENTO DA MARCA:
SUA BOCA FALA POR VOCÊ
|GRI DMA COMUNICAÇÕES DE MARKETING|

Primeiramente, a comunicação foi realizada internamente, para todos os funcionários, tanto da matriz
quanto das filiais, explicando o motivo do reposicionamento. Para informar o público externo sobre as
características e o funcionamento dos planos odontológicos oferecidos pela OdontoPrev, foi desenvolvido
um plano de mídia, com transmissões em veículos on-line, inserções nas páginas do Facebook e do
Instagram da OdontoPrev.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS EM 2017
A OdontoPrev recebeu importantes prêmios e reconhecimentos pelo desempenho em diferentes áreas de
atuação, em 2017.
Em tecnologia, ficou em primeiro lugar na premiação “100 + Inovadoras em TI”, na categoria “Saúde”,
pelo desenvolvimento da plataforma DCSS (Dental Care Sales System) – saiba mais na página 38. Pelo
terceiro ano consecutivo, a OdontoPrev recebeu essa premiação. Nos dois anos anteriores, a Empresa foi
reconhecida nessa categoria, em função do aplicativo Rede UNNA.
Conheça as demais premiações de 2017 a seguir:
• Melhores Empresas em IDHO (Índice de Desenvolvimento Humano e Organizacional)
• Melhores Empresas em PGPs (Práticas de Gestão de Pessoas)
e EPS (Empresas Psicologicamente Saudáveis)
• RHs + Admirados
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Além disso, a marca passa a mobilizar por meio do reforço da autoconfiança dos beneficiários. “Nosso
benefício é melhorar a autoestima da população por meio de planos odontológicos de qualidade.
A autoestima faz com que o paciente se sinta empoderado e, dessa forma, desenvolva seu potencial
profissional ou pessoal. As pessoas avaliam umas às outras pelo visual dessa região, ampliando muito a
relevância que temos para a vida das pessoas”, acrescenta.

30 anos de crescimento e inovação
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A OdontoPrev passou por um reposicionamento de marca em 2017, tendo como slogan “Sua boca
fala por você”. “Estudamos, pesquisamos e concluímos que, por inúmeras razões históricas, a região
da boca é extremamente importante para o brasileiro. Somos um povo que avalia muito as pessoas
pelo aspecto estético”, ressalta Robert Wieselberg, Superintendente de Estratégia de Marketing,
Sustentabilidade e Negócios.

ESTEIRAS DIGITAIS

CAPÍTULO2
INOVAÇÃO

O compromisso da OdontoPrev com a inovação se manifesta desde a sua fundação,
graças ao modelo de negócio único. Na Empresa, a inovação também engloba o
constante desenvolvimento de soluções tecnológicas, que facilitem suas operações e
os procedimentos da rede credenciada. Para tornar mais ágeis os trabalhos da área de
Gestão de Qualidade, por exemplo, a Empresa aliou inovação e tecnologia, criando um
equipamento especial para digitalizar as imagens de raios-x enviadas pelos dentistas
credenciados. A preocupação e o comprometimento com a inovação também foram
evidenciados com o desenvolvimento de tecnologias patenteadas e de parcerias com,
por exemplo, o A.C.Camargo Cancer Center para o diagnóstico precoce do câncer
bucal. A Empresa mantém o compromisso estratégico de desenvolver tecnologias
que estabeleçam ganhos de produtividade e, consequentemente, melhorem o dia a
dia das pessoas com quem se relaciona.

30 anos de crescimento e inovação
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As esteiras foram criadas para endereçar cinco públicos-alvo: pessoas físicas; corretores; PME; beneficiários
e rede credenciada. A primeira entrega foi feita pela esteira digital focada em pessoas físicas, por meio do
lançamento do novo portal de e-commerce (saiba mais na página 39). Em 2018, as esteiras continuarão
evoluindo e desenvolvendo projetos nas demais áreas, entre eles o Agenciamento Digital, focado no
segmento corporativo e que facilitará o processo de adesão dos clientes corporativos e de seus respectivos
colaboradores. A perspectiva é de que as esteiras passem a reportar para a área corporativa de inovação,
que está se estruturando e deve ser formalizada a curto prazo.
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Criada em 2017 e formada por uma equipe multidisciplinar, as esteiras digitais propõem uma nova
organização de equipes com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de projetos digitais, com foco
no cliente. “Utilizamos a metodologia Ágil nessas equipes, definindo, em conjunto, os processos e as
prioridades de entrega. Trabalhamos com ciclos menores de desenvolvimento, validando cada entrega
com o público-alvo”, explica o Diretor de Tecnologia da Informação, Marcelo Galvão.

VANTAGENS PARA
OS BENEFICIÁRIOS

Desenvolvimento Ágil
No desenvolvimento Ágil, é utilizada uma abordagem de planejamento

DCSS

iterativa. Enquanto no método tradicional todas as etapas do projeto são

OdontoPrev - Relatório Anual 2017

Ágil, o projeto é realizado em etapas curtas, chamadas “iterações”.
A metodologia Ágil se consolidou nos últimos anos como uma alternativa
para atender às demandas de clientes e projetos de forma mais dinâmica,

Totalmente responsivo, o sistema rendeu reconhecimentos e premiações para a OdontoPrev em 2017
(saiba mais na página 34).

flexível e com grande aumento de produtividade.

“O desenvolvimento Ágil é uma metodologia de desenvolvimento madura e é utilizado na

A metodologia Ágil é largamente utilizada na OdontoPrev. Em 2017, houve

OdontoPrev para acelerar o time-to-market dos projetos digitais, entre eles o DCSS. Casando

a criação do DCSS (Dental Care Sales System), que, através da integração

tecnologia e inovação, o DCSS permite uma expansão exponencial dos nossos canais de

com os sistemas core da Empresa, permite alavancar as vendas no

vendas para pessoa física”, explica Marcelo Galvão, Diretor de Tecnologia da Informação.

segmento de pessoas físicas, com o objetivo de diversificar a carteira.

FLEXIBILIDADE DA ESTRUTURA

Os diferenciais da plataforma são:

DE VENDAS E DE COMISSIONAMENTO

• Suporte a diversos dispositivos (celular, tablet);

Facilidade de Uso
Multicanais
Suporte a diversos
dispositivos

Multimarcas

• Interface de usuário (UX) simples e eficiente;
• Suporte à venda presencial e não presencial;
• Diversos meios de pagamento;
• Arquitetura tecnológica baseada em código aberto (open source) e APIs
(Application Programming Interface).

Diferentes meios
de pagamento

Lançamento do e-commerce
Arquitetura
Tecnologica

Suporte a diferentes
cenários de venda

Primeira entrega feita pela esteira digital, o portal de e-commerce foi lançado em agosto de 2017, após
apenas quatro meses de desenvolvimento. Com o objetivo de tornar a plataforma amigável para os usuários,
o portal fornece informações detalhadas sobre os planos odontológicos oferecidos pela OdontoPrev e
apresenta uma melhor navegabilidade e interatividade. Por meio de um chat automatizado, os usuários
recebem orientações sobre as opções de cobertura dos planos disponíveis, de acordo com o perfil e os
tratamentos desejados.
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O DCSS foi desenvolvido utilizando metodologia Ágil e com enfoque nas vendas de planos odontológicos
para pessoas físicas através de intermediários. Os principais diferenciais da plataforma são a arquitetura
tecnológica baseada em código aberto (open source) e APIs (Application Programming Interface), o que
possibilita, por exemplo, um processo de venda mais fluída através de integrações on-line.

documentadas detalhadamente (do início ao fim do projeto); no método

30 anos de crescimento e inovação

Em 2017, a OdontoPrev integrou a recém-lançada plataforma DCSS (Dental Care Sales System) ao DCMS
(Dental Care Management System) – tecnologia proprietária que possibilita unificar processos e dados.

O portal foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que envolveu as áreas de TI e marketing, além
do suporte de um time externo de desenvolvimento. A OdontoPrev realizou um mapeamento, por meio
de pesquisas quantitativas e qualitativas, para identificar os perfis e as necessidades de seus potenciais
beneficiários para estruturar o novo portal de e-commerce. Com base nisso, foram definidos cinco opções
de planos odontológicos:

Programa dente de leite
Exclusivo para crianças de até sete anos. Conta com uma
rede credenciada de especialistas em odontopediatria para
ajudar na introdução aos cuidados bucais diários.

O novo e-commerce permite customização, por meio da montagem de combos. “O modelo de esteira
funcionou muito bem e, como resultado, lançamos uma plataforma mais robusta, que atende às necessidades
dos nossos usuários e garante a customização, essencial para a área de negócios. O novo e-commerce permite
a montagem de pacotes, em que é possível comprar diferentes planos, de acordo com as necessidades de
cada membro da família”, destaca o Diretor de Tecnologia da Informação da OdontoPrev, Marcelo Galvão.
A seção “Encontre um dentista”, ferramenta de busca de rede, foi redesenhada e desenvolvida na plataforma
Google Maps, possibilitando que os beneficiários encontrem os dentistas credenciados mais próximos com
facilidade. O portal de e-commerce também hospeda o blog Papo de Boca, com dicas práticas para manter
uma boa saúde bucal, reforçando o compromisso da OdontoPrev em disseminar informações e conteúdos
relativos à Odontologia e em contribuir para elevar os padrões da saúde bucal da sociedade.

Segurança da informação

Dental bem-estar
Plano mais vendido na plataforma eletrônica. Focado em
beneficiários que buscam um acompanhamento de rotina, cobre
limpezas periódicas, tratamentos de canal, extrações e cirurgias.

Dental estética
Plano mais escolhido pelos jovens, oferece clareamento e
tratamentos específicos para a mordida, além das demais
coberturas do plano Dental bem-estar.

Dental orto
Ideal para clientes que precisam colocar aparelho para
fazer tratamentos de ortodontia.

Dental VIP
Plano completo, que, além da cobertura dos demais
planos, oferece clareamento, colocação e manutenção
de próteses e aparelho.

Em sua história, a OdontoPrev
nunca teve registro de
vazamento de dados de
clientes, beneficiários ou da
rede credenciada
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A OdontoPrev preza pela segurança da informação e, dessa forma, investe em processos, pessoas,
tecnologias e acompanha leis e regulamentos para garantir que os dados se mantenham seguros e
protegidos. Mantém uma área de segurança da informação para garantir que os dados dos beneficiários
estejam seguros, tanto dados pessoais e bancários quanto prontuários odontológicos. Os arquivos são
replicados em um servidor remoto, assegurando sua proteção e recuperação. Além de proteger os dados,
o servidor remoto permite a continuidade da operação dos sistemas, em caso de uma eventual paralisação
do sistema operacional na sede. Em sua história, a OdontoPrev nunca teve registro de vazamento de dados
de clientes, beneficiários e tampouco da rede credenciada. Em 2018, continuará investindo em plataformas
para sofisticar o seu nível de segurança.

30 anos de crescimento e inovação
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|GRI DMA PRIVACIDADE DO CLIENTE|

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer),
o câncer bucal é o quinto em incidência no Brasil. Para
2017, a estimativa era de que a doença atingiria 16 mil
brasileiros – sendo 4 mil mulheres e 12 mil homens.

Além de ser responsável pela rastreabilidade de todas as informações referentes ao profissional credenciado,
a OdontoPrev é pioneira no setor, por realizar pesquisas para manter seus profissionais e sua rede credenciada
atualizados com relação às pesquisas acadêmicas e às inovações do mercado odontológico.
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Parceria com A.C.Camargo Cancer Center

O câncer de boca afeta lábios e o interior da cavidade oral: gengivas, mucosa jugal (bochechas) palato duro
(céu da boca), língua e assoalho (região embaixo da língua). Se diagnosticada no início e tratada da maneira
adequada, a maioria dos casos tem cura. Porém, aproximadamente 80% das ocorrências são diagnosticadas
tardiamente. Cerca de 70% das incidências são em regiões de fácil visualização, principalmente:

Por meio do aplicativo Rede UNNA, os dentistas da rede credenciada podem enviar imagens de lesões
suspeitas para a avaliação de especialistas em câncer bucal do A.C.Camargo Cancer Center.

• Língua;
• Lábio inferior.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a OdontoPrev e o A.C.Camargo Cancer Center, um dos maiores
centros oncológicos integrados do Brasil e referência internacional. O objetivo é conscientizar os dentistas
e a população sobre o diagnóstico precoce do câncer bucal, uma vez que os cânceres de boca estão entre
os mais frequentes e, na maior parte, são encontrados de forma incidental, durante o exame clínico realizado
por médico ou por um cirurgião-dentista. “A meta é diminuir o espaço de tempo entre o diagnóstico e o
tratamento do câncer bucal e, consequentemente, reduzir a mortalidade e a morbidade”, explica Emerson
Nakao, Auditor de Gestão de Qualidade.

Em 2018, a parceria com o A.C.Camargo Cancer Center se manterá e a OdontoPrev trabalhará para
disseminar ainda mais a existência do programa para a sua rede credenciada.

A parceria incrementa a capacitação dos cirurgiões-dentistas com boletins, informativos e videoaulas.
Os materiais tratam de assuntos relacionados à importância do diagnóstico precoce, às características
das lesões e aos fatores de risco. O tema também foi abordado durante a palestra proferida no Fórum
Rede UNNA pelo especialista em estomatologia Fábio de Abreu Alves, do A.C.Camargo Cancer Center.
Como parte da campanha de prevenção contra o câncer de cabeça e de pescoço, a OdontoPrev publicou
artigos na Revista Conexão UNNA acerca do câncer bucal e de formas de tratamento preventivo.

Dentista da rede credenciada
nota lesão suspeita no paciente.
Por meio do aplicativo Rede UNNA, o dentista envia uma
imagem e o prontuário do paciente para um especialista
em câncer bucal do A.C.Camargo Cancer Center.
Profissionais do A.C.Camargo Cancer Center analisam e
enviam o laudo sobre os danos na cavidade bucal para o
dentista credenciado e para a OdontoPrev.
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Além das inovações tecnológicas e parcerias que beneficiam as operações da rede credenciada, a
OdontoPrev realiza o Fórum Rede UNNA (saiba mais na página 74), que homenageia os profissionais
credenciados que mais se destacaram no período.

Câncer bucal é o quinto em incidência no Brasil;

70% dos casos ocorrem em
regiões de fácil visualização,

20%

Diagnosticados
precocemente

porém a minoria dos
diagnósticos

80%

Diagnosticados em
fase avançada

é feita em
fase precoce

DIAGNÓSTICOS
DE CÂNCER
BUCAL
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DIFERENCIAIS PARA A REDE CREDENCIADA

Lançamento do uploader de imagens radiológicas

Aplicativo Rede UNNA

O uploader de imagens radiológicas foi implementado e divulgado para a rede, composta por cerca de
2 mil clínicas radiológicas, em 2017. No ano, 70% das clínicas credenciadas foram equipadas com a
plataforma para fazer o upload dos exames radiológicos. Lançada em maio de 2016, a ferramenta permite
que as clínicas de radiologia deixem de imprimir as documentações radiográficas e passem a enviá-las
apenas pelo meio digital para a OdontoPrev que, na sequência, disponibiliza as imagens para o beneficiário
e para o profissional responsável pelo tratamento, por meio do prontuário digital.

A Empresa usou seu conhecimento dos processos odontológicos para redesenhar internamente um serviço
funcional, que facilita o trabalho dos cirurgiões-dentistas credenciados, por meio da captura e transferência
eletrônica de imagens para a OdontoPrev e digitalização das guias de tratamento, entre outros, proporcionando
maior agilidade nos atendimentos e maximizando a satisfação dos credenciados e beneficiários.
A partir de 2018, o aplicativo ganhará novas funcionalidades, atendendo ao profissional credenciado
de forma mais eficiente. Além disso, assim como é feito com os exames, a GTO (Guia de Atendimento
Odontológico) deverá ser digitalizada a partir do segundo semestre de 2018, contribuindo para a redução
do consumo de papel.

“O processo ficou muito mais fácil e rápido, tanto para o dentista que solicitou o exame
quanto para o paciente iniciar o tratamento, uma vez que extingue o trâmite de correio

IMAGENS ENVIADAS PELO APLICATIVO REDE UNNA

e de documentação física. Ao mesmo tempo, a clínica deixa de imprimir material,

1.216.365

304.009

Em 2017, a OdontoPrev iniciou um processo de contratação de um terceiro para realizar a reciclagem das
radiografias impressas recebidas. Após a devida digitalização do exame, o procedimento de reciclagem
envolverá a retirada dos metais do papel radiográfico, entre eles a prata, e a separação do plástico para
seu posterior reaproveitamento.

824.388

100

IMAGENS
ENVIADAS
VIA PORTAL
IMAGENS ENVIADAS
VIA PORTAL

2015

2o semestre

1o semestre

2o semestre

1o semestre

2o semestre

304.009

2016
2017

2.195.587

496%
69%

1.144.433
1.051.483

Meios digitais

(uploader de radiológicas,
portal ou aplicativo Rede UNNA)

84%

922.935
823.657

Correio ou malote

368.282

871.848

932.529

704.189
2013

468.801

2014

2o semestre

1o semestre

2o semestre

1o semestre

2o semestre

1o semestre

2o semestre

2015
1o semestre

48.131

1o semestre

16%

2017

31%

2o semestre

320.151

2016
2017
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1.628.483

A receptividade com relação ao programa foi bastante elevada. Com isso, no final de 2017, 84% dos exames
radiológicos já eram encaminhados por meio do uploader de imagens radiológicas, versus 69% em 2016.

PROPORÇÃO
PROPORÇÃO DE IMAGENS RECEBIDAS POR
CANAIS
ANALÓGICOS
E DIGITAI
S
POR CANAIS
ANALÓGICOS
E DIGITAIS

1.938.768

1.073%

Por meio do programa Dentista Amigo da Natureza (saiba mais na página 67), a OdontoPrev estimula
que o exame radiológico seja realizado de forma digital, eliminando a impressão e, consequentemente,
a geração de resíduos.
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3.567.251

Gerente da Convergência Digital.

2016
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ou seja, economiza papel e película de radiografia”, ressalta Luciano Freitas Aveiro,

IMAGENS ENVIADAS VIA UPLOADER DE RADIOLÓGICAS

“Faço parte da rede credenciada OdontoPrev desde 2003. Eu dividia um
consultório de Odontologia com meu pai e notei que um colega nosso, que

2.265.150
550%

atendia no mesmo espaço, tinha muita rotatividade de pacientes. Descobri

1.228.058

que ele atendia pela OdontoPrev; pesquisei e fiquei interessada em me

1.037.112

credenciar. Finalizando o meu curso de especialização em ortodontia,

345.724

fui bombardeada de pacientes. Quando um dentista se credenciava, a
OdontoPrev dava suporte, indicando vários pacientes. Nesse sentido, sem
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dúvida, a OdontoPrev me ajudou muito a crescer como profissional.
Entre os pontos positivos de fazer parte da rede credenciada, considero
as visitas do consultor fundamentais. Com as visitas, temos respostas
bastante rápidas com relação a qualquer problema ou situação. Outro

Implantação da URA
A OdontoPrev mantém a URA (Unidade de Resposta Audível) no Disque OdontoPrev para atendimento
aos dentistas de sua rede credenciada. Por meio do sistema, a liberação de senha e a autorização para
o tratamento dos pacientes são totalmente automatizadas.

Patentes
A primeira patente registrada pela OdontoPrev data de 2006 e se refere à digitalizadora, equipamento
especial para digitalizar as radiografias e tomografias recebidas (saiba mais na página 28), permitindo
agilidade na operação, além da manutenção do prontuário digital do paciente.
Com base na percepção com relação às necessidades da rede credenciada, a OdontoPrev desenvolveu
uma solução referente à cartela plástica de radiografias – usada para armazenar e facilitar a visualização
de pequenas imagens de raio-x. Por meio da reformulação da cartela, conseguiu reduzir em 40% o uso
do plástico, gerando benefícios ambientais e financeiros. O produto patenteado pela Empresa é híbrido,
podendo acomodar tanto imagens horizontais quanto verticais, fazendo com que todos os espaços da
cartela plástica sejam aproveitados. “Muitas vezes, o dentista precisava acondicionar várias radiografias na
vertical e era obrigado a deixar os espaços destinados a imagens horizontais vazios. Com a nossa solução,
o profissional pode acondicionar ambos os formatos na mesma cartela”, explica Luciano Freitas Aveiro,
Gerente de Convergência Digital.
A terceira patente registrada pela OdontoPrev se refere ao aplicativo Rede UNNA, proporcionando maior
agilidade nos atendimentos e elevando a satisfação dos credenciados e beneficiários.

programa bom é o de reposição de materiais; os demais dentistas do meu
consultório usam bastante.
Com relação aos pontos de melhoria, uma questão que evoluiu nos últimos
anos foi a URA (Unidade de Resposta Automática). Antes, as atendentes
pareciam entender superficialmente sobre os temas que colocávamos em
pauta; não sei se houve treinamentos específicos, mas as profissionais estão
mais inteiradas com relação aos assuntos.
O portal Rede UNNA facilitou o processo de envio de documentos, dando
mais praticidade. Além disso, minha secretária cuida dessas demandas e me
ajuda bastante.
Eu acabo usando mais o portal do que o aplicativo. Quando soube do
lançamento do aplicativo, comprei um celular melhor para a clínica, mas ainda
uso pouco. É uma funcionalidade que quero usar mais, pois tem possibilidades
muito interessantes, como a parceria da OdontoPrev com o A.C.Camargo”.
Débora Negrão, ortodontista da rede credenciada.
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2o semestre

1o semestre

2o semestre

2016
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25.892

1o semestre

319.832

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
|GRI 102-5, 102-18|

Em junho de 2017, o Código foi incorporado pela instrução 586/2017 (que alterou e acrescentou dispositivos
à instrução 480/2009) da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), sobre regras de governança corporativa
para as empresas de capital aberto.

CAPÍTULO3
GOVERNANÇA

O comprometimento da OdontoPrev com a gestão ética se evidencia desde sua
fundação, uma vez que a gestão sempre foi profissional e não familiar. Em 1998, foi
constituído o Conselho de Administração, oito anos antes da abertura de capital
da Empresa. Com uma estrutura de liderança capacitada e orientada por políticas
institucionais corporativas, a OdontoPrev adota práticas recomendadas pelo IBGC
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e faz parte do Novo Mercado,
segmento especial de listagem da B3, destinado a empresas que se comprometem,
voluntariamente, com a adoção de práticas diferenciadas.

Sociedade anônima de capital aberto, a OdontoPrev está listada no Novo Mercado, segmento especial de
listagem da B3, destinado a empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas
diferenciadas de governança corporativa. Em função da aprovação da evolução das regras do Novo
Mercado, que ocorreu em 2017, a Empresa começou o planejamento e visa à implementação de ações para
atender as novas exigências.
Em adição às normas e regras do segmento, a OdontoPrev adota:
• Presidente do Conselho de Administração distinto do Diretor-Presidente, desde os anos 1990;
• Conselho de Administração sem função executiva, com 56% dos membros independentes;
• Divulgação da remuneração anual mínima, média e máxima de executivos, desde IPO;
• Prática de distribuição trimestral de dividendos e juros sobre capital próprio;
• 3 CEOs desde a fundação em 1987;
• 1 DRI desde o IPO em 2006.
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A Empresa segue recomendações do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do
IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Os princípios básicos que norteiam a prática são:
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
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O compromisso da OdontoPrev com a ética sempre foi um aspecto essencial e invariável na condução
do negócio e no relacionamento com os stakeholders. Historicamente, a gestão da Empresa é totalmente
profissional, não familiar, o que pode ser evidenciado, por exemplo, com a constituição do Conselho de
Administração oito anos antes da abertura de capital. Além disso, a presidência do Conselho nunca foi
ocupada simultaneamente pelo Diretor-Presidente. Trata-se de uma estrutura de liderança clara, capacitada
e orientada por políticas corporativas que pautam o dia a dia do negócio.

Conselho de Administração

GOVERNANÇA CORPORATIVA
E GESTÃO PROFISSIONAL

O Conselho de Administração é composto por nove membros efetivos, sendo cinco deles independentes. É
responsável pelo estabelecimento das políticas estratégicas e das políticas gerais da Empresa, pela eleição
dos membros da Diretoria e fiscalização do exercício de suas funções. Ordinariamente, reúne-se a cada
três meses – ou a qualquer momento, sempre que convocado.

Assembleia Geral de Acionistas
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Vice-Presidente

Comitê de
Auditoria

Comitê de Gestão
de Pessoas
Diretor Presidente
Rodrigo Bacellar
1 ano*
Auditoria Externa

Auditoria Interna

Randal Luiz Zanetti
Octavio de Lazari Junior

Conselheiro

Ivan Luiz Gontijo Junior

Conselheiro

Samuel Monteiro dos Santos Junior

Conselheiro independente

Eduardo de Toledo

Conselheiro independente

Cesar Suaki dos Santos

Conselheiro independente

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Conselheiro independente

Gerald Dinu Reiss

Conselheiro independente

José Afonso Alves Castanheira

Diretoria
Diretoria de RI
e Planejamento
Estratégico

Diretoria
Administrativo
Financeiro

Diretoria
Comercial
Corporativa

Diretoria
Comercial
Massificados

Jose Roberto
Pacheco
11 anos*

Luis André
Blanco
8 anos*

Elsen
Carvalho
1 ano*

Carlos
Rogoginsky
5 anos*

Diretoria
Clínico
Operacional

Diretoria de
Recursos
Humanos

Diretoria de
Tecnologia da
Informação

José Maria
Benozatti
18 anos*

Rose Gabay
9 anos*

Marcelo Galvão
2 anos*

*Número de anos na OdontoPrev

A Diretoria Estatutária da OdontoPrev é formada por oito membros, com mandatos até 28 de novembro de
2019. Em 31 de dezembro de 2017, apresentava a composição descrita na estrutura de governança (saiba mais
ao lado). Conforme o Estatuto Social, deve ser composta por entre quatro e dez membros.
Em junho de 2017, a então Diretoria Comercial Massificados e Empresarial foi desmembrada entre Diretoria
Comercial Massificados e Diretoria Comercial Corporativo, estrutura que era mantida até 2015. Naquele ano,
após a saída do Diretor Comercial Corporativo, a área foi incorporada pela Diretoria Comercial Massificados.
A recente ocupação da Diretoria Comercial Corporativo e a volta da segregação da gestão entre os dois
segmentos comerciais reforça a visão estratégica da Empresa e permite mais efetividade e especialização
nas ações e tomadas de decisão, considerando a diferença entre o perfil dos clientes e dos beneficiários dos
segmentos corporativo e massificados.
“O maior benefício é o foco, pois cada diretoria poderá atuar e direcionar as ações especificamente para a
sua área. Na Diretoria Comercial Corporativo, o maior desafio é trazer novas empresas para a OdontoPrev,
pois se trata de um mercado grande, porém, razoavelmente penetrado”, avalia Elsen Carvalho, Diretor
Comercial Corporativo.
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Presidente

Conselho de
Administração
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Conselho Fiscal

Em 2017, os conselheiros se reuniram 16 vezes. O mandato dos membros é de dois anos, unificado, com
direito à reeleição. O mandato atual será encerrado na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Em 31 de
dezembro de 2017, apresentava a composição abaixo:

Conselho Fiscal

Estrutura acionária
|GRI 102-10|

Ivan Maluf Júnior

Membro

Sueli Berselli Marinho

Membro

Vanderlei Dominguez da Rosa

Membro

O valor de mercado da OdontoPrev atingiu R$ 8,5 bilhões em 2017, com um capital social composto por
531.294.792 ações ordinárias, com investidores em mais de 30 países, entre eles Estados Unidos, Reino
Unido, Luxemburgo, Canadá e África do Sul.

48,52%

2
la ,8%
nd
a

África do Sul

5,9%

Brasil

ESTRUTURA ACIONÁRIA
GLOBALIZADA:
Investidores em 33 países

8,0%

Canadá
50,01%

Brasdesco

0,05%

Oferece assistência ao Conselho de Administração em questões que envolvem contabilidade, controles
internos e relatórios financeiros. Em reunião de 31 de maio de 2017, foram reeleitos seus membros, todos
com mandato de um ano. Em 31 de dezembro de 2017, apresentava a composição abaixo:
José Afonso Alves Castanheira

Membro independente

Eduardo de Toledo

Membro independente

Ações em tesouraria

1,42%

Administradores

10,4%

Luxemburgo

14,2%

Reino Unido

GESTÃO DE RISCO

Membro externo

|GRI 102-11, DMA COMBATE À CORRUPÇÃO, 205-1, 205-2|

Comitê de Gestão de Pessoas
Oferece assistência ao Conselho de Administração em questões que envolvam o desenvolvimento de
colaboradores, programas de atração e retenção de talentos, clima organizacional, além de supervisionar e
revisar as políticas e práticas de remuneração. Em reunião de 31 de maio de 2017, foram reeleitos seus membros,
todos com mandato de um ano. Em 31 de dezembro de 2017, apresentava a composição abaixo:
Membro

Gerald Dinu Reiss

Membro Independente

César Suaki dos Santos

Membro Independente
Membro

Para garantir as melhores práticas de governança corporativa e manter os negócios de acordo com a legislação
vigente, os colaboradores devem seguir o Código de Conduta Ética, guia prático, pessoal e profissional, que
deve ser utilizado por todos em suas interações e decisões diárias. Além de administradores e colaboradores,
parceiros e fornecedores também assinam um termo de ciência, por meio do qual atestam conhecer o conteúdo
do documento. O Código é apresentado na integração de novos colaboradores e fica disponível na intranet e
no site de relações com investidores. Sempre que o Código de Conduta Ética é alterado substancialmente, os
diretores e colaboradores recebem uma notificação e assinam um termo de ciência.
Denúncias podem ser feitas para a auditoria interna, pessoalmente, por carta, e-mail ou via Canal de
Denúncias, disponível no portal OdontoPrev. Os casos suspeitos são encaminhados para análise do Comitê
de Apuração e Ética, apresentados mensalmente ao Diretor-Presidente e semestralmente ao Comitê de
Auditoria. A auditoria interna mantém um histórico dos casos e condutas tomadas, garantindo o constante
aperfeiçoamento e lisura dos processos.
A OdontoPrev é apartidária e respeita a posição política de seus colaboradores e fornecedores. A Empresa
não financia e não mantém quaisquer tipos de apoio a campanhas, candidatos e partidos políticos.
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ESTRUTURA
ACIONÁRIA EM 2017

Comitê de Auditoria

Randal Zanetti

Estados Unidos

5,6%

A OdontoPrev dispõe de dois Comitês de Gestão – Comitê de Auditoria e Comitê de Gestão de Pessoas –,
que têm a missão de apoiar o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária nas suas decisões. Os
Comitês são compostos por executivos e conselheiros independentes, especialistas em temas relevantes
para o negócio, e não são remunerados.

Márcio Serôa de Araujo Coriolano

41,8%

Outros

Ho

Comitês

Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa

11,3%

Ações em circulação

30 anos de crescimento e inovação
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O Conselho Fiscal é um órgão autônomo em relação à administração e à auditoria externa da OdontoPrev.
É responsável por fiscalizar as atividades da administração, analisar as demonstrações financeiras e
relatar suas conclusões aos acionistas. Não tem caráter permanente, podendo ser instalado a pedido da
Assembleia Geral. Sempre que instalado, será constituído de três a cinco membros efetivos e suplentes em
igual número. Na Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2017, foi instituído o Conselho Fiscal para
o exercício social daquele ano. Em 31 de dezembro de 2017, apresentava a composição abaixo:
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A OdontoPrev avalia individualmente todos os tratamentos realizados, por meio de imagens radiográficas
e da análise do prontuário eletrônico do beneficiário, evitando fraudes e otimizando custos. Assim, possui
total controle dos custos, análise histórica, índice de utilização dos planos e sinistralidade.

Qualificação de profissionais
Consciente da importância de manter um quadro de profissionais qualificados, a Empresa trabalha
para o engajamento de lideranças, evolução e capacitação dos colaboradores, por meio de políticas de
desenvolvimento de pessoas e gestão de talentos (saiba mais na página 78).

Manutenção de sistemas
A Empresa mantém uma estrutura rigorosamente dimensionada para o suporte de cópias de documentos
e informações importantes contidas nos sistemas e conta com tecnologia de ponta, em constante inovação,
amparada pelos mais modernos sistemas do mercado. Os sistemas são constantemente monitorados, reduzindo
ao mínimo a probabilidade de rupturas e de impactos de indisponibilidade (saiba mais na página 41).

Contexto econômico

PASSO A PASSO DA DENÚNCIA
DE CASOS QUE VIOLEM O
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

O quadro de expansão ou retração da atividade econômica, em particular do nível de emprego, tem relação
direta com o número de beneficiários no segmento corporativo. Para isso, a OdontoPrev desenvolve
ações para melhorar a percepção desse público e evidenciar a importância da manutenção de planos
odontológicos de qualidade para a saúde das pessoas (saiba mais na página 34).

Governamental e regulatório
As denúncias podem ser feitas para a auditoria

A OdontoPrev está sujeita às leis federais, estaduais e municipais e a regulamentos de diversos órgãos
governamentais relativos à proteção do ambiente, da saúde humana e segurança e, em especial, às
regulamentações da ANS. O órgão atua tanto como regulador quanto como fiscalizador da atividade das
operadoras de saúde – entre suas ações estão a promulgação de normas, cláusulas de contratos e cláusulas
atuariais. Mudanças nas regulamentações ou na atuação da ANS podem afetar a receita, resultados
operacionais e lucratividade. Para mitigar esses riscos, a Empresa mantém relacionamento estreito com
entidades setoriais e com a própria ANS, para se manter alinhada às discussões e desdobramentos de
assuntos específicos do setor (saiba mais na página 70).

interna das seguintes formas:

Carta

Canal de Denúncias
(disponível no portal
OdontoPrev)

Email

Pessoalmente

Comitê de Apuração e Ética apura os casos denunciados
Comitê de Apuração e Ética apresenta casos mensalmente ao
Diretor-Presidente e semestralmente ao Comitê de Auditoria
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A OdontoPrev efetuou uma avaliação do risco de corrupção em suas operações, base para a elaboração
de sua Política de Combate à Corrupção e Demais Ilícitos, instituída em 2017. A avaliação do risco de
corrupção foi efetuada em todas as áreas internas da Empresa, buscando identificar eventuais riscos em
cada uma. A avaliação do risco de corrupção das operações será efetuada a partir de 2018 pela auditoria
interna e reportada ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Apuração e Ética. A partir de 2018, a auditoria
interna passará a efetuar análises periódicas para assegurar que a Política de Combate à Corrupção e
Demais Ilícitos seja seguida adequadamente pelos colaboradores.

Controle de custos em assistência odontológica

30 anos de crescimento e inovação

Além disso, a Empresa mantém o Comitê de Segurança da Informação, que é responsável por gerenciar e
criar ações para mitigação de riscos, tendo como base a Política Corporativa de Segurança da Informação.
O documento é distribuído a todos os administradores e colaboradores durante o processo admissional
e fica disponível na intranet corporativa. Da mesma forma, parceiros e fornecedores têm acesso às
diretrizes antes de solicitar a concessão de acesso a informações relativas à Empresa. Desvios podem ser
informados ao Oficial de Segurança da Informação, pessoalmente ou via e-mail. Posteriormente, os casos
são encaminhados ao Comitê de Segurança da Informação.

PACTO GLOBAL
|GRI 102-12, DMA CONFORMIDADE|
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A COP também relaciona os princípios do Pacto Global aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODSs), plano de ação, com metas a serem cumpridas até 2030, assinado por líderes mundiais para
erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a paz e a prosperidade.

CAPÍTULO4
EFICIÊNCIA

Desde 2008, a OdontoPrev é signatária do Pacto Global, iniciativa da Organização
das Nações Unidas que visa mobilizar a comunidade empresarial para a adoção de
valores e modelos de negócio sustentáveis. A adesão ao Pacto Global faz com que a
OdontoPrev incorpore as diretrizes desses princípios em sua estratégia de negócios,
cultura e operações diárias. Também desde 2008, conta com o auxílio de uma
consultoria ambiental, especializada no monitoramento da emissão de gases de efeito
estufa, e realiza a neutralização do carbono. Sediada em um edifício desenvolvido
e administrado com base em diretrizes sustentáveis, a Empresa incentiva e realiza
campanhas para mobilizar seus colaboradores a economizar recursos naturais.

30 anos de crescimento e inovação
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Em 2017, a Empresa publicou a COP (Comunicação de Progresso) em seu site de relações com investidores
e no site internacional do Pacto Global, reforçando publicamente seu apoio aos Dez Princípios. O
documento inclui a descrição de ações relevantes adotadas pela OdontoPrev referentes a direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e políticas de compliance.
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A OdontoPrev é signatária, desde 2008, dos Dez Princípios do Pacto Global, iniciativa da ONU (Organização
das Nações Unidas) que visa mobilizar a comunidade empresarial para a adoção de valores e modelos de
negócio internacionalmente reconhecidos e aceitos nas áreas de direitos humanos, relações trabalhistas,
meio ambiente e combate à corrupção.

OS DEZ PRINCÍPIOS
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1. Apoiar e respeitar a proteção de
direitos humanos reconhecidos
internacionalmente.
2. Certificarem-se de que não
sejam cúmplices de abusos
dos direitos humanos.
Objetivos:
Objetivo 3: saúde e bem-estar
Assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.
Objetivo 5: igualdade de gênero
Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas.

As empresas devem apoiar:
3. A liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do direito
à negociação coletiva.
4. A eliminação de todas
as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

7. Apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios ambientais.
8. Realizar iniciativas
para promover maior
responsabilidade ambiental.

5. A abolição efetiva
do trabalho infantil.
6. A eliminação da discriminação
com relação a emprego e profissão.

Objetivos:

Objetivos:
Objetivo 4: educação de qualidade
Assegurar a educação inclusiva
e equitativa de qualidade,
e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo
da vida para todos.
Ações OdontoPrev

Canal de Denúncia;
Pesquisa de Clima;
RH Responde;
RH Vai até Você;
Princípios de
Empoderamento
das Mulheres.

As empresas devem:

9. Encorajar o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias que
não agridem o meio ambiente.

Ações OdontoPrev

•
•
•
•
•

PRINCÍPIOS
AMBIENTAIS

• Programa Jovens
Empreendedores;
• Comissão Interna para a
Prevenção de Acidentes.

Objetivo 6: água potável
e saneamento
Assegurar a disponibilidade e
a gestão sustentável da água
e saneamento para todos.
Objetivo 12: consumo e
produção responsáveis
Assegurar padrões de produção
e de consumo sustentáveis.
Objetivo 17: parcerias e
meios de implementação
Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar
a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
Ações OdontoPrev

• Projeto Apoena;
• Programa de reflorestamento;
• Programa de Reciclagem
de Amálgama;
• Investimento em tecnologia;
• Easy Dental.

PRINCÍPIOS
ANTICORRUPÇÃO
As empresas devem:

10. As empresas devem
trabalhar contra a corrupção
em todas as suas formas,
incluindo extorsão e suborno.
Objetivos:
Objetivo 16: paz, justiça e
instituições eficazes
Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis.

Ações OdontoPrev

• Programa de Combate
à Corrupção;
• OdontoPrev é
apartidária, não faz
contribuições e não apoia
campanhas políticas.
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As empresas devem:

PRINCÍPIOS DO
TRABALHO
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PRINCÍPIOS
DE DIREITOS
HUMANOS

EMPODERAMENTO FEMININO
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Em algumas áreas, o sistema de ar-condicionado é gerado pelo sistema central. Em salas de reunião, os
equipamentos são individuais e a manutenção e o controle de gastos são feitos semanalmente. Com base
nas verificações periódicas, são estabelecidas medidas para redução de gastos de energia e de melhoria
da qualidade do ar. O programa será expandido em 2018, com o objetivo de reduzir o consumo de energia,
por meio da instalação de sensores de movimento em todas as salas e corredores, além de monitorar o
tráfego e limitar uso dos equipamentos de acordo com o horário.

Gestão de água

|GRI DMA ENERGIA, 302-1|

A energia utilizada pela OdontoPrev em sua sede é proveniente da concessionária que abastece o município
de Barueri (SP). Na falta de energia, o prédio é autossuficiente, por meio da geração à gás e diesel. A usina
do edifício é ativada diariamente, no período noturno, gerando otimização sustentável de recursos. Além
disso, as lâmpadas das áreas comuns do edifício e do escritório da OdontoPrev são de LED.
O edifício faz uso racional dos sistemas de ar-condicionado e de exaustão, reduzindo a quantidade de
equipamentos ligados fora dos horários de pico, quando há menor demanda, adequando-se à quantidade de
pessoas que está no prédio. Também possui um sistema de climatização, que proporciona o gerenciamento
inteligente da demanda de carga elétrica e permite a redução de consumo de energia. O ar-condicionado
é resfriado com gás R407-C, utilizado na contabilização de emissões (saiba mais na página 62). O gás é
substituído apenas em caso de vazamento ou manutenção e, em 2017, não houve substituição ou recarga.

O controle do consumo de água é feito pelo condomínio, que envia um relatório mensal para
acompanhamento de gastos e identificação de eventuais problemas como vazamentos. Constantemente,
a Empresa faz campanhas de conscientização destinadas aos colaboradores sobre a importância de
economizar água.
O prédio onde a sede da Empresa está instalada possui uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), na
qual a água é tratada para ser reutilizada no sistema de irrigação das áreas verdes do edifício, para fins
sanitários e como reserva de combate a incêndios. Durante o processo de reciclagem, cerca de 25% da
água é evaporada e o restante é reaproveitado. O lodo residual do tratamento do esgoto é devidamente
descartado. Do total da água utilizada pela OdontoPrev, mais da metade (55,5%) é reciclada e reutilizada,
totalizando 4.449,6 m3.

GESTÃO DE ÁGUA
GESTÃO DE ÁGUA

Além do controle de energia feito pelo condomínio, a OdontoPrev faz a gestão do consumo de energia e
evita desperdícios com relação a equipamentos ligados e sem uso.
O consumo de energia, em 2017, foi de 1,388 mil kW/h, 22,3% superior em comparação ao ano anterior,
como reflexo da instalação de espaços para refeições e da aquisição de micro-ondas, atendendo a uma
solicitação dos colaboradores, conforme mapeamento da pesquisa de clima. Além disso, houve incremento
no número de terceiros e foram instalados novos servidores, refletindo na intensificação do uso de
equipamentos e instalações.

4.210,1

7.754,5

8.023,2

4.449,6
2.431,7

2.328,4
1.112,7

1.245,2
2016
Total

Gestão de energia

Em 2017, a OdontoPrev consumiu 8.023,2 m3 provenientes de abastecimento público e de água de reúso.
Foi registrado aumento de 268,7 m3 no consumo de água na comparação com 2016, como reflexo da
instalação de espaços para refeições e do incremento no número de terceiros.

Caminhão Pipa

Nas próximas páginas estão descritas as formas de gestão de energia, água, emissões, materiais e resíduos
da OdontoPrev.

|GRI DMA ÁGUA, 303-1, 303-3|

Água de reúso

Ciente da importância de incorporar critérios de responsabilidade social na gestão estratégica do
negócio, a Empresa promove iniciativas voltadas para o bem-estar da sociedade, monitora sua atuação e
busca o aprimoramento contínuo com foco no equilíbrio dos três pilares da sustentabilidade: ambiental,
econômico e social.

Água de
abastecimento público
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GESTÃO

Para mitigar esses efeitos, a Empresa deu início, em 2017, à automatização dos sistemas de energia, o que
permite um controle mais eficiente com relação ao uso de máquinas e equipamentos. Com a metodologia,
os aparelhos são desligados automaticamente, caso estejam inativos.

2017

30 anos de crescimento e inovação

Com o objetivo de empoderar as mulheres e promover a equidade de gênero, a OdontoPrev manteve
contato constante com a ONU Mulheres e o Pacto Global, em 2017, com o objetivo de se tornar signatária
dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, que estabelecem diretrizes para ajudar a comunidade
empresarial a incorporar valores e práticas que visem à igualdade e ao empoderamento das profissionais.
A expectativa é que a Empresa passe a ser signatária da iniciativa em 2018.

Gestão de emissões
|GRI DMA EMISSÕES, 305-1, 305-2|

Escopo 3

2015

2016

2017

Viagens aéreas de longa distância

60,38

62,15

53,88

Viagens aéreas de média distância

245,48

204,59

251,36

Viagens aéreas de curta distância

214,98

172,63

138,01

16,1

123,03

124,97

28,21

25,62

36,57

1,17

0,55

34,36

152,52

141,27

121,82

Combustão estacionária comercial e institucional

-

-

67,09

Emissões fugitivas

-

-

39,7

Veículos automotores
Ônibus fretado
Serviços de frete urbano

Da mesma forma, a Empresa recicla materiais de escritório e peças de comunicação antigas, entre eles
monitores, teclados de computadores e folhetos. Outros materiais utilizados em volume mais expressivo
são copos plásticos e papéis sulfite. Vale ressaltar que todo o papel A4 adquirido é proveniente de
reflorestamento, com certificado. Em 2017, a Empresa reduziu o consumo de papel sulfite e de papel
reciclado, por meio da liberação de impressões por senha.
OsMATERIAS
resíduos são lacrados
com abraçadeira para identificação e encaminhados para mensuração e correta
ULTILIZADOS
destinação
para aterro sanitário ou reciclagem. A eficácia dessa gestão é avaliada por meio de
(em mil– descarte
unidades)
relatórios internos.

MATERIAS ULTILIZADOS
(em mil unidades)
5.462 5.475

5.122

Escopo 2
Eletricidade

Escopo1

-
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Nota: (1) a OdontoPrev realiza o inventário de emissões de gases de efeito estufa com base nas diretrizes do Programa Brasileiro GHG, método adaptado ao
contexto nacional pelo GVces e pelo World Resources Institute (WRI). (2) para o cálculo das emissões por veículos automotores são considerados trajetos
feitos pelos colaboradores em seus carros próprios ou em viagens realizadas por meio de táxis ou de aplicativos de transporte coletivo. (3) a variação entre
os números de 2015 e de 2016, em veículos automotores, é reflexo da mudança da metodologia de mensuração das emissões.

Gestão de materiais e resíduos
|GRI DMA MATERIAIS, 301-1, DMA EFLUENTES E RESÍDUOS, 306-2|

A OdontoPrev faz a gestão de resíduos sólidos, o que permite realizar a correta destinação desses
resíduos e ter conhecimento do volume gerado, podendo estabelecer um plano para a redução. O lixo
produzido é destinado a uma empresa terceirizada, que o recicla e o inventaria. A companhia contratada
é especializada nesse serviço e possui Cadri (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse
Ambiental) devidamente atualizado. Emitido pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental), o Cadri é o certificado que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a
locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final.

1.130

Papel Sufite

-

2.196
1.308

Papel Reciclado

Fossa séptica

2.070

2015

1.318

2016

220

2017

Material reciclado

2015

2016

2017

Variação 2017x2016

Papel (kg)

24.604

14.227

7.882

-44,6%

3.021

2.970

2.793

-5,9%

Metal (kg)

91

31

323

+941,9%

Vidro (kg)

96

97

154

+58,8%

316

173

449

+159,5%

Plástico (kg)

Eletrônicos (unidades)
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Emissão de Co2e (toneladas)

No início de 2017, a OdontoPrev centralizou os pontos de descarte de lixo e eliminou as lixeiras individuais,
que ficavam nas baias de cada colaborador. Em função da correta destinação por parte dos profissionais,
os volumes de resíduos recicláveis coletados aumentaram 1.110%, evidenciando o acerto na mudança da
gestão de resíduos.

Copo Plástico
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Em 2017, a Empresa emitiu 198,79 toneladas de CO2e (escopo 1), parâmetro antes não monitorado. Os
elementos que compõe a emissão de escopo 1 para a empresa são: combustão estacionária de diesel
pelo gerador, efluentes de atividades prediais e emissões fugitivas de gases refrigerantes e de CO2 dos
extintores. Para a aquisição de eletricidade (escopo 2), a OdontoPrev contabilizou 121,82 toneladas de CO2
– aproximadamente 14% a menos em relação ao ano anterior. Pela própria característica de seu modelo
de negócio, as emissões mais significativas se referem ao escopo 3, conforme descrito na tabela abaixo:

Mensalmente, a Empresa recebe um relatório consolidado feito pela administração do prédio e referente
à geração de resíduos orgânicos e recicláveis, permitindo o controle, a comparabilidade entre os dados e,
consequentemente, ações para redução.

30 anos de crescimento e inovação

Desde 2008, a OdontoPrev conta com o auxílio de uma consultoria ambiental especializada para o
monitoramento da emissão de carbono proveniente do consumo de energia, do deslocamento de seus
colaboradores (terrestre ou aéreo), do combustível da frota e de fretes. Com base nos cálculos, a consultoria
verifica formas de neutralizar carbono, indicando a quantidade necessária de árvores a serem plantadas
(saiba mais na página 66), de forma a neutralizar o carbono equivalente.

POLÍTICA AMBIENTAL
|GRI DMA COMUNIDADES LOCAIS, 413-1|

Ciente da importância de incorporar critérios de responsabilidade social na gestão estratégica do
negócio, a Empresa promove iniciativas voltadas para o bem-estar da sociedade, monitora sua atuação e
busca o aprimoramento contínuo com foco no equilíbrio dos três pilares da sustentabilidade: ambiental,
econômico e social.

CAPÍTULO5
SOCIOAMBIENTAL

Para a OdontoPrev, sustentabilidade é o processo de criação contínua de valor,
fortemente alinhado à Visão, Missão e Valores da Companhia, que privilegia o
equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental, conhecido como “Triple
Bottom Line”. Ambiciona ser um agente de disseminação do acesso à Odontologia
de qualidade, em todas as regiões em que atua. Acredita que as empresas têm

Compromisso com
o desenvolvimento
sustentável

Redução de impactos ambientais
de processos, produtos e serviços,
visando à conservação do meio
ambiente para as gerações futuras;
Incentivo à pesquisa de novas
tecnologias, processos e insumos que
minimizem impactos ambientais;
Diálogo aberto com a comunidade,
clientes e fornecedores, com troca de
informações sobre temas ambientais;
Avaliação periódica do cumprimento
dos requisitos legais e do desempenho
de seus processos e serviços.

um papel fundamental no monitoramento e na redução dos impactos ambientais
causados por suas atividades, bem como no seu compromisso social. A Odontoprev
busca fazer isso de forma colaborativa com seus clientes, beneficiários, rede de
dentistas, corretores, fornecedores e colaboradores, sempre pautada pela inovação
e melhoria contínua de seus serviços.

A OdontoPrev realiza diversas atividades e ações que dão suporte aos preceitos defendidos na Política
Ambiental. Conheça-as nas páginas a seguir.
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A Empresa sempre atuou para que suas atividades, produtos e serviços atendessem à legislação e às
normas ambientais vigentes. Por meio da Política Ambiental, estabelecida em 2004, reforça o compromisso
de compatibilizar suas atividades com a conservação do meio ambiente, de acordo com os princípios do
desenvolvimento sustentável.
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Os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável fazem parte da cultura organizacional
e estão presentes nas ações da OdontoPrev desde a sua fundação e, portanto, antes de os conceitos se
tornarem recorrentes nas discussões sociais.

Dentista Amigo da Natureza

Visando ao replantio em parques degradados de
grandes metrópoles brasileiras, o projeto passou
por uma reformulação entre 2016 e 2017, com
o objetivo de conscientizar a sociedade sobre
questões ecológicas, além de disponibilizar espaços
verdes para lazer. Até 2016, os plantios de árvores
nativas eram feitos em regiões de mananciais e/
ou desmatadas, contribuindo para a criação de um
corredor ecológico na região do Vale do Paraíba
(SP). Em 2017, a iniciativa foi conduzida no Parque
Cândido Portinari, em São Paulo, e nos próximos
anos continuará sendo realizada em áreas verdes
da capital e da região metropolitana. Com isso, a
ideia é impactar e contribuir para a manutenção e

A OdontoPrev criou ferramentas e processos que possibilitam a economia de recursos naturais nas
atividades da rede credenciada e incentivam o envolvimento dos cirurgiões-dentistas na prática de
ações sustentáveis. Para identificar o conjunto de ações voltadas à temática, foi criado o selo Dentista
Amigo da Natureza.

o crescimento das áreas verdes no cenário urbano.
“Por meio dessa ação, continuamos ajudando o
planeta e agora mais pessoas podem interagir,
porque em vez de ter um parque árido, a
sociedade passa a ter um parque arborizado, lindo
e agradável para ir”, ressalta Robert Wieselberg,
Superintendente de Estratégia de Marketing,
Sustentabilidade e Negócios.
Na
ocasião,
colaboradores
da
OdontoPrev
se voluntariaram para participar do projeto e
mobilizaram suas famílias para participar do plantio
das mudas. Desde o início do projeto, foram plantadas
13.277 árvores, número equivalente a 15 campos de
futebol (109.505 m2 de área recuperada).

• Aplicativo Rede UNNA;
• Arquivo Digital;
• Portal Rede UNNA;
• Uploader de imagens radiológicas.

Reciclagem de amálgama
O amálgama é um material usado como restaurador por cirurgiões-dentistas e é composto por metais
pesados e tóxicos, entre eles o mercúrio e a prata; dessa maneira, quando descartado de forma
inadequada, pode contaminar os seres humanos e a natureza. Ciente da importância de reciclar esse
material, a OdontoPrev mantém parceria com a USP e com a rede credenciada de cirurgiões-dentistas,
para o desenvolvimento de novas tecnologias para reciclagem do amálgama.
O projeto envolve negociação com órgãos públicos das áreas de saúde e meio ambiente, como Cetesb
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Ipem (Instituto de Pesquisas e Medidas) e Secretaria de
Saúde de São Paulo. Além disso, a embalagem e o transporte do amálgama são especiais e certificados
pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).
Desde o início do projeto, em 2005, cerca de 3.100 cirurgiões-dentistas credenciados aderiram à iniciativa
e já enviaram 18 quilos de amálgama, dos quais foram recuperados aproximadamente 8 quilos de mercúrio
e de prata.
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As ferramentas desenvolvidas são amigáveis e proporcionam ganhos tanto para a rotina do consultório
quanto para a preservação de recursos naturais. As plataformas permitem, por exemplo, transferência
de imagens e exames, além de manutenção on-line de informações de tratamentos dos pacientes. Entre
elas estão:

30 anos de crescimento e inovação
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Plantio de mudas nativas

AÇÕES SOCIAIS
Ação Amigos do Futuro
Iniciativa da OdontoPrev que visa ajudar instituições beneficentes parceiras ou criar projetos com foco
em saúde odontológica para apoio a crianças carentes. Em 2017, a Empresa apoiou 19 instituições nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que atualmente atendem 7.074 crianças.
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Atendimento odontológico de crianças carentes, por meio da rede credenciada. A criança beneficiada
recebe uma carteirinha de associado da OdontoPrev e tem garantida assistência odontológica e
ortodôntica até atingir a maioridade ou enquanto participar de projetos de ONGs parceiras. A carteirinha
não faz nenhuma menção de vínculo ao Programa de Assistência Continuada, garantindo o atendimento
sem qualquer tipo de discriminação.
Em 2017, foram realizados cerca de 6 mil tratamentos a crianças de 19 instituições assistidas. O total de
investimento relacionado ao programa foi de R$ 123 mil.

Consumo consciente
A OdontoPrev atua em duas frentes quanto ao consumo consciente, focada tanto em seus colaboradores
quanto na rede credenciada. Realiza campanhas internas de conscientização sobre consumo de energia, água,
uso de materiais como papel e descarte correto de lixo. Com relação à rede, a Empresa se preocupa com o uso
de materiais radiológicos e, para isso, desenvolveu a tecnologia do uploader de imagens radiológicas.

Campanhas de prevenção
Disseminam a importância de bons hábitos na prevenção de problemas de saúde bucal, por meio de
atividades lúdicas e ensino da escovação correta de dentes através de escovódromos. A atuação é
focada em crianças e adolescentes das comunidades atendidas pela OdontoPrev.

CAPÍTULO6

RELACIONAMENTO COM
PÚBLICOS DE INTERESSE
A estreita relação de parceria e transparência com os diversos públicos de interesse é

Ao todo, 1.959 crianças participaram dos 10 eventos realizados em 2017. Além dos ensinamentos,
acontecem brincadeiras educativas, refeições, entregas de presentes e bate-papos com os pais.

uma preocupação constante da OdontoPrev. Com 30 anos de história, foi fundada antes

Formação de multiplicadores

Suplementar). Desde então, a Empresa busca participar de discussões consultivas,

O programa é um instrumento de disseminação da cultura da promoção da saúde bucal e prevenção
contra doenças. Líderes comunitários, agentes de saúde, familiares e voluntários das comunidades em
que a OdontoPrev atua são preparados para falar sobre prevenção na região onde moram. Desde 2014,

direcionar resoluções e normas estabelecidas pela ANS. Também em 2011, a Empresa

o programa já formou 1.149 multiplicadores.

atualmente composta por mais de 28 mil dentistas, contribuindo para assegurar a

da criação, em 2000, do órgão regulador do setor, a ANS (Agência Nacional de Saúde
fóruns e debates. Além disso, em 2011, estruturou um grupo multidisciplinar para
consolidou a Rede UNNA, modelo de relacionamento integrado da rede credenciada,
excelência dos serviços prestados. Ao longo dos anos, a OdontoPrev tem estreitado o
relacionamento com órgãos-referência na área de Odontologia, por meio de parcerias,
por exemplo, com a Universidade de São Paulo para contribuir com o projeto de
reciclagem de amálgama, em contrapartida do financiamento de estudos científicos.

30 anos de crescimento e inovação
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Programa de Assistência Continuada

RELACIONAMENTO COM
A REDE CREDENCIADA

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

| GRI DMA ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 102-43, DMA TRABALHO INFANTIL|

|GRI 102-13|

Como líder do segmento em que atua, a OdontoPrev participa ativamente de associações e está presente
nos fóruns para trocar experiências, promover o debate sobre desafios e fortalecer sua representação.
A Empresa participa ativamente da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), do IESS
(Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) e do Sinog (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia
de Grupo) – saiba mais sobre a atuação dessas associações na página 106.

RELACIONAMENTO COM ANS
Desde 2011, a OdontoPrev mantém um grupo multidisciplinar interno que direciona na Empresa resoluções
e normas estabelecidas pela ANS, para adequação de suas atividades. Ciente da importância da
formalização do relacionamento com o órgão regulador, em 2017, a Empresa estruturou uma área de
compliance regulatório, visando intensificar e dar ainda mais transparência à demanda da agência.
Iniciativa promovida pela ANS da qual a OdontoPrev participa, o Projeto Sorrir propõe uma mudança no
modelo assistencial brasileiro. Desenvolvido com o apoio do CFO (Conselho Federal de Odontologia),
objetiva aperfeiçoar o atendimento aos beneficiários de planos odontológicos, valorizar as boas práticas
dos prestadores de serviços e tornar a gestão das operadoras mais eficiente, por meio de um novo método
de remuneração da rede credenciada, visando desestimular procedimentos odontológicos desnecessários
e demandas induzidas em Odontologia.
O pioneirismo da OdontoPrev confere amplo conhecimento no setor e garante a manutenção da qualidade
de seus serviços. A Empresa está classificada na melhor faixa do IDSS (Índice de Desenvolvimento em Saúde
Suplementar) 2017, referente ao ano-base 2016. Por meio do Programa de Qualificação das Operadoras, a
ANS avalia anualmente o desempenho e a qualificação das operadoras, com base em quatro dimensões:
qualidade e atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado, e gestão de processos e
regulação. De acordo com os critérios do programa, as notas de avaliação variam em faixas de 0,0 a 1,0.
No período, a OdontoPrev obteve o índice máximo, na faixa entre 0,80 e 1,00.

Os contratos com os dentistas da rede credenciada possuem cláusulas para coibir o trabalho infantil ou
análogo ao escravo, além de gestão apropriada de resíduos. O processo de recontratualização da rede
foi feito ao longo de 2017 e, ao final do ano, 99% da rede estava recontratualizada. O monitoramento e a
verificação quanto ao respeito dessas cláusulas são feitos durante a visita dos consultores de campo aos
consultórios dos profissionais credenciados.
A Empresa se relaciona com a rede credenciada, por meio de eventos, peças de comunicação e inovação
tecnológica. A OdontoPrev mantém colaboradores como consultores de campo, ou seja, cirurgiões-dentistas
que estabelecem contato direto com os profissionais da rede credenciada e os visitam constantemente. Após
o credenciamento do dentista, o consultor passa todas as informações necessárias sobre procedimentos e
funcionalidades, como aplicativos e site. Os consultores externos contam com o suporte, por telefone ou
internet, dos consultores internos, também cirurgiões-dentistas que ficam alocados no escritório central
ou nas filiais da OdontoPrev. Em 2017, foram feitas cerca de 33,5 mil visitas presenciais aos consultórios
credenciados, além de 10,3 mil contatos remotos.
Os consultores passam por treinamentos constantes para se atualizar sobre os procedimentos internos
da OdontoPrev e sobre as tendências e novidades do setor odontológico. Em 2017, foram realizados 133
treinamentos para os consultores.

Percepção sobre a OdontoPrev
|GRI 102-44|

Em 2017, foram conduzidas pesquisas qualitativas e quantitativas para verificar a percepção dos dentistas
credenciados e não credenciados com relação à OdontoPrev. Como resultado, as pesquisas identificaram
aspectos que foram trabalhados ao longo do ano pela Empresa: procedimentos glosados, segmentação da
rede e valorização dos atributos da OdontoPrev perante a rede e os clientes.
• Procedimentos glosados
A OdontoPrev mantém um alto nível de exigência com relação aos serviços prestados pelos dentistas de
sua rede credenciada. Para gerenciar e reduzir a quantidade de atendimentos glosados, a Empresa busca
capacitar os profissionais e orientá-los a respeito das melhores práticas de atendimento.
Em 2018, a Empresa passará a emitir relatórios periódicos para os dentistas da rede credenciada, consolidando
os atendimentos glosados, explicando o porquê da glosa e apontando, com o auxílio de uma consultoria
externa, melhorias para garantir que não haja erros nos próximos atendimentos. Com essa medida, a
OdontoPrev torna a relação com a rede ainda mais transparente e gera benefícios tanto para os profissionais,
que poderão se adequar às exigências e aos padrões de qualidade da Empresa, quanto para os beneficiários,
que continuarão se beneficiando ao receber um atendimento de excelência.
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PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES

A Rede UNNA é a marca da rede credenciada da OdontoPrev e adota um modelo de relacionamento
exclusivo com os dentistas que a compõem. A estreita relação de parceria e transparência com os mais de
28 mil dentistas credenciados, em todo o território nacional, é um dos diferenciais e uma das garantias de
excelência dos serviços prestados.

30 anos de crescimento e inovação
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A Empresa mantém o Código de Conduta Ética (saiba mais na página 53), guia prático, pessoal e
profissional, que deve ser utilizado por todos os colaboradores em suas interações e nas interações com
demais stakeholders e em suas decisões diárias. Além de administradores e colaboradores, parceiros
e fornecedores também assinam um termo de ciência, por meio do qual atestam conhecer o Além de
administradores e colaboradores, parceiros e fornecedores também assinam um termo de ciência, por
meio do qual atestam conhecer o conteúdo do documento.
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Pesquisa de satisfação
A OdontoPrev monitora periodicamente sua rede credenciada. A pesquisa de satisfação é quantitativa,
com abrangência nacional, e é processada com apoio do Datafolha, instituto de pesquisa externo e
independente, tendo em vista questões relacionadas à ética e governança corporativa, uma vez que o
resultado da pesquisa de satisfação faz parte das metas corporativas da Empresa.
As pesquisas são aplicadas mensalmente e consolidadas semestralmente. Entre os pontos mapeados
para que a relação com a rede credenciada seja mais sustentável estão a remuneração e o processo de
glosa. Nesse sentido, a Empresa mantém ações para melhorar a percepção do dentista credenciado.
Conheça-as a seguir.

Programa de fidelidade
Além de se beneficiar da ampla capilarização da OdontoPrev, presente em mais de 2,8 mil municípios
brasileiros, a rede credenciada se beneficia das vantagens oferecidas pela Empresa. Entre elas, está o
programa de fidelidade focado nos dentistas da rede credenciada, em que os tratamentos realizados
somam pontos que permitem a troca por materiais odontológicos, por meio do portal Rede UNNA.

A pesquisa de satisfação da rede credenciada
é quantitativa, com abrangência nacional, e é
processada com apoio do Datafolha

Em 2017, a OdontoPrev destinou R$ 13,8 milhões à Dental Partner para realizar as compras e as entregas
dos materiais. Além disso, a Empresa mantém parcerias com fornecedores de produtos e materiais
odontológicos para repassar descontos e promoções aos dentistas credenciados.
Existente há 20 anos, o programa foi reestruturado e tem se expandido, principalmente, nos últimos três
anos. A OdontoPrev comunica e promove a iniciativa por meio de comunicados por e-mail, campanhas
promocionais e através dos consultores de campo. Como parte das campanhas promocionais de 2017, por
exemplo, os produtos disponíveis para troca tiveram 30% de desconto durante a semana de aniversário
de 30 anos da Empresa, estreitando o relacionamento com os credenciados. Atualmente, cerca de 45% da
rede credenciada utiliza o programa e o avalia positivamente.
Além de fidelizar os profissionais credenciados, o programa expande as possibilidades de atuação da
OdontoPrev. A partir do segundo trimestre de 2018, os produtos odontológicos estarão disponíveis para
comercialização via internet para a rede credenciada e demais dentistas, a preços mais atrativos do que
os oferecidos pelo mercado.
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• Valorização dos atributos da OdontoPrev
Os consultores e as equipes de células de pós-venda participaram de reuniões e dinâmicas ao longo de
2017 para identificar os diferenciais e atributos da Empresa e verificar se a percepção da equipe estava
alinhada. Com base no resultado, foram discutidas metodologias para transmitir esses aspectos para os
dentistas credenciados e para o cliente.

Por meio da Dental Partner, é feita a distribuição e a entrega dos materiais, sem custo para os credenciados.
As entregas são bastante ágeis, sendo de um dia útil para consultórios localizados na cidade de São Paulo.

30 anos de crescimento e inovação

• Segmentação da rede
A pesquisa possibilitou identificar diferentes perfis de dentistas e, consequentemente, de interesses. Essas
informações capacitam a OdontoPrev a direcionar melhor seus processos e meios de relacionamento para
satisfazer o profissional credenciado. Com isso, a Empresa pode oferecer produtos e serviços diferentes de
acordo com o perfil e a característica de cada segmento identificado.
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Conteúdos como cursos e-learning, boletins clínicos e podcasts ficam disponíveis no portal da Rede UNNA
para todos os dentistas credenciados. Além disso, a Empresa mantém parcerias com instituições de ensino
para a concessão de descontos em cursos de atualização.
Como parte da iniciativa, os credenciados recebem a revista Conexão UNNA. A área de Gestão de Qualidade
participa ativamente no desenvolvimento da revista, elencando os temas em pauta no setor odontológico.
Com circulação trimestral, a publicação disponibiliza artigos científicos e é distribuída gratuitamente para
toda a rede de dentistas credenciados. Profissionais da rede podem enviar seus artigos para avaliação e
publicação no veículo; em 2017, dois artigos científicos de credenciados foram publicados. Além disso, a
edição de número 17, referente ao terceiro trimestre, foi especial, por abordar os 30 anos da OdontoPrev e
seu papel no desenvolvimento do setor odontológico do País.
Além de ser uma importante peça de comunicação com a rede credenciada, a Conexão UNNA é estratégica
para a OdontoPrev por estar alinhada à produção científica e às novidades do segmento, possibilitando
a discussão e a implantação de inovações no modelo de negócio. Reconhecida como referência para
pesquisas bibliográficas, a revista faz parte dos registros de publicações seriadas mantidos pelo Centro
Internacional do ISSN (Standard Serial Number), em Paris, na França.

A OdontoPrev se preocupa em atender e se relacionar com toda a classe odontológica. Para difundir
o conhecimento, em 2017, o conteúdo do Fórum Rede UNNA foi transmitido, pela primeira vez, via
streaming para todos os interessados. A ação foi difundida entre credenciados, não credenciados e para
instituições acadêmicas.
O relacionamento com o cliente corporativo (grandes empresas e PMEs) é realizado, na OdontoPrev, por
Células Multifuncionais de Atendimento e Núcleo de Atendimento Pessoa Jurídica. A Companhia também
está implantando o autoatendimento digital para ampliar os serviços em seus portais e algumas iniciativas
de retenção, como aperfeiçoamentos no sistema de cobrança e reversão de cancelamentos.

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES
|GRI DMA ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS,102-43, 102-44|

Em 2017, a OdontoPrev realizou o Programa de Capacitação de Célula, em que os profissionais das células
de atendimento receberam treinamentos e estreitaram o relacionamento com as áreas de recursos humanos
tanto das empresas que fazem parte do banco de clientes quanto de organizações de mercado que não
integram os clientes da Companhia.

Fórum Rede UNNA

O Programa foi estabelecido com base nos resultados da pesquisa de satisfação dos clientes, realizada no
ano anterior, visando melhorar os procedimentos das células e desenvolver o processo de pós-venda. As
pesquisas de satisfação são quantitativas e são realizadas anualmente com os clientes corporativos.
Entre as ações, foram realizadas mesas de discussão sobre gestão de recursos humanos e diversidade no
quadro funcional. Também foi promovido o OdontoTour, para apresentar as instalações e processos como
Gestão de Qualidade. Em um dos eventos, os participantes foram contemplados com um voucher, que deu
direito a uma consulta e a uma limpeza dentária com um profissional da rede Prívian.

Células Multifuncionais de Atendimento
Cada célula é organizada como uma unidade de negócios e responde pelos indicadores de sua carteira de
clientes, incluindo métricas de rentabilidade, crescimento, retenção, qualidade e satisfação.

Núcleo de Atendimento Pessoa Jurídica
Responsável pelo pós-venda de todos os clientes PME. O núcleo possui uma equipe exclusiva que resolve
solicitações e dúvidas dos clientes.
Sexta edição do Fórum Rede UNNA reuniu 250 dentistas em 2017
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Além da seleção de profissionais qualificados para a sua rede credenciada, a OdontoPrev preza pela
constante capacitação dos dentistas. Nesse sentido, mantém o programa de Educação Continuada, por
meio do qual compartilha conhecimento com os profissionais credenciados.

A 6ª edição do Fórum Rede UNNA aconteceu entre 24 e 26 de novembro de 2017, na Praia do Forte (BA).
Ao todo, 250 dentistas credenciados participaram do evento, 30 a mais que no ano anterior, como parte
da celebração dos 30 anos da OdontoPrev. Também participaram três dentistas da rede credenciada do
México. Como parte das ações para estreitar o relacionamento com a academia, a OdontoPrev realizou
um concurso voltado para estudantes universitários de Odontologia, pesquisando formas de aproximar a
Empresa do meio acadêmico. As duas melhores sugestões, de estudantes da USP, foram premiadas com
entrada para o Fórum Rede UNNA.

30 anos de crescimento e inovação

Programa de Educação Continuada

Ao longo de 2017, a OdontoPrev realizou treinamentos destinados à equipe de vendas, conduzidos pela
área de Gestão de Qualidade e, portanto, por cirurgiões-dentistas capacitados. Essa prática garante que
os potenciais e novos beneficiários recebam um atendimento diferenciado desde o primeiro contato com
a OdontoPrev, destacando a sua especialização no segmento odontológico.
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Além disso, a OdontoPrev mantém um aplicativo para facilitar o relacionamento com seus beneficiários das
marcas OdontoPrev, Bradesco Dental e Prívian. Entre os benefícios oferecidos para os beneficiários estão a
carteirinha virtual e o caderno da rede credenciada, disponíveis por meio das plataformas virtuais.
Eventuais reclamações feitas sobre procedimentos odontológicos são encaminhadas para a avaliação
da auditoria interna, que pode responder adequadamente aos questionamentos e esclarecer dúvidas
sobre os tratamentos.
A satisfação dos beneficiários quanto ao atendimento da rede credenciada é mensurada por meio de
pesquisas conduzidas pelo Instituto Datafolha, garantindo isenção e imparcialidade ao processo de
avaliação. A metodologia da pesquisa é quantitativa e o indicador usado para medir a satisfação é o Índice
Geral de Satisfação, composto pela média das avaliações com relação à imagem da Empresa; à central
de atendimento telefônico e à rede credenciada. Os dentistas mais bem classificados são convidados a
participar do Fórum Rede UNNA.

O contato com a cadeia de fornecedores é feito por meio de um sistema on-line, que permite agilidade
na troca de informações, concentração dos documentos em uma única plataforma e rastreabilidade dos
dados. A ferramenta começou a ser implantada em 2016 e teve sua conclusão em 2017.

Programa de Avaliação de Fornecedores
Em 2017, a OdontoPrev deu início ao Programa de Avaliação de Fornecedores, que premiará os melhores
fornecedores de materiais e serviços do ano. A iniciativa visa reconhecer e divulgar as melhores práticas
dos fornecedores, incentivando o aprimoramento contínuo de seus processos, não só com o objetivo
atender aos requisitos de contratação de serviços ou fornecimento de materiais, mas também promover o
alinhamento aos valores e missão da OdontoPrev.
Para a premiação, o gestor responsável pelo contrato com terceiros deve responder a questões relativas
a aspectos como qualidade, aprimoramento, desenvolvimento contínuo, comprometimento, inovação,
excelência e política de gestão.
Em 2017, três áreas responderam aos questionários – facilities, TI e recursos humanos. Ao todo, dez
fornecedores foram premiados. Em 2018, a iniciativa se estenderá para outras áreas da OdontoPrev.

Avaliação da cadeia de fornecedores
|GRI DMA TRABALHO INFANTIL, DMA TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO, DMA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

RELACIONAMENTO COM A ACADEMIA
Em 2017, a OdontoPrev estreitou ainda mais a relação com o meio acadêmico, por meio de uma parceria
estabelecida com a USP, para o programa de estágio desenvolvido e que será formalizado a partir de 2018,
com a contratação de estudantes não só de Odontologia, mas também de áreas como direito e TI.
A OdontoPrev mapeou instituições acadêmicas para a publicação de artigos na revista Conexão UNNA e
realizou um concurso cultural, possibilitando a participação de estudantes do Fórum Rede UNNA.

RELACIONAMENTO COM A CADEIA
DE FORNECEDORES
|GRI 102-9, 102-10, DMA Avaliação ambiental de fornecedores, 308-1, DMA Liberdade de associação e negociação coletiva,
DMA Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas, DMA Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade, 414-1|

A OdontoPrev contava, em 2017, com 542 fornecedores contratados – sendo a maior parte proveniente
da região Sudeste do País (85%). Cerca de 90% dos contratos envolvem serviços, principalmente de
tecnologia, como desenvolvimento de sistemas, compra de softwares e telecomunicações.

EM DIREITOS HUMANOS|

A Empresa possui um processo de avaliação dos fornecedores, com base em aspectos como qualidade,
compromisso, pontualidade de entrega e custo. A OdontoPrev conta com o apoio de uma consultoria
externa para avaliar a documentação apresentada pelos fornecedores e verificar se as informações estão
corretas nos órgãos competentes. Cem por cento (100%) dos fornecedores respondem um questionário
com perguntas relativas a assuntos financeiros e socioambientais, entre eles trabalho infantil, trabalho
análogo a escravo, respeito a direitos humanos e questões sobre ética e compliance.
No final de 2017, a OdontoPrev finalizou o cadastro de todos os seus fornecedores com base nesses
questionários. Os cadastros são renovados a cada ano, exigindo que as companhias da cadeia de valor
mantenham suas informações atualizadas. Com base na avaliação das respostas, é feito o mapeamento e
a classificação do fornecedor.

CONTRATAÇÃO POSITIVA
Entre as contratações realizadas em 2017, destaque para a vantajosa
parceria com relação a custo-benefício para a troca do parque
tecnológico da OdontoPrev. A companhia vencedora do processo
apresentou uma solução de desktop sustentável e eficiente, que
utiliza menos matérias-primas para a sua fabricação. Além disso, o
equipamento gera uma economia de energia de 20% a 30%.
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|GRI 102-43|
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RELACIONAMENTO COM OS BENEFICIÁRIOS

Em 2017, a OdontoPrev trabalhou na revisão de contratos e otimização de custos, prezando pela
sustentabilidade e transparência de relacionamento previamente estabelecido com sua cadeia de
fornecedores. Todos os contratos com fornecedores são firmados com base em critérios ambientais,
sociais, de boas práticas trabalhistas e de direitos humanos.

Perfil
|GRI 102-8, 102-41, DMA EMPREGO, DMA DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADE, 405-1|

A OdontoPrev concluiu 2017 com 1.561 colaboradores próprios, todos com contratos de trabalho permanente.
A equidade é integral no corpo gerencial, com 58% das posições de liderança ocupadas por mulheres,
o que evidencia o comprometimento da Empresa em promover a igualdade de gênero no ambiente de
trabalho. A mão de obra está concentrada na sede, em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Nota: cálculo inclui colaboradores próprios com regime de tempo integral e meio período.

TOTAL DE COLABORADORES POR GÊNERO

TOTAL DE COLABORADORES PRÓPRIOS POR PERÍODO DE TRABALHO

especial com o seu público interno. Sem o engajamento e a capacitação de seus

858

colaboradores não teria sido possível alcançar a liderança em planos odontológicos

826
735

598

mantém número constante de colaboradores, investe e incentiva a especialização e a

598

550

493

2017

2016

com os olhos voltados para o bem-estar e a ética.

276

260

Meio Período

realização de cursos e treinamentos. A Empresa também mantém um quadro funcional
e monitora sistematicamente os níveis de satisfação de seus colaboradores, sempre

591

144

105

2017

e construir uma história sólida, de 30 anos de conquistas. Ciente disso, a Empresa

equilibrado, valorizando suas mulheres, que ocupam 58% das posições de liderança,

Total

2016

Historicamente, a visão estratégica da OdontoPrev sempre exigiu um cuidado muito

Mulheres

2017

2016

COLABORADORES

Homens

420

365

Período Integral
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1.141

1.091

CAPÍTULO7

79

1.561

1.456

Nota: 97% dos colaboradores são cobertos por acordos de negociação coletiva (considerando contratos permanentes
e temporários, com exceção dos estagiários – que não possuem vínculo empregatício – e dos diretores e membros do
conselho – que são estatutários).

TOTAL DE COLABORADORES PRÓPRIOS
POR PERÍODO DE TRABALHO

Homens
Mulheres
Total
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TOTAL DE COLABORADORES POR GÊNERO

Remuneração e benefícios

DIVISÃO DOS COLABORADORES PRÓPRIOS
POR CATEGORIA FUNCIONAL

|GRI DMA PRESENÇA NO MERCADO, 202-1, DMA EMPREGO, 401-2, 401-3,
DMA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA MULHERES E HOMENS, 405-2|

A proporção do menor salário praticado pela Empresa estava 84,5% acima do mínimo nacional de 31 de
dezembro de 2017 para os gêneros feminino e masculino. A proporção dos salários de colaboradores
do gênero masculino foi superior em 74% em cargos de gestão e 79% em funções especializadas, na
comparação com os salários das mulheres. Já o salário das colaboradoras foi superior em 100% em cargos
de suporte e 101% para cargos de apoio.

713
641

383

81

163
2016
2017

Enxoval-maternidade

Enxoval-paternidade

PERCENTUAL DO TOTAL DE COLABORADORES
POR CATEGORIA FUNCIONAL EM 2017
79%

77%

Plano de assistência
médica

67%
59%

Plano de assistência
odontológica

Seguro de vida

41%
33%
23%
Suporte

Gestão

Especialista

21%

Feminino
Masculino

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte

Para os colaboradores que trabalham na matriz, há comodidades como ambulatório,
posto de atendimento bancário e ônibus fretado. Além disso, o ICP (Incentivo de
Curto Prazo) é oferecido para os colaboradores – exceto estagiários. Por sua vez,
o ILP (Incentivo de Longo Prazo) é elegível em cargos de alta gestão.
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112

Suporte

Gestão

Apoio

Especialista

330

Auxílio-creche

Apoio
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320

Os principais benefícios oferecidos pela OdontoPrev para
todos os colaboradores são, em ordem alfabética:

355

Por ter muitas mulheres em seu quadro funcional, a Empresa entende a necessidade da flexibilização de
horários, devido à jornada dupla. Em 2017, 41 profissionais do gênero feminino tiraram licença-maternidade
– desse número, 25 retornaram ao trabalho após o encerramento do benefício. A taxa de retenção é de
76%, considerando as profissionais que ficaram pelo menos, 12 meses, na Empresa após o retorno da
licença. A OdontoPrev não computa as licenças-paternidade concedidas aos colaboradores.

ROTATIVIDADE DE COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA
268

Pesquisa de clima
193

Habitualmente, o clima é bastante positivo, e a Empresa mantém grupos de pesquisa de clima para avaliar
e pensar em soluções para melhorar ainda mais o grau de satisfação dos colaboradores. O sucesso do
trabalho é visto nas notas e no grau de engajamento, bastante altos. Entre os temas tidos como importantes
pelos colaboradores estão qualidade de vida e desenvolvimento profissional (saiba mais sobre as iniciativas
da OdontoPrev sobre qualidade de vida na página 87 e sobre desenvolvimento profissional na página 84).
Como reflexo do clima e da valorização dos profissionais, o turn-over ficou estável entre 2016 e 2017, na
ordem de 7,2%, percentual considerado baixo, comparativamente com o mercado e diante do número
total de colaboradores da Empresa. O turn-over apresentou significativa redução de mais de 9 pontos
percentuais, desde 2014, quando o índice era de 16,5%. Apesar da crise econômica, não foram realizadas
reestruturações acíclicas no último ano, em linha com o entendimento de que a gestão de pessoas e a
qualificação de colaboradores são altamente estratégicas para o negócio. A diferença no total do quadro
funcional se deve ao adiamento ou cancelamento de vagas, principalmente no Disque OdontoPrev, setor
que apresentou ganho de produtividade.

ROTATIVIDADE DE COLABORADORES
436
357

354
302

268

258

254

86

103

Homens
Mulheres

2017

2017

2016

61

2016

134

Delisgamentos

197

Total

17

25

De 30 a 50 anos
Acima de 50 anos

83

11

146

Até 30 anos

2016

2017

2

Delisgamentos

156

63
2016

Contratações

157

Programa de estágio
Em parceria com a Universidade de São Paulo, a OdontoPrev consolidou seu programa de estágio em 2017.
Por meio dessa iniciativa pioneira, serão selecionados oito estudantes para integrar a equipe de estagiários
em 2018. Além de estudantes de Odontologia, haverá oportunidades para alunos de administração, ciências
da computação, direito, marketing, psicologia e sistemas da informação.
O processo seletivo envolve triagem, testes on-line, entrevistas individuais, dinâmicas e painel final. O
programa contribui para o desenvolvimento profissional de estudantes e sua capacitação para a entrada
no mercado de trabalho.
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“Todos os fatores da pesquisa de clima tiveram um aumento significativo nas suas notas, de mais de
10 pontos percentuais. A nota evidencia que as ações que temos feito têm surtido efeito na percepção
do clima e do ambiente para os colaboradores”, explica Rosana Vaiano, Gerente de Desenvolvimento de
Recursos Humanos.

Contratações
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A OdontoPrev trabalha de forma contínua e focada no desenvolvimento profissional, assim como na
melhoria do clima interno. Para isso, uma pesquisa de clima é realizada anualmente. Além de medir o
nível de satisfação dos colaboradores, a pesquisa considera o grau de engajamento. Os dados também
passaram a ser tabulados por uma empresa especializada, possibilitando a comparação dos resultados
com os de outras companhias, seja do setor de saúde seja de outros segmentos.

186

181

2017

|GRI 401-1|

Programa de recrutamento e desenvolvimento
de jovens recém-graduados, com duração de um
ano, estimula os participantes a desenvolverem
uma visão sistêmica e abrangente da Empresa. Os
Jovens conduzem projetos multidisciplinares, são
estimulados a participar de processos de decisões
estratégicas e encerram o ciclo prontos para
assumir cargos de responsabilidade, como analista
e consultor sênior.

retenção). Há casos de participantes que ocupam
hoje posições no nível gerencial.
Um dos diferenciais é o trabalho de coaching, por meio do qual os Jovens podem aperfeiçoar competências
ao longo de oito sessões individuais. Em linha com o objetivo da OdontoPrev de formar líderes, o processo
de coaching busca incentivar o participante para que ele seja protagonista e assuma um papel de liderança
no direcionamento de seu próprio projeto.

Presenciais

15%
6 mil horas

E-learning

MODALIDADE DE
TREINAMENTOS DE 2017
38 mil horas

Ciente da importância do conhecimento e do
desenvolvimento profissional de seus colaboradores,
a Empresa também custeia a inscrição para eventos
relevantes para o negócio.

Em 2017, os colaboradores acumularam 38 mil horas de treinamento, tanto no modelo e-learning quanto
presencial, resultando em uma média de 24 horas de treinamentos por colaborador (média de 23 horas
para colaboradoras do gênero feminino e de 25 horas para colaboradores do gênero masculino). Do total,
aproximadamente 1.500 horas foram destinadas a treinamentos relativos à conduta ética, que beneficiaram
100% dos colaboradores.

CARGA HORÁRIA DE TREINAMENTOS
19.587

Desenvolvimento
|GRI DMA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO, 404-1, 404-2, DMA INVESTIMENTOS, 412-2|

12.493

Além disso, estão disponíveis 72 cursos técnicos e comportamentais por meio de uma plataforma de
treinamentos on-line, que fica acessível para 100% dos colaboradores. Todos têm acesso aos cursos da
plataforma virtual da Catho Educação, com treinamentos relacionados a desenvolvimento gerencial e
profissional, finanças e marketing estratégico.
Na modalidade virtual, a Universidade OdontoPrev tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento das
competências e dos conhecimentos técnicos dos colaboradores, respeitando as suas disponibilidades. Há
cursos obrigatórios e facultativos; entre os compulsórios, estão: ética, integração, segurança da informação,
sustentabilidade e compliance. Mensalmente, os colaboradores recebem, via e-mail e intranet, a lista de
cursos disponíveis. Todos os treinamentos realizados são avaliados pelos participantes. Em 2017, 100% das
avaliações receberam notas que variaram entre os níveis de ótimo (86%) e bom (14%).

4.840
Apoio

3.843

8.650
5.766

4.930
Especialista

Os treinamentos comportamentais envolvem conteúdos como gestão de tempo, gestão de prioridades,
trabalho em equipe e escuta ativa. Por sua vez, os treinamentos técnicos são disponibilizados a colaboradores
que precisam aperfeiçoar o conhecimento em ferramentas de gestão interna, além de programas de edição
de texto ou planilhas, por exemplo. Ambas as modalidades atingem todos os níveis hierárquicos.

9.930

Suporte

A Política de Treinamento da OdontoPrev visa divulgar normas, critérios e procedimentos que sirvam
de referência para o gestor. Anualmente, os gestores das áreas fazem o diagnóstico da necessidade de
treinamento, no intuito de identificar as demandas e necessidades de desenvolvimento, tanto no aspecto
técnico quanto no comportamental. O calendário anual é divulgado a todos os colaboradores.

Gestão
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Em 2017, 5 recém-formados das áreas de engenharia
elétrica, engenharia de produção, marketing e
ciências contábeis entraram no programa. Desde
sua criação, em 2010, 33 Jovens foram contratados,
sendo que 21 deles continuam na Empresa (64% de

85%
32 mil horas

85

|GRI DMA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO, 404-2|

Para incentivar a leitura e o aprendizado, um acervo
com mais de 400 livros (físicos e e-books) está
disponível para os colaboradores. A OdontoPrev
também mantém 40 parcerias vigentes com
instituições de ensino, que oferecem descontos em
cursos de graduação, pós-graduação, MBA, cursos
técnicos e de idiomas para os colaboradores. Além
disso, a política de incentivo para a realização de
cursos de idiomas prevê o reembolso de até 70%
do valor das mensalidades.

Carga horária 2016
Carga horária 2017

Programa de Capacitação de Célula
Em 2017, a OdontoPrev implementou o Programa de Capacitação de Célula, customizado para atender a
necessidade cotidiana dos profissionais da área, mesclando atividades práticas com conteúdos teóricos.
Como parte da iniciativa, foram realizadas ações pensando no público com o qual as células se relacionam.
Assim, foram promovidas mesas redondas sobre temas como práticas do setor de recursos humanos, além
de diversidade dentro das organizações.
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Jovens Empreendedores

Além dos colaboradores das células, foram convidados gestores e profissionais da área de recursos humanos
de empresas que compõem a base de clientes da OdontoPrev e de outras companhias do mercado. Com
isso, os profissionais das células puderam ter contato direto com gestores de RH e entender melhor o
cotidiano e a dinâmica dessas áreas. Além de compreender com mais propriedade as necessidades dos
clientes, favorecendo que a OdontoPrev ofereça a melhor opção odontológica a seus clientes.

QUALIDADE DE VIDA
|DMA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO|

Programa de Oportunidade Interna
Palestras de
saúde: realizadas
mensalmente

A política da Empresa deixa a critério do colaborador avisar ou não seu gestor sobre sua participação e o
pleiteio a oportunidades internas. Historicamente, há casos bem-sucedidos de migrações de áreas, sendo que
em dois casos o profissional iniciou sua carreira no atendimento e, atualmente, ocupa o cargo de gerência.
Em 2017, 24 colaboradores participaram do programa e assumiram uma nova responsabilidade internamente.

Programa de Liderança
Implementado em 2017, o programa visa mapear e promover ações para reter, desenvolver e capacitar lideranças.
Pela primeira vez na história da Empresa, todos os níveis de liderança estão passando por esse processo.
O programa é dividido em módulos, que acontecem bimestralmente. No período, materiais teóricos são
disponibilizados aos gestores para que eles possam se aprofundar sobre temas específicos. Entre cada
módulo, há ações como o Papo de Líder, em que um palestrante de mercado é chamado para discutir
temas importantes para liderança, como inovação, diversidade e economia.

Desempenho
|GRI 404-3|

Por meio de uma plataforma eletrônica dedicada ao acompanhamento de seu desempenho, os
colaboradores contratam suas metas anuais e os respectivos gestores homologam a contratação. Ao final
do primeiro semestre, gestores e colaboradores se reúnem para o processo de avaliação do período. O
mesmo processo acontece no final do ano. Em 2017, 1.282 profissionais participaram da avaliação.

Avaliação de metas
• Todos os colaboradores da OdontoPrev têm metas individuais anuais.
• Os colaboradores e seus respectivos gestores apuram os resultados a cada semestre.
• As metas individuais e corporativas são usadas como pilares para o cálculo do PPR
(Programa de Participação de Resultados).

Avaliação de competências
Os gestores avaliam seus colaboradores em seis competências corporativas definidas pela OdontoPrev:
• Eficiência e eficácia;
• Relacionamento;
• Visão ampla;
• Desenvolvimento;
• Compromisso com o resultado;
• Inovação.

Campanha de
vacinação

Ginástica
laboral

Sipat 2017
contou com a
participação
de mais de 500
colaboradores

A OdontoPrev promove ações que visam ao bem-estar e à segurança de sua equipe, aproveitando sua
experiência em cuidar da saúde bucal das pessoas.
Buscando controlar o banco de horas e alinhada à nova legislação trabalhista – que, em caso de negociação direta
entre empresa e colaborador, a compensação das horas extras deve ser feita no prazo máximo de seis meses
–, a OdontoPrev mobilizou gestores para abordar a importância do controle das horas adicionais trabalhadas.
Mensalmente, passou a emitir relatórios para administrar e reduzir o banco de horas dos colaboradores.
Entre as iniciativas realizadas em 2017 está o Dia da Família. Em seis ocasiões do ano, familiares dos
colaboradores puderam conhecer a OdontoPrev e a rotina de trabalho de seus parentes.
A Empresa mantém o Espaço Saúde, ambulatório médico coordenado por uma equipe da área da saúde,
que fica integralmente disponível para atender aos colaboradores da matriz, em Barueri. Profissionais
de outras unidades recebem orientações acerca de dúvidas pontuais por meio de contato telefônico ou
eletrônico. Em 2017, foram realizados 4.996 atendimentos médicos ou de enfermagem.
O foco das ações de qualidade de vida é preventivo. Em 2017, mais de 500 colaboradores participaram
das iniciativas realizadas durante a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho), a qual
abordou temas como saúde bucal, nutrição, qualidade de vida, prevenção ao câncer de mama e próstata.
Os colaboradores também têm um momento de atividade física e descontração durante a ginástica laboral,
realizada semanalmente e que usa técnicas de alongamento, respiração e reeducação postural. Além de
serem incentivados a consumir alimentos saudáveis e naturais, como por meio do dia da fruta, em que são
oferecidas frutas para os colaboradores.

87

Espaço Saúde:
atendimentos médicos
e enfermagem
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Por valorizar seus profissionais, a OdontoPrev mantém o Programa de Oportunidade Interna, por meio do qual
oportunidades abertas são divulgadas internamente antes de serem anunciadas externamente. O programa
é visto como uma oportunidade de crescimento e é uma forma de motivação para os colaboradores.

CONTEXTO ECONÔMICO E SETORIAL

Segundo dados da ANS, a contratação de planos coletivos empresariais atende a mais de 16 milhões de
beneficiários, ao passo que os planos individuais somam 3,8 milhões de beneficiários. A penetração no
mercado de planos dentais é baixa, atingindo pouco mais de 11% da população brasileira. Há significativas
oportunidades de crescimento para as próximas décadas.

CAPÍTULO8
RESULTADOS

Líder no setor de planos odontológicos desde os anos 90, a OdontoPrev
tem posição consolidada no segmento corporativo e está continuamente se

A OdontoPrev está bem posicionada para explorar as oportunidades existentes no setor. Pensando nisso, a
Empresa estruturou seu Planejamento Estratégico para o aperfeiçoamento da oferta de planos, segmento
a segmento. Constantemente, a Empresa também realiza ações integradas, por meio da criação de novas
estruturas e da revisão da organização interna.

DESEMPENHO DA ODONTOPREV

preparando para explorar oportunidades existentes no setor. Por meio de seu
Planejamento Estratégico, a Empresa tem bem-definidos os pontos de atuação
para a ampliação da oferta de serviços e planos odontológicos.

A história de crescimento da OdontoPrev se verifica em qualquer parâmetro analisável e evidencia 11 anos
de criação de valor sustentável, desde a abertura de capital. Após o IPO, a receita líquida cresceu a uma
taxa média anual de 20,6%, saindo de R$ 182 milhões em 2006, para R$ 1,4 bilhão em 2017.
No ano, a Empresa atingiu 6.309.296 beneficiários, com adição líquida de 42 mil vidas, em comparação à
perda de 142 mil beneficiários em 2016.
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Nesse contexto, o segmento de planos odontológicos avançou 6,2%, ultrapassando 23 milhões de
beneficiários. Os planos odontológicos no Brasil são, tradicionalmente, vendidos aos grandes empregadores
por corretores independentes. A penetração do setor de planos odontológicos nas grandes corporações
é superior a 50%, enquanto no mercado de PMEs não chega a 5%. Os percentuais contrastam com os
números do Ministério do Trabalho, que revelam que cerca de 21 milhões de pessoas trabalham em grandes
empresas, contra aproximadamente 28 milhões empregadas por PMEs.

89

O ano de 2017 deu sinais de recuperação da economia, após os anos anteriores de instabilidade política
e de crise macroeconômica. Após dois anos consecutivos de retração, o PIB (Produto Interno Bruto) do
Brasil apresentou avanço de 1,0%. O consumo das famílias avançou 1% no ano e também contribuiu para
a recuperação da economia. Por sua vez, a taxa média de desocupação registrada foi de 12,7%, a maior
da série histórica.

CRESCIMENTO DA RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES)
Segmento corporativo
O segmento corporativo teve o melhor desempenho desde 2014, apresentando movimentação de
contratos positiva e adições líquidas de 83 mil vidas no segundo semestre de 2017, como reflexo dos sinais
de recuperação da economia e retomada de contratações formais no mercado de trabalho. A carteira
corporativa atingiu 4,7 milhões de vidas ao final de 2017.

90

Massificados
Individuais

955

835

Os planos individuais representam 10% da carteira total de clientes, com 642 mil vidas.

685

Em 2017, a receita líquida alcançou R$ 285,5 milhões, um aumento de 17,5% em relação ao igual
período anterior, com tíquete médio de R$ 38,35.

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2013

382

318
2008

259
2007

IPO

182
2006
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1.250
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1.070

Rede Dental – CRO/MG nº 1221 | RT: S. D. Giarola – CRO/MG nº 9245

1.156

1.437

PME
O segmento PME registrou adição líquida de 60 mil novos beneficiários em 2017. A carteira conta com o
canal bancário como maior parte do portfólio. Ao final de 2017, a carteira atingiu 963 mil vidas, ou 15% do
total de clientes da OdontoPrev, com tíquete médio de R$ 20,41.
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ANS - nº 412350

1.365

A receita líquida da carteira corporativa foi de R$ 922,1 milhões, inferior aos R$ 929,9 milhões de 2016,
com tíquete médio de R$ 16,91 por beneficiário/mês.

Demonstrativo do valor adicionado
|GRI DMA DESEMPENHO ECONÔMICO, 201-1|

O DVA visa evidenciar a riqueza gerada pela OdontoPrev e sua distribuição aos segmentos da sociedade,
representados por acionistas, colaboradores, instituições financeiras e governo. O valor adicionado
totalizou R$ 732.220, equivalente a 50,5% da receita líquida.

BENEFICIÁRIOS DA ODONTOPREV (mil)

DVA CONSOLIDADO DE 2017 (R$ MIL)
Insumos adquiridos de terceiros
4.704

Valor adicionado bruto

667

642

Corporativo

Planos Individuais

PME

851

904

963

2016
Total

555

Corporativo

2015

2017

2014

2017

Δ%

Receita (R$ milhão)

874

922

6

Tíquete médio (R$)

15

17

13

5.110

4.704

-8

Margem de Contribuição (R$ milhão)

383

386

1

Receita (R$ milhão)

145

286

97

Tíquete médio (R$)

28

38

38

425

642

51

Margem de Contribuição (R$ milhão)

66

139

110

Receita (R$ milhão)

139

219

58

Tíquete médio (R$)

16

20

26

Beneficiários (mil)

781

963

23

Margem de Contribuição (R$ milhão)

65

100

53

Beneficiários (mil)

Beneficiários (mil)

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Distribuição do valor adicionado

1.447.849
-884.327
563.522
-8.183
555.339
176.881
732.220

Pessoal

119.853

Governo (impostos, taxas e contribuições)

85.685

Juros e aluguéis

13.439

Juros sobre capital próprio e dividendos
Lucros retidos
Outorga de opção de ações

246.668
256.251
10.413

INSS
No segundo trimestre de 2017, a OdontoPrev conseguiu decisão favorável da Justiça, transitado em julgado,
sobre o direito de não recolhimento da contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas aos
dentistas credenciados. A Justiça considerou que os serviços não são prestados às operadoras, mas aos
beneficiários, mantendo a Empresa fora do campo de incidência.
A reversão integral dos valores provisionados de 2010 a 2017 foi realizada no segundo trimestre de 2017,
totalizando R$ 306,7 milhões, para os quais não havia depósitos judiciais. No terceiro trimestre, houve
reversão no custo de serviços de INSS de R$ 5,3 milhões. A Empresa constitui crédito de R$ 87,2 milhões,
referentes aos valores pagos ao INSS, nos cinco anos anteriores a 2010.
A Bradesco Dental possuía processo com o mesma requisição e teve decisão favorável. Os depósitos
judiciais realizados antes de 2010, equivalentes a R$ 45,6 milhões, foram revertidos e ingressaram no caixa
no terceiro trimestre de 2017.
A decisão resultou em impacto positivo de R$ 39 milhões no EBITDA e de R$ 52 milhões no lucro do
quatro trimestre de 2017.
Para mais informações sobre as demonstrações financeiras, indicadores operacionais e expectativas de
mercado, acesse o site de Relações com Investidores: www.odontoprev.com.br/ri.
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4.696

Receitas

6.309

Depreciação, amortização e exaustão

PME

Planos individuais
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5.003

6.267
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6.409

Tíquete

líquida

médio

Beneficários

Sinistralidade

EBITDA

Margem

Lucro

Caixa

Remuneração

Ajustado

EBITDA

líquido

líquido

aos acionistas

R$

R$/membro/

Mil

milhões

mês

vidas

R$

R$

R$

milhões

milhões

milhões

2006

182

12,25

1.492

46,7

46

25,1

17

205

16

2007

259

12,53

2.113

43,0

60

23,3

48

210

16

2008

318

12,07

2.460

44,3

76

23,9

55

201

40

2009

382

12,80

4.175

44,0

81

21,1

59

5392

200

2010

685

12,87

4.978

47,7

154

22,4

121

133

352

2011

835

13,66

5.533

48,2

208

24,9

145

208

160

2012

955

14,33

5.976

49,2

227

23,8

146

218

160

2013

1.070

15,22

6.172

47,7

273

25,5

188

257

206

2014

1.156

16,07

6.316

46,2

305

26,4

195

266

214

2015

1.250

17,04

6.409

46,6

327

3

26,2

221

334

221

2016

1.365

18,58

6.267

49,1

3003

22,03

216

443

173

20171

1.437

19,66

6.309

45,7

352

24,5

245

508

247

%

R$
milhões

3

%

Exclui INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
2
Inclui aporte de capital Bradesco no valor de R$ 330 milhões
3
Inclui Pro Forma EBITDA Brasildental.
1

No acumulado de 12 meses findos em junho de 2017, a receita operacional líquida da Odonto System foi de
R$ 97,5 milhões e o EBITDA Ajustado de R$ 17,7 milhões.
O preço da transação será equivalente a nove vezes o EBITDA Ajustado de 2017 da Odonto System e deverá ser pago na data de fechamento; poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo
do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado.
A consumação da transação está sujeita a condições como a aprovação pela ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar), pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e pelo Banco Central do Brasil.

RESUMO DOS ACONTECIMENTOS DE 2017
Operação
Beneficiários
Rede credenciada
Municípios atendidos

95

Receita

6,3 milhões
28 mil dentistas
2,8 mil

VISÃO DE FUTURO

• 6,3 milhões de beneficiários
O número de associados apresentou adição líquida de 42.337 novas vidas no ano.

A expectativa é de que os próximos anos serão de retomada macroeconômica, com crescimento do PIB
brasileiro. Com a melhora gradativa da economia e a recuperação dos níveis de emprego, a OdontoPrev
continuará se posicionando como protagonista no segmento corporativo e se desenvolvendo nos novos
mercados massificados, de PMEs e planos individuais, de elevado potencial de crescimento.

• Celebração de 30 anos de história e reposicionamento de marca
A Empresa completou três décadas, com atuação marcada pela inovação e pela liderança no mercado de
planos odontológicos. Por meio do slogan “Sua boca fala por você”, a OdontoPrev se reposicionou, visando
elevar a autoestima e conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal.

O setor de PMEs e planos individuais representa uma parcela da carteira que mostra crescimento ano
após ano e conta com um mercado endereçável promissor, em que a penetração ainda não se mostra
relevante. De acordo com a FDI World Dental Federation, 19% dos dentistas do mundo estão localizados
no Brasil. O país lidera o ranking referente ao número de profissionais, com 291 mil dentistas, seguido por
Estados Unidos (160 mil) e Alemanha (70 mil). Apesar disso, apenas 11% dos brasileiros possuem planos
odontológicos, evidenciando o alto potencial de penetração do setor. Trata-se de uma oportunidade
singular de aproveitamento de potencial, resultado da soma das vantagens competitivas da OdontoPrev e
das condições favoráveis desse ambiente pouco explorado.

Inovação
Documentos digitalizados

7.482.653

Imagens recebidas via aplicativo Rede UNNA

3.567.251

Imagens recebidas via portal Rede UNNA

2.195.857

Percentual das imagens recebidas por meio digital

84%

Percentual das imagens recebidas por meio físico

16%

Aquisição da Odonto System
|GRI 102-10|

Em novembro de 2017, a OdontoPrev anunciou a contratação da aquisição de 100% do capital social da
Odonto System, que presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica para
cerca 622 mil beneficiários da região Nordeste do País, favorecendo o desenvolvimento de novos nichos
de mercado para a OdontoPrev.
Com modelos de negócio e sistemas de atendimento distintos, a Odonto System possui uma afinidade
natural de orientação com a OdontoPrev, por ser fundada com o desejo de promover tratamento
exclusivamente odontológico, além de ser administrada por dentistas.

• Lançamento do portal de e-commerce, e customização de planos odontológicos digitais para pessoas físicas
O portal de e-commerce oferece a possibilidade de customização de planos odontológicos para pessoas
físicas. Dessa forma, a OdontoPrev diversifica e aumenta sua carteira.
• Atuação da área de Convergência Digital
A possibilidade de digitalizar exames e manter o prontuário digital faz com que o atendimento seja agilizado,
com a vantagem da acessibilidade e rastreabilidade das informações. Além disso, a produção de resíduos é
minimizada, contribuindo para a responsabilidade ambiental e para a otimização dos custos operacionais.

30 anos de crescimento e inovação
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Margem EBITDA
1.561
86 mil horas

Lucro líquido

Atuação socioambiental
Crianças beneficiadas
Investimento realizado
Mudas plantadas

7 mil
R$ 123 mil
13.277

• Programa de Assistência Continuada
A iniciativa beneficiou 7 mil crianças carentes com atendimento odontológico. Essa criança recebe uma
carteira de associado, garantindo atendimento com dentistas experientes e tratamentos de qualidade.
Foram investidos R$ 123 mil nesse programa em 2017.
• Princípios de Empoderamento das Mulheres
A OdontoPrev manteve contato com a ONU Mulheres e o Pacto Global, com o objetivo de se tornar signatária
dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, que estabelecem diretrizes para ajudar a comunidade
empresarial a incorporar valores e práticas que visem à igualdade e ao empoderamento das profissionais.
• Plantio das mudas nativas
Em 2017, a iniciativa foi conduzida no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, com o objetivo de impactar
e contribuir para a manutenção e o crescimento das áreas verdes no cenário urbano. Ao longo do projeto,
foram plantadas 13.277 mudas nativas.

R$ 351.648
24,5%
R$ 244.571

O desempenho demonstra o posicionamento estratégico único da OdontoPrev, atuando de forma
especializada para cada segmento de cliente, otimizando a captura de oportunidades de expansão e
gerando valor.

• Parceria com o A.C.Camargo Cancer Center para diagnóstico precoce do câncer bucal
Por meio da parceria entre a OdontoPrev e o principal centro oncológico do Brasil, profissionais especializados
analisam imagens da cavidade bucal dos pacientes e emitem um laudo sobre a lesão suspeita. Dessa forma, a
Companhia contribui para a redução dos índices de mortalidade e morbidade.
• Parceria com a USP
A USP contribui com o projeto de reciclagem de amálgama, em contrapartida do financiamento de estudos
científicos. A OdontoPrev sabe que as maiores inovações e conhecimentos estão no meio acadêmico, por
isso, está sempre em contato com a universidade, seja por meio de programa de estágio, de contato para a
produção de conteúdo e pesquisas.

R$ 1.437.283

PERSPECTIVAS PARA 2018
Agradecemos aos stakeholders que chegaram às últimas páginas do nosso relatório de sustentabilidade.
Ao longo deste relato, ficaram evidentes nossas conquistas de 2017, ano em que celebramos 30 anos e
encaminhamos questões que nos direcionam para a atuação focada, em 2018, na expansão dos canais
bancários, na intensificação da inovação digital – beneficiando tanto a rede credenciada quanto os
beneficiários – e na consumação da aquisição da Odonto System, possibilitando nossa expansão.
Por meio dos segmentos PME e individual e com customização de soluções, atuaremos para maximizar os
canais bancários, de forma a capturar uma nova base de clientes.
Outra prioridade é o desenvolvimento e a ampliação dos investimentos em tecnologia e inovação digital,
de forma a melhorar a experiência dos consumidores de planos odontológicos, para entendermos as
necessidades da sociedade, favorecendo a customização dos planos individuais. Além disso, atuaremos
para consolidar a Dental Partner como um ambiente de negócios de materiais odontológicos para os
cirurgiões-dentistas brasileiros.
Contaremos com a integração da Odonto System, empresa com forte atuação no Nordeste e com uma
rede de cerca de 622 mil beneficiários. A companhia possui uma sinistralidade competitiva, graças a um
modelo de atendimento com características complementares ao nosso. Promoveremos a sinergia entre os
modelos de negócio, com vistas à expansão da nossa atuação.
Dessa forma, reforçamos nosso compromisso em continuar oferecendo planos odontológicos com
excelência no atendimento e com a certificação feita por nossos auditores clínicos. Em 2018, continuaremos
buscando a superação, com crescimento sólido e sustentável, jamais dissociado dos aspectos de
responsabilidade socioambiental, de forma a continuamente ampliar a base de clientes.
Rodrigo Bacellar
Diretor-Presidente
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Treinamentos

Receita líquida
EBITDA Ajustado

Relacionamento
Colaboradores

Desempenho
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• Desenvolvimento Ágil para sistemas próprios
Em 2017, a OdontoPrev integrou a recém-lançada plataforma DCSS ao DCMS, sistema próprio que possibilita
unificar processos e dados. O DCSS foi pensado com base em desenvolvimento Ágil e com enfoque nas vendas
de planos odontológicos para pessoas físicas.

ÍNDICE GRI

Conteúdo Geral

GRI 102-55

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)

Estratégia e Análise
102-14

Declaração do principal tomador de decisão da
organização sobre a relevância da sustentabilidade

4
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Perfil Organizacional		
102-1

Nome da organização

102-2

Principais marcas, produtos e serviçoS

102-3

Localização da sede da organização

102-4

Engajamento de Stakeholders
102-40

Grupos de stakeholders engajados pela organização

7

102-42

Base usada para a identificação e a seleção de stakeholders

7

102-43

Abordagem adotada para engajar stakeholders
Principais tópicos e preocupações levantadas pelos

3
102-44

15

7, 71, 75, 76

stakeholders e medidas adotadas pela organização

7, 71, 75

para abordá-los

Perfil do Relatório

15, 19
105

102-50

Período coberto pelo relatório

7

Número e nome de países em que a organização opera

15

102-51

Data do relatório anterior mais recente

7

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização

49

102-52

Ciclo de emissão de relatórios

7

102-6

Mercados em que a organização atua

16

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

7

102-7

Porte da organização

15

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

7

102-8
102-41
102-9

Número total de empregados por tipos de contrato de
trabalho e emprego, e gênero
Percentual do total de empregados cobertos por
acordos de negociação coletiva
Descrição da cadeia de fornecedores da organização

79, 105
79
76

coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura,

53, 76, 94

participação acionária ou cadeia de fornecedores
102-11
102-12
102-13

Como a organização adota a abordagem ou o princípio
da precaução
Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização
subscreve ou endossa
Participação em associações

53

102-46

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas ou documentos equivalentes
Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e
os limites dos Aspectos

57
70, 106

7
7
7

103-1

Limite dos aspectos dentro e fora da organização

7

102-49

relatórios anteriores
Alterações significativas em relação a períodos cobertos
por relatórios anteriores em Escopo e Limites dos Aspectos

Sumário de conteúdo da GRI

102-56

Políticas e práticas quanto à verificação externa

102-18

7
98
7

Estrutura de governança e sua composição

49

Ética e Integridade
Limite dos aspectos dentro da organização

7

TÓPICOS ESPECÍFICOS DE DIVULGAÇÃO
SÉRIE: ECONÔMICA

103-1,
103-2,

Aspectos materiais identificados

102-48

diretrizes da GRI Standards

Tópico: Desempenho econômico

102-47

Efeito de reformulações de informações fornecidas em

Declaração sobre o reporte estar de acordo com as

102-55

103-1

Aspectos Materiais Identificados e Limites
102-45

12

102-54

Governança

Mudanças significativas ocorridas no período
102-10

5
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Página/
Resposta

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)
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Conteúdo Geral

Página/
Resposta

7
7

Forma de gestão

93

Valor econômico direto gerado e distribuído

93

103-3
201-1

8

Tópico: Presença no mercado
103-1,
103-2,

Forma de gestão

81

103-3
Variação da proporção do salário mais baixo,
202-1

discriminado por gênero, comparado ao salário mínimo

81

12

106

10,5

local em unidades operacionais importantes
202-2

Proporção de membros da alta direção contratados na
comunidade local em unidades operacionais importantes

Tópicos específicos de divulgação

Página/
Resposta

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)

SÉRIE: AMBIENTAL

103-1,
Forma de gestão

103-2,

62

Materiais usados, discriminados por peso ou volume

62

12

103-2

60

Consumo de energia dentro da organização

60

Tópico: Emprego
103-1,
103-2,

Forma de gestão

79, 81

103-3
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101

Forma de gestão

Tópico: Água

Número total e taxas de novas contratações de

103-1,
Forma de gestão

61

Total de retirada de água por fonte

61

401-1

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada

61

empregados e rotatividade de empregados por faixa

82, 107

etária, gênero e região

103-3

303-3

106

SÉRIE: SOCIAL

103-3

303-1

impactos ambientais registradas, processadas e
solucionadas por meio de mecanismo formal

103-1,

103-2,

106

Número de queixas e reclamações relacionadas a

Tópico: Energia

302-1

Forma de gestão

103-3

103-3

103-2,

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)

a impactos ambientais

103-1,

301-1

Página/
Resposta

Tópico: Mecanismos de queixas e reclamações relativas

Tópico: Materiais
103-2,

Tópicos específicos de divulgação

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral

12
12

401-2

que não são oferecidos a empregados temporários ou
em regime de meio período, discriminados por unidades

81

operacionais importantes da organização
Tópico: Emissões
401-3

103-1,
103-2,

Forma de gestão

62

Emissões diretas de gasess de efeito estufa (Escopo 1)

62

305-2

Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE)
provenientes da aquisição de energia (Escopo 1)

62

13
13

103-2,

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método
de disposição

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias

403-4

62

123

404-1

Forma de gestão

84

empregado, discriminado por gênero e categoria

84

4

84

4

86

4

Programas de gestão de competências e aprendizagem

106
404-2

Tópico: Avaliação ambiental de fornecedores

contínua que contribuem para a continuidade da
empregabilidade dos empregados em período de
preparação para a aposentadoria
Percentual de empregados que recebem regularmente

103-1,
Forma de gestão

404-3

76

Percentual de novos fornecedores selecionados com
base em critérios ambientais

76

análises de desempenho e de desenvolvimento de
carreira, discriminado por gênero e categoria funcional

103-3
308-1

107

funcional

não conformidade com leis e regulamentos ambientais

103-2,

acordos formais com sindicatos

Número médio de horas de treinamento por ano por

107, 57

Valor monetário de multas significativas e número total
de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por

103-3

103-3
307-1

107

103-1,
103-2,

103-1,
Forma de gestão

perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados

Tópico: Treinamento e educação
62

Tópico: Conformidade
103-2,

87, 107

ao trabalho, discriminados por região e gênero

103-3
306-2

Forma de gestão

103-3

103-1,
Forma de gestão

81

103-1,

403-2

Tópico: Efluentes e resíduos
103-2,

maternidade/paternidade, discriminadas por gênero

Tópico: Saúde e segurança no trabalho

103-3
305-1

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença

12

Tópicos específicos de divulgação

Página/
Resposta

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)

Tópicos específicos de divulgação

Tópico: Diversidade e igualdade de oportunidade

Tópico: Liberdade de associação e negociação coletiva

103-1,

103-1,
Forma de gestão

79

103-2,

103-3
e discriminação de empregados por categoria funcional,
de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros

Operações e fornecedores identificados em que o direito
79

407-1

indicadores de diversidade

103-2,

mulheres e homens, discriminada por categoria funcional

Operações e fornecedores identificados como de risco
81

5

408-1

Forma de gestão

76

103-3

103-2,
Percentual de novos fornecedores selecionados com
base em critérios relativos a práticas trabalhistas

76, 107

77

Operações e fornecedores identificados como de risco
significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou
análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir

107

para a eliminação de todas as formas de trabalho

103-1,
Forma de gestão

forçado ou análogo ao escravo

106

103-3

Tópico: Avaliação de fornecedores em direitos humanos
Número de queixas e reclamações relacionadas
a práticas trabalhistas registradas, processadas e

106

solucionadas por meio de mecanismo formal

103-2,

414-1

103-1,
Forma de gestão

103-1,
Forma de gestão

76

103-3

Tópico: Investimentos
84

Percentual de novos fornecedores selecionados com
base em critérios relacionados a direitos humanos

76, 107

Tópico: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a
direitos humanos

103-3
Número total de horas de treinamento de empregados

103-1,

em políticas de direitos humanos ou procedimentos

103-2,

relacionados a Aspectos dos direitos humanos relevantes

103-3

84

para as operações da organização, incluindo o percentual

Forma de gestão

106

Número de queixas e reclamações relacionadas a

de empregados treinados

103-2

impactos em direitos humanos registradas, processadas

106

e solucionadas por meio de mecanismo formal

Tópico: Não discriminação

Tópico: Comunidades locais

103-1,
Forma de gestão

106

103-3
406-1

Forma de gestão

103-3

409-1

práticas trabalhistas

103-2,

107

103-1,

Tópico: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a

412-2

tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do

Tópico: Trabalho forçado ou análogo ao escravo

103-1,

103-2,

para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas
trabalho infantil

Tópico: Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

103-2

71, 77

103-3

e unidades operacionais relevantes

103-2,

Forma de gestão

103-1,
103-2,

Número total de casos de discriminação e medidas
corretivas tomadas

106

Forma de gestão

65

103-3
Percentual de operações com programas implementados
413-1

de engajamento da comunidade local, avaliação de
impactos e desenvolvimento local

65

103

102
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81

Razão matemática do salário e remuneração entre

414-1

107

103-1,
Forma de gestão

103-3

103-2,

coletiva possa estar sendo violado ou haja risco

Tópico: Trabalho infantil

103-1,

405-2

de exercer a liberdade de associação e a negociação
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito

Tópico: Igualdade de remuneração para mulheres e homens
103-2,

76

103-3
Composição dos grupos responsáveis pela governança

405-1

Forma de gestão

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)
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103-2,

Página/
Resposta

Tópico: Combate à corrupção
53

103-3
Número total e percentual de operações submetidas a
205-1

avaliações de riscos relacionados à corrupção e os riscos

53

significativos identificados
205-2
205-3

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos
de combate à corrupção
Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

53
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Percentual de novos fornecedores selecionados com
base em critérios relativos a impactos na sociedade

2017

Colaboradores próprios em tempo integral

858

826

Colaboradores próprios em meio período

598

735

1.456

1.561

0

0

1.456

1.561

Terceiros em tempo integral

0

45

Terceiros em meio período

0

35

Terceiros com contrato permanente

0

47

Terceiros com contrato temporário

0

33

Total de terceiros

0

80

Total de colaboradores em tempo integral

858

871

Total de colaboradores em meio período

598

770

1.456

1.561

0

0

1.456

1.641

76, 106

Colaboradores próprios com contrato permanente

Tópico: Rotulagem de produtos e serviços
103-1,
103-2,

2016

76

103-3
414-1

Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

Colaboradores por período e contrato de trabalho

103-1,
Forma de gestão

GRI 102-8

106

Tópico: Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade
103-2,

A sede da OdontoPrev fica na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Torre 2,
Tamboré, Barueri (SP).

Colaboradores próprios com contrato temporário
Forma de gestão

76

103-3
102-43,
102-44

Resultados de pesquisas de satisfação do cliente

7,71,75,76

Total de colaboradores próprios

Tópico: Comunicações de marketing
103-1,
103-2,

Forma de gestão

34

103-3
Número total de casos de não conformidade com
417-3

regulamentos e códigos voluntários relativos a
comunicações de marketing, incluindo publicidade,

107

promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados
Tópico: Privacidade do cliente
103-1,
103-2,

Forma de gestão

41

103-3
418-1

Número total de queixas comprovadas relativas à
violação de privacidade e perda de dados de clientes

107

Tópico: Conformidade
103-1,
103-2,

Forma de gestão

57, 107

Total de colaboradores com contrato permanente

103-3
Valor monetário de multas significativas aplicadas em
419-1

razão de não conformidade com leis e regulamentos

107

Total de colaboradores com contrato temporário

relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Total de colaboradores

105

Forma de gestão

COMPLEMENTOS DOS INDICADORES GRI
GRI 102-3

103-1,
103-2,

ODS (Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável)

30 anos de crescimento e inovação

Tópicos específicos de divulgação

Página/
Resposta

GRI 102-13
As associações das quais a OdontoPrev participa são:

GRI 401-1

ROTATIVIDADE DE COLABORADORES POR REGIÃO

• FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar)
Representa 18 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, totalizando 23 empresas
entre 1.173 operadoras com beneficiários em atividade.

426

350

337
243

GRI DMA Mecanismos de queixas e reclamações relativas
a impactos ambientais, a práticas trabalhistas e a direitos
humanos, 103-2, DMA Não discriminação, 406-1
Não foram registradas queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais. Tampouco foram
registradas queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas.
Por sua vez, casos de discriminação são de respondabilidade do Comitê de Apuração e Ética, tendo como
atribuição a decisão para aplicação de medidas corretivas. Os canais disponibilizados para denúncias
desse tipo são: Comitê de Apuração e Ética, e RH Responde – para o público interno –; Canal de Denúncia
e Ouvidoria – para públicos interno e externo. Não foram comprovados casos de discriminação em 2017.

9

8

Nordeste

4

3

Sul

Notas: 1. A taxa de rotatividade foi calculada por meio da fórmula (Admissões+Demissões)/2/Nº total de colaboradores*100.
2. Foram considerados no cálculo somente os colaboradores próprios.

GRI 403-2, DMA Saúde e segurança no trabalho, 403-4
Em 2017, não foram registradas lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísm
o e óbitos relacionados ao trabalho. Temas relativos à segurança e saúde não são cobertos por acordos
formais com sindicatos. A Empresa mantém a Brigada de Incêndio e a Cipa (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes), comitês conjuntos de segurança e saúde compostos tanto pela alta gestão quanto pelos
demais colaboradores.

GRI 407-1
Não foram notificados casos de operações e fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de
associação e a negociação coletiva tenham sido violados.

GRI 202-2

GRI 408-1, 409-1, 414-1

Os executivos seniores da OdontoPrev são membros estatutários e compõem a Diretoria, o Conselho
Fiscal e o Conselho Administrativo. As principais operações e a maior quantidade de funcionários estão
localizados na sede, em Barueri (SP). Todos os executivos seniores contratados são provenientes da
comunidade local.

Não foram identificadas operações e fornecedores como de risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil, forçado ou análogo ao escravo.

GRI 205-3
Em 2017, não foram registrados casos de corrupção ou casos que ferissem o Código de Conduta Ética.

GRI 307-1
Não foram recebidas multas ou sanções não monetárias em decorrência da não conformidade com leis e
regulamentos ambientais.

GRI 417-3, 418-1
Não foram registrados casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. Tampouco foram registradas
reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes. Conheça as
formas de gestão sobre privacidade de dados de clientes na página 41.

GRI DMA Conformidade, 419-1
As multas aplicadas pela ANS são sempre em decorrência de infrações à legislação de saúde suplementar
e, em sua maioria, versam sobre cobertura do plano odontológico e prazos de atendimento. Com o
recebimento das demandas, as áreas internas são acionadas para verificação do ocorrido com imediata
adoção das medidas necessárias para solução do problema. Baseados nas demandas recebidas, também
são realizados trabalhos internos preventivos com intuito de minimizar os riscos de novas demandas
administrativas pela ANS. Em 2017, a OdontoPrev destinou R$ 125 mil ao pagamento de multas e recebeu
R$ 3,0 milhões em multas.
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3

2017

7

Sudeste

2016

7

Delisgamentos

8

2017

2016

Contratações

• Sinog (Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo)
Faz parte do sistema composto pela Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) e Sinamge
(Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo), que representa institucionalmente todas as
empresas de Medicina e Odontologia de Grupo em todo o território nacional. O Sinog é a entidade mais
atuante nas operadoras de planos odontológicos, promovendo o intercâmbio de informações entre os
associados e incentivando o debate entre operadoras, agência reguladora, prestadores de serviço e
população em geral.

30 anos de crescimento e inovação
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• IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar)
Organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover e realizar estudos de aspectos conceituais
e técnicos que sirvam de embasamento para implementação de políticas e introdução de melhores práticas
voltadas para a saúde suplementar.
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