
RELATÓRIO de 

Sustentabilidade



 

Sobre o relatório 02 

Mensagem do Presidente 10 

Perfil corporativo 12

Nossas lideranças 36 

Nossos colaboradores 44

Nossos stakeholders 56

Nossos resultados 66

Práticas sustentáveis 72

Responsabilidade ambiental 81

Responsabilidade social 87

Índice GRI 91

Créditos    103

SUMÁRIO



OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016 3

A primeira edição do relatório de sus-

tentabilidade da OdontoPrev foi elabo-

rada de acordo com as diretrizes da GRI 

(Global Reporting Initiative), versão G4, 

e apresenta as informações relacionadas 

às iniciativas e aos resultados da Empre-

sa ao longo de 2016, abrangendo todas 

as suas atividades essenciais em assistên-

cia odontológica. No conteúdo também 

foram consideradas as avaliações feitas 

pelo grupo de stakeholders consultados, 

os constantes encaminhamentos e análi-

ses do grupo de governança do relatório 

e o resultado da materialidade de 2016.  

Na identificação dos temas para a cons-

trução deste relatório, foram relaciona-

dos os aspectos que a Empresa considera 

de maior impacto, o estudo do cenário 

socioeconômico e ambiental, além dos 

assuntos de relevância do setor de assis-

tência odontológica.

Apresentam-se os resultados e as informações referentes ao exercício de 2016, que 

incluem as operações da OdontoPrev em soluções completas e de alta qualidade em 

assistência odontológica em todo o País.

Todo o processo foi realizado com a 

intensa participação de vários departa-

mentos da OdontoPrev, em particular 

das áreas de sustentabilidade, relações 

com investidores, marketing estratégico 

e da Diretoria Executiva. O objetivo foi 

acompanhar e integrar pontos de me-

lhoria na compreensão dos indicadores 

que abrangem questões econômicas, so-

ciais e ambientais.

Com essas iniciativas, tornou-se possível 

a sistematização e o norteamento para 

este relatório.

Para obter informações sobre os dados 

inseridos ou eventuais perguntas, aces-

se o site: www.odontoprev.com.br/ri ou 

entre em contato pelo e-mail

ri@odontoprev.com.br. 

|G4-17, G4-18, G4-28|

SOBRE O 
RELATÓRIO

Limites do relatório 

|G4-29, G4-30, G4-31|

As entidades incluídas no relatório finan-

ceiro em 2016 estão listadas nas Demons-

trações Financeiras do exercício findo em 

31 de dezembro de 2016, publicadas em 

21 de fevereiro de 2017 e disponíveis em 

www.odontoprev.com.br/ri.

Segundo as diretrizes da GRI G4, deve-

-se ponderar o impacto de cada tópico 

acatado no processo de materialidade e 

examinar a ocorrência de cada um de-

les, seja dentro ou fora da organização. 

Essa crítica auxilia o processo de monito-

ramento 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 ne-

gócio e das partes envolvidas. 

Na avaliação dos limites para cada aspecto material, foi considerada essencialmente 

a habilidade técnica do grupo de governança do relatório, diante da experiência na 

organização do negócio. Para a análise da ótica interna, foi observado o impacto 

direto no entorno da sede administrativa. Os aspectos materiais também foram ana-

lisados do ponto de vista externo, observando a influência significativa causada pela 

cadeia de valor da Empresa. 

As informações sobre o desempenho foram contextualizadas, estabelecendo relação 

entre seus impactos e a forma de agir diante dos desafios para a gestão sustentável. 

Dessa forma, são listadas as demandas impostas, consolidando as informações co-

bertas neste relatório.

|G4-19, G4-20, G4-21|

Limites da empresa
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Desempenho econômico

DENTRO FORA INDICADORES

x x EC1

Privacidade do cliente

DENTRO FORA INDICADORES

x x PR8

Liberdade de associação e negociação coletiva

DENTRO FORA INDICADORES

x x HR4

Presença no mercado

DENTRO FORA INDICADORES

x EC5, EC6

Saúde e segurança do cliente

DENTRO FORA INDICADORES

x PR1

Emprego

DENTRO FORA INDICADORES

x LA1, LA2, LA3

Igualdade de oportunidades e de remuneração

DENTRO FORA INDICADORES

x LA12, LA13

Água

DENTRO FORA INDICADORES

x EN8, EN10

Materiais

DENTRO FORA INDICADORES

x EN1

Investimentos em direitos humanos

DENTRO FORA INDICADORES

x HR1, HR2

Efluentes e resíduos

DENTRO FORA INDICADORES

x EN23

Rotulagem de produtos e serviços

DENTRO FORA INDICADORES

x PR5

Comunicação de marketing

DENTRO FORA INDICADORES

x PR7

Concorrência desleal

DENTRO FORA INDICADORES

x SO7

Trabalho infantil

DENTRO FORA INDICADORES

x x HR5

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

DENTRO FORA INDICADORES

x x HR6

Não discriminação

DENTRO FORA INDICADORES

x HR3

Combate à corrupção

DENTRO FORA INDICADORES

x SO3, SO4, S05

Saúde e segurança no trabalho

DENTRO FORA INDICADORES

x LA6, LA8

Treinamento e educação

DENTRO FORA INDICADORES

x LA9, LA10, LA11

Energia

DENTRO FORA INDICADORES

x EN3, EN6

Avaliação de fornecedores

DENTRO FORA INDICADORES

x LA14, HR10, SO9, EN32, EN33

Conformidade (ambiental e social)

DENTRO FORA INDICADORES

x EN29, PR9

Emissões

DENTRO FORA INDICADORES

x x EN16

Comunidade local/impactos

DENTRO FORA INDICADORES

x SO1

Mecanismo de queixas e reclamações

DENTRO FORA INDICADORES

x EN34, LA16

Pesquisa e satisfação do cliente

DENTRO FORA INDICADORES

x PR5
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Nota: relação dos aspectos levantados na consulta 

pública de 2017. Os destacados são considerados 

relevantes para este relatório.
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Em 2016, a OdontoPrev tomou a decisão 

de responder o modelo G4 no formato 

“Essencial”, ajustando seu escopo e fo-

cando nos elementos fundamentais dos 

impactos gerados pelo seu desempenho 

econômico, ambiental, social e de go-

vernança. Trata-se de uma evolução sig-

nificativa, principalmente pelo fato de 

integrar informações estratégicas sobre 

sustentabilidade aos dados financeiros.

|G4-22, G4-23, G4-32|
Reformulações e mudanças 

Este relatório foi marcado pela primeira consulta pública com stakeholders a fim 

de consolidar as práticas de sustentabilidade da Empresa.  Os contatos foram feitos 

remotamente com os grupos considerados importantes para esse ciclo: acadêmicos, 

acionistas, beneficiários, clientes, colaboradores, comunidade, intermediários, par-

ceiros comerciais e rede credenciada. Além disso, a OdontoPrev considera que o 

diálogo e a escuta dos interesses de seus públicos são feitos de modo contínuo em 

reuniões, visitas técnicas, eventos, pesquisas internas e canais de comunicação.

Na consulta pública, foram levantados os temas para compor o conteúdo deste re-

latório, de acordo com o processo chamado materialidade. A equipe de governança 

mapeou seus públicos de interesse e, por meio de sistema remoto, aplicou o teste de 

materialidade com pessoas divididas em 9 grupos, com 27 tópicos identificados na 

materialidade de 2016. Abaixo os resultados poderão ser observados e ajustados ao 

conteúdo deste relatório. 

O processo de ajuste da materialidade, mediante consulta pública, foi determinante 

para corroborar os aspectos relevantes de contexto da sustentabilidade e das medi-

das de gestão adotadas de maneira coerente, conectadas e consistentes.

O método de análise e consolidação das respostas levou em conta o percentual da 

frequência que o tópico apareceu nas respostas de cada grupo, classificando as vari-

áveis acima de 60% como de maior relevância. 

Em 2016, todas as diretorias, gerências e coordenações, incluindo o Diretor-Presi-

dente, foram envolvidas nos processos de construção deste relatório, de forma que 

fossem ampliados o aprimoramento e a consistência sobre os tópicos demandados e 

revistos no planejamento estratégico para os próximos anos. 

|G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-33|

Materialidade 
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Este relatório foi marcado pela primeira consulta pública 
com stakeholders a fim de consolidar as práticas de 
sustentabilidade da OdontoPrev

PERFIL DO GRUPOSTAKEHOLDERS TEMAS DE RELEVÂNCIA
POR GRUPO

ACADÊMICOS Cirurgiões-dentistas 
professores de grandes 
entidades, parceiros da 
OdontoPrev em alguns 
projetos.

Água, e�uentes e resíduos, emissões, 
energia, materiais, prática de segurança 
em direitos humanos, privacidade do 
cliente, saúde e segurança do cliente e 
do trabalho, treinamento e educação. 

ACIONISTAS Fundos de 
investimentos e/ou 
investidores (pessoa 
física) que possuem 
ações da OdontoPrev.

Corrupção, comunicação 
e marketing, concorrência, 
conformidade com leis em geral, 
desempenho econômico, emprego, 
privacidade do cliente, saúde e 
segurança do cliente, treinamento e 
educação.

BENEFICIÁRIOS Funcionários de PMEs 
(pequenas e médias 
empresas), de grandes 
corporações e 
conveniados.

Corrupção, diversidade e igualdade de 
oportunidade, práticas de segurança em 
direitos humanos. 

CLIENTES Gestores de recursos 
humanos de grandes 
corporações.

Corrupção, conformidade com leis em 
geral, privacidade do cliente, satisfação 
do cliente, produtos e serviços, saúde e 
segurança do cliente, trabalho forçado e 
trabalho infantil.

Quadro de 
colaboradores efetivos.

Corrupção, concorrência, desempenho 
econômico, diversidade e igualdade de 
oportunidade, emprego, não 
discriminação, privacidade do cliente.

COLABORADORES

COMUNIDADE Grupos de entorno 
atingidos pelos 
empreendimentos da 
Empresa. Grupos que 
interagem com a 
Empresa, entre eles 
universidades, ONGs e 
outras instituições 
públicas não nomeadas.

Água, concorrência, conformidade com 
leis em geral, diversidade e igualdade de 
oportunidades, e�uentes e resíduos, 
emissões, emprego, não discriminação, 
presença no mercado, privacidade do 
cliente, produtos e serviços, saúde e 
segurança do cliente e no trabalho.

INTERMEDIÁRIOS Atores da cadeia de 
valor da OdontoPrev 
que atuam como 
corretores entre a 
Empresa e o cliente �nal 
e desempenham papel 
na distribuição 
comercial dos produtos.

Água, corrupção, concorrência, 
conformidade com leis em geral, 
desempenho econômico, diversidade e 
igualdade de oportunidade, e�uentes e 
resíduos, emissões, empregos, energia, 
materiais, não discriminação, privacidade 
do cliente, satisfação do cliente, saúde e 
segurança do cliente e no trabalho, 
trabalho forçado, trabalho infantil, 
treinamento e educação.

PARCEIROS
COMERCIAIS

REDE
CREDENCIADA

Grupo de prospecção 
e apoio das operações 
comerciais da Empresa, 
com relevância para 
contratos vigentes em 
2016. Excluem-se 
convênios e patrocínios.

Água, corrupção, conformidade com leis 
em geral, emprego, energia, privacidade 
do cliente, saúde e segurança do cliente, 
trabalho forçado, trabalho infantil.

Dentistas prestadores 
de serviço da Empresa.

Água, corrupção, concorrência, 
desempenho econômico, e�uentes e 
resíduos, emissões, energia, materiais, 
privacidade de clientes, saúde e 
segurança no trabalho, trabalho 
forçado, trabalho infantil, 
treinamento e educação.



|G4-1|
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

O ano de 2016 foi marcado por impor-

tantes conquistas. Temos um desempe-

nho histórico de quase 30 anos dedi-

cados exclusivamente ao mercado de 

planos odontológicos. Essa orientação 

estratégica nos coloca à frente dos con-

correntes, gerando oportunidades e ex-

celência na condução de nossas ações.

Completamos dez anos de abertura de 

capital em 2016. Historicamente, mante-

mos as melhores práticas de governança e 

transparência do mercado: oito anos antes 

do IPO (Initial Public Offering ou Oferta Pú-

blica Inicial), por exemplo, implantamos o 

Conselho de Administração, cuja presidên-

cia nunca foi ocupada simultaneamente 

pelo Diretor-Presidente da Empresa. Após a 

entrada no Novo Mercado da então BM&-

FBovespa, nossas ações se valorizaram em 

592% até 2016, bastante acima dos 82% 

registrados pelo IBX (Índice Brasil), garan-

tindo retornos expressivos aos acionistas, 

atualmente presentes em 36 países.

A despeito da crise macroeconômica 

vivenciada em 2016 e do alto grau de 

desemprego que afeta diretamente o 

segmento corporativo, nossa receita lí-

quida cresceu 9,2%. Soubemos poten-

cializar as oportunidades no setor de 

massificados, que engloba PMEs e pes-

soas físicas. Pela primeira vez em nossa 

história, a maioria da receita líquida in-

cremental veio desse segmento.

Colocamos em prática projetos de rees-

truturação e de organização. Em 2016, re-

alizamos ações integradas, com a criação 

de novas estruturas e a revisão da orga-

nização interna. Atuamos para solidificar 

ainda mais as nossas operações, produ-

zindo inovações em produtos, canais de 

distribuição e suporte ao pós-venda. 

Uma das principais novidades do ano foi 

a parceria com o hospital A.C.Camargo 

Cancer Center, por meio da qual podere-

mos ajudar a salvar vidas com o diagnósti-

co precoce do câncer bucal. Desenvolvemos 

uma plataforma em que os cirurgiões-den-

tistas da nossa rede credenciada enviam 

imagens da boca e o prontuário digital 

Damos mais um importante 
passo ao divulgar nosso primeiro 
relatório de sustentabilidade, com 
base em padrões internacionais

dos pacientes para os profissionais do A.C. 

Camargo Cancer Center, que emitem lau-

dos, permitindo o diagnóstico precoce de 

lesões suspeitas.

As soluções relacionadas à inovação tam-

bém combinam aspectos de outros dois 

pilares: tecnologia e sustentabilidade. A 

área de Convergência Digital, por exem-

plo, é responsável por receber e arquivar 

digitalmente no prontuário do benefi-

ciário todos os materiais enviados pelo 

cirurgião-dentista. Já o aplicativo Rede 

UNNA ajuda a evitar a geração de raios 

X, o que, além de contribuir para a re-

dução do uso de chapas – beneficiando 

o meio ambiente, devido a seus compo-

nentes –, traz muito mais velocidade para 

a operação e menos despesas, tanto para 

a Empresa quanto para o consultório.

Em linha com a nossa preocupação com 

o desenvolvimento sustentável e práti-

cas de responsabilidade socioambien-

tal, damos mais um importante passo 

ao divulgar nosso primeiro relatório de 

sustentabilidade, com base em padrões 

internacionais. O tema sempre esteve 

presente em nossas ações, seja por meio 

de iniciativas voltadas para toda a socie-

dade ou de práticas focadas na conscien-

tização dos nossos colaboradores. 

Por reconhecer e valorizar os colabora-

dores como ativos intangíveis, oferece-

mos mais de 32 mil horas de treinamen-

to em 2016, superando a meta de 30 

mil horas. Como nossos serviços são da 

área de saúde bucal, entendemos que 

o know-how é essencial para um bom 

atendimento e relacionamento com be-

neficiários e com a rede credenciada. 

Incentivamos o crescimento profissional 

e o engajamento por parte de todos os 

colaboradores. Nesse sentido, em 2016, 

revisamos nossa metodologia da Pesqui-

sa de Clima para medir não só o nível de 

satisfação, mas também o grau de enga-

jamento dos nossos profissionais. Além 

disso, mantemos um bem-estruturado 

programa intitulado Jovens Empreende-

dores, no qual recém-graduados condu-

zem projetos absolutamente relevantes 

para o negócio. 

Em 2017, continuaremos investindo em 

tecnologia e inovação, conforme o Pla-

no Estratégico, atuando com foco na 

penetração no mercado brasileiro, ex-

pansão da nossa carteira de beneficiá-

rios e potencialização da liderança no 

segmento de planos odontológicos na 

América Latina. Manteremos nossos es-

forços na melhoria de processos e no re-

lacionamento com beneficiários e com a 

rede credenciada. Também seguiremos 

com o trabalho de aculturamento, cons-

cientizando a sociedade de que a saúde 

começa pela boca.

Rodrigo Bacellar
Diretor-Presidente
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1 Perfil
corporativo

|G4-9|

A ODONTOPREV

Líder em planos de assistência odontológi-

ca na América Latina, atende a mais de seis 

milhões de beneficiários. 

Há quase 30 anos, um grupo de cirurgiões-

-dentistas fundou a OdontoPrev com o ob-

jetivo de oferecer soluções completas e de 

alta qualidade em assistência odontológi-

ca. O modelo de negócio criado era único e 

inovador, por se tratar de uma empresa que 

oferecia, exclusivamente, planos odontoló-

gicos. Desde então, seus diferenciais são:

A OdontoPrev nasceu com foco no merca-

do corporativo. O padrão de atendimen-

to oferecido, aliado a uma tecnologia 

inovadora, impulsionou seu crescimento. 

Desde 2006, ano da abertura de capital, 

está listada no Novo Mercado da BM&F 

Bovespa (atual B3). Após o IPO, realizou 

aquisições que agregaram escala à car-

teira de clientes. 

Atualmente, a rede credenciada de ci-

rurgiões-dentistas soma mais de 28 mil 

profissionais altamente especializados. 

Presente em cerca de 2,4 mil municí-

pios de todo o País, a operadora ofere-

ce mais de 400 modalidades de planos 

odontológicos, todos registrados na 

ANS (Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar) e vinculados a marcas líderes 

no mercado.

Modelo único voltado ao 
serviço de alta qualidade

Foco em prevenção

Foco na cadeia
de valor dental

Operada por dentistas
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MISSÃO

VISÃO

Tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade 

à Odontologia, agregando valor a esta relação através 

da excelência de serviços prestados a ambas.

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:

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;

Nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado 

com aqueles que efetivamente contribuem;

Haja compromisso constante, foco e 

competência na busca de resultados.

Missão, visão e valores
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LINHA DO TEMPO

1987 2008

Fundação pelo 
cirurgião-dentista 
Randal Zanetti 
e outros quatro 
profissionais de 
Odontologia.

Aquisição 
da Care Plus 
Dental.

Aquisição 
da Sepao.

Aquisição da 
Easy Dental 
Software.

Receita 
líquida:
R$ 318 
milhões.

1997
Consolidação 
como a 
operadora 
de planos 
odontológicos 
líder de mercado.

1998

Aquisição do 
controle por 
investidores de 
private equity.

2005
Receita 
líquida:
R$ 143 
milhões.

Aquisição da 
Unidont.

2006

Realização 
do IPO, com 
captação 
de R$ 171 
milhões 
líquidos.

Receita 
líquida:
R$ 182 
milhões.

Aquisição 
da Clidec.

2007
Aquisição da 
DentalCorp.

Aquisição da 
Rede Dental.

Saída dos 
acionistas de 
private equity.

Receita líquida:
R$ 259 
milhões.

1999 2000

|G4-6|
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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.

2010

Estabelecimento 
do Memorando 
de Entendimentos 
da Brasildental.

Receita líquida: 
R$ 685 milhões.

2013
Criação da Brasildental, 
em associação com 
BB Seguridade e 
Banco do Brasil, para 
a comercialização de 
planos odontológicos 
da marca BB Dental.

Receita líquida 
ultrapassa
R$ 1 bilhão.

Início da 
comercialização 
de planos PME 
nas agências 
Bradesco.

Receita líquida: 
R$ 835 milhões. 

2014

Reorganização 
societária leva 
Bradesco ao 
controle da 
OdontoPrev.

Receita líquida: 
R$ 1,2 bilhão.

Início da 
comercialização 
de planos 
individuais 
nas agências 
Bradesco.

Aquisição 
compartilhada 
da Papaiz.

Receita líquida: 
R$ 956 milhões.

2016
Celebração dos 
dez anos do IPO.

Receita líquida: 
R$ 1,4 bilhão.

2011 2012

Operação no México

O México é o segundo país mais populoso da América Latina e possui 
um mercado de planos odontológicos embrionário e em crescimento. 

Com o propósito de expandir a atuação para além das fronteiras brasi-
leiras, a Empresa estabeleceu em 2009 uma parceria com o grupo Iké, 
líder em serviços assistenciais no mercado mexicano.
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Dez anos da abertura
de capital

Após o IPO, a receita líquida cresceu a uma 
taxa média anual de 22%, saindo de R$ 182 
milhões em 2006, para R$ 1,4 bilhão em 2016

Mercado da BM&FBovespa, onde cada ação representa um voto, com prática de dis-

tribuição trimestral de resultados a acionistas de 36 países, entre eles, Estados Uni-

dos, Canadá, África do Sul, Reino Unido e Holanda.

A OdontoPrev realizou com sucesso, em 

2006, a abertura de capital, um grande 

marco em sua história, captando R$ 171 

milhões líquidos. Com o IPO, tornou-se 

uma empresa de controle pulverizado, 

com mais de 80% das ações em livre cir-

culação no mercado.

No ano da abertura de capital, era líder 

de mercado, possuía abrangência nacio-

nal, rede credenciada de mais de 12 mil 

dentistas, 1,5 milhão de beneficiários e 

plataforma proprietária de tecnologia. 

Pela baixa penetração, o cenário do 

mercado de planos odontológicos era 

favorável e revelava grande potencial 

de crescimento. 

Em 2016, completou dez anos como em-

presa de capital aberto, listada no Novo 

ADMINISTRAÇÃO INVESTIDORES DE
PRIVATE EQUITY MERCADO

ESTRUTURA ACIONÁRIA
UM ANO ANTES DO IPO

(% do capital total)

ESTRUTURA ACIONÁRIA
UM ANO DEPOIS DO IPO

(% do capital total)

36%

64%

16%

84%

|G4-7, G4-8|

A história de crescimento se verifica em 

qualquer parâmetro analisável. Após 

o IPO, a receita líquida cresceu a uma 

taxa média anual de 22%, saindo de  

R$ 182 milhões em 2006, para R$ 1,4 bi-

lhão em 2016.

Entre os anos de 2006 e 2009, inserida 

em um forte ambiente competitivo, 

onde a Bradesco Dental era a principal 

concorrente, a OdontoPrev realizou 

aquisições seletivas para expandir sua 

base de clientes. O ciclo inorgânico de 

crescimento resultou em uma queda na-

tural da margem Lajida (Lucro Antes dos 

Juros, Impostos, Depreciação e Amorti-

zação), passando de 25% em 2006 para 

21% em 2009.

Concretizada a associação com a Brades-

co Dental, foi possível iniciar uma traje-

tória de expansão orgânica, em que os 

contínuos ganhos de eficiência e produ-

tividade se traduziram em margens cres-

centes, alcançando níveis recordes em 

2014 e 2015.

ODONTOPREV IBX

RETORNO TOTAL DOS ACIONISTAS ODONTOPREV DESDE IPOxIBX

2006

ODPV3 +22,1% +30,8% -46,0% +182,6% +80,4% +8,0% +25,4% -5,2% +4,5% +0,1% +37,1%

Fonte: BM&FBovespa

IBX: +6,9% +47,8% -41,8% +72,8% +2,6% -11,4% +11,5% -3,1% -2,8% -12,4% +36,7%

+592%

IBX+82%

2008 20152014201320122011201020092007 2016
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RECEITA
LÍQUIDA
(R$MILHÕES)

TÍQUETE
MÉDIO

(R$/MEMBRO/
MÊS)

BENEFICIÁRIOS
(MIL VIDAS)

SINISTRALIDADE
(%)

LAJIDA
(R$MILHÕES)

MARGEM
LAJIDA

(%)

LUCRO
LÍQUIDO
(R$MILHÕES)

CAIXA
LÍQUIDO
(R$MILHÕES)

REMUNERAÇÃO
AOS ACIONISTAS

(R$MILHÕES)

2006 182 12,25 1.492  46,7 45 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  327¹  26,2¹  221  334  221 

2016 1.365 18,58  6.267  49,1  300¹  22,0¹  216  428  173 
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DEZ ANOS DO IPO

RECEITA LÍQUIDA
(em R$ milhões)

(em R$ milhões)

CAGR=22%

182

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

259
318

382

685

835

955
1.070

1.156

1.250 1.365

LAJIDA AJUSTADO (em R$ milhões)
E MARGEM LAJIDA AJUSTADA (%)

CAGR=21%

46

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

60

23,3%

23,9%

21,1%

22,4%

24,9%

23,8%

25,1%

76
81

154

208
227

273

305
327

300

25,5%

26,4%
26,2%

22,0%

LUCRO LÍQUIDO

CAGR=29%

17

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48
55 59

121

145 146

188
195

221

IPO

IPO

IPO
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Avanço de 9,2% da receita 
líquida consolidada;

R$ 101 milhões de receita incremental 
do segmento de massificados;

Aumento de 9% do tíquete médio;

6,3 milhões de beneficiários;

28 mil dentistas credenciados cobrindo 
mais de 2,4 mil municípios do País;

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

1,8 milhão de documentos 
digitalizados pela área de 
Convergência Digital;

350 mil imagens, em média, 
enviadas por mês, via aplicativos 
e portal. O montante equivale a 
71% do volume total recebido;

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

DESTAQUES DE 2016

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO

¹ Inclui Lajida Pro Forma Brasildental.

² Inclui aporte de capital Bradesco no valor de R$ 330 milhões.
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Atuação nos segmentos 

corporativo e massificados 

(PMEs e pessoas físicas).

Mais de 28 mil cirurgiões-dentistas 

credenciados, cobrindo mais 

de 2,4 mil municípios do País.

5. REDE CREDENCIADA
DE ATENDIMENTO

1. SEGMENTAÇÃO
DE MERCADO

Diversidade de canais de 

distribuição de acordo com 

os segmentos atendidos.

3. CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO

4. ATENDIMENTO
PÓS-VENDA

Canais de relacionamento com 

clientes corporativos e PMEs.

OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016

Mais de 400 planos 

odontológicos registrados na 

ANS, que são sinônimos de 

reputação e credibilidade.

CANAIS DE SUPORTE: estabelece 
relacionamento com beneficiários 

e cirurgiões-dentistas.

CONVERGÊNCIA DIGITAL: permite 
a digitalização do prontuário dos 

pacientes e a agilidade na operação.

GESTÃO DE QUALIDADE: avalia os 
tratamentos realizados pelos dentistas 

da rede e garante a qualidade dos 
procedimentos realizados nos beneficiários.

6. SUPORTE
OPERACIONAL

2. PORTFÓLIO DE 
MARCAS E SERVIÇOS

|G4-4, G4-8, G4-DMA Saúde e segurança do cliente, G4-PR1|

MODELO DE NEGÓCIO
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1.Segmentação de Mercado

A OdontoPrev busca maximizar seu potencial – base sólida no segmento corporati-

vo, estrutura e experiência no atendimento de beneficiários de grandes companhias 

– para atuar no segmento de PMEs e de planos individuais. Por meio de seu Planeja-

mento Estratégico, sistematizou a política de segmentação de mercado e iniciou um 

programa de expansão de sua estrutura. 

A Empresa começou a implementar ações visando introduzir operações do segmento 

massificado. Em 2014, foi criada a diretoria comercial de massificados, com estrutura 

própria, voltada exclusivamente para o desenvolvimento de canais para produtos 

individuais e PMEs. 

Desde 2011, o segmento massificado apresenta 
taxa de crescimento em torno de 18% ao ano e 
mantém seu incremento em ritmo acelerado

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DE CLIENTES EM 2016  (MIL VIDAS)

4.696

904
667

Planos 
individuais

PMECorporativo

SEGMENTO CORPORATIVO

SEGMENTO MASSIFICADO: PME E PLANOS INDIVIDUAIS

Com cerca de 4,7 milhões de beneficiários, o segmento corporativo é o princi-

pal pilar comercial. A Empresa oferece mais de 300 planos odontológicos para 

esse segmento.

O segmento de produtos massificados tem cerca de 1,5 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 

18% ao ano e mantém seu incremento em ritmo acelerado. 

Os planos para pessoas físicas são distribuídos por intermédio de parcerias comer-

ciais com varejistas, entre elas C&A e Riachuelo, e operadoras de saúde. As associa-

ções com instituições financeiras, como Bradesco e Banco do Brasil, geraram um 

salto qualitativo para a atuação da OdontoPrev nesse segmento, com destacado 

potencial de mercado.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 
DE MASSIFICADOS EM 2016
Participação dos canais bancários

CANAIS BANCÁRIOS OUTROS CANAIS

33%

67%

OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016
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2.Portfólio de marcas e serviços

A OdontoPrev é capaz de elaborar planos personalizados, conforme a 

necessidade de clientes corporativos, oferecendo serviços odontológi-

cos diferenciados e de alta qualidade.

ODONTOPREV

Operação que atende ao maior número de beneficiários do grupo, 

incluindo clientes corporativos, PMEs e pessoas físicas. Pioneira em 

planos coletivos por adesão, tem como diferencial as Células Multi-

funcionais de Atendimento. 

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

BRADESCO DENTAL

Endossada pela marca Bradesco, com capilaridade nacional, possui 

acesso abrangente ao público de pessoas físicas e PMEs.

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

PRÍVIAN

Solução diferenciada de assistência odontológica que disponibiliza 

ferramentas que permitem total liberdade de escolha na utilização 

do benefício odontológico. Foco em clientes corporativos exigentes, 

de alta sofisticação. 

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

REDE DENTAL

Com tecnologia de ponta no gerenciamento do negócio, atende a 

empresas de diversos portes e segmentos localizadas em Minas Ge-

rais, com foco na Grande Belo Horizonte.

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

As marcas são as seguintes:

ODONTOSERV

Operadora com atuação regional no Nordeste, com excelência em or-

todontia, voltada ao mercado de pessoas físicas.

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

BB DENTAL

Resultado de um acordo de joint venture entre a OdontoPrev e a BB Se-

guridade, é distribuída em todos os canais do sistema Banco do Brasil. 

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

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

EASY DENTAL

Controlada da OdontoPrev Serviços, desenvolve e licencia softwares 

e programas de computador para gestão de consultório e operadoras 

de planos dentais. 

Para mais informações, acesse: www.easy.odo.br

DENTAL PARTNER

Controlada da OdontoPrev, comercializa, no atacado e varejo, 

produtos e equipamentos odontológicos, saneantes, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos a preços competitivos.

GRUPO PAPAIZ

Participação em clínicas de imagens radiológicas, controlada em con-

junto com o Grupo Fleury.

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

Os principais serviços são os seguintes:



OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016 29

3. Canais de distribuição

A segmentação de mercado torna natural a diversidade e a multiplicação dos canais de 

distribuição dos planos odontológicos. O Planejamento Estratégico da Empresa prevê a 

diversificação dos canais de distribuição e a constante especialização de cada um deles, 

de acordo com os segmentos a que se destinam. Atualmente, mantém os seguintes:

PRESENÇA NA CADEIA DE VALOR DENTAL

SERVIÇOSCLÍNICAS PRÓPRIAS

DISTRIBUIÇÃO
MATERIAIS

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

SOFTWARE DENTAL

AGENDAMENTO ONLINE

NORDESTE

MINAS GERAIS

JOINT VENTURE COM BB MARCA PREMIUM

PEQUENAS E M
ÉD

IA
S EM

PR
ESA

S

PE
SS

O
A

S 
FÍ

SI

CAS

GRANDES CORPORAÇÕES

Corretores independentes

Plataformas bancárias

Organizações médicas
e planos de saúde

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

Os corretores independentes 
vendem os planos dentais sob 
comissionamento e atuam 
como um representante legal 
e comercial dos clientes.

Equipes comerciais
próprias

Venda direta sem o 
intermédio de um 

corretor. 

Acordo comercial para 
distribuição de planos 

odontológicos para 
operadores de saúde.

Corretores independentes

Canais digitais

Plataformas bancárias

Organizações médicas
e planos de saúde

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

Plataformas digitais, 
como sites, redes 

sociais e aplicativos.

Os corretores independentes 
vendem os planos dentais sob 

comissionamento e atuam 
como um representante legal 

e comercial dos clientes.

Equipes comerciais
próprias
Venda direta sem o 
intermédio de um 
corretor. 

Acordo comercial para 
distribuição de planos 
odontológicos para 
operadores de saúde.

Lojas de
departamentos

Canais digitais

Plataformas bancárias

Organizações médicas
e planos de saúde

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

Plataformas digitais, 
como sites, redes 

sociais e aplicativos.

Parcerias feitas com lojas de 
departamento, que usam a 
capilaridade dos pontos de 

venda para comercializar os 
planos dentais.

Acordo comercial para 
distribuição de planos 
odontológicos para 
operadores de saúde.
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Após o processo de venda dos planos odontológicos, o 

relacionamento com os clientes corporativos e de PMEs 

é mantido, respectivamente, por meio das Células Mul-

tifuncionais de Atendimento e do Núcleo de Atendi-

mento Pessoa Jurídica (saiba mais na página 64). 

4. Atendimento pós-venda

5. Rede credenciada de atendimento

A OdontoPrev possui ampla rede credenciada de ci-

rurgiões-dentistas, com mais de 28 mil profissionais. 

Desses, pelo menos a metade conta com especialização 

acadêmica. A Empresa está presente em todo o terri-

tório nacional e atende a mais de 2,4 mil municípios. A 

rede é administrada de forma dinâmica, com capacida-

de e agilidade para se adequar prontamente a novas 

demandas comerciais.

OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016

REDE UNNA

UNNA

Inovação, por meio de novas tec-

nologias, que possibilitam ganhos 

de produtividade e melhoram o 

dia a dia dos credenciados

A Rede UNNA é a marca da rede de atendimento e 

adota um modelo de relacionamento exclusivo com os 

dentistas que a compõem, obtendo um patamar de sa-

tisfação e reconhecimento único no mercado de saúde 

do Brasil.

A rede é formada por profissionais experientes que 

possuem, em média, 15 anos de experiência. 

A Rede UNNA mantém três pilares de sustentação:

Região Norte
Região Centro-Oeste
Região Sul
Região Sudeste
Região Nordeste

Programa de relacionamento, com 

foco na contínua qualificação pro-

fissional, promoção de benefícios e 

vantagens ao credenciado

Equipes especializadas no atendi-

mento e relacionamento com os 

profissionais da rede, que identi-

ficam oportunidades e promovem 

melhorias para a parceria

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA DA REDE UNNA

64%

11%

4%

13%

8%



Melhor opção  

de tratamento 

para o paciente

Avaliação crítica 

dos procedimentos 

odontológicos

Avaliações com base em:

Pesquisas científicas

Práticas clínicas 

Histórico do paciente
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Em 2016, o Disque OdontoPrev (call center) contava com 

254 posições de atendimento e 357 colaboradores. Possui 

uma divisão dinâmica entre atenção aos beneficiários, ci-

rurgiões-dentistas e projetos especiais, podendo realizar 

atendimentos diferenciados e personalizados. A estrutura 

dispõe de moderna tecnologia, com gravação, CTI (Com-

puter Telephone Integration), URA (Unidade de Resposta 

Automática) e sistemas de gerenciamento de fluxo.

Por sua vez, o CIA (Centro Integrado de Atendimen-

to) – especializado em clientes corporativos, benefici-

ários e cirurgiões-dentistas – é voltado para assuntos 

que demandam análise e providência diferenciada 

em relação à prática usual. A equipe é composta por 

cirurgiões-dentistas, capazes de atender a questões 

técnicas específicas.

O setor é responsável por receber e arquivar digital-

mente nos prontuários dos beneficiários todos os do-

cumentos enviados pela rede credenciada e pertinen-

tes aos tratamentos realizados. A área está amparada 

por dois pilares de sustentação: tecnologia e inovação. 

A OdontoPrev criou tecnologias que agilizam a opera-

ção e colaboram para a sustentabilidade. 

O primeiro desenvolvimento é de 2006 e consiste em 

um equipamento especial para digitalizar as imagens 

de exames de radiografias e tomografias recebidas. Em 

2016, foram digitalizados 1,8 milhão de documentos. 

Posteriormente, em 2013, foi criado o portal do cre-

denciado, possibilitando o envio de imagens via in-

ternet. Para facilitar ainda mais o cotidiano dos pro-

fissionais, um aplicativo foi lançado para que toda a 

rede credenciada pudesse fazer a captura de imagens 

diretamente com o celular. Ao todo, 4,2 milhões de 

imagens foram enviadas por meios tecnológicos (saiba 

mais sobre investimentos em tecnologia de impacto 

ambiental na página 78).

6. Suporte operacional

DISQUE ODONTOPREV

CONVERGÊNCIA DIGITAL

Em 2016, o Disque OdontoPrev 
(call center) contava com 254 
posições de atendimento e 357 
colaboradores

Após a digitalização dos documentos 

pela área de Convergência Digital, o 

setor de Gestão de Qualidade avalia 

100% dos tratamentos realizados pe-

los dentistas da rede. O processo é um 

diferencial oferecido pela OdontoPrev 

e visa ofertar o melhor atendimento 

para seus beneficiários, garantindo que 

o paciente receba um serviço de quali-

dade e de acordo com as melhores prá-

ticas odontológicas.

A equipe de Gestão de Qualidade é com-

posta por técnicos e cirurgiões-dentistas 

de todas as especialidades odontológi-

cas, o que garante a excelência da área. 

Os profissionais avaliam a indicação do 

tratamento recomendado pelo creden-

ciado, gerando segurança aos beneficiá-

rios e eficiência nos processos odontoló-

gicos. As análises são feitas com base em 

estudos de OBE (Odontologia Baseada 

em Evidências), cujos critérios de pes-

quisa foram estabelecidos por institutos 

reconhecidos nacional e internacional-

mente. A prática reúne a informação 

teórica e científica, a experiência clínica 

e o histórico de cada beneficiário, uma 

vez que toda documentação do pacien-

te fica disponível no prontuário virtual 

da OdontoPrev. Além disso, a Empresa 

mantém um grupo de estudos de OBE, 

e os posicionamentos são publicados 

na Revista Conexão UNNA. Para 2017, o 

foco da área será em inovação e tecno-

logia para aprimorar suas práticas.

GESTÃO DE QUALIDADE

700 mil avaliações por mês
120 profissionais 
especialistas nas diversas 
áreas da Odontologia

A Gestão de Qualidade considera fundamentos da Odontologia Baseada em Evidência:

33OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016
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INOVAÇÃO
A Superintendência de Tecnologia foi elevada à Dire-

toria de Tecnologia da Informação em 2015, com base 

no Planejamento Estratégico. A presença constante da 

inovação no seu cotidiano é um dos principais diferen-

ciais da Empresa, primeira operadora do setor de saúde 

no Brasil a desenvolver um sistema operacional inter-

no, totalmente moldado para atender a beneficiários 

e à rede credenciada. A plataforma DCMS (Dental Care 

Management System) é o sistema próprio da Empresa, 

que possibilita integrar processos e dados, como envio 

de informações para a ANS, pagamento de dentistas, 

cadastro e prontuário virtual de beneficiários.

Conheça algumas das soluções desenvolvidas:

A Empresa usou seu conhecimento dos 

processos odontológicos para redese-

nhar 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 digitali-

zação das guias de tratamento, entre 

outros, proporcionando maior agilidade 

nos atendimentos e maximizando a satis-

fação dos credenciados e beneficiários.

UNNA

A OdontoPrev firmou uma parceria 

para facilitar o diagnóstico precoce 

do câncer de boca. Por meio de uma 

nova funcionalidade no aplicativo Rede 

UNNA, os cirurgiões-dentistas da rede 

credenciada podem encaminhar um 

formulário com fotos de lesões bucais 

do paciente para a área de Gestão de 

Qualidade da OdontoPrev. 

O pagamento por cartão de crédito era 

aceito apenas para adesões feitas pelo 

portal de comércio eletrônico da Odon-

toPrev. Desde novembro de 2016, esse 

meio de pagamento passou a ser aceito 

nos planos vendidos em agências bancá-

rias e lojas de departamentos.

Pagamento via cartão de crédito

Parceria com  
A.C.Camargo Cancer Center

Aplicativo Rede UNNA

Implantação da URA para 
a rede credenciada

A OdontoPrev implantou a URA (Unida-

de de Resposta Audível) no call center 

para atendimento aos dentistas de sua 

rede credenciada. Por meio do sistema, a 

liberação de senha e a autorização para 

o tratamento dos pacientes estão total-

mente automatizadas. 

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS 
DE 2016

Recursos humanos

Performance

100 Melhores Fornecedores para RH;

Top of Mind de RH.

A OdontoPrev recebeu, durante o ano de 

2016, importantes prêmios e reconhecimen-

tos pelo desempenho obtido em diferentes 

áreas de atuação. Conheça-os abaixo: 

12ª edição do anuário Valor 1000;

50 Marcas Mais Valiosas do Brasil da IstoÉ Dinheiro;

Anuário Época Negócios 360;

Maiores & Melhores da Revista Exame;

Prêmio Broadcast Empresas; 

Prêmio Cobertura – Performance. 

1º lugar na categoria “Processos” do Prêmio 

Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em 

Seguros, da CNseg (Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 

e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) pelo 

desenvolvimento do aplicativo Rede UNNA;

100 + Inovadoras em TI.

Inovação
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2 Nossas
lideranças

37

|G4-34, G4-DMA Diversidade e igualdade  

de oportunidade, G4-LA12|

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Presidente do Conselho de Administração 

distinto do Diretor-Presidente 

(desde a década de 1990);

Conselho de Administração 

sem função executiva, 56% dos 

membros são independentes;

Antecedência de 30 dias para 

convocação de assembleias;

Divulgação de remuneração 

anual mínima, média e 

máxima de executivos;

3 CEOs desde a fundação, em 1987, 

e 1 DRI desde o IPO, em 2006.

O compromisso da OdontoPrev com a 

ética sempre foi um aspecto essencial e 

invariável na condução do negócio e no 

relacionamento com os stakeholders. His-

toricamente, a gestão da Empresa é to-

talmente profissional, não familiar, o que 

pode ser evidenciado, por exemplo, com 

a constituição do Conselho de Adminis-

tração oito anos antes da abertura de ca-

pital. Além disso, a presidência do Conse-

lho 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.

A Empresa segue recomendações do Có-

digo de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa). Os princí-

pios básicos que norteiam a prática são: 

transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

Entre as práticas de governança recomen-

dadas por essas políticas, a Empresa adota:
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ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
FISCAL

COMITÊ DE
AUDITORIA

COMITÊ DE
RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
EXTERNA

DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

MARCELO GALVÃO

DIRETORIA 
COMERCIAL 

MASSIFICADOS E 
EMPRESARIAL

CARLOS
ROGOGINSKY

DIRETORIA CLÍNICO-
-OPERACIONAL

JOSÉ MARIA 
BENOZATTI

DIRETORIA DE 
RECURSOS HUMANOS

ROSE GABAY

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVO- 

-FINANCEIRA

LUIS ANDRÉ BLANCO

DIRETORIA DE
RI E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

JOSÉ ROBERTO
PACHECO

DIRETOR-PRESIDENTE

RODRIGO BACELLAR

Estrutura de governança
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Randal Luiz Zanetti PRESIDENTE

Márcio Serôa de Araújo Coriolano VICE-PRESIDENTE

Ivan Luiz Gontijo Junior CONSELHEIRO

Samuel Monteiro dos Santos Junior CONSELHEIRO

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 CONSELHEIRO INDEPENDENTE

O Conselho de Administração é com-

posto por nove membros efetivos, sen-

do cinco deles independentes. É respon-

sável 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 pelo 

Presidente ou Vice-Presidente. Em 2016, 

os conselheiros se reuniram 11 vezes.

O mandato dos membros é de dois anos, 

unificado, com direito à reeleição. O manda-

to atual será encerrado na Assembleia Geral 

Ordinária de 2018. Em 31 de dezembro de 

2016, apresentava a composição abaixo:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



CONSELHO FISCAL

Ivan Maluf Júnior MEMBRO

Sueli Berselli Marinho MEMBRO

Vanderlei Dominguez da Rosa MEMBRO
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA
A Diretoria Estatutária da OdontoPrev é 

formada por sete membros, com manda-

tos até 19 de novembro de 2017. Em 31 de 

dezembro de 2016, apresentava a compo-

sição descrita na estrutura de governança 

(saiba mais na página 38). Conforme o 

Estatuto Social da Empresa, deve ser com-

posta por entre quatro e dez membros.

O Conselho Fiscal é um órgão autônomo 

em relação à administração e à audito-

ria externa da OdontoPrev. É respon-

sável por fiscalizar as atividades da ad-

ministração, analisar as demonstrações 

financeiras e relatar suas conclusões aos 

acionistas. Não tem caráter permanente, 

podendo ser instalado a pedido da As-

sembleia Geral. 

Sempre que instalado, será constituído 

de três a cinco membros efetivos e su-

plentes em igual número. 

Na Assembleia Geral Ordinária de 11 de 

abril de 2016, foi instituído o Conselho 

Fiscal para o exercício social de 2016. Em 

31 de dezembro de 2016, apresentava a 

composição abaixo:

CONSELHO FISCAL

COMITÊ DE AUDITORIA

José Afonso Alves Castanheira MEMBRO INDEPENDENTE

Eduardo de Toledo MEMBRO INDEPENDENTE

Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa

MEMBRO EXTERNO

Randal Zanetti MEMBRO

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS

Márcio Serôa de Araujo Coriolano MEMBRO

Gerald Dinu Reiss
MEMBRO INDEPENDENTE DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

César Suaki dos Santos
MEMBRO INDEPENDENTE DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Randal Zanetti MEMBRO

COMITÊS
Os Comitês de Gestão da OdontoPrev – Comitê de Auditoria e Comitê 

de Recursos Humanos – têm a missão de apoiar o Conselho de Admi-

nistração e a Diretoria Estatutária nas suas decisões. São compostos 

por membros independentes, executivos e especialistas em temas re-

levantes para o negócio, e não são remunerados.

O Comitê de Auditoria presta assistência ao Conselho de Administração 

em questões de contabilidade, controles internos e relatórios financei-

ros. Em 31 de dezembro de 2016, apresentava a composição abaixo:

O Comitê de Recursos Humanos presta assistência ao Conselho de Ad-

ministração em questões que envolvem o desenvolvimento de colabo-

radores internos e da rede de cirurgiões-dentistas credenciados. Em 31 

de dezembro de 2016, apresentava a composição abaixo:

COMITÊ DE AUDITORIA

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS
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50,01%48,47%

1,44%
0,08%

ESTRUTURA ACIONÁRIA EM 2016

AÇÕES: 531.294.792 
CAPITAL TOTAL: 100%

BRADESCO
AÇÕES: 265.648.397 
CAPITAL TOTAL: 50,01%

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO 
AÇÕES: 257.576.297
CAPITAL TOTAL: 48,47%

ADMINISTRADORES
AÇÕES: 7.652.658
CAPITAL TOTAL: 1,44%

AÇÕES EM TESOURARIA
AÇÕES: 417.440
CAPITAL TOTAL: 0,08%

Estrutura acionária

O valor de mercado da OdontoPrev atingiu R$ 7 bilhões 

em 2016, com um capital social composto por 531.294.792 

ações ordinárias, com investidores em mais de 30 países.

Além disso, o Comitê de Segurança da Informação é o 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 infor-

mações relativas à Empresa. Desvios podem ser informados ao Oficial de Segurança da Informação, pessoalmente 

ou via e-mail. Posteriormente, os casos são encaminhados à Comissão de Segurança da Informação.

GESTÃO
DE RISCO
|G4-14, G4-56, G4-DMA Investimentos, 

G4-HR2, G4-DMA Combate à corrupção, 

G4-SO3, G4-SO4|

Para garantir as melhores práticas de go-

vernança corporativa e manter os negó-

cios de acordo com a legislação vigente, 

os colaboradores devem seguir o Código 

de Conduta Ética, guia prático, pesso-

al e profissional, que deve ser utilizado 

por todos em suas interações e decisões 

diárias. Além de administradores e co-

laboradores, 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 co-

laboradores e fica disponível na intranet 

e no site de relações com investidores. 

Denúncias podem ser feitas para a au-

ditoria interna, pessoalmente, por carta, 

e-mail ou via Canal de Denúncias, dis-

ponível no portal OdontoPrev. Os casos 

suspeitos são encaminhados para análise 

do Comitê de Apuração e Ética, apresen-

tados mensalmente ao Diretor-Presiden-

te e semestralmente ao Comitê de Au-

ditoria. A auditoria interna mantém um 

histórico dos casos e condutas tomadas, 

garantindo o constante aperfeiçoamen-

to e lisura dos processos. 

A auditoria interna mantém um histórico 
dos casos e condutas tomadas garantindo 
o constante aperfeiçoamento e lisura dos 
processos



TOTAL DE COLABORADORES PERMANENTES POR TIPO DE EMPREGO

598

260

858

Tempo integral

493

105

598

Meio período

DIVISÃO DOS COLABORADORES POR GÊNERO

1.166

415

2015

1.091

365

2016

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Total
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3 Nossos
colaboradores

A OdontoPrev concluiu 2016 com 1.456 colaboradores, sendo 75% do sexo femini-

no. A equidade é integral no corpo gerencial, com 54% das posições de liderança 

ocupadas por mulheres, o que evidencia o comprometimento da Empresa em pro-

mover a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A mão de obra está concen-

trada na sede da Empresa, em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Nota: 99,7% dos colaboradores são cobertos por acordos de negociação coletiva (considerando contratos 
permanentes e temporários, com exceção apenas dos estagiários, que não possuem vínculo empregatício).

PERFIL DO QUADRO 
FUNCIONAL
|G4-10, G4-11, G4-DMA Presença no mercado,  

G4-DMA Emprego, G4-LA1|



A Empresa não realizou reestruturações acíclicas 
em 2016, em linha com seu entendimento de que 
a gestão e a qualificação de pessoas são altamente 
estratégicas para o negócio

18

58
2

3

1.375
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DIVISÃO DOS COLABORADORES PRÓPRIOS POR REGIÃO

DIVISÃO DOS COLABORADORES PRÓPRIOS 
POR CATEGORIA FUNCIONAL

NORDESTE

SUDESTE

NORTE

SUL

CENTRO-OESTE

641

112

320

383

APOIO

GESTOR

SUPORTE

ESPECIALISTA

ROTATIVIDADE DE COLABORADORES

CONTRATAÇÕES DE 2016

197

61

258

DESLIGAMENTOS DE 2016

268

86

354

Homens

Homens

Mulheres

Mulheres

Total

Total



Por ser uma empresa de serviços na área 

de saúde dental, a OdontoPrev entende 

que o atendimento e os relacionamentos 

com os beneficiários e com a rede creden-

ciada são centrais para o seu sucesso. Por 

isso, todos os colaboradores da Odonto-

Prev são próprios, incluindo os da área de 

suporte operacional. O quadro funcional 

é composto por mais de 300 dentistas que 

atuam em várias áreas, entre elas: gestão 

da qualidade, operações de rede e clínicas 

próprias da OdontoPrev. Além disso, em 

2017, a Empresa estruturará um programa 

focado em estudantes de Odontologia.

A OdontoPrev trabalha de forma contí-

nua e focada no desenvolvimento profis-

sional, assim como na melhoria do clima 

interno. Para isso, uma pesquisa de clima 

é realizada anualmente. Em 2016, a me-

todologia foi revista e, além de medir o 

nível de satisfação dos colaboradores, a 

pesquisa passou a considerar o grau de 

engajamento. Os dados também passa-

ram a ser tabulados por uma empresa 

especializada, possibilitando a compa-

ração dos resultados com os de outras 

companhias, tanto do setor de saúde 

quanto de demais.

Habitualmente, o clima é bastante po-

sitivo, 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.

Como reflexo do clima e da valorização 

dos profissionais, houve uma redução do 

turn-over, da ordem de 12,7% em 2015 

para 6,5% em 2016, percentual conside-

rado baixo, comparativamente com o 

mercado e diante do número total de 

colaboradores da Empresa. Apesar da 

crise econômica, a OdontoPrev não rea-

lizou reestruturações acíclicas, em linha 

com seu entendimento de que a gestão 

de pessoas e a qualificação de seus co-

laboradores são altamente estratégicas 

para o negócio. A diferença no total do 

quadro funcional deve-se ao adiamento 

ou cancelamento de vagas, principal-

mente no Disque, setor que apresentou 

ganho de produtividade.

Como reflexo do clima e da valorização 
dos profissionais, o turn-over teve uma 
redução de 12,7% em 2015 para 6,5% 
em 2016
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MAIS DE 50 ANOS

NORDESTE

ATÉ 30 ANOS

SUDESTE

DE 30 A 50 ANOS

SUL

156

17

181

DESLIGAMENTOS

2

193

63

CONTRATAÇÕES

243

8

7

337

9

8

DESLIGAMENTOS
CONTRATAÇÕES

FAIXA ETÁRIA

REGIÃO



A OdontoPrev possui um programa de 
recrutamento e desenvolvimento de 
jovens recém-graduados, com duração 
de um ano
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Remuneração e benefícios
|G4-EC5, G4-DMA Emprego, G4-LA2, G4-LA3, G4-DMA Igualdade de 

remuneração para mulheres e homens, G4-LA13|

A remuneração dos colaboradores é 

definida de acordo com o exercício das 

funções, o desempenho individual e a 

compatibilidade com os salários prati-

cados no mercado. A OdontoPrev preza 

pela equidade de gênero e, por isso, não 

promove nenhuma distinção salarial, no 

processo de contratação ou de carreira. 

A estrutura de cargos e salários é bem 

definida e, anualmente, são realizadas 

pesquisas para analisar as práticas de re-

muneração fixa, variável e os benefícios 

para todos os níveis, além de verificar a 

competitividade de sua estratégia fren-

te ao mercado. 

A proporção do menor salário pratica-

do pela Empresa estava 108% acima do 

mínimo nacional de 31 de dezembro de 

2016 para o gênero feminino e 119% 

para o gênero masculino. A proporção 

dos salários de colaboradores do gêne-

ro masculino foi superior em 50,76% em 

cargos de gestão e 19,50% em funções 

especializadas, na comparação com os 

salários das mulheres. Já o salário das 

colaboradoras foi superior em 1,46% 

em cargos de suporte e 3,87% para car-

gos de apoio.

As bonificações dos colaboradores são 

influenciadas diretamente pelos resulta-

dos de pesquisas de satisfação feitas com 

clientes corporativos, cirurgiões-dentis-

tas da rede credenciada e beneficiários. 

Além de uma remuneração justa, os co-

laboradores da OdontoPrev recebem 

uma série de benefícios, entre eles:

Plano de assistência odontológica

Plano de assistência médica

Seguro de vida

Transporte fretado

Vale-alimentação

Vale-refeição

JOVENS 
EMPREENDEDORES

Por ter muitas mulheres em seu quadro 

funcional, a Empresa entende a necessi-

dade da flexibilização de horários, de-

vido à jornada dupla. Em 2016, 36 pro-

fissionais do gênero feminino tiraram 

licença-maternidade – desse número, 26 

retornaram ao trabalho após o encer-

ramento do benefício. Por sua vez, a li-

cença-paternidade foi concedida a nove 

colaboradores; todos retomaram suas 

atividades após o período.

A OdontoPrev possui desde 2010 um 

programa de recrutamento e desenvolvi-

mento de jovens recém-graduados, com 

duração de um ano. Intitulada Jovens 

Empreendedores, a iniciativa estimula os 

participantes a desenvolverem uma visão 

sistêmica e abrangente da Empresa, uma 

vez que conduzem projetos multidisci-

plinares e são estimulados a participar 

de processos de decisões estratégicas. Os 

Jovens encerram o ciclo prontos para as-

sumir cargos de responsabilidade, como 

analista e consultor sênior.

Um dos diferenciais do programa é o tra-

balho de coaching, por meio do qual os jo-

vens podem aperfeiçoar competências ao 

longo de oito sessões individuais. Em linha 

com o objetivo da OdontoPrev de formar 

líderes, o processo de coaching busca in-

centivar o jovem para que ele seja prota-

gonista e assuma um papel de liderança 

no direcionamento de seu próprio projeto. 

Desde sua criação, 28 Jovens foram contra-

tados, sendo que 19 deles continuam na 

Empresa (68% de retenção). Há casos de 

participantes que ocupam hoje posições 

no nível gerencial.
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A Política de Treinamento visa di-

vulgar normas, critérios e procedi-

mentos que sirvam de referência 

para o gestor. Anualmente, a área 

de Treinamento faz o diagnóstico 

da necessidade de treinamento com 

os gestores das áreas, no intuito de 

identificar as demandas e necessida-

des de desenvolvimento, tanto no 

aspecto técnico quanto no compor-

tamental. O calendário anual é divul-

gado a todos os colaboradores. 

Em 2016, os colaboradores acumu-

laram 32 mil horas de treinamento, 

tanto no modelo e-learning quanto 

presencial. Ao todo, foram realizados 

36 treinamentos presenciais e 94 a dis-

tância, resultando em uma média de 22 

horas de treinamentos por colaborador. 

MODALIDADES DE TREINAMENTOS DE 2016

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL
|G4-DMA Treinamento e educação, G4-LA9,  

G4-LA10, G4-HR2|

35%

65%

E-LEARNING

PRESENCIAIS

Os treinamentos, técnicos e comportamentais, atingem todos os níveis hie-

rárquicos e abordam temas variados, como capacitação da equipe de consul-

tores e gestores comerciais, programa de liderança, técnicas e argumenta-

ções de negociação, gestão e administração do tempo, trabalho em equipe, 

32 mil horas

20 mil horas

12 mil horas

excelência no atendimento ao clien-

te, gestão de conflitos e pessoas, 

integração de novos colaboradores, 

capacitação de novos atendentes 

para o call center e apresentação do 

Planejamento Estratégico. 

Na modalidade virtual, a Universidade 

OdontoPrev está disponível por meio 

do sistema LMS (Learning Manage-

ment Systems ou Sistema de Gestão 

da Aprendizagem). O objetivo da pla-

taforma é possibilitar o desenvolvi-

mento das competências e dos conhe-

cimentos técnicos dos colaboradores, 

respeitando as suas disponibilidades. 

Há cursos obrigatórios e facultativos; 

entre os compulsórios, estão: ética, 

integração, segurança da informação, 

sustentabilidade e compliance. Men-

salmente, os colaboradores recebem, 

via e-mail e intranet, a lista de cursos 

disponíveis. Todos os treinamentos 

realizados são avaliados pelos partici-

pantes. Em 2016, 100% das avaliações 

receberam notas que variaram entre 

os níveis de ótimo/bom.

CARGA HORÁRIA DE TREINAMENTOS EM 2016

3.843

9.930

5.766

12.493

Gestor Especialista Suporte Apoio
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AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO
|G4-DMA Treinamento e educação, G4-LA11|

Avaliação de metas

Avaliação de competências

Todos os colaboradores da OdontoPrev têm metas in-

dividuais anuais. Apesar de anuais, os colaboradores e 

seus respectivos gestores apuram os resultados a cada 

semestre. O colaborador faz a apuração, lança as infor-

mações no sistema e discute com o gestor, que valida o 

resultado final. 

As metas individuais e corporativas são usadas como pi-

lares para o cálculo do PPR (Programa de Participação 

de Resultados). Essas duas dimensões têm pesos iguais, 

característica que reforça a importância do equilíbrio 

entre o desempenho coletivo e o individual e incentiva a 

cultura de cooperação e meritocracia em todos os níveis.

Os gestores avaliam seus colaboradores em seis competências corporativas definidas pela OdontoPrev: eficiência 

e eficácia; relacionamento; visão ampla; desenvolvimento; compromisso com o resultado; e inovação. A análise 

de competências tem o objetivo central de aperfeiçoar o desenvolvimento profissional de cada um dos colabo-

radores, ou seja, se suas atitudes estão aderentes aos comportamentos esperados pela OdontoPrev, de acordo 

com o cargo e a área de atuação.

Por meio do sistema on-line, a 
OdontoPrev realiza duas formas 
de avaliação de desempenho de 
100% de seus colaboradores

Por meio de uma plataforma eletrônica dedicada ao 

acompanhamento de seu desempenho, os colaborado-

res contratam suas metas anuais e os respectivos ges-

tores 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. Por meio do sistema on-line, 

a OdontoPrev realiza duas formas de avaliação de de-

sempenho de 100% de seus colaboradores: 

A OdontoPrev age de acordo com a 

legislação trabalhista em vigor e pre-

za por uma relação de transparência e 

parceria com seus colaboradores. Além 

das atividades vinculadas ao seu cargo, 

os profissionais que integram a Cipa 

(Comissão Interna para a Prevenção de 

Acidentes) atuam como multiplicadores 

e agentes focados na redução de aci-

dentes e doenças ocupacionais. Com o 

apoio da administração predial, a Em-

presa busca acompanhar, fiscalizar e 

monitorar as suas instalações, de modo 

que todos colaboradores estejam con-

fortavelmente instalados e não fiquem 

expostos a riscos.

RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA

INICIATIVAS DE QUALIDADE
DE VIDA
A OdontoPrev promove ações que vi-

sam ao bem-estar e à segurança de sua 

equipe, aproveitando sua experiência 

em cuidar da saúde bucal das pessoas. 

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 Ba-

rueri. Profissionais de outras unidades 

recebem orientações acerca de dúvidas 

pontuais por meio de contato telefôni-

co ou eletrônico. Em 2016, foram reali-

zados 6.276 atendimentos médicos ou 

de enfermagem.

O foco das ações de qualidade de vida é 

preventivo. Em 2016, 365 colaboradores 

participaram das 14 palestras realizadas, 

as quais abordaram temas como saúde 

bucal, nutrição, qualidade de vida, pre-

venção ao câncer de mama e próstata. 

A OdontoPrev promove ações que visam ao 
bem-estar e à segurança de sua equipe

Os colaboradores também têm um momento de atividade física e descontração du-

rante a ginástica laboral, atividade realizada semanalmente e que usa técnicas de 

alongamento, respiração e reeducação postural.
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|G4-DMA Rotulagem de produtos e serviços, G4-PR5|

|G4-12, G4-DMA Avaliação ambiental de fornecedores, G4-EN32, G4-DMA Avaliação de 

fornecedores em práticas trabalhistas, G4-LA14, G4-DMA Avaliação de fornecedores em direitos 

humanos, G4-HR10, G4-DMA Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade, G4-SO9|

RELACIONAMENTO
ÉTICO

RELACIONAMENTO COM 
OS FORNECEDORES

A OdontoPrev disponibiliza o Canal de 

Denúncia – para colaboradores, clientes, 

beneficiários, rede credenciada, parcei-

ros, fornecedores, acionistas e público 

externo – para registro, de forma confi-

dencial, de casos de violação do Código 

de Conduta Ética, incluindo situações de 

coações ou assédio, que possam causar 

prejuízos à imagem ou aos negócios da 

Empresa, além de questões que não este-

jam de acordo com os dispositivos legais e 

os instrumentos normativos.

As reclamações podem ser enviadas por 

carta, e-mail, postadas no site da Odonto-

Prev ou feitas pessoalmente aos represen-

tantes da auditoria interna. 

A OdontoPrev monitora periodicamente a 

satisfação de três públicos-chave: clientes 

corporativos, cirurgiões-dentistas da rede 

credenciada e beneficiários. A pesquisa de 

satisfação é quantitativa, com abrangência 

nacional, e é processada com apoio do Da-

tafolha, instituto de pesquisa externo, ten-

do em vista questões relacionadas a ética e 

governança corporativa. As pesquisas são 

aplicadas de forma contínua e consolida-

das em três períodos anuais. O ajuste dos 

processos ocorre ao término de cada ciclo.

A OdontoPrev contava, em 2016, com 

cerca de 250 fornecedores contrata-

dos e estima-se que essas empresas 

tenham em suas próprias cadeias de 

fornecimento outras 300. Cerca de 

90% dos contratos envolvem serviços, 

principalmente de tecnologia, como 

desenvolvimento de sistemas, compra 

de softwares e telecomunicações.

Por prezar pela gestão da cadeia de supri-

mento, possui um processo de avaliação 

dos fornecedores, com base em aspectos 

como qualidade, compromisso, pontuali-

dade de entrega e custo.

Todos os fornecedores são contratados 

com base em critérios ambientais, de 

boas práticas trabalhistas e de direitos 

humanos. Uma companhia terceirizada 

foi contratada pela OdontoPrev para ava-

liar a documentação apresentada pelos 

fornecedores e verificar se as informações 

estão corretas nos órgãos competentes. 
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Como líder do segmento em que atua, a OdontoPrev participa ativamente de as-

sociações e está presente nos fóruns para trocar experiências, promover o debate 

sobre desafios e fortalecer sua representação. 

As associações das quais participa são:

FenaSaúde
Federação Nacional de Saúde Suplementar

Representa 18 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, tota-

lizando 23 empresas entre 1.173 operadoras com beneficiários em atividade.

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.

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 re-

presenta institucionalmente todas as empresas de Medicina e Odontologia de Gru-

po em todo o território nacional. O Sinog é a entidade mais atuante nas operadoras 

de planos odontológicos, promovendo o intercâmbio de informações entre os asso-

ciados e incentivando o debate entre operadoras, agência reguladora, prestadores 

de serviço e população em geral.

PARTICIPAÇÃO
EM ASSOCIAÇÕES
|G4-16|

RELACIONAMENTO COM  
O ÓRGÃO REGULADOR

A OdontoPrev é regulada pela ANS, 

responsável por definir as regras para 

atuação no setor de saúde suplementar. 

Cada vez mais, a agência tem incenti-

vado a participação das operadoras em 

discussões consultivas, fóruns e debates.

Desde 2011, a OdontoPrev mantém um 

grupo multidisciplinar interno que dire-

ciona na Empresa resoluções e normas 

estabelecidas pela ANS, para adequa-

ção de suas atividades. Ciente da im-

portância da formalização do relaciona-

mento com o órgão regulador, a partir 

de 2017, a Empresa vai estruturar uma 

área de compliance regulatório, visan-

do intensificar e dar ainda mais transpa-

rência à demanda da agência.

Iniciativa promovida pela ANS da qual a 

OdontoPrev participa, o Projeto Sorrir pro-

põe 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, va-

lorizar as boas práticas dos prestadores de 

serviços e tornar a gestão das operadoras 

mais eficiente, por meio de um novo mé-

todo de remuneração da rede credencia-

da, visando desestimular procedimentos 

odontológicos desnecessários e demandas 

induzidas em Odontologia. 

O pioneirismo da OdontoPrev confere 

amplo know-how no setor e garante a 

manutenção da qualidade de seus servi-

ços. A Empresa está classificada na me-

lhor faixa do IDSS (Índice de Desenvol-

vimento em Saúde Suplementar) 2016, 

referente ao ano-base 2015. Por meio do 

Programa de Qualificação das Operado-

ras, a ANS avalia anualmente o desempe-

nho e a qualificação das operadoras, com 

base em quatro dimensões: qualidade e 

atenção à saúde, garantia de acesso, sus-

tentabilidade no mercado, e gestão de 

processos e regulação. De acordo com os 

critérios do Programa, as notas de ava-

liação 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. 
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RELACIONAMENTO COM  
A REDE CREDENCIADA
A Rede UNNA é a marca da rede de atendimento da 

OdontoPrev e adota um modelo de relacionamento ex-

clusivo com os dentistas que a compõem. A estreita re-

lação de parceria e transparência com os mais de 28 mil 

dentistas credenciados, de todo o território nacional, é 

um dos diferenciais e uma das garantias de excelência 

dos serviços prestados. 

Por meio de eventos, peças de comunicação e inovação 

tecnológica, a Empresa se relaciona com a rede creden-

ciada. Além disso, a OdontoPrev mantém colaborado-

res como consultores de campo, ou seja, cirurgiões-den-

tistas que fazem contato direto com os profissionais da 

rede credenciada e os visitam constantemente. Esses 

consultores 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 2016, foram feitas cerca 

de 40 mil visitas aos consultórios credenciados. 

Em 2016, foram feitas cerca de 40 mil 
visitas aos consultórios credenciados

O Programa Partner Rede UNNA foi idealizado em 2012, para construir 

uma relação cada vez mais estreita com os profissionais credenciados. 

Programa Partner Rede UNNA

UNNA

Compartilha conhecimento com os profissionais credenciados, por 

meio de diversos canais de comunicação, como: 

UNNA; Fórum Rede UNNA; Portal Rede UNNA; Revista Conexão 

UNNA, Aplicativo Rede UNNA. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A OdontoPrev mantém parceria com a USP (Universidade de São Paulo 

– campus Bauru) e com a rede credenciada de cirurgiões-dentistas, para 

o desenvolvimento de novas tecnologias para reciclagem do amálgama.

RECICLAGEM DE AMÁLGAMA

A rede credenciada soma pontos com a realização de atendimentos e 

procedimentos odontológicos. A pontuação é convertida em materiais 

odontológicos. Em 2016, a OdontoPrev apresentou um aumento de 

24% nas entregas de insumos odontológicos, batendo novo recorde. 

No ano, foram entregues 629.577 materiais, contra 476.768, em 2015. 

A Empresa visa estreitar ainda mais o vínculo com a rede credenciada 

em 2017, com a venda de insumos a preços de custo.

REPOSIÇÃO DE MATERIAIS

Oferecendo cultura e entretenimento à rede credenciada, o UNNA 

Cultura distribuiu mais de 5 mil ingressos em 2016, para cerca de 25 

eventos, entre shows, espetáculos e musicais, como: “Elis, A Musical”, 

“SamBRA”, “Chacrinha, o Velho Guerreiro” e “Garota de Ipanema”. 

UNNA CULTURA

Easy Dental

Boa Consulta

Grupo Papaiz

Banco Bradesco

MAIS PARCERIAS
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Desde 2015, a plataforma facilita o trabalho dos cirurgiões-dentistas credenciados por meio de 

funcionalidades, como:

Mais importante evento organizado pela Rede UNNA, o Fórum Rede UNNA homenageia os pro-

fissionais da rede credenciada que mais se destacaram na pesquisa de satisfação realizada pelo 

Instituto Datafolha. A 5ª edição do evento aconteceu entre 9 e 11 de dezembro de 2016, na Praia 

do Forte (BA). Além da premiação de 220 cirurgiões-dentistas, renomados profissionais nacionais 

e internacionais ministraram palestras sobre temas como câncer bucal, riscos do uso excessivo de 

anti-inflamatórios e avanços tecnológicos aplicados à Odontologia.

Aplicativo Rede UNNA

FÓRUM REDE UNNA

Captura e transferência eletrônica de imagens para a OdontoPrev;

Digitalização do código de barras das Guias de Tratamento Odontológico;

Atualização das imagens realizadas nos prontuários eletrônicos de cada beneficiário;

Arquivamento automático das imagens no telefone celular. O aplicativo ajusta os recursos da câmera 

ao tipo de foto desejada, garantindo assim nitidez para verificação e transparência de processos;

Envio de possíveis lesões na cavidade bucal para os profissionais do A.C.Camargo Cancer Center.

Desde 2015, o aplicativo Rede UNNA facilita o trabalho 
dos cirurgiões-dentistas credenciados. Via dispositivos 
móveis, os profissionais podem transferir imagens e 
atualizar os prontuários eletrônicos dos beneficiários

Desenvolvido para facilitar as interações com os dentis-

tas em suas rotinas, o portal oferece recursos em plata-

forma tecnológica única, como:

Publicação trimestral, a revista é distribuída para toda 

a rede de dentistas credenciados. Reconhecida como 

referência para pesquisas bibliográficas, faz parte dos 

registros de publicações seriadas mantidos pelo Cen-

tro Internacional do ISSN (Standard Serial Number), 

em Paris, na França.

O relacionamento com o cliente corporativo (gran-

des empresas e PMEs) é realizado pelo Atendimento 

Pós-Venda: Células Multifuncionais de Atendimento e 

Núcleo de Atendimento Pessoa Jurídica. A OdontoPrev 

também está implantando o autoatendimento digital 

para ampliar os serviços em seus portais e algumas ini-

ciativas de retenção, como aperfeiçoamentos no siste-

ma de cobrança e reversão de cancelamentos. 

Portal Rede UNNA

Revista Conexão UNNA

Solicitação de autorização de senha;

Visualização de prazos de pré-aprovação;

Demonstrativo de pagamento;

Envio de imagens;

Recurso de glosa;

Impressão de formulários operacionais;

Consulta sobre cobertura de procedimentos;

Solicitação de materiais administrativos e odontológicos.

RELACIONAMENTO  
COM OS CLIENTES
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A satisfação dos beneficiários quanto ao atendimento da rede cre-

denciada é mensurada por meio de pesquisas conduzidas pelo Insti-

tuto Datafolha, garantindo isenção e imparcialidade ao processo de 

avaliação. Os dentistas mais bem classificados são convidados a parti-

cipar do Fórum Rede UNNA.

RELACIONAMENTO
COM OS BENEFICIÁRIOS

A OdontoPrev desenvolveu um aplicativo para facilitar o relaciona-

mento com seus beneficiários das marcas OdontoPrev, Bradesco Den-

tal e Prívian.

A plataforma engloba funcionalidades como:

Destinam-se aos clientes corporativos. 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, desempenhando um importante pa-

pel no relacionamento de longo prazo.

É responsável pelo pós-venda de todas as PMEs clientes. O núcleo pos-

sui uma equipe exclusiva que resolve solicitações e dúvidas dos clientes.

Células Multifuncionais 
de Atendimento

Núcleo de Atendimento 
Pessoa Jurídica 

Carteirinha virtual;

Lista da rede credenciada;

Solicitação de reembolso;

Canais de comunicação;

Promoção de saúde bucal.

RELACIONAMENTO  
COM ACADEMIA

Em parceria com o Departamento de Ci-

ências Biológicas da USP (Universidade 

de São Paulo – campus Bauru) e com a 

rede credenciada de cirurgiões-dentis-

tas, a OdontoPrev realiza o programa de 

reciclagem do amálgama, financiando 

pesquisas com foco no desenvolvimento 

de novas tecnologias para reciclagem do 

material (saiba mais na página 77). 

Como patrocinadora do projeto desde 

2013, a OdontoPrev reequipou o Labora-

tório de Bioquímica, além de fornecer to-

dos os materiais necessários e remunerar 

os pesquisadores. O resultado é a propo-

sição de tecnologias limpas, com a finali-

dade de conservação do meio ambiente. 

Todo recurso adquirido com a comerciali-

zação dos resíduos reciclados é revertido 

para a USP e reinvestido na pesquisa.

A OdontoPrev e parceiros 
realizam o programa de 
reciclagem do amálgama



OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016 67

5 Nossos
resultados

O ano de 2016 foi desafiador, devido à 

crise macroeconômica e à instabilidade 

política. O PIB (Produto Interno Bruto) 

do Brasil recuou 3,6% e o desempre-

go atingiu o nível recorde de 12% da 

população economicamente ativa do 

País. A inflação resistente impactou as 

estruturas de custos e as políticas de 

preços das empresas. 

Enquanto a maior parte dos setores eco-

nômicos brasileiros apresentou retração, 

inclusive o segmento de saúde, o de pla-

nos odontológicos avançou 3,8%, ultra-

passando 22 milhões de beneficiários. 

Os planos odontológicos no Brasil são, 

tradicionalmente, vendidos aos grandes 

empregadores por corretores indepen-

dentes. 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 Ministé-

rio do Trabalho, que revelam que cerca 

de 21 milhões de pessoas trabalham em 

grandes empresas, contra aproximada-

mente 28 milhões empregadas por PMEs. 

Segundo dados da ANS, a contratação 

de planos coletivos empresariais aten-

de a mais de 16 milhões de beneficiá-

rios, ao passo que os planos individuais 

somam 3,8 milhões de beneficiários. A 

penetração no mercado de planos den-

tais é baixa, atingindo pouco mais de 

11% da população brasileira. Há signi-

ficativas oportunidades de crescimento 

para as próximas décadas, especial-

mente nos segmentos PME e de planos 

individuais. 

A OdontoPrev está bem posicionada 

para explorar as oportunidades exis-

tentes no setor. Pensando nisso, a Em-

presa estruturou seu Planejamento Es-

tratégico para o aperfeiçoamento da 

oferta de planos, segmento a segmen-

to. Constantemente, a Empresa tam-

bém realiza ações integradas, por meio 

da criação de novas estruturas e da re-

visão da organização interna. As medi-

das são tomadas com base nos padrões 

de excelência e eficiência que marcam 

a sua trajetória de quase 30 anos.

CONTEXTO 
MACROECONÔMICO 
E SETORIAL

A OdontoPrev está bem posicionada para 
explorar as oportunidades existentes no setor
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DESEMPENHO 
DA ODONTOPREV
|G4-DMA Desempenho econômico|

A OdontoPrev, no ano de 2016, apre-

sentou desempenho operacional e fi-

nanceiro sólido, principalmente consi-

derando a conjuntura macroeconômica. 

Os resultados refletem a eficiência do 

posicionamento estratégico da Empresa 

que, com uma atuação diferenciada em 

cada segmento de clientes e a qualidade 

de sua operação, pôde potencializar as 

oportunidades de expansão e de gera-

ção de valor. 

A receita líquida cresceu 9,2% em rela-

ção a 2015, chegando a R$ 1,4 bilhão. 

Para esse crescimento, contribuíram, de 

forma significativa, o segmento de PMEs 

e dos planos individuais.

O tíquete médio registrado em 2016 foi 

de R$ 18,58 por mês, um aumento de 9% 

em relação a 2015, maior crescimento na 

década, refletindo o reajuste de contra-

tos e a dinâmica do mix de vendas. O 

custo de serviços foi de 49,1% da receita 

do ano, acima dos 46,6% de 2015.

A margem Lajida, de 22%, atingiu  

R$ 300 milhões em 2016, com queda 

anual de 8,3%. Em 2016, a remuneração 

a acionistas foi de R$ 173 milhões, entre 

dividendos e juros sobre capital próprio. 

O lucro líquido do ano alcançou R$ 216 

milhões, redução de 2,2%. A Odonto-

Prev encerrou o ano com caixa líquido 

de R$ 428 milhões, sem endividamento.

O segmento corporativo apresentou queda de 307 mil vidas em 2016, devido aos 

efeitos do desemprego. A carteira corporativa atingiu 4,7 milhões de vidas ao final 

de 2016, 75% do total de clientes.

Segmento corporativo

no tíquete médio
(R$ 16,52)

Crescimento 
de 4,9%

crescimento de 
0,9% ante 2015

Receita líquida
de R$ 930 milhões,

A atuação diferenciada em cada segmento de 
clientes e a qualidade da operação da OdontoPrev 
potencializaram suas oportunidades de expansão e 
geração de valor em 2016

A carteira de produtos massificados representa 25% do total de clientes, superior aos 22% de 2015.

Massificados

Os planos individuais representam 11% da carteira to-

tal de clientes, tendo apresentado crescimento de 112 

mil vidas em 2016, pela maior participação relativa dos 

canais bancários. O canal Bradesco cresceu 36,4% na 

comparação anual, representando 43% dos beneficiá-

rios do segmento. 

INDIVIDUAIS

no tíquete médio
(R$ 35,00)

Crescimento 
de 16,2%

crescimento de 
44,7% ante 2015

Receita líquida
de R$ 243 milhões,

425 555

5.003

667781 851

6.409 6.267

4.696

904

2014 2015 2016

5.110

6.316

Planos individuais PME Corporativo Total

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.

O segmento PME registrou adição líquida de 53 mil no-

vos beneficiários em 2016. A carteira conta com o canal 

Bradesco como maior parte do portfólio, com 79% das 

vidas. Ao final de 2016, atingiu 904 mil vidas, ou 14% 

do total de clientes OdontoPrev, com CAGR de 18% 

desde 2011.

PME

no tíquete médio
(R$ 18,54)

Crescimento 
de 7,4%

crescimento de 
15,8% ante 2015

Receita líquida
de R$ 187 milhões,

BENEFICIÁRIOS DA ODONTOPREV (MIL)
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Demonstrativo do valor adicionado

|G4-EC1|

O DVA visa evidenciar a riqueza gerada pela OdontoPrev e sua dis-

tribuição aos segmentos da sociedade, representados por acionistas, 

colaboradores, instituições financeiras e governo. O valor adicionado 

totalizou R$ 597.891,00, equivalente a 43% da receita líquida.

DVA CONSOLIDADO DE 2016 (R$ MIL REAIS)

RECEITAS 1.365.998

Insumos adquiridos de terceiros 817.988

Valor adicionado bruto 548.010

Depreciação, amortização e exaustão 7.446

Valor adicionado líquido produzido 540.564

Valor adicionado recebido em transferência 57.327

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Pessoal 106.017

Governo (impostos, taxas e contribuições) 224.131

Juros e aluguéis 42.404

Juros sobre capital próprio e dividendos 137.390

Lucros retidos/prejuízos do exercício 87.949

A expectativa é de que os próximos anos 

serão de retomada macroeconômica, com 

crescimento do PIB brasileiro. Com a me-

lhora gradativa da economia e a recupera-

ção dos níveis de desemprego, a Empresa 

continuará se posicionando como protago-

nista no segmento corporativo e se desen-

volvendo nos novos mercados massificados, 

de PMEs e planos individuais, de elevado 

potencial de crescimento.

O setor de PMEs e planos individuais repre-

senta uma parcela da carteira que mostra 

crescimento ano após ano e conta com um 

mercado endereçável muito maior, onde a 

penetração ainda não se mostra relevante. 

É uma oportunidade singular de aprovei-

tamento de potencial, resultado da soma 

das vantagens competitivas da Empresa e 

das condições favoráveis desse ambiente 

pouco explorado.

VISÃO 
DE FUTURO

A OdontoPrev manterá sua posição como 
protagonista no segmento corporativo e 
continuará se desenvolvendo nos novos 
mercados massificados
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Desde 2008, a OdontoPrev é signatária 
dos Dez Princípios do Pacto Global, 
iniciativa da ONU

PACTO GLOBAL

Desde 2008, a OdontoPrev é signatária 

dos Dez Princípios do Pacto Global, ini-

ciativa da ONU (Organização das Nações 

Unidas) que visa mobilizar a comunidade 

empresarial para a adoção de valores e 

modelos de negócio internacionalmen-

te reconhecidos e aceitos nas áreas de 

direitos humanos, relações trabalhistas, 

meio ambiente e combate à corrupção. 

Mais de 12 mil organizações de todo o 

mundo são signatárias.

Os Dez Princípios são baseados em 

declarações internacionais relativas à 

responsabilidade socioambiental e à 

preocupação com o bem-estar do ser 

humano, como na Declaração Universal 

de Direitos Humanos, na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Am-

biente e o Desenvolvimento (Eco-92) e 

na Convenção das Nações Unidas Con-

tra a Corrupção.

A adesão ao Pacto Global faz com que 

a OdontoPrev incorpore as diretrizes 

desses princípios em sua estratégia de 

negócios, cultura e operações diárias. 

Em 2016, a Empresa publicou a COP (Co-

municação de Progresso) em seu site de 

relações com investidores e no site inter-

nacional do Pacto Global, reforçando pu-

blicamente seu apoio aos Dez Princípios. 

|G4-15|



OdontoPrev - Relatório de Sustentabilidade 2016 75

As empresas
devem:

10. As empresas devem 
trabalhar contra a 

corrupção em todas as 
suas formas, incluindo 

extorsão e suborno

Ações 
OdontoPrev
Programa de 
Combate à 
Corrupção   

As empresas
devem:

1. Apoiar e respeitar a proteção 
de direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente

2. Certi�carem-se de que não
sejam cúmplices de abusos dos 

direitos humanos

Ações 
OdontoPrev

Canal de Denúncia

Pesquisa de Clima

RH Responde

RH Vai até Você

AMBIENTA
ISTR
A

BA

LH
O

D
IR

EITO
S HUMANOS ANTICORRU

PÇ
Ã

O

OS DEZ
PRINCÍPIOS

As empresas
devem:

7. Apoiar uma abordagem 
preventiva aos desa�os

ambientais

8. Realizar iniciativas para
promover maior responsabilidade 

ambiental

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

agridem o meio ambiente

Ações
OdontoPrev

Projeto Apoena 

Programa de Reciclagem
de Amálgama 

Investimento em tecnologia

Easy Dental

Programa ECOnomizar

Programa Cartão Amarelo

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

5. A abolição efetiva do
trabalho infantil

6. A eliminação da discriminação 
com relação a emprego

e pro�ssão

Ações
OdontoPrev

Programa Jovens
Empreendedores

Comissão Interna para a 
Prevenção de Acidentes

POLÍTICA 
AMBIENTAL

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;

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.

A OdontoPrev realiza diversas atividades 

e ações que dão suporte aos preceitos 

defendidos na Política Ambiental. 

Conheça-as nas páginas a seguir.

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.

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.

Desde 2004, a OdontoPrev 
mantém a Política Ambiental
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Projeto Apoena

O Projeto Apoena é a principal iniciativa 

de gestão ambiental da OdontoPrev e visa 

minimizar seus impactos ambientais, por 

meio do consumo consciente, da redução 

de resíduos gerados e da reciclagem. O 

termo Apoena, do tupi-guarani, refere-se 

“àquele que enxerga longe”.

Em linha com o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que preza pelo bem-estar das 

futuras gerações, a iniciativa pretende 

envolver e contagiar tanto o público 

interno quanto o externo. Inicialmente, o 

projeto visa à adesão dos colaboradores 

da Empresa. Engajados, eles são os 

responsáveis por disseminar o conceito e 

incentivar o consumo consciente de clientes 

e fornecedores. Dessa forma, os preceitos 

ganham o eco necessário na sociedade 

para que cada cidadão e cada organização 

cumpra seu papel por um futuro em que 

haja harmonia com a natureza.

PROGRAMA DE 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 a 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.

1 Cirurgião-dentista recebe um kit com um recipiente para acondicionamento 

do resíduo de amálgama e instruções de manuseio.

2 Profissional é orientado a encaminhar os resíduos para o Laboratório de 

Resíduos Químicos da USP de Bauru.

3 Material passa por um processo de reciclagem.

4 Material reciclado é comercializado.
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INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPACTO AMBIENTAL

As radiografias devem constar no pron-

tuário do paciente para fins de análise e 

apoio ao profissional da rede credencia-

da. No processo de revelação das radio-

grafias, contudo, é necessária a utiliza-

ção de produtos químicos, entre eles a 

prata. Além disso, todas as radiografias 

devem ser encaminhadas para a Odon-

toPrev e, posteriormente, devolvidas ao 

consultório. Para minimizar os impactos 

ambientais do processo de revelação e 

reduzir a necessidade de envio via Cor-

reios, a Empresa desenvolveu tecnolo-

gias específicas e inovadoras.

Além das tecnologias utilizadas nos con-

sultórios, uma ferramenta foi desenvol-

vida, em maio de 2016, para ser usada 

nos centros de radiologia da rede cre-

denciada. O Uploader de Radiológicas 

permite que as clínicas de radiologia 

deixem de imprimir as documentações 

radiográficas e passem a enviá-las ape-

nas pelo meio digital para a OdontoPrev 

que, na sequência, disponibiliza as ima-

gens para o beneficiário e para o profis-

sional responsável pelo tratamento. 

Em 2013, foi criado o portal do creden-

ciado, recurso de envio de imagens via 

internet, que é uma opção de entre-

ga on-line de imagens de tratamentos 

odontológicos em substituição ao único 

meio de entrega da época, os Correios. 

Para facilitar ainda mais o envio de 

imagens, dispensando o uso de compu-

tadores, câmeras intraorais e fotográ-

ficas, criou-se o aplicativo Rede UNNA, 

tornando o envio a partir dos consultó-

rios mais ágil e simples e, consequente-

mente, desburocratizando o processo de 

atendimento da rede credenciada.

Em 2016, mais de 4,2 milhões de ima-

gens foram encaminhadas via recursos 

tecnológicos, representando 71% do to-

tal recebido, evidenciando o sucesso da 

OdontoPrev em campanhas e orienta-

ções com os profissionais. Em dezembro 

de 2015, seis meses após sua implanta-

ção, 20% das imagens já estavam sendo 

enviadas pelo aplicativo. 

Dentista acessa 
o aplicativo 
Rede UNNA.

Quando não 
é necessário 

solicitar 
radiografias: 

o dentista 
fotografa 
imagens e 

documentos 
dos pacientes.

Quando é 
necessário solicitar 

radiografias: o 
dentista utiliza 
a tecnologia do 
uploader, para 
transmitir as 

imagens, sem a 
necessidade do 

envio físico. 

Dados ficam 
registrados no 
prontuário do 

paciente.

Processo evita 
revelação 

de parte das 
radiografias e 

emissão de CO2.

IMAGENS ENVIADAS PELO APLICATIVO REDE UNNA

IMAGENS ENVIADAS VIA PORTAL

IMAGENS RADIOLÓGICAS ENVIADAS VIA UPLOADER

304.009
0
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7 Responsabilidade
ambiental

EASY DENTAL

Com o objetivo de reduzir o consumo de papel e o transporte de documentação clínica 

pela rede credenciada, a Empresa disponibiliza, com condições comerciais exclusivas, a 

aquisição do Easy Dental, um software para gerenciamento de clínicas odontológicas.

PROGRAMA ECONOMIZAR

A OdontoPrev desenvolveu um projeto 

de redução do consumo de energia elé-

trica por meio do Programa de Gestão 

Ambiental. O Programa ECOnomizar 

prevê ações de conscientização, pensan-

do não apenas em redução de consumo 

de energia na sede e nas filiais da Odon-

toPrev, como também nos consultórios 

da rede credenciada e nas residências 

dos colaboradores da Empresa.

EVOLUÇÃO DOS CANAIS TECNOLÓGICOS NO ENVIO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS

0%
5%

95%

9%

36%

27%
28%

2013 2014 2015 2016

% DE IMAGENS ENVIADAS VIA PORTAL % DE IMAGENS ENVIADAS VIA CORREIOS

% DE IMAGENS ENVIADAS VIA UPLOADER % DE IMAGENS ENVIADAS VIA APLICATIVO
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GESTÃO 
DE ÁGUA

Em 2016, a OdontoPrev consumiu 3.618,8 m³ provenientes de abastecimento pú-

blico e água de reúso. 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 reutili-

zada nas bacias sanitárias e nas dependências do condomínio. Durante o processo 

de reciclagem, cerca de 25% da água é evaporada e o restante é reaproveitado.

O controle do consumo de água é feito pelo condomínio, que envia um relatório men-

sal para acompanhamento de gastos e identificação de eventuais problemas como 

vazamentos. Constantemente, os colaboradores recebem recados sobre a importância 

de economizar água. Em 2016, foi registrada queda de 31,2 m³ no consumo de água 

na comparação com 2015, devido às iniciativas de conscientização dos colaboradores.

|G4-DMA Água, G4-EN8, G4-EN10|

QUEDA NO CONSUMO 
DE ÁGUA (EM M³)

3.650,0
3.618,8

2015 2016

Em 2016, foi registrada 
queda de 31,2 m³ no 
consumo de água na 
comparação com 2015

energia, trazendo benefícios tanto para 

o meio ambiente quanto para os custos 

da Empresa. Ações como o Cartão Ama-

relo aconteceram em 2016, por meio da 

qual todos os colaboradores passaram 

a ser fiscais do consumo consciente de 

energia e estão aptos a aplicar cartões 

amarelos para aqueles que não estiverem 

colaborando. A campanha é de caráter 

de orientação e não visa punições. 

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR LED

ELIMINAÇÃO DE CEM PONTOS DE LUZ

CAMPANHA CARTÃO AMARELO

INTERRUPTORES NAS SALAS DE REUNIÃO E COPAS

AR-CONDICIONADO INDIVIDUAL EM CADA SALA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTROLE REMOTO DAS TELEVISÕES

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA EM 2016 (90.476 KW/H)

Nota: não é possível mensurar a quantidade de energia poupada referente a cada prática. A OdontoPrev 
recebe mensalmente um relatório da administração do condomínio para acompanhar a evolução e 
verificar se não houve erros de cálculo. A metodologia de mensuração é estabelecida pelo condomínio.

O consumo de energia em 2016 foi de 

1,135 mil kW/h, 7,4% menor em compa-

ração ao ano anterior. A redução aconte-

ceu devido a medidas pontuais de impac-

to a médio prazo, como a substituição de 

lâmpadas comuns por LED e eliminação 

de pontos de luz desnecessários. 

Todas as áreas estão sempre envolvidas, 

contribuindo para pensar nas melhores 

formas para economizar o consumo de 

GESTÃO 
DE ENERGIA
|G4-DMA Energia, G4-EN3, G4-EN6|

A redução no consumo de energia aconteceu 
devido a medidas pontuais de impacto a 
médio prazo
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No ano também foi realizada a campanha Desafio da Economia, que convidava 

os colaboradores a darem sugestões de formas de economia de energia. Algumas 

ideias foram implantadas, entre elas:

Uma das metas para 2017 é a instalação de interruptores nos ambientes onde há 

janelas para evitar que as lâmpadas fiquem acesas durante o expediente em dias 

ensolarados. A previsão é que a medida, aliada a outras iniciativas, gere uma redução 

de 5% no consumo de energia.

Senhas para impressoras

Evita a impressão desnecessária de 

documentos, poupando energia e 

economizando papel.

Acesso a escadas 
anti-incêndio

Reduz em mais de 50% os transportes de 

colaboradores em elevadores. Como 

a Empresa está instalada em andares 

seguidos, solicitou ao condomínio 

a liberação de acesso às escadas de 

incêndio, para que os colaboradores 

pudessem se locomover entre os 

andares por meio delas.

GESTÃO 
DE RESÍDUOS
|G4-DMA Materiais, G4-EN1, G4-DMA Efluentes e resíduos, G4-EN23|

A OdontoPrev faz a gestão de resíduos 

sólidos, o que permite realizar a correta 

destinação desses resíduos e ter conhe-

cimento do volume gerado, podendo 

estabelecer um plano para a redução. O 

lixo produzido é destinado a uma com-

panhia terceirizada, que recicla e inven-

taria os resíduos. 

Da mesma forma, a Empresa recicla ma-

teriais de escritório e peças de comuni-

cação antigas, entre eles monitores, te-

clados de computadores e folhetos. Em 

2016, papéis usados foram reciclados e 

transformados em sementes e canetas. 

Outros materiais utilizados em volume 

mais expressivo são copos plásticos e 

papéis sulfite. Vale ressaltar que todo o 

papel A4 adquirido é proveniente de re-

florestamento, com certificado. 

A eficácia dessa gestão é avaliada por 

meio de relatórios internos. Em 2016, a 

OdontoPrev gerou 38% menos resíduos 

recicláveis que em 2015.

Criado em 2015, o aplicativo Rede UNNA permite que dentistas da rede credenciada 

enviem fotografias diretamente para o sistema da OdontoPrev, evitando milhares de 

impressões radiológicas. Atualmente, mais de 70% das imagens recebidas são encami-

nhadas via portal ou aplicativos. Outro programa que contribui para a gestão dos resí-

duos da rede credenciada é a reciclagem de amálgama (saiba mais na página 77).

MATERIAL RECICLADO 2015 2016 REDUÇÃO

Papel 24.604 kg 14.227 kg -42%

Plástico 3.021 kg 2.970 kg -2%

Metal 91 kg 31 kg -66%

Vidro 96 kg 97 kg +1%

Eletrônicos 316 unidades 173 unidades -45%

CONHEÇA O PAPEL SEMENTE

O papel semente é produzido para ser plantado. É feito artesanalmente 
com papel reciclado e ecológico e, durante seu processo de fabricação, 
recebe sementes de flores ou temperos. 



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 

a quantidade necessária de árvores a serem plantadas, de forma a neutralizar o 

carbono equivalente. 

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). Desde o início do projeto, foram plantadas 11.363 árvores, 

número equivalente a 13 campos de futebol (93.800 m² de área recuperada).

Visando ao replantio em parques degradados de grandes metrópoles brasileiras, o 

projeto passou por uma reformulação em 2016. O objetivo é conscientizar a sociedade 

sobre questões ecológicas, além de disponibilizar espaços verdes para lazer. Em 2017, 

a iniciativa será implantada em parques da região metropolitana de São Paulo.

GESTÃO 
DAS EMISSÕES
|G4-DMA Emissões, G4-EN16|

11.363
árvores

13
campos de

futebol

93.800m2

de área 
recuperada

Projeto de criação de corredor ecológico 

em área anteriormente degradada no 

estado de São Paulo

8 Responsabilidade 
social
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Como diretriz social, a OdontoPrev busca oferecer à 

sociedade, em especial aos menos privilegiados, assis-

tência à saúde bucal de qualidade por meio de parceria 

com associações, institutos e fundações de reconhecida 

credibilidade.

A Empresa realiza diversas atividades e ações que dão 

suporte a crianças e comunidades carentes. Conheça-as 

nas páginas a seguir.

Amigos do Futuro

Iniciativa da OdontoPrev que visa ajudar instituições 

parceiras ou criar projetos com foco em saúde odonto-

lógica e apoio a crianças carentes. Em 2016, a Empresa 

apoiou 23 instituições.

AÇÕES SOCIAIS
|G4-DMA Comunidades locais, G4-SO1|

Mais de 1.550 crianças aprenderam 

a realizar a correta escovação dos 

dentes por meio de atividades 

lúdicas realizadas em 2016

Atendimento a comunidades menos favorecidas

Desde 1997, a OdontoPrev instala consultórios odontológicos em comunidades de baixa renda e 

fornece atendimento sem custo aos moradores. A iniciativa conta com 18 consultórios, sendo 9 em 

São Paulo e 9 em outras cidades. Além disso, a Empresa apoia a adequação e fornece materiais para 

mais de 4 consultórios: 3 em São Paulo e 1 em Minas Gerais.

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. 

Ao todo, 1.552 crianças participaram dos 6 eventos realizados em 2016. Além dos ensinamentos, 

acontecem brincadeiras educativas, refeições, entregas de presentes e bate-papos com os pais.

Formação de multiplicadores

O programa é um instrumento de disseminação da cultura da promoção da saúde bucal e preven-

ção contra doenças. Líderes comunitários, agentes de saúde, familiares e voluntários das comu-

nidades em que a OdontoPrev atua são preparados para falar sobre prevenção na região onde 

moram. Desde 2014, o programa já formou 1.149 multiplicadores.

Escovódromo incentiva a prática de escovação e a 

aplicação de flúor para a manutenção da saúde bucal



Parceria com A.C.Camargo Cancer Center

A OdontoPrev mantém parceria com o A.C.Camargo Cancer Center, 

um dos maiores centros oncológicos integrados do mundo, para auxi-

liar os profissionais da área odontológica no diagnóstico precoce do 

câncer bucal. Por meio de uma plataforma desenvolvida pela Odonto-

Prev (saiba mais na página 34), os cirurgiões-dentistas da rede creden-

ciada enviam imagens e o prontuário dos pacientes para os profissio-

nais do A.C.Camargo Cancer Center, que avaliam e dão uma segunda 

opinião sobre as lesões suspeitas na cavidade bucal.

A parceria incrementa a capacitação dos cirurgiões-dentistas com bo-

letins, informativos e videoaulas. Os materiais abordam assuntos rela-

cionados à importância do diagnóstico precoce, às características das 

lesões e aos fatores de risco. O tema “Diagnóstico Precoce” também 

foi abordado no Fórum Rede UNNA (saiba mais na página 62).

Os cânceres de boca estão entre os mais frequentes. No Brasil, segundo 

o INCA (Instituto Nacional de Câncer), é o quinto em incidência, sendo 

que 80% dos tumores são diagnosticados em fase avançada e apenas 

20% precocemente. Cerca de 70% dos casos de câncer bucal ocorrem 

em regiões de fácil visualização, principalmente na língua (26%) e no 

lábio inferior (23%). Na maior parte, o achado é incidental, durante 

o exame clínico realizado por médico ou por um cirurgião-dentista. 

Programa de Assistência Continuada

Consiste no 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 pro-

jetos de ONGs parceiras. A carteirinha não faz nenhuma menção de 

vínculo ao Programa de Assistência Continuada, garantindo o atendi-

mento sem qualquer tipo de discriminação. 

Desde o início do projeto, foram realizados mais de 108 mil proce-

dimentos. Atualmente, 6.765 crianças e adolescentes são assistidos 

pelo programa.

A OdontoPrev mantém parceria com o A.C. 
Camargo Cancer Center para auxiliar os profissionais 
da área odontológica no diagnóstico precoce do 
câncer bucal

Índice GRI
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G4-3 Nome da organização Capa 

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços 22

G4-5 Localização da sede da organização 100 

G4-6 Número e nome de países em que a organização opera 16

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização 18

G4-8 Mercados em que a organização atua 18, 22

G4-9 Porte da organização 13

G4-10
Número total de empregados por tipos de contrato 
de trabalho e emprego, e gênero

45

O Sumário de Conteúdo da GRI apresentado a seguir traz a correlação dos indicadores com os Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável.

|G4-32|

Conteúdos Padrão Gerais 
Página/

Resposta

ODS
(Objetivos de 

Desenvolvimento
Sustentável)

Perfil Organizacional                                                                                                                    

G4-11
Percentual do total de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva

45

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização 57

G4-13
Mudanças significativas ocorridas no período coberto 
pelo relatório em relação ao porte, estrutura, participação 
acionária ou cadeia de fornecedores

100 

G4-14
Como a organização adota a abordagem ou o princípio 
da precaução

43

G4-15
Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização 
subscreve ou endossa

73

G4-16 Participação em associações 58

Aspectos Materiais Identificados e Limites                                                                                                                      

G4-17
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes

2

G4-18
Processo adotado para definir o conteúdo do relatório 
e os limites dos aspectos

2

G4-19 Aspectos materiais identificados 3

G4-20 Limite dos aspectos dentro da organização 3

G4-21 Limite dos aspectos fora da organização 3

G4-22
Efeito de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

6

G4-23
Alterações significativas em relação a períodos cobertos 
por relatórios anteriores em escopo e limites dos aspectos

6

Engajamento de Stakeholders                                                                                                                        

G4-24 Grupos de stakeholders engajados pela organização 7

G4-25 Base usada para a identificação e a seleção de stakeholders 7

G4-26 Abordagem adotada para engajar stakeholders 7

G4-27

Principais tópicos e preocupações levantadas pelos 

stakeholders e medidas adotadas pela organização para 

abordá-los

7

Perfil do Relatório                                                                                                             

G4-28 Período coberto pelo relatório 2

G4-29 Data do relatório anterior mais recente 2

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios 2 

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo 2

G4-32 Sumário de conteúdo da GRI 6, 92
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Perfil do Relatório                                                                                                             

G4-33 Políticas e práticas quanto à verificação externa 7

Governança                                                                                                                      

G4-34 Estrutura de governança e sua composição 37

Ética e Integridade
16

G4-56
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 

da organização, como códigos de conduta e de ética
43

Conteúdos Padrão Específicos

Econômica                                                                                                               

Desempenho econômico

G4-DMA Forma de gestão 68

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 70 

Presença no mercado                                                                                                                        

G4-DMA Forma de gestão 45

G4-EC5
Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado 
por gênero, comparado ao salário mínimo local em 
unidades operacionais importantes

50

G4-EC6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

100

Conteúdos Padrão Específicos 
Página/

Resposta

ODS
(Objetivos de 

Desenvolvimento
Sustentável)

Ambiental                                 

Materiais

G4-DMA Forma de gestão 84

G4-EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume 84, 100 

Energia 7, 12

G4-DMA Forma de gestão 83

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização 83

G4-EN6 Redução do consumo de energia 83

Água
6, 12

G4-DMA Forma de gestão 82

G4-EN8 Total de retirada de água por fonte 82

G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 82

Emissões                                                                                                                 

G4-DMA Forma de gestão  86

G4-EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de energia (escopo 2)  86, 101

Efluentes e resíduos                                                                                                                   

G4-DMA Forma de gestão  84

G4-EN23
Peso total de resíduos, discriminado por tipo  
e método de disposição

84,101
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Página/
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ODS
(Objetivos de 

Desenvolvimento
Sustentável)

Ambiental                                                                                                               

Conformidade

G4-DMA Forma de gestão 102 

G4-EN29
Valor monetário de multas significativas e número total de 
sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não 
conformidade com leis e regulamentos ambientais

102

Avaliação ambiental de fornecedores  

G4-DMA Forma de gestão  57

G4-EN32
Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios ambientais

57

Mecanismos de queixas e reclamações relativas a impactos ambientais

G4-DMA Forma de gestão 102 

G4-EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais registradas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

102

Social                                                                                                                                      

Emprego
1, 8

G4-DMA Forma de gestão 45, 50

G4-LA1
Número total e taxas de novas contratações de 
empregados e rotatividade de empregados por faixa 
etária, gênero e região

45 

G4-LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a empregados temporários ou 
em regime de meio período, discriminados por unidades 
operacionais importantes da organização

50

G4-LA3
Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença 
maternidade/paternidade, discriminadas por gênero

50

Saúde e segurança no trabalho 3, 8

G4-DMA Forma de gestão  102

G4-LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados 
ao trabalho, discriminados por região e gênero

102

G4-LA8
Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos

102

Conteúdos Padrão Específicos 
Página/

Resposta

ODS
(Objetivos de 

Desenvolvimento
Sustentável)

Social                                                                                                                                      

Treinamento e educação  

G4-DMA Forma de gestão 52, 54

G4-LA9
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

52 

G4-LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de 
preparação para a aposentadoria

52

G4-LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento de 
carreira, discriminado por gênero e categoria funcional

54

Diversidade e igualdade de oportunidade  

G4-DMA Forma de gestão 37 

G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis pela governança 
e discriminação de empregados por categoria funcional, 
de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade

37

Igualdade de remuneração para mulheres e homens   
 

5

G4-DMA Forma de gestão 50

G4-LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre 
mulheres e homens, discriminada por categoria funcional 
e unidades operacionais relevantes

50 

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas   
 

8

G4-DMA Forma de gestão 57

G4-LA14
Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios relativos a práticas trabalhistas

57 

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-LA16
Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas 
trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

102 

Investimentos

G4-DMA Forma de gestão 43

G4-HR2

Número total de horas de treinamento de empregados 
em políticas de direitos humanos ou procedimentos 
relacionados a aspectos dos direitos humanos relevantes 
para as operações da organização, incluindo o percentual 
de empregados treinados

43, 52 
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ODS
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Desenvolvimento
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Social                                                                                                                                      

Não discriminação    

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-HR3
Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

 102

Liberdade de associação e negociação coletiva    

G4-DMA Forma de gestão  102

G4-HR4

Operações e fornecedores identificados em que o direito 
de exercer a liberdade de associação e a negociação 
coletiva possa estar sendo violado ou haja risco 
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito

102

Trabalho infantil

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-HR5

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

102 

Trabalho forçado ou análogo ao escravo      

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-HR6

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

102 

Avaliação de fornecedores em direitos humanos  

G4-DMA Forma de gestão 57

G4-HR10
Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios relacionados a direitos humanos

57 

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos  

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-HR12
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos em direitos humanos registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

102 

Comunidades locais

G4-DMA Forma de gestão 88

G4-SO1
Percentual de operações com programas implementados 
de engajamento da comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento local

88 

Conteúdos Padrão Específicos 
Página/

Resposta

ODS
(Objetivos de 

Desenvolvimento
Sustentável)

Social                                                                                                                                      

Combate à corrupção      
16

G4-DMA Forma de gestão 43

G4-SO3
Número total e percentual de operações submetidas a 
avaliações de riscos relacionados à corrupção e os riscos 
significativos identificados

43 

G4-SO4
Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos 

de combate à corrupção
43

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 102

Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade

G4-DMA Forma de gestão 57

G4-SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados com base 
em critérios relativos a impactos na sociedade

57

Saúde e segurança do cliente

G4-DMA Forma de gestão 22

G4-PR1
Percentual de categorias de produtos e serviços signifi-
cativas para as quais são avaliados impactos na saúde e 
segurança buscando melhorias

22

Rotulagem de produtos e serviços  

G4-DMA Forma de gestão 57

G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente 57 

Comunicações de marketing       

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-PR7

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados

102 

Privacidade do cliente    

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-PR8
Número total de queixas comprovadas relativas à violação 
de privacidade e perda de dados de clientes

102 

Conformidade    

G4-DMA Forma de gestão 102

G4-PR9
Valor monetário de multas significativas aplicadas em 
razão de não conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

102 
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Anexos do índice GRI

Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Torre 2, Tamboré, Ba-

rueri (SP).

Não houve mudanças significativas com relação ao porte, estrutra, participação acio-

nária ou cadeia de fornecedores.

Considerando cargos de alta gerência, 0,82% dos superintendentes da Empresa foram 

contratados na comunidade local em que estão inseridas atividades da OdontoPrev.

5.4755.462

2.196
2.070

1.318
1.308

Copo plástico Papel reciclado Papel sulfite

MATERIAIS UTILIZADOS EM 2016
(em mil de unidades)

G4-EN1

G4-EC6

G4-13

G4-5

2015

2016

ESCOPO 3
TONELADAS DE CO2 

E (2015)
TONELADAS DE CO2 

e (2016)

Longa distância 60,38 62,15

Média distância 245,48 204,59

Curta distância 214,98 172,63

Carro de funcionários 16,1 123,03

Ônibus fretado 28,21 25,62

Moto 1,17 0,55

ESCOPO 2

Eletricidade 152,52 141,27

Total 718,84 729,84

G4-EN16

VOLUME DE RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM EM 2016

Papel (coleta copos e mesas) 7.404,40

Papel (materiais de escritório/comercial) 6.823,00

Plástico (coleta copas e mesas) 2.343,00

Plástico (materiais de escritório/comercial) 628,00

Nota: volume reciclado de outros materiais, como vidros e metais

não são representativos

G4-EN23
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G4-DMA Mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas a direitos humanos, G4-HR12
Não foram registradas queixas sobre violações aos direitos 

humanos através de mecanismos de reclamação formal.

G4-SO5
Em 2016, não foram registrados casos de corrupção ou 

casos que ferissem o Código de Conduta Ética.

G4-DMA Comunicações de marketing, G4-PR7
Não foram registrados casos de não conformidade com 

regulamentos e códigos voluntários relativos a comuni-

cações de marketing, incluindo publicidade, promoção 

e patrocínio.

G4-DMA Privacidade do cliente, G4-PR8
Não foram registradas reclamações comprovadas re-

lativas à violação de privacidade e perda de dados de 

clientes.

G4-DMA Conformidade, G4-PR9
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 deman-

das, as áreas internas são acionadas para verificação do 

ocorrido com imediata adoção das medidas necessárias 

para solução do problema. Baseados nas demandas rece-

bidas, também são realizados trabalhos internos preven-

tivos com intuito de minimizar os riscos de novas deman-

das administrativas pela ANS. Em 2016, o total de multas 

recebidas foi da ordem de R$ 433.277,11.

G4-DMA Conformidade, G4-EN29
Não foram recebidas multas ou sanções não monetá-

rias em decorrência da não conformidade com leis e 

regulamentos ambientais.

G4-DMA Mecanismos de queixas e reclamações 
relativas a impactos ambientais, G4-EN34
Não foram registradas queixas e reclamações relacio-

nadas a impactos ambientais.

G4-DMA Saúde e segurança no trabalho, 
G4-LA6, G4-LA8
Em 2016, não foram registradas lesões, doenças ocupa-

cionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relaciona-

dos ao trabalho. Temas relativos a segurança e saúde 

não são cobertos por acordos formais com sindicatos.

G4-DMA Mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas a práticas trabalhistas, G4-LA16
Até 31 dezembro de 2016, 174 ações trabalhistas esta-

vam em andamento. Durante o ano, foram resolvidas 

16 queixas trabalhistas. Ao todo, 14 queixas e reclama-

ções foram registradas antes do período do relatório e 

resolvidas em 2016.

G4-DMA Não discriminação, G4-HR3
Não foram registrados casos de discriminação em 2016.

G4-DMA Liberdade de associação e negociação 
coletiva, G4-HR4
Não foram notificados casos de operações e fornecedo-

res em que o direito de exercer a liberdade de associa-

ção e a negociação coletiva tenham sido violados.

G4-DMA Trabalho infantil, G4-HR5, G4-DMA 
Trabalho forçado ou análogo ao escravo, 
G4-HR6
Não foram identificadas operações e fornecedores 

como de risco significativo de ocorrência de trabalho 

infantil, forçado ou análogo ao escravo.
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