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Caro leitor, 

Há mais de 30 anos a OdontoPrev se dedica exclu-
sivamente a uma missão: aproximar a sociedade da 
Odontologia. E é com muito orgulho que hoje leva-
mos soluções odontológicas de ponta aos nossos 
mais de 7 milhões de beneficiários, por meio da nossa 
rede credenciada com mais de 28 mil dentistas, co-
brindo cerca de 2.600 municípios brasileiros. 

Este Relatório de Sustentabilidade destaca o impacto 
econômico, social e ambiental de nossa empresa em 
2018. Vale ressaltar que esses avanços representam 
coerência e consistência com a história da Odonto-
Prev. Basta notar a longevidade de alguns dos nos-
sos projetos mais marcantes, como a parceria com a 
Casa Ronald McDonald que completa 20 anos nes-
te ano.  A Sustentabilidade sempre esteve junto ao 
mo delo de negócios da OdontoPrev, está em nosso 
DNA. Tudo o que fazemos precisa atender ao com-
promisso que temos com clientes, cirurgiões-dentis-
tas, acionistas e a sociedade.

Todas as ações sociais que promovemos estão di-
retamente atreladas à nossa vocação e expertise. É 
o caso da disponibilização de planos odontológicos 
a mais de 6.500 crianças, através das organizações 
sociais parceiras; do inovador programa de identifi-
cação proativa de casos suspeitos de câncer oral, em 
parceria com o reconhecido internacionalmente AC 
Camargo Câncer Center; da capacitação de multipli-
cadores que disseminam conhecimento sobre saúde 
bucal em comunidades carentes; da parceria com 
ONGs como Operação Sorriso e projetos como Apo-
lônias do Bem, da Turma do Bem, além de outros tão 
importantes para as comunidades onde atuam.  E ou-
tro passo importante para nós em 2018: nos tornar-
mos signatários dos Princípios de Empoderamento 

MENSAGEM DO

PRESIDENTE 
das Mulheres, da ONU, reforçando nosso compromis-
so com a igualdade de gêneros e diversidade. 

Em muitas iniciativas, a busca contínua por inovação, 
traz ganhos simultâneos para o negócio e às práticas 
de sustentabilidade. Uma das situações em que isso 
ocorre é quando desenvolvemos tecnologias proprie-
tárias para reduzir o uso de papel (inclusive radiológi-
co) por meio de aplicativos. Nestes projetos, ao mesmo 
tempo em que conquistamos eficiência operacional re-
duzindo custos, registramos menor impacto ambien-
tal. Assim, observamos a redução de 29% nas emis-
sões de CO2, reduzimos em 60% o descarte de papel 
e em 26% consumo de energia elétrica. Ofertamos aos 
nossos diversos públicos soluções como o aplicativo 
de vendas para Corretores, aplicativo para Cirurgiões-
-Dentistas e outras plataformas digitais para Clientes e 
Colaboradores. Não paramos de inovar. Está em nos-
sa agenda diária a busca contínua por soluções que 
transforme a experiência dos que interagem conosco. 

Em 2018 fizemos progressos significativos em diversos 
aspectos. O negócio continuou a apresentar resulta-
dos sólidos e consistentes com aceleração do cresci-
mento, geração de caixa, remuneração aos acionistas 
e lucro líquido, cuja margem atingiu o maior patamar 
em dez anos. Adicionamos mais de 900 mil novos be-
neficiários à nossa base de clientes, incluindo a aquisi-
ção da Odonto System, localizada na região Nordeste.

Com visão de futuro e paixão, posso afirmar com 
tranquilidade e entusiasmo: o melhor ainda está por 
vir.  Encorajamo-nos a seguir trilhando e construindo 
o caminho de acesso à Odontologia de qualidade.

Tenha uma ótima leitura, 
Rodrigo Bacellar 
Diretor- PresiDente oDontoPrev

A Sustentabilidade 

sempre esteve 

junto ao modelo 

de negócios da 

OdontoPrev, está 

em nosso DNA.”
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PRINCIPAIS RESULTADOS DE 2018
A OdontoPrev sempre acreditou no 
sonho do Instituto Ronald McDonald 
de transformar o cenário da oncologia 
pediátrica no Brasil e nos apoia desde 
a fundação do Instituto, em 1999. 
Ao longo destes 20 anos de parceria, 
a OdontoPrev aportou mais de 
R$ 500 mil em benefício da causa do 
câncer infantojuvenil, contribuindo 
para impactarmos anualmente 
milhares de crianças e adolescentes 
com câncer e suas famílias.

FRANCISCO NEVES
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 

RONALD MCDONALD

Eu costumo chamar a nossa parceria 
com a OdontoPrev de parceria 360°. 
Tenho um profundo respeito pelos 
valores da empresa. Seu cuidado 
conosco demonstra essa visão 360° 
na responsabilidade social. Nesses 
quase 18 anos de parceria, o que por 
si só já diz muito, a empresa financiou 
projetos nossos, seus colaboradores 
se envolveram em diversas ações de 
escovação, ela facilitou uma importante 
campanha de mobilização de recursos, 
além de fornecer planos odontológicos 
a colaboradores, jovens e adolescentes 
dos nossos programas. ” 

SÓSTENES BRASILEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL DA  

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA

Expansão de 11%  
na receita líquida;

Aquisição da  
Odonto System;

Sinistralidade de 44,5%, 
melhor desempenho 
desde 2009;

Recorde no número  
de acionistas, superando 
10 mil

Nosso Índice Geral 
de Satisfação de 
Beneficiários atingiu 8,57, 
acima de 2017.

14 esteiras digitais com 
prazo médio de 3 meses  
para cada nova entrega.

42 mil horas de 
desenvolvimento para 
softwares e aplicativos.

R$ 7 milhões  
investidos em inovação.

Emissão de 684 toneladas  
de CO2, 29% a menos que 2017

Compensamos 20% a mais do que 
emitimos nos últimos 10 anos com o 
plantio de árvores.

Economizamos  
363 mil kw/h de energia.

Reduzimos todos os descartes, com 
destaque para papel, menor em 60%.

Reciclamos 18kg de amálgama  
desde o início do projeto em 2005

Evitamos 10 milhões  
de papeis e radiografias graças  
ao aplicativo Rede UNNA. 

Deixamos de utilizar 2,1 toneladas  
de papel (equivalente a 23 árvores) 
com o aplicativo corretores.

20 instituições apoiadas,  
sendo 15 delas há mais  
de 20 anos.

6.854  
crianças atendidas  
em 2018

6.700  
tratamentos encerrados 
em 2018

R$ 115 mil  
investidos

7 eventos socias, 
que impactaram  
1.050 crianças.
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PERFIL  
DA EMPRESA

01
  Priscila Cristina, Thaiane Stracke, Raíza Provana - Recursos Humanos.  
Nicolas Morais - Planejamento.
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39%
Estados Unidos

48,43%
Em circulação

18,7%
Reino Unido

10%
Canadá

50,01%
Bradesco

9,2%
Brasil

5,6%
África do Sul

4,7%
Luxemburgo

12,8%
Outros
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ESTRUTURA  
ACIONÁRIA

GLOBALIZADA

ESTRUTURA
ACIONÁRIA  

EM 2018

0,22%
Tesouraria

1,34%
Administração

48% EM CIRCULAÇÃOCAPITAL TOTAL
257.360.895 ações ordinárias531.294.792 ações ordinárias

C 
om mais de 7 milhões de beneficiários, em 
todas as regiões do Brasil, a OdontoPrev é 
a empresa líder no mercado de planos de 

assistência odontológica. 

Nossa história remete ao ano de 1987, quando cin-
co jovens dentistas perceberam que podiam contri-
buir diretamente para a popularização do acesso à 
Odontologia de qualidade.

Liderados pelo dentista Randal Zanetti, eles nota-
ram a oportunidade que surgia da combinação de 
dois fatores: o alto custo do atendimento privado, 
que excluía a maior parte da população, e o fato de 
o Brasil ser um dos países com o maior número de 
dentistas no mundo. 

Para oferecer um serviço de alta qualidade e custos 
acessíveis, eles criaram a OdontoPrev, focada exclu-
sivamente em planos odontológicos - diretriz que, 
desde a origem, fundamentou a atividade da em-
presa e a conduziu rumo à liderança de mercado. 

Ao longo dos 31 anos de existência, a empresa 
cresceu exponencialmente, tanto de forma orgâ-
nica como por meio de aquisições e parcerias.  O 
rigor na adoção de boas práticas de Governança 
Corporativa, no relacionamento com os seus públi-
cos, e no uso de recursos naturais, que  a expansão 
acontecesse de maneira sustentável. 

Atualmente, a OdontoPrev é uma companhia de 
capital aberto, conta com 2.158 funcionários e está 
presente em 2.600 municípios por meio da sua 
rede credenciada, a Rede Unna, que já ultrapassa a 
marca de 28.000 mil profissionais. 

A empresa atingiu R$7,3 bilhões em valor de mer-
cado em 2018, com um capital social composto 
por 531.294.792 ações ordinárias e investidores em 
mais de 30 países, entre eles Estados Unidos, Reino 
Unido, Luxemburgo, Canadá e África do Sul.

RAIO-X  
ODONTOPREV

ANOS DE  
ATIVIDADE

31
PROFISSIONAIS 
CREDENCIADOS

28 MIL
MILHÕES DE  

BENEFICIÁRIOS

MAIS DE

7
MUNICÍPIOS EM 
TODO O BRASIL

PRESENTE EM

2.600
EM VALOR DE 

MERCADO

R$7,3BI
ACIONISTAS

MAIS DE

10 MIL
FUNCIONÁRIOS

2 MIL

CERCA DE

TRATAMENTOS  
DENTAIS ANALISADOS 

POR DIA

20MIL

CERCA DE

ANOS DE  
LIDERANÇA

20

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO
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MISSÃO

Tornar-se um grande fator de aproximação da so-
ciedade à Odontologia, agregando valor a esta re-
lação através da excelência de serviços prestados 
a ambas.

VISÃO

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

VALORES

Queremos que todos que interagem com a Odon-
toPrev 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 par-
ticipativa, 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.

  Central de Atendimento - Juliana da Costa, Patrícia 
dos Santos Jesus, Ingrid de Oliveira Silva, Larissa 
Ribeiro, Gabriele Soares, Juliana Vasconcelos

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO
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Fundação por 
profissionais de 
Odontologia.

Aquisição 
da Care Plus 
Dental. 

Aquisição  
da Sepao. 

Aquisição da 
Easy Dental 
Software. 

Receita líquida:  
R$ 318 milhões.

Pacto Global 

Instituto Social 
Ser Mais

Instituto Movere

Creche Viva 

Aquisição da  
DentalCorp. 

Aquisição da 
Rede Dental. 

Receita líquida:  
R$ 259 
milhões.

Início do  
plantio de 
árvores

Tide Setubal

Criação do 
Conselho de 
Administração

Memorando  
de 
Entendimentos 
da Brasildental.

Receita líquida:  
R$ 685 
milhões.

Projeto 
Arrastão

Aquisição  
da Clidec

Início da 
comercialização 
de planos 
individuais 
Bradesco. 

Aquisição 
compartilhada 
da Papaiz. 

Receita líquida: 
R$ 955 milhões.

Receita 
líquida:  
R$ 143 
milhões.

Projeto de 
Reciclagem 
de Amálgama

Celebração de  
30 anos de história 

Lançamento do 
e-commerce 

Reposicionamento 
de marca: “Sua 
boca fala por você” 

Receita líquida: 
R$1.437 milhões

Inclusão no 
índice britânico 
FTSE4Good

Consolidação 
como a 
operadora 
de planos 
odontológicos 
líder de 
mercado.

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.

Aquisição  
da Unidont.

Instituto 
Ronald 
McDonald e 
Casa Ronald

Início da 
comercialização 
de planos PME 
Bradesco. 

Receita líquida: 
R$ 835 
milhões.

Clube da 
Turma

Aplicativo 
Rede UNNA

Despertar

Celebração  
dos dez anos 
do IPO.

Parceria com 
Ac Camargo 

Instituto de 
Educação  
Boa Vontade

Instituto Cejam

LINHA DO TEMPO

Gol de 
Letra

Reorganização 
societária leva 
Bradesco ao 
controle da 
OdontoPrev. 

Receita líquida: 
R$ 1.156 
milhões

Carolina 
Tamandaré 
(AcCamargo) 

Liga Solidária

APAE

Criação da 
Brasildental, em 
associação com 
BB Seguridade  
e Banco do 
Brasil. 

Receita líquida 
ultrapassa  
R$ 1.070 
milhões

Realização  
do IPO 

Receita líquida:  
R$ 182 
milhões.

Digitalizadora

Fernanda 
Bianchini

Instituto  
Viva Melhor

Aquisição 
da Odonto 
System. 

Receita líquida:  
R$ 1.592 
milhões. 

Operação 
Sorriso

Apolônias 
do Bem

ONU Mulheres

NEGÓCIOS

AÇÕES  
SOCIO 

AMBIENTAIS

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO
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VISÃO DE  
SUSTENTABILIDADE

02

  Escovódromo. Fernanda Costa - Tecnologia
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O 
conceito de desenvolvimento sustentá-
vel faz parte da cultura da OdontoPrev 
desde a sua fundação - antes mesmo do 

tema ganhar destaque na sociedade, de maneira 
geral, e no âmbito corporativo, em particular.

Para nós, Sustentabilidade é o processo de criação 
contínua de valor, com equilíbrio entre as esferas 
econômica, social e ambiental, conhecido como 
“Triple Bottom Line”. 

Com o intuito de estruturar a sua atuação em torno do 
tema, a OdontoPrev levou a Sustentabilidade aos mar-
cos institucionais da empresa, que devem ser seguidos 
por todas as suas equipes. Um deles é a política sobre 
o tema, estabelecida em 2004, e atualizada em 2018. 

Outro caminho adotado foi tornar a OdontoPrev 
signatária de iniciativas como o Pacto Global, 
promovido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), que visa mobilizar a comunidade empresa-
rial para a adoção de valores sustentáveis. 

O Pacto Global determina dez princípios para o 
cumprimento de boas práticas com relação a Direi-
tos Humanos, relações trabalhistas, gestão ambien-
tal e sistema anticorrupção.

Atualmente, a empresa tem programas ativos ca-
pazes de endereçar um desempenho robusto em 
todos esses princípios (confira o mapeamento na 
página seguinte e o detalhamento de cada ação ao 
longo do relatório).

Para reforçar o seu apoio ao Pacto Global, em 2018 
a companhia publicou a sua COP (Comunicação de 
Progresso) no site de Relações com Investidores e 
no site oficial da iniciativa. 

A COP dá transparência ao desempenho da em-
presa e ainda relaciona os princípios do Pacto Glo-
bal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) - plano de ação assinado por líderes mun-
diais para erradicar a pobreza, proteger o planeta e 
garantir a paz e a prosperidade.  

IBH EUISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREEAT DOLORE 
MAGNA ALIQUAM ERAT

Práticas da OdontoPrev  
para uma atuação  
mais sustentável
•  Redução de impactos ambientais de 

processos, produtos e serviços;

•  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.

   Daniele Soares - Convergência Digital

http://www.mzweb.com.br/odontoprev/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=E1598BDD-C62D-481F-9A92-F007EC7CADE0
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PRINCÍPIOS DE DIREITOS HUMANOS

As empresas devem:

1.  Apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente.

2.  Certificarem-se de que não sejam cúmplices 
de abusos dos direitos humanos.

OBJETIVOS:

Objetivo 3: saúde e bem-estar

Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 5: igualdade de gênero

Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas.

Ações OdontoPrev

• Pesquisa de Clima;

• Rh Vai até Você;

• Princípios de Empoderamento das Mulheres

• Canal de Denúncia;

• RH Responde;

• Grupo de Diversidade.

PRINCÍPIOS DO TRABALHO

As empresas devem:

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 profissão.

OBJETIVOS:

Objetivo 4: educação de qualidade

Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Ações OdontoPrev

• Programa Jovens Empreendedores;

•  Comissão Interna para a 
Prevenção de Acidentes.

PRINCÍPIOS AMBIENTAIS

As empresas devem:

7.  Apoiar uma abordagem preventiva 
aos desafios ambientais.

8.  Realizar iniciativas para promover 
maior responsabilidade ambiental.

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

OBJETIVOS:

Objetivo 6: água potável e saneamento

Assegurar a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 12: consumo e produção responsáveis

Assegurar padrões de produção e 
de consumo sustentáveis.

Objetivo 17: parcerias e meios de implementação

Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Ações OdontoPrev

• Programa de reflorestamento;

• Programa de Reciclagem de Amálgama;

•  Investimento em tecnologia Easy Dental

PRINCÍPIOS ANTICORRUPÇÃO

As empresas devem:

10.  As empresas devem trabalhar contra 
a corrupção em todas as suas formas, 
incluindo extorsão e suborno.

OBJETIVOS:

Objetivo 16: paz, justiça e instituições eficazes

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis..

Ações OdontoPrev

• Programa de Combate à Corrupção;

•  OdontoPrev é apartidária, não faz contribuições 
e não apoia campanhas políticas.

OS 10 PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

03

 Danilo de Lima - Central de Atendimento# MOSTRE SUA BOCA :)
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O 
compromisso com uma gestão profissio-
nal e ética marca a atuação da Odonto-
Prev desde os seus primeiros passos. His-

toricamente, a companhia sempre adotou práticas 
de Governança que vão além das exigências regu-
latórias e do que é usual no mercado. 

Desde a sua fundação, por exemplo, a empresa es-
colheu ter administração profissional, e não uma 
gestão familiar. Em 1998, demos mais uma mostra 
desse comprometimento ao criar o Conselho de 
Administração, mesmo sendo, nesta época, uma 
empresa de capital fechado. 

Oito anos depois da criação do Conselho, Odon-
toPrev avançou ainda mais ao se tornar uma com-
panhia lista da em bolsa, com capital pulverizado. 
E não se limitou a fazer o básico. A organização 
faz parte do Novo Mercado, segmento especial de 
listagem da B3, destinado a empresas que se com-
prometem, voluntariamente, com a adoção de prá-
ticas diferenciadas de Governança Corporativa.

Práticas adotadas em adição às 
normas e regras do segmento:
•  Presidente do Conselho de Administração distinto do Diretor-Presidente, desde os anos 1990;

•  Conselho de Administração sem função executiva, sem remuneração variável;

•  Divulgação da remuneração anual mínima, média e máxima de executivos, desde IPO;

•  Prática de distribuição trimestral de dividendos e juros sobre capital próprio;

• 3 CEOs desde a fundação em 1987;

• 1 DRI desde o IPO em 2006.

Assembleia Geral 
de Acionistas

Conselho 
Fiscal

Conselho de 
Administração

Diretor Presidente 
Rodrigo Bacellar 

2 anos*

Diretoria de RI 
e Planejamento 

Estratégico

Jose Roberto 
Pacheco 
12 anos*

Diretoria 
Administrativo 

Financeiro

Luis André 
Blanco 
9 anos*

Diretoria Clínico 
Operacional

José Maria 
Benozatti 
19 anos*

Diretoria 
Comercial 

Corporativa

Elsen 
Carvalho 
2 anos*

Diretoria  
de Recursos 

Humanos

Rose Gabay 
10 anos*

Diretoria  
Comercial 

Massificados

Carlos 
Rogoginsky 

6 anos*

Auditoria Externa Auditoria Interna

Comitê de Gestão 
de Pessoas

Comitê de  
Auditoria

GOVERNANÇA CORPORATIVA
E GESTÃO PROFISSIONAL

*Número de anos na OdontoPrev
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A estrutura de Governança Corporativa da Odon-
toPrev se apoia em diversas instâncias: a Assem-
bleia Geral, o Conselho de Administração e a Dire-
toria Estatutária, responsável pela administração 
do negócio. 

O Conselho de Administração se reúne obrigatoria-
mente a cada três meses – ou a qualquer momento, 
sempre que convocado. Em 2018, aconteceram 11 
reuniões. O mandato dos membros é de dois anos, 
unificado, com direito à reeleição. 

A Diretoria Estatutária, por sua vez, é atualmen-
te formada por sete membros, com mandatos até 
28 de novembro de 2019. Ao final do último ano, a 
composição estava em linha com o organograma 
abaixo. 

O Conselho e a Diretoria recebem o apoio de dois 
comitês de assessoramento: Comitê de Auditoria 
e Comitê de Gestão de Pessoas. Ambos são com-
postos por profissionais especialistas em temas re-
levantes para o negócio, e não remunerados. 

Nome Cargo Eleição Início do primeiro mantato Mandato

Randal Luiz Zanetti Presidente Abril 2018 Maio 2006 A.G.O. 2020

Manoel Antonio Peres Vice Presidente Abril 2018 Junho 2017 A.G.O. 2020

Ivan Luiz Gontijo Junior Conselheiro Abril 2018 Abril 2016 A.G.O. 2020

Samuel Monteiro do Santos Junior Conselheiro Abril 2018 Dezembro 2009 A.G.O. 2020

Eduardo de Toledo Conselheiro Independente Abril 2018 Maio 2006 A.G.O. 2020

Cesar Suaki dos Santos Conselheiro Independente Abril 2018 Maio 2006 A.G.O. 2020

Murilo Cesar Lemos 
dos Santos Passos

Conselheiro Independente Abril 2018 Abril 2008 A.G.O. 2020

Gerald Dinu Reiss Conselheiro Independente Abril 2018 Dezembro 2009 A.G.O. 2020

José Afonso Alves Castanheira Conselheiro Independente Abril 2018 Dezembro 2009 A.G.O. 2020

Outro órgão de especial importância é o Conselho 
Fiscal, autônomo em relação à administração e à 
auditoria externa da OdontoPrev. Seu papel é fisca-
lizar as atividades da administração, analisar as de-
monstrações financeiras e relatar suas conclusões 
aos acionistas.

O Conselho Fiscal não tem caráter permanente e 
pode ser instalado a pedido da Assembleia Geral. 
Neste caso, será constituído com três a cinco mem-
bros efetivos, e suplentes em igual número. 

ESTRUTURA DE GESTÃO

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2018

   Felipe Silva - Recursos Humanos

ÍNICIO DO 
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GESTÃO ÉTICA
Para garantir as melhores práticas de Governança 
Corporativa, além de manter os negócios de acor-
do com a legislação vigente, a OdontoPrev desen-
volveu o seu Código de Conduta Ética - um guia 
prático, pessoal e profissional, que deve ser utiliza-
do por todos os colaboradores e administradores 
em suas interações e decisões diárias. 

Parceiros e fornecedores também assinam um ter-
mo de ciência, por meio do qual atestam conhecer 
o conteúdo do documento. O Código é apresen-
tado na integração de novos colaboradores, e fica 
disponível na intranet e no site de Relações com 
Investidores. 

As denúncias podem ser feitas para a Auditoria Interna das seguintes formas:

Comitê de Apuração e Ética apura os casos denunciados

Comitê de Apuração e Ética apresenta casos mensalmente ao Diretor-
Presidente e semestralmente ao Comitê de Auditoria

Denúncias sobre comportamentos que violem as 
normas de conduta podem ser feitas para a Audi-
toria interna pessoalmente, por carta, e-mail ou via 
Canal de Denúncias, disponível no portal Odonto-
Prev. Os casos suspeitos são encaminhados para 
análise do Comitê de Apuração e Ética, e apresen-
tados mensalmente ao Diretor-Presidente e semes-
tralmente ao Comitê de Auditoria.

A OdontoPrev é apartidária, e respeita a posição 
política de seus colaboradores e fornecedores. A 
Empresa não financia e não realiza quaisquer ti-
pos de apoio a campanhas, candidatos e partidos 
políticos. 

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

CARTA CANAL DE DENÚNCIAS
(DISPONÍVEL NO PORTAL

ODONTOPREV)

PESSOALMENTEE-MAIL

  Bruno Sodre e Nathalia Jatobá - Treinamento e Desenvolvimento

ÍNICIO DO 
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ESTRATÉGIA 
E NEGÓCIOS

04

  Thayná Figueiredo - Marketing
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ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

A 
OdontoPrev tem a capacidade de oferecer 
planos e soluções que atendam às necessida-
des de cada beneficiário de forma adequada 

em custo e abrangência de serviço. No caso dos clien-
tes corporativos, a empresa desenvolve planos custo-
mizados, com serviços odontológicos diferenciados e 
de alta qualidade. Para as PMEs e pessoas físicas, ofe-
rece uma variedade de planos para que todos possam 
escolher um com as características desejadas. 

Com o intuito de distribuir esse amplo portfólio de 

ODONTOPREV

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

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

PRÍVIAN

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

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

ODONTOSERV

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

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

BRADESCO DENTAL

Endossada pelo Bradesco, com capilaridade 
nacional, possui acesso abrangente 
a todos os perfis de público.

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

REDE DENTAL

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

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

BB DENTAL

Resultado de joint venture entre a OdontoPrev 
e a BB Seguridade (que posiciona-se no 
mercado com a marca BB Seguros), distribui 
planos odontológicos com exclusividade em 
todos os canais do sistema Banco do Brasil.

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

ODONTO SYSTEM

Operadora com atuação regional no Nordeste, 
que tem como objetivo a comercialização 
de planos odontológicos de baixo custo.

Para mais informações, acesse:  
https://home.odontosystem.com.br/

forma eficiente, a companhia se apoia em parcerias 
estratégicas e na força de marcas criadas para aten-
der públicos específicos. 

Um dos fatos mais importantes de 2018 na estraté-
gia da companhia foi a compra da Odonto System, a 
7ª maior do mercado brasileiro de Odontologia, com 
622 mil beneficiários, concentrados no Nordeste.

O negócio elevou a participação de mercado da 
OdontoPrev de 27% para 31% em número de vidas.

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO

http://www.odontoprev.com.br
http://www.privian.com.br
http://www.odontoserv.com.br
http://www.bradescodental.com.br
http://www.rededental.com.br
http://www.bbdental.com.br
https://home.odontosystem.com.br/


Relatório de Sustentabilidade | 2018 OdontoPrev | 18

ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

A segmentação de mercado torna natural a amplia-
ção e a multiplicação dos canais de distribuição dos 
planos odontológicos OdontoPrev. O Planejamento 
Estratégico da Empresa prevê a diversificação desses 
canais e a constante especialização de cada um de-
les, de acordo com os segmentos a que se destinam. 

Um dos aspectos que diferenciam a OdontoPrev 
dos demais players do mercado é o seu posiciona-
mento para priorizar os segmentos massificados 
– que inclui as Pequenas e Médias Empresas e os 
planos individuais.  

Essa fatia do mercado apresenta características bas-
tante atrativas do ponto de vista comercial, como tí-
quete médio superior, menor número de competido-
res, crescimento acelerado em relação ao segmento 
corporativo e margens de contribuição mais elevadas.

Outro fator estratégico é que os produtos voltados ao 
segmento massificado impõem barreiras importan-
tes à entrada de novos competidores, uma vez que a 
atuação nesse mercado exige escala e qualidade de 
distribuição; gestão do risco de crédito do cliente de 
pequeno porte ou individual; capacidade de minimi-
zar o risco de seleção adversa e tecnologia de gestão.

A OdontoPrev também é lider nesse segmento e fe-
chou 2018 com 2,1 milhões de beneficiários. Desde 2011, 
a carteira apresenta taxa de crescimento em torno de 
14% ao ano e tem alto potencial de desenvolvimento.

Ao mesmo tempo em que aumenta a sua partici-
pação nos planos massificados, a empresa segue 
forte em outro pilar comercial, que é o segmento 
corporativo. Ao final do último ano, oferecia 386 di-
ferentes planos odontológicos para esse público, e 
contava com 5,1 milhões de beneficiários. 

MASSIFICADOS: PLANOS  
INDIVIDUAIS E PME

82%

75%

83%

58%

79%

54%

76%

Bradesco

Varejo

OdontoPrev

Bradesco

BB

BB

53%

76%

49%

18%

25%

16%

38%

15%

43%

13%

43%

13%

45%

1%

4%

6%

3%

11%

4%

11%

6%

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018*

2018*

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
DA CARTEIRA PME

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA 
CARTEIRA DE PLANOS INDIVIDUAIS

*Exclui Odonto System

*Exclui Odonto System   Larissa Oliveira - Recepcionista - Matriz
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ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

P
E

S
S

O
A

S
 F

ÍS
IC

A
S

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

PORTAL DE E-COMMERCE
Site exclusivo de venda para pessoas físicas,  
que permite a customização de planos.

LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Parcerias feitas com lojas de departamento, com
relevante capilaridade de pontos de venda.

VENDAS ATRAVÉS DE CALL 
CENTER PROPRIETÁRIO

P
E

Q
U

E
N

A
S

 E
 M

É
D

IA
S

 E
M

P
R

E
S

A
S

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

EQUIPES COMERCIAIS PRÓPRIAS
Vendas diretas.

CANAIS DIGITAIS
Plataformas digitais e aplicativos.

ORGANIZAÇÕES MÉDICAS 
E PLANOS DE SAÚDE
Acordo comercial para distribuição
de planos odontológicos através de
operadores médico-hospitalares.

CORRETORES INDEPENDENTES

G
R

A
N

D
E

S
 C

O
R

P
O

R
A

Ç
Õ

E
S

EQUIPES COMERCIAIS PRÓPRIAS
Vendas diretas.

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

ORGANIZAÇÕES MÉDICAS 
E PLANOS DE SAÚDE
Acordo comercial para distribuição
de planos odontológicos através de
operadores médico-hospitalares.

CORRETORES INDEPENDENTES

A estratégia de canais de distribuição dos planos atende ao infográfico abaixo:
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ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

A OdontoPrev conta com subsidiárias, ou é acionista minoritária de empresas 
que atuam em outras áreas dentro da cadeia de valor odontológica, como 
softwares, equipamentos e materiais para os profissionais da área. São elas:

EASY DENTAL

Controlada da OdontoPrev Serviços, 
desenvolve e licencia softwares e programas 
de computação para gestão de consultórios 
e operadoras de planos dentais.

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

GRUPO PAPAIZ

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

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

DENTAL PARTNER

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

Para mais informações, acesse: 
www.dentalpartner.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

Clinicas próprias Serviços Joint Venture com BB Joint Venture 
no México

Novo modelo 
Nordeste

Marca PremiumNordeste
Minas Gerais

Software dental Agendamento online

Distribuição materiaisDiagnóstico por imagem

ÍNICIO DO 
CAPÍTULO
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ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

O modelo de negócios da OdontoPrev tem como 
fundamento a excelência nos serviços oferecidos. 
Para garantir o padrão desejado, a empresa tem 
uma equipe de dentistas especialistas focada em 
analisar e apoiar o trabalho da rede credenciada.  

Essa equipe, que forma o setor de Gestão de Quali-
dade, avalia todos os tratamentos conduzidos pela 
rede credenciada a partir das imagens e documen-
tos eletrônicos enviados para a OdontoPrev. 

Quando o tratamento não atinge o padrão desejado, 
o dentista credenciado é contatado por uma equipe 
de consultoria, para que o procedimento odontoló-
gico seja revisto, sem custo para o cliente final.

As avaliações ficam registradas no histórico do 
paciente, e do dentista. As informações contri-
buem para a constituição de um perfil do dentista, 
que ajuda a direcionar a equipe da consultoria em 
suas abordagens. 

O desafio é minimizado com a atuação do setor 
de Convergência Digital, que computadoriza todas 
as imagens enviadas pela rede. Para realizar o tra-
balho com mais eficiência, esse departamento usa 
equipamentos para digitalização desenvolvidos in-
ternamente pela OdontoPrev, já com os diferenciais 
esperados pela empresa.

CONTROLE  
RIGOROSO DE 
QUALIDADE

Dra. Ana Maria Gallo e  
técnico Ítalo Pires - Auditoria Clínica

ÍNICIO DO 
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  Dra. Patrícia Bistene - Auditoria Clínica
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INOVAÇÃO

A 
capacidade de inovar amplia as possibilida-
des de uma empresa de diversas maneiras: 
permite adicionar mais valor aos clientes; 

aumentar a eficiência (tanto operacional como nos 
aspectos social e ambiental); e se diferenciar dos de-
mais competidores com produtos e serviços disrup-
tivos. Não por acaso, é um elemento que está forte-
mente estabelecido na cultura OdontoPrev.  

A busca permanente pela inovação sempre traz 
transformações. Uma delas foi a adoção, em 2017, 
de uma nova maneira de organizar as diferentes 
equipes relacionadas com inovação, com o objetivo 
de fornecer aos colaboradores um ambiente mais 
eficiente e propício à criatividade. 

Naquele ano, a OdontoPrev passou a trabalhar com 
a metodologia de trabalho consagrada pelas start-
-ups, chamada de método ágil. Em contraponto ao 
modelo tradicional, em que os especialistas estão 
separados por departamentos, essa forma de atu-
ar prevê a formação de equipes multidisciplinares, 
que trabalham com ciclos de desenvolvimentos 
curtos e validados com o público-alvo. 

As características da metodologia ágil favorecem a 
inovação porque estimulam a diversidade de ideias, 
facilitam a criação de soluções focadas na experi-
ência do usuário e permitem testar e efetivar im-
plantações com muito mais rapidez.

Inovação transformada em patentes
Uma das evidências do DNA inovador da OdontoPrev é o registro de patentes 
de tecnologias desenvolvidas na empresa. A primeira data de 2006 e se refere à 
digitalizadora, equipamento especializado para digitalizar as radiografias e tomografias 
enviadas pela rede credenciada. Pouco depois veio o registro de uma solução para 
a cartela plástica de radiografias – usada para armazenar e facilitar a visualização 
de pequenas imagens de raio-x. Por meio da reformulação da cartela, a empresa 
conseguiu reduzir em 40% o uso do plástico, gerando benefícios ambientais e 
financeiros.  Mais tarde, veio o aplicativo da Rede Unna. No total, já são 3 patentes.  

UM ROBÔ PARA AUXILIAR  
NAS TAREFAS REPETITIVAS:

A OdontoPrev procura utilizar as tecnologias mais 
avançadas para aumentar a eficiência da sua ope-
ração. Em 2018, um dos avanços nesse sentido foi 
a adoção da RPA (Robotic Process Automation), 
uma ferramenta digital que tem a função de auxi-
liar em tarefas com alto grau de repetição e uso in-
tensivo de mão de obra, e assim liberar as equipes 
para atividades mais estratégicas. 

MAIS EFICIÊNCIA  
OPERACIONAL:

Com uma série de implantações, a OdontoPrev 
conseguiu impulsionar a eficiência operacional na 
comercialização e relacionamento com o público 
de pessoas físicas. A 2ª via de boleto, por exemplo, 
passou a ser feita pelo próprio beneficiário no por-
tal, com o apoio de um chatbot, e agora esse canal 
já absorve 60% dos casos. Igualmente, a carta de 
Quitação Anual, que antes era enviada pelo Cor-
reio, passou a ser disponilizada na web. A empresa 
deixou de enviar 340 mil cartas em 2018. 

IDEIAS INOVADORAS  
NO ODONTOPITCH

Para fomentar a cultura de inovação, a OdontoPrev 
criou no último ano o programa OdontoPitch, cuja 
proposta era premiar os colaboradores que apre-
sentassem as ideias mais inovadoras para imple-
mentação na empresa.   

Cerca de 90 ideias foram inscritas. Dessas, 30 foram 
selecionadas para a etapa final, que consistia em uma 
apresentação de apenas 5 minutos para a diretoria. 

Antes da grande decisão, os classificados passaram 
por sessões de capacitação. Isso incluiu uma visita 
ao InovaBra (ambiente de inovação do Bradesco) e 
uma palestra com o tema “Elevator Pitch”.    Equipe de Auditoria Clínica
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INOVAÇÃO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA

A OdontoPrev investe em processos, pessoas e tecno-
logias e acompanha leis e regulamentos para garantir 
que os dados de seus beneficiários e da rede creden-
ciada se mantenham seguros e protegidos. Além dis-
so, tem políticas internas para orientar os colaborado-
res a adotarem as melhores práticas nesse sentido.

A empresa mantém uma área de segurança da in-
formação com o objetivo de garantir que os dados 
pessoais e prontuários odontológicos eletrônicos 
estejam protegidos. Os arquivos são replicados em 
um servidor remoto, de forma a assegurar sua pro-
teção e recuperação. 

Além de proteger os dados, o servidor remoto per-
mite a continuidade da operação dos sistemas em 
caso de uma eventual paralisação do sistema ope-
racional na sede. 

Em sua história, a OdontoPrev nunca teve registro 
de vazamento de dados de clientes, beneficiários 
e tampouco da rede credenciada. 

INOVAÇÃO COM IMPACTO SOCIAL

Uma dos programas empreendidos pela Odonto-
Prev com maior impacto social é a inovadora par-
ceria com o A.C.Camargo Cancer Center. As duas 
organizações atuam em conjunto desde o início de 
2017 para realizar o diagnóstico precoce do câncer 
bucal – que está entre os dez tipos de câncer mais 
incidentes no Brasil e é o quinto que mais acomete 
os homens. 

Pelo acordo, quando um dos mais de 28 mil den-
tistas da rede credenciada da OdontoPrev iden-
tifica uma lesão suspeita, ele pode fotografar e 
enviar as imagens por meio de aplicativo exclu-
sivo, para que os especialistas do A.C.Camargo 
deem seu parecer. 

A tecnologia do aplicativo Rede UNNA permite 
que o dentista fotografe a cavidade bucal do pa-
ciente com qualidade, a uma distância segura da 
boca e sem identificar o paciente, o que garante 
privacidade e biossegurança.

Acompanhando o  
Marco Civil da Internet
Desde a publicação do Marco Civil da Internet, a OdontoPrev já havia incluído em seu Plano de Segurança da 
Informação diretrizes pertinentes à privacidade e proteção de dados sob sua responsabilidade. Após sanção 
presidencial da Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa iniciou uma série de estudos e ações, voltados à  
documentação e aprimoramento de todo os fluxos de dados em processos corporativos. Ao mesmo tempo, 
desenvolveu um estudo bastante amplo sobre a sua eficácia em proteção e monitoramento no acesso a dados 
na sua infraestrutura pelos públicos interno e externo. As ações já começam a apresentar melhorias. Até 
agosto de 2020, quando acaba a vacância da lei, a companhia estará em conformidade total com a legislação.

ÍNICIO DO 
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  Palestra e escovódromo na Fundação Gol de Letra
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ENERGIA  
(Kw/h em mil)

CONSUMO  
DE ÁGUA (ml)

1.128

1.388

1.025

2016 2017 2018

7.754
8.023

9.921

2016 2017 2018

SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA:  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Um dos elementos centrais para a companhia alcançar um bom desempenho ambiental é trabalhar em um 
edifício-sede certificado em matéria de ecoeficiência. 

O condomínio, onde está baseada a matriz da empresa, conta com diversas tecnologias que contribuem para 
minimizar o uso de recursos naturais. Um deles é o sistema inteligente de ar-condicionado e exaustão, que 
reduz a quantidade de equipamentos ligados fora dos horários de pico, quando há menor demanda. Outra 
solução importante é uma usina interna, que fica regularmente ativa no período noturno para gerar otimiza-
ção sustentável de recursos. 

Ao longo do ano, foram implantadas outras tecnologias nos escritórios para redução do consumo. A empresa 
instalou sensores de movimentos em todas as salas e corredores e limitou o uso dos equipamentos de acordo 
com o horário - os monitores passaram a se autodesligar quando não estão mais sendo utilizados. Além disso, 
substituiu as lâmpadas fluorescentes e incandescentes de todos os andares por LED, muito mais eficientes.

A OdontoPrev também investiu na conscientização para uso racional dos recursos naturais.  Ao longo do ano, 
promoveu três campanhas na sede e nas filiais da companhia, nos consultórios da rede credenciada e nas 
residências dos colaboradores da Empresa.

Com todas essas iniciativas, o consumo de energia em 2018 teve uma queda importante em comparação 
ao ano anterior. O consumo total foi de 1.025 kW/h, uma redução de 26% em relação a 2017. 

CONSUMO DE ÁGUA  
GRI DMA ÁGUA, 303-1, 303-3

O edifício-sede da OdontoPrev tem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na qual a água é tratada para 
ser reutilizada no sistema de irrigação das áreas verdes do edifício, com fins sanitários e como reserva de 
combate a incêndios. 

O processo de tratamento da água na ETE se mostra eficaz. Durante a reciclagem, cerca de 25% da água 
se perde por evaporação, e praticamente todo o restante é reaproveitado. Do total da água utilizada pela 
OdontoPrev, 72% é reciclada e reutilizada. O lodo residual do tratamento do esgoto é devidamente des-
cartado.  

O controle do consumo de água é feito pelo condomínio, que envia um relatório mensal para acompanha-
mento de gastos e identificação de eventuais problemas, como vazamentos.  Em 2018, foram consumidos 
9.921,m3 provenientes de abastecimento público, um aumento de 24% em relação a 2017. 

A 
Gestão Ambiental realizada pela Odon-
toPrev foca em quatro aspectos princi-
pais:  energia, água, emissões de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) e gestão de resíduos.

Para trabalhar esses aspectos, a empresa usa uma 
abordagem que consiste em reduzir o consumo por 
meio de campanhas de conscientização e tecno-
logias mais eficientes; reutilizar ou reciclar quando 
possível; e mensurar os impactos à natureza para 
neutralizá-los com programas de compensação.

ÍNICIO DO 
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CUIDANDO DOS GASES DE EFEITO ESTUFA 
GRI DMA EMISSÕES, 305-1, 305-2

EMISSÕES DE CO2

(toneladas)

730

960

684

2016 2017 2018

Neutralização de carbono
Desde 2008, a OdontoPrev conta com o auxílio de uma 
consultoria ambiental para o monitoramento da emissão de 
carbono proveniente do consumo de energia, do deslocamento 
de seus colaboradores (terrestre ou aéreo), do combustível de 
fretes. Com base nos cálculos, a consultoria quantifica o número 
de árvores a serem plantadas, de forma a neutralizar o carbono 
equivalente e compensar as emissões de gases de efeito estufa. 
Desde o início do projeto, foram plantadas 13.277 árvores.

O controle dos dados evidencia que a empresa está 
em trajetória positiva. Em 2018, emitiu 79 toneladas 
de CO2e (Escopo 1), ou 60% a menos que em 2017.

Já para o Escopo 2 e 3, o inventário mediu as emis-
sões associadas à aquisição de eletricidade, viagens 
aéreas e terrestres. E também nesse grupo foi de-
tectada uma melhora relevante. Ao longo do ano, 
a OdontoPrev contabilizou 605 toneladas de CO2 
(Escopo 2 e 3), 21% a menos do que no ano anterior.

No total, as operações da OdontoPrev emitiram 684 
toneladas de CO2 em 2018, uma redução de 29% em 
relação ao ano anterior. O resultado reflete uma melho-
ra de desempenho generalizada decorrente dos esfor-
ços de inovação para a ecoeficiência e disseminação 
do conceito de consumo consciente. Foram notados 
avanços como menor consumo de energia, redução 
de envio físico de materiais e queda nos deslocamen-
tos de colaboradores por veículos automotores.

O aumento dos GEE presentes na atmosfera é um 
dos fatores críticos para o processo de mudanças 
climáticas. Por isso, toda empresa comprometida 
com a Sustentabilidade é responsável por fazer uma 
gestão rigorosa das suas emissões desses gases.

O primeiro passo é elaborar um inventário de GEE, 
que leva em conta dois tipos de emissão. As emis-
sões diretas, que ocorrem em propriedades da em-
presa, são chamadas tecnicamente de Escopo 1; já 
as indiretas, que correm em propriedade de tercei-
ros, são nomeadas Escopo 2 e 3.

No seu inventário, na seção que trata do Escopo 1, a 
OdontoPrev contabilizou as emissões ocorridas no 
seu edifício-sede, referentes aos seguintes fatores: 
a combustão de diesel do gerador de eletricidade; 
os gases dos extintores; e os efluentes prediais. 

   Mudas nativas plantadas no Parque Cândido Portinari em São 
Paulo - SP para compensar a emissão de gases de efeito estufa
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GESTÃO DE RESÍDUOS 
GRI DMA MATERIAIS, 301-1, DMA EFLUENTES E RESÍDUOS, 306-2

Uma atuação ambiental completa inclui fazer a gestão dos resíduos sólidos. Só assim é possível realizar a 
destinação correta desses resíduos e mensurar o volume de cada período para traçar planos de melhoria. 

Na OdontoPrev, o lixo produzido na sede é destinado a uma empresa terceirizada, que o recicla e o 
inventaria. A companhia contratada é especializada nesse serviço e possui o Cadri (Certificado de 
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) devidamente atualizado. 

Emitido pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo), 
o Cadri é o certificado que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais de 
reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final. 

Entre as práticas da OdontoPrev para tratamento de resíduos estão a reciclagem de materiais de es-
critório, peças de comunicação antigas, como monitores, teclados de computadores e folhetos. Outros 
materiais utilizados em volume expressivo são copos plásticos e papéis sulfite. Todo o papel A4 adqui-
rido é proveniente de reflorestamento, com certificado. 

Além de reciclar, a companhia adota tecnologias que ajudam a reduzir a geração de resíduos. É o caso 
da inclusão de senhas no sistema de impressoras, realizada em 2018. Medidas dessa natureza, combi-
nadas com campanhas de consumo consciente, resultaram em uma drástica redução de descarte de 
papel, como mostra o gráfico abaixo. 

MATERIAS RECICLADOS (Kg)
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Material reciclado 2016 2017 2018
Variação 

2018x2017

Descarte de Papel (kg) 14.227 7.882 3.117 -60%

Descarte de Plástico (kg) 2.970 2.793 3.344 +20%

Descarte de Alumínio (kg) 31 323 58 -82%

Descarte de Vidro (kg) 97 154 24 -84%

   Lixeiras para descarte correto - Matriz OdontoPrev
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APOIO À CADEIA DE VALOR:

A preocupação da OdontoPrev com os impactos 
no meio ambiente não se esgota nas atividades 
desenvolvidas diretamente pelas suas equipes no 
edifício-sede.  A empresa criou ferramentas e pro-
cessos que possibilitam a economia de recursos na-
turais também nas atividades da rede credenciada.

Uma das iniciativas nessa linha é oferecer recursos 
para incentivar o envolvimento dos cirurgiões-dentis-
tas em ações que consumam menos energia e menos 
materiais radiológicos, além de emitirem menos GEE. 

Entre as ferramentas que contribuem para isso es-
tão o Aplicativo Rede UNNA, o Arquivo Digital, o 
Portal Rede UNNA e o Uploader de imagens ra-
diológicas. As plataformas permitem, por exem-
plo, transferência de imagens e exames, além de 
manutenção on-line de informações de tratamen-
tos dos pacientes. 

Outra iniciativa é a reciclagem de amálgama. O 
amálgama é um material usado como restaurador 
por cirurgiões-dentistas, e composto por metais 
pesados e tóxicos, como o mercúrio e a prata. 
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 (Univer-
sidade de São Paulo) e com a rede credenciada de 
cirurgiões-dentistas para o desenvolvimento de 
novas tecnologias para tratamento do amálgama.

O projeto envolve negociação com órgãos públicos 
das áreas de saúde e meio ambiente, como Cetesb, 
Ipem (Instituto de Pesquisas e Medidas) e Secreta-
ria de Saúde de São Paulo. 

Desde o início do projeto, em 2005, cerca de 3.100 
cirurgiões-dentistas credenciados aderiram à ini-
ciativa e já enviaram 18 quilos de amálgama, a par-
tir dos quais foram reciclados aproximadamente 8 
quilos de mercúrio e de prata.

69%

84%

89%

31%

16%

11%

2016

2017

2018

PROPORÇÃO DE IMAGENS RECEBIDAS 
POR CANAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS

Meios digitais
(uploader de radiológicas,
portal ou aplicativo Rede UNNA)

Correio ou 
malote

6.037.550

9.524.632

11.477.248
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Paralelamente aos programas de gestão ambiental, 
a OdontoPrev desenvolve uma série de ações so-
ciais, que tornam sua atuação mais completa e ali-
nhada ao conceito de Tripple Bottom Line. A maior 
parte usa a expertise e a vocação da empresa no 
setor de Odontologia para apoiar pessoas e comu-
nidades em estado de vulnerabilidade social. 

Uma das iniciativas consiste em ajudar instituições 
beneficentes parceiras a criar projetos com foco em 
saúde bucal para crianças carentes. Em 2018, a Em-
presa apoiou 20 instituições nos estados de São Pau-
lo e Rio de Janeiro, que atendiam 6.854 crianças. 

A companhia também oferece atendimento odon-
tológico gratuito, por meio da rede credenciada, a 
crianças carentes que participam das atividades de 
ONGs parceiras. O beneficiário recebe uma cartei-
rinha de associado da OdontoPrev e tem garantida 
assistência odontológica e ortodôntica até atingir a 
maioridade, ou enquanto participar de projetos das 
ONGs. Em 2018, foram encerrados cerca de 6.700 
tratamentos, com investimento de R$ 115 mil. 

Outra forma de promover um impacto positivo a 
partir da vocação da empresa é por meio do da 
formação de multiplicadores, no qual líderes co-
munitários, agentes de saúde, familiares e voluntá-
rios das comunidades em que a OdontoPrev atua 
são preparados para falar sobre prevenção e saúde 
bucal na região onde moram. Desde 2014, o pro-
grama já formou 1.149 multiplicadores.

De maneira complementar a todas essas iniciativas, 
a OdontoPrev promove campanhas de prevenção, 
que disseminam a importância de bons hábitos na 
prevenção de problemas de saúde bucal, por meio 
de atividades lúdicas e ensino da escovação cor-
reta em “escovódromos”. A atuação é focada em 
crianças e adolescentes das comunidades atendi-
das pela OdontoPrev. 

INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS 
APOIADAS

TRATAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS 
GRATUITOS

17

2.709

18

6.000

20

6.700

2016

2016

2017

2017

2018

2018

AÇÕES SOCIAIS 

   Palestra e escovodromo na Fundação Gol de Letra
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Em média, 1.050 crianças participaram de cada um 
dos sete eventos de educação odontológica reali-
zados em 2018.. Além dos ensinamentos, os even-
tos contam com brincadeiras educativas, refeições, 
entregas de presentes e bate-papos com os pais.  

O “escovódromo” foi montado, por exemplo, na uni-
dade de São Paulo da Fundação Gol de Letra , proje-
to social focado em educação, fundado pelos tetra-
campeões com a Seleção Brasileira Raí e Leonardo. 

Na ocasião, a OdontoPrev levou uma dentista para 
instruir crianças e pais sobre como realizar a esco-
vação. Os colaboradores da empresa entregaram 
aos participantes um kit de pasta de dente e esco-
va e ajudaram a realizar a escovação. O número de 
crianças atendidas chegou a 150.

Ao longo do ano, ainda foram realizadas seis pales-
tras para conscientização sobre a saúde bucal com 
as crianças e pais das instituições Instituto Ser+, 
Liga Solidária, Instituto Cejam, Fundação Tide Setú-
bal, Associação Internacional de Interesse a Huma-
nidade e da própria Gol de Letra.

Outra forma de ação social realizada em 2018 foi 
promover, entre os colaboradores da OdontoPrev e 
de outras empresas sediadas no mesmo condomí-
nio, o trabalho da Associação Fernanda Bianchini, 
uma companhia de ballet formada por bailarinas 
com deficiência visual. Por ocasião do Dia do Cego, 
a companhia apresentou um breve espetáculo de 
Natal - o clássico Quebra Nozes, que emocionou e 
sensibilizou os convidados. 

Solidariedade em Brumadinho
No início de 2019, quando a barragem de Brumadinho (MG) se rompeu, o Brasil viveu 
a dor de uma das mais graves tragédias ambientais e humanitárias da sua história. 
A comoção e o espírito de solidariedade que tomaram o País motivaram diversas 
organizações e voluntários a oferecem apoio às equipes de resgate e atendimento. 

Com o intuito de amenizar a dor das famílias, a OdontoPrev disponibilizou especialistas, 
tecnologia e informações para acelerar a identificação de vítimas. A empresa levantou 
e disponibilizou os prontuários eletrônicos das pessoas desparecidas que em algum 
momento tenham sido atendidas por um dos dentistas credenciados da rede. 

Em cumprimento ao protocolo da Especialidade de Odontologia Legal, a equipe 
de Gestão de Qualidade manteve contato com o IML (Instituto Médico Legal) de 
Belo Horizonte para identificar vítimas por meio da arcada dentária. A empresa 
ainda enviou odontolegista para analisar e organizar os prontuários.

Para apoiar a identificação de pessoas que não tinham histórico na rede 
credenciada, a OdontoPrev enviou um equipamento que facilitou o 
trabalho das equipes no processo de digitalização de imagens. 

A ação de solidariedade contou com apoio da Azul Linha Aéreas, 
que transportou os materiais de forma ágil e gratuita.

   Palestra 
ministrada pela 

Dra. Telma na 
Liga Solidária

   Dra. Maria Isabel de Oliveira - 
odontolegista
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COLABORADORES

H 
istoricamente, a visão da OdontoPrev sempre priorizou uma atenção es-
pecial com o público interno. A empresa entende que, sem o engajamen-
to e a capacitação dos colaboradores, não teria sido possível alcançar a 

liderança em planos odontológicos e construir uma história de mais de 30 anos 
de conquistas. 

A companhia encerrou 2018 com 1.601 colaboradores. No total, 61% das posi-
ções de liderança eram ocupadas por mulheres, o que evidencia o compro-
metimento da empresa em promover a igualdade de gênero no ambiente 
de trabalho. A maior parte da equipe está concentrada na sede, em Barueri, 
região metropolitana de São Paulo.

TOTAL DE COLABORADORES  
POR GÊNERO (somente Odontoprev)

2
0

17

TOTAL 1.561

MULHERES 1.141 HOMENS 420

2
0

16

TOTAL 1.456

MULHERES 1.091 HOMENS 365

2
0

18

TOTAL 1.601

MULHERES 1.202 HOMENS 399

DIVISÃO DOS  
COLABORADORES PRÓPRIOS  
POR CATEGORIA FUNCIONAL

(somente Odontoprev)

TOTAL DE COLABORADORES  
PRÓPRIOS  
POR PERÍODO DE TRABALHO 

(somente Odontoprev)

PERÍODO INTEGRAL

2
0

16

TOTAL 858

MULHERES 598 HOMENS 260

2
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17

TOTAL 826

MULHERES 550 HOMENS 276

2
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18

TOTAL 886

MULHERES 606 HOMENS 280

MEIO PERÍODO

2
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TOTAL 598

MULHERES 493 HOMENS 105

2
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TOTAL 735

MULHERES 591 HOMENS 144
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TOTAL 715

MULHERES 596 HOMENS 119
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MULHERES HOMENS

PERCENTUAL DO TOTAL  
DE COLABORADORES  
POR CATEGORIA FUNCIONAL 

(somente Odontoprev)

APOIO

79%

81%

21%

19%

GESTÃO

59%

61%

41%

39%

ESPECIALISTA

67%

68%

33%

32%

SUPORTE

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

77%

79%

23%

21%
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MAIS DIVERSIDADE

Em junho do último ano, os colaboradores criaram 
o Grupo de Diversidade da OdontoPrev, cujo objeti-
vo é discutir e propor formas de tornar o ambiente 
da empresa mais inclusivo e diverso. Em apenas um 
semestre, já foram realizadas sete reuniões presen-
ciais e inúmeros debates pelo grupo.  Desse início 
de atividades já resultaram duas ações concretas, 
que foram um comunicado interno e uma palestra 
introdutória sobre diversidade. As iniciativas tiveram 
o intuito de colocar o assunto em evidência para to-
dos os colaboradores e reforçar o compromisso da 
companhia com o tema.

EQUIDADE DE GÊNERO  
E EMPODERAMENTO FEMININO

Em 2018, a OdontoPrev deu mais um importante 
passo para a promoção da igualdade de gênero: a 
empresa se tornou signatária dos Princípios de Em-
poderamento das Mulheres, criados em 2010 pela 
Organização das Nações Unidas e Pacto Global.

Assim, a Companhia passou a fazer parte de um 
grupo de mais de 1.700 empresas ao redor do mun-
do (155 destas no Brasil) que assumiram publica-
mente o compromisso de empoderar as mulheres 
e promover a igualdade de gênero no local de tra-
balho, na sua cadeia de valor e nas comunidades 
onde atuam.

A medida encontra respaldo nas práticas já ado-
tadas pela OdontoPrev. Entre elas, o apoio e su-
porte para as mulheres grávidas ou que retornam 
da licença-maternidade; o critério único, indepen-
dente de gênero, para recrutamento, avaliação de 
performance, treinamento, mentoria e retenção; e 
igualdade salarial para gêneros em mesma posição.

No último ano, cerca de 75% do quadro de colabo-
radores era formado por mulheres, assim como 42% 
dos profissionais da rede de dentistas credenciados. 

UMA EMPRESA QUE  
INVESTE EM TALENTOS

Para a OdontoPrev, é essencial investir no desen-
volvimento dos colaboradores. Por isso, a empre-
sa possui uma Política de Treinamento, que es-
tabelece normas, critérios e procedimentos que 
sirvam de referência para o gestor. Anualmente, 
os gestores das áreas fazem o diagnóstico da 
necessidade de treinamentos, no intuito de iden-
tificar as demandas e necessidades de desen-
volvimento, tanto no aspecto técnico quanto no 
comportamental. O calendário anual é divulgado 
a todos os colaboradores.

Em 2018, uma das principais iniciativas de capa-
citação foi o lançamento da Nova Universidade 
OdontoPrev. A plataforma online, que disponibiliza 
dezenas de cursos para os colaboradores, foi re-
desenhada e ganhou novas funcionalidades. Entre 
elas, a recompensa em pontos para quem realizar 
cursos e participar de palestras. Os pontos podem 
ser acumulados e trocados por prêmios. Outra ino-
vação foi a chegada da seção denominada “Explore 
seu Conhecimento”, na qual o colaborador pode ter 
acesso aos links que direcionam para cursos gra-
tuitos em renomadas instituições de ensino, como 
FGV, USP e Fundação Bradesco.

O objetivo da empresa com o e-learning é possi-
bilitar o desenvolvimento das competências e dos 
conhecimentos técnicos dos colaboradores, respei-
tando as suas disponibilidades. Para isso, há cursos 
obrigatórios e facultativos. Entre os compulsórios, 
gestão ética, integração, segurança da informação, 
Sustentabilidade e compliance. 

Para incentivar o aprendizado, a empresa ainda 
disponibiliza aos colaboradores um acervo com 
mais de 400 livros (físicos e e-books). Além disso, 
mantém 65 parcerias vigentes com instituições 
de ensino, que oferecem descontos em cursos de 
graduação, pós-graduação, MBA, cursos técnicos 
e de idiomas para os colaboradores.

Com o lançamento da Universidade OdontoPrev, 
a grade de cursos e treinamentos da empresa foi 
otimizada, de maneira a facilitar o acesso dos co-
laboradores e gerar mais eficiência. Isso implicou a 
migração de diversos treinamentos da modalidade 
presencial para a modalidade virtual.

CARGA HORÁRIA  
DE TREINAMENTOS (horas)

REDE CREDENCIADA

GESTÃO

ESPECIALISTA

2017

2017

2018

2018

4.930

2.831

8.650

7.715

SUPORTE

2017

2018

4.840

4.681

APOIO

2017

2018

19.587

13.610

67% FEMININO

33% MASCULINO

   Treinamento da Central de Atendimento ministrado pela Mariana Barbosa - Líder de Atendimento

28,8 MIL
HORAS 

DE TREINAMENTO 
ONLINE E PRESENCIAL

71%
DOS COLABORADORES 

REALIZARAM CURSO 
DE CONDUTA ÉTICA. 
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Mais iniciativas  de capacitação em destaque 
 
 Liga dos Multiplicadores Programa de treinamento que une colaboradores que são 
referência em determinados conhecimentos e que estão dispostos a compartilha-los 
com outras pessoas. Em 2018, 25 profissionais participaram como multiplicadores. 

Mesa Redonda de RH Encontro que conta com gestores de RH das maiores empresas 
do Brasil. O objetivo é compartilhar tendências de mercado, trocar experiências e 
apresentar cases. Em 2018, um dos temas foi “A diversidade nas empresas”. 

3ª Semana da Educação OdontoPrev A empresa recebeu 24 parceiros educacionais, 
de Graduação, Pós-Graduação e MBA, Idiomas e Cursos Técnicos, na matriz e em 
5 filiais. Na ocasião, foram concedidos descontos de até 50% para realização de 
cursos, sendo que alguns eram extensíveis aos familiares dos colaboradores.

Projeto Insper A OdontoPrev foi objeto de estudo de um projeto de alunos do Insper, fruto 
de uma parceria entre a empresa e a instituição de ensino. Os estudantes mergulharam na 
empresa para analisar uma questão específica. Ao final, chegaram a conclusões importantes, 
que apontaram possíveis melhorias para 2019. Foi uma forma de receber um olhar ‘de 
fora’ e ter o modelo corporativo testado com ferramentas acadêmicas e estatísticas.

Cursos de idiomas Programa de incentivo que prevê reembolso de até 70% do valor  
das mensalidades.

DE OLHO EM  
QUEM ESTÁ COMEÇANDO

A Companhia também investe no acesso de jovens 
talentos ao mercado de trabalho. Uma das iniciati-
vas que cumprem essa função é o Programa de Es-
tágio, realizado em parceria específica com a Uni-
versidade de São Paulo. Por meio dessa iniciativa 
pioneira, estudantes são selecionados para integrar 
a equipe de estagiários. 

Além de estudantes de Odontologia, o programa 
prevê oportunidades para alunos de outros cursos, 
como Administração, Direito, Marketing, Psicologia 
e Tecnologia da informação.

 O processo seletivo envolve triagem, testes on-line, 
entrevistas individuais, dinâmicas e painel final. O 
programa contribui para o desenvolvimento profis-
sional de estudantes e sua capacitação para a en-
trada no mercado de trabalho. Não por acaso, 75% 
dos estagiários cujos contratos se encerraram em 
2018 foram efetivados pela empresa. 

Outra iniciativa voltada ao público que inicia sua 
carreira é o Jovens Empreendedores, programa de 
recrutamento e desenvolvimento de jovens recém-
-graduados, com duração de um ano. A ação esti-
mula os participantes a desenvolverem uma visão 
sistêmica e abrangente da empresa. 

Os Jovens que participam do programa conduzem 
projetos multidisciplinares, são estimulados a parti-
cipar de processos de decisões estratégicas e encer-
ram o ciclo prontos para assumir cargos de respon-
sabilidade, como analistas e consultores sêniores.

Em 2018, 4 recém-formados entraram no progra-
ma. Desde sua criação, em 2010, 36 Jovens foram 
contratados, sendo que 20 deles continuam na Em-
presa (55% de retenção). Há casos de participantes 
que ocupam hoje posições no nível gerencial. 

Um dos diferenciais da iniciativa é o trabalho de 
coa ching, por meio do qual os Jovens podem aper-
feiçoar competências ao longo de sessões indivi-
duais. Em linha com o objetivo da OdontoPrev de 
formar líderes, o processo de coaching busca in-
centivar o participante para que ele seja protago-
nista e assuma um papel de liderança no direciona-
mento de seu próprio projeto.

O Programa de Aprendizes, por sua vez, foi dese-
nhado para entregar uma capacitação completa 
com atividades EAD (Ensino a Distância) e presen-
ciais, com o objetivo de preparar o Jovem apren-
diz para seus futuros desafios e para a melhoria 
contínua de suas atividades cotidianas. No último 
ano, 33 aprendizes chegaram ao final do contrato, 
e 40% foram efetivados na empresa.

   Equipe de Auditoria Clínica
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COLABORADORES

Remuneração, Benefícios  
e avaliação de Desempenho:

Para facilitar a vida dos colaboradores, a Odon-
toPrev oferece comodidades em sua sede como 
ambulatório, posto de atendimento bancário e 
ônibus fretado.

Por ter muitas mulheres em seu quadro funcional, 
a empresa entende a necessidade da flexibilização 
de horários. Em 2018, 56 profissionais do gênero fe-
minino tiraram licença-maternidade – desse núme-
ro, 56 retornaram ao trabalho após o encerramento 
do benefício, a taxa de retenção é de 100% no re-
torno. Considerando as profissionais que retorna-
ram em 2017 e ao longo de 2018 completaram 12 
meses após o retorno da licença, 55 tiraram licença 
maternidade e 46 completaram 1 ano de retorno, 
ou seja, uma taxa de permanência de 84%.

Além da remuneração fixa, a companhia também 
oferece o ICP (Incentivo de Curto Prazo) a todos 
os colaboradores – exceto estagiários e aprendi-
zes; e o ILP (Incentivo de Longo Prazo) a cargos 
de alta gestão.

Para avaliar o desempenho dos profissionais, que 
é usado como pilar para o cálculo do PPR (Progra-
ma de Participação de Resultados), a OdontoPrev 
usa uma metodologia totalmente transparente. Por 
meio de uma plataforma eletrônica dedicada ao 
acompanhamento de seu desempenho, os colabo-
radores contratam suas metas anuais e os respecti-
vos gestores a homologam.

Os colaboradores também são avaliados em seis 
competências corporativas:  Eficiência e eficácia; 
Relacionamento; Visão ampla; Desenvolvimento; 
Compromisso com o resultado; e Inovação. 

Em 2018 a área de Desenvolvimento implementou 
a avaliação de competências nos modelos 360° 
(para cargos de gestão) e 270° (para Jovens Em-
preendedores). Cerca de 134 pessoas foram avalia-
das nesses dois formatos. 

Nessas metodologias, o colaborador não é apenas 
avaliado pelo seu gestor direto, mas também por 
seus pares, clientes internos e subordinados. A dife-
rença da 270° para a 360° é que no caso da primeira, 
não há subordinados, pois a pessoa não tem equipe. 

Oportunidades Internas:

Por valorizar seus profissionais, a OdontoPrev 
mantém o Programa de Oportunidade Interna, por 

meio do qual vagas abertas são divulgadas na em-
presa, antes de serem anunciadas externamente.  
O programa é visto como uma oportunidade de 
crescimento e é uma forma de motivação para os 
colaboradores.

Em 2018, aproximadamente 300 colaboradores 
participaram de processos seletivos do programa 
de oportunidades internas e 42 foram aprovados, 
assumindo uma nova responsabilidade.

Flávio Batista -  
Superintendente de Relacionamento. 
Naraiana Ramos - Gerente Comercial. 

Eduardo Caparroz - Supervisor Comercial
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COLABORADORES
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Clima Organizacional:

A OdontoPrev trabalha de forma contínua na melho-
ria do clima organizacional. Para isso, além de desen-
volver todas as ações já mencionadas, realiza anual-
mente uma pesquisa que mede o nível de satisfação 
e engajamento dos colaboradores. Essa iniciativa 
permite identificar as forças e fraquezas do relaciona-
mento com o público interno e estabelecer planos de 
ação para continuar evoluindo. A pesquisa é aplicada 
para 100% dos colaboradores e em 2018 alcançou 
88% de participação. 

O resultado da pesquisa de clima é apresentado 
anualmente a toda a organização, desde o Conselho 
de Administração, Diretoria até as equipes. Na última 
edição, os destaques foram temas como Relaciona-
mentos Organizacionais, Engajamento e Estratégia 
da Empresa, nos quais os resultados mostraram me-
lhorias importantes. 

Como reflexo do clima e da valorização dos profis-
sionais, o turnover ficou estável em 2018, na ordem 
de 7,4%, percentual considerado baixo na compara-
ção com o mercado. O índice apresentou leve au-
mento de 0,2 pontos percentuais em relação a 2017.

Apesar da conjuntura econômica exigente, não fo-
ram realizadas reestruturações no último ano, em 
linha com o entendimento de que a gestão de pes-
soas e a qualificação de colaboradores são estraté-
gicas para o negócio. 

ROTATIVIDADE  
DE COLABORADORES 

CONTRATAÇÕES DESLIGAMENTOS

Qualidade de Vida: 

A OdontoPrev promove iniciativas que buscam o 
bem-estar e a segurança da sua equipe. Uma de-
las é o Espaço Saúde, ambulatório médico, que fica 
integralmente disponível para atender aos colabo-
radores da matriz. Profissionais de outras unidades 
recebem orientações acerca de dúvidas pontuais 
por meio de contato telefônico ou eletrônico. Em 
2018, foram realizados 2.065 atendimentos médi-
cos ou de enfermagem.

O foco das ações de qualidade de vida é preventi-
vo. Por isso, a empresa promove palestras de saú-
de, que são realizadas mensalmente; campanhas 
de vacinação; e a Sipat (Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho), Mais de 1.214 co-
laboradores participaram das iniciativas realizadas 
durante a semana. 

O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal tam-
bém é de grande importância na busca pela qua-
lidade de vida. Por isso, a OdontoPrev mobilizou 
gestores para abordar a importância do controle 
das horas adicionais trabalhadas. 

Os gestores foram orientados com boas práticas para 
a redução das horas extras dos seus liderados através 
de emendas de feriado, aumento de dias para férias e 
saídas mais cedo em algum dia da semana.

Além dos colaboradores aproveitarem o tempo de 
descanso, a Odontoprev reduziu 25% das horas posi-
tivas do banco de horas e 42% dos casos considera-
dos “críticos” na quantidade de horas extras em 2018.
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ROTATIVIDADE  
DE COLABORADORES 
POR FAIXA ETÁRIA

CONTRATAÇÕES DESLIGAMENTOS

ATENDIMENTO MÉDICO  
E ENFERMAGEM

REALIZADAS 
MENSALMENTE

ESPAÇO SAÚDE

PALESTRAS  
DE SAÚDE

CAMPANHA  
DE VACINAÇÃO

SIPAT

MEDIÇÃO DE 
BIOIMPEDÂNCIA

GYMPASS
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RESULTADOS E  
CRIAÇÃO DE VALOR

08

  Dra. Raquel Naressi - Auditoria Clínica
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E 
m 2018, a OdontoPrev deu continuidade ao 
seu histórico de crescimento e criação de 
valor sustentável. Desde o IPO, a receita lí-

quida cresceu a uma taxa de 19,8% ao ano, o que a 
levou de R$ 182 milhões para R$ 1,5 bilhão. 

O desempenho em 2018 foi marcado pela expansão 
da receita; crescimento do número de beneficiários, 
a aquisição da Odonto System; redução da sinistra-
lidade; e expansão da margem EBITDA. 

Esses aspectos contribuíram para que a empre-
sa alcançasse um lucro líquido de R$285 milhões 
(evolução de 16% sobre o ano anterior) e uma mar-
gem líquida de 17,9%, a melhor da década. 

A empresa ainda apresentou estrutura de capital 
bastante sólida: fechou o período com cerca de 
meio bilhão de reais em caixa, sem dívidas. 

Receita
líquida

R$ milhões

Tíquete
médio

R$/membro/ 
mês

Beneficários

Mil

Sinistralidade

%

EBITDA
Ajustado

R$ milhões

Margem
EBITDA

%

Lucro
líquido

R$ milhões

Caixa
líquido

R$ milhões

Remuneração
aos acionistas

R$ milhões

2006 182 12,25 1.492 46,7 46 25,1 17 205 16

2007 259 12,53 2.113 43,0 60 23,3 48 210 16

2008 318 12,07 2.460 44,3 76 23,9 55 201 40

2009 382 12,80 4.175 44,0 81 21,1 59 539 200

2010 685 12,87 4.978 47,7 154 22,4 121 133 352

2011 835 13,66 5.533 48,2 208 24,9 145 208 160

2012 955 14,33 5.976 49,2 227 23,8 146 218 160

2013 1.070 15,22 6.172 47,7 273 25,5 188 257 206

2014 1.156 16,07 6.316 46,2 305 26,4 195 266 214

2015 1.250 17,04 6.409 46,6 327 26,2 221 334 221

2016 1.365 18,58 6.267 49,1 300 22,0 216 443 173

2017 1.437 19,66 6.309 45,7 352 24,5 245 508 247

2018 1.592 20,43 7.230 44,1 415 26,1 285 497 173

Contexto econômico e setorial
A economia brasileira repetiu em 2018 o desempenho do ano anterior: 
um crescimento moderado, de 1,1%. A expansão foi garantida pela 
alta de 1,3% do setor de serviços, que responde por 75,8% do PIB. 
A taxa média de desemprego seguiu elevada, em 12,3%, mas com 
uma melhora de 0,4 ponto percentual na comparação com 2017. 

O segmento de planos odontológicos, por sua vez, mostrou 
força e cresceu  em número de beneficiários. Com um avanço 
superior a 6%, ultrapassou a marca de 24 milhões de vidas.  
Apesar do aumento expressivo, os dados da ANS evidenciam 
que a penetração do mercado de planos dentais ainda é baixa no 
País.  Ao final de 2018, alcançava pouco mais de 11% da população 
brasileira, o que indica que há importantes oportunidades 
de crescimento do setor para as próximas décadas. 

   Fernanda Passos - Compras
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Confira os destaques do desempenho de 2018:

RECEITAS:

A OdontoPrev apresentou receita líquida de R$ 1.592 milhões em 2018, uma 
evolução anual de 10,8%, com destaque para os segmentos massificados, que 
crescerem 19% no ano, e representaram 38% da receita total, versus 25% quatro 
anos atrás.

BENEFICIÁRIOS DA ODONTOPREV (mil)

555
667 642

978

20162015 2017 2018

P
L

A
N

O
S

 I
N

D
IV

ID
U

A
IS

851 904 963 1.112

20162015 2017 2018
P

M
E

5.003
4.696 4.704

5.140

20162015 2017 2018

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

6.409
6.267 6.309

7.230

20162015 2017 2018

T
O

T
A

L

BENEFICIÁRIOS:

Em 2018, a empresa apresentou adições líquidas em todos os segmentos. No 
ano, OdontoPrev conquistou 921 mil novas vidas, a melhor performance desde 
2009. O desempenho foi impulsionado pela aquisição da Odonto System, que 
respondeu por 634 mil novos beneficiários. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RECEITA LÍQUIDA - AQUISIÇÕES E PARCERIAS (R$ milhões)

182

685

1.156

318

955

1.365

259

835

1.250

382

1.070

1.437

1.592

IPO
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SINISTRALIDADE:

Um dos destaques foi o nível de sinis-
tralidade anual, de 44,1%, abaixo dos 
45,7% observados em 2017. A melhora 
está associada à crescente participação 
de produtos de maior valor agregado 
na composição da receita, com custos 
competitivos, além da consolidação da 
adquirida Odonto System a partir do 
mês de agosto. 

EBITDA:

Em 2018, a geração de caixa, medida 
pelo EBITDA ajustado, totalizou R$ 415 
milhões, 18,1% superior a 2017, com ex-
pansão da margem EBITDA, de 24,5% 
para 26,1%.

SOLIDEZ E RETORNO PARA OS 
ACIONISTAS:

Em 2018, a OdontoPrev superou a mar-
ca de 10 mil acionistas, uma alta de 88% 
em relação ao ano anterior. O retorno 
total para os acionistas, desde o IPO, 
pode ser conferido no gráfico. 

DEMONSTRATIVO DO VALOR  
ADICIONADO (DVA):

O DVA visa evidenciar a riqueza gera-
da pela OdontoPrev e sua distribuição 
aos segmentos da sociedade, repre-
sentados por acionistas, colaborado-
res, instituições financeiras e governo. 
A distribuição desse valor aconteceu 
conforme a tabela. 

RETORNO TOTAL AOS ACIONISTAS ODONTOPREV DESDE IPO EBITDA AJUSTADO DESDE O IPO

(R$ milhões e % ROL)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

(em R$ mil) 2018 2017

Receitas 1.628.773 1.447.849

Insumos adquiridos de terceiros -949.954 -884.327

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 678.819 563.522

Retenções -15.984 -8.183

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 662.835 555.339

Valor adicionado recebido em transferência 38.078 176.881

 (=) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 700.913 732.220

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 700.913 100% 732.220 100%

Pessoal 136.296 19,4% 119.853 16,4%

Impostos, taxas e contribuições 253.299 36,1% 85.685 11,7%

Remuneração de capitais de terceiros 17.479 2,5% 13.439 1,8%

Remuneração de capitais próprios 285.277 40,7% 502.830 68,7%

Outorga de opção de ações 8.562 1,2% 10.413 1,4%
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Caro leitor,

Encerramos 2018 orgulhosos dos avanços conquistados e entusiasmados para 
prosseguir em trajetória de crescimento sustentável e inovação. Para isso, no 
novo ciclo, vamos orientar nossas atividades por algumas diretrizes.

A primeira é o aprofundamento da cultura digital. Temos a mais absoluta con-
fiança de que esse é o caminho para o futuro, e que a tecnologia e o pionei-
rismo vão continuar a nos trazer ganhos de eficiência, inteligência comercial e 
desempenho socioambiental.

A segunda será colocar luz na ampliação da escala e capilaridade de nosso 
portfólio de produtos, com diferenciais únicos de qualidade, canais de distribui-
ção, e práticas diferenciadas de Governança Corporativa.

Temos convicção que o modelo único de negócios da OdontoPrev, plataforma 
proprietária de tecnologia, canais exclusivos de distribuição e cultura de em-
preendedorismo e inovação nos levarão a ter cada vez mais sucesso na missão 
de aproximar a sociedade da Odontologia de qualidade. 

Convido você a nos acompanhar nessa jornada, e sorria conosco!

Rodrigo Bacellar 
Diretor- PresiDente oDontoPrev

VISÃO DE

FUTURO 

VISÃO DE FUTURO

   Dra. Giuliana Vieira de Souza Toia - Auditoria Clínica
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MATERIALIDADE

O Relatório de Sustentabilidade de 2018 da OdontoPrev foi produzido com 
base nas diretrizes-gerais do Global Reporting Iniciative (GRI), organização 
internacional que é a principal referência em relatos corporativos no mun-
do.  O documento atende à modalidade GRI Standards.

Para construir o Relatório, a companhia pautou os temas de acordo com  es-
tudo de materialidade realizado em 2016. À época, uma equipe especializada 
ouviu os mais diversos públicos da empresa para construir uma matriz, cuja 
função é identificar quais são os temas mais relevantes na sua operação do 
ponto de vista da Sustentabilidade. 

O estudo mapeia os principais impactos gerados pela operação da Odon-
toPrev para dois grandes públicos. Um deles, chamado de Público Interno, 
abrange acionistas, colaboradores, clientes corporativos, a rede credencia-
da e os beneficiários. O outro, nomeado Público Externo, contempla forne-
cedores, imprensa, comunidade acadêmica e sociedade civil.

As informações contidas na matriz e no Relatório de Sustentabilidade di-
zem respeito a todas as empresas e marcas que em 31 de dezembro de 
2018 faziam parte do Grupo OdontoPrev. 

Para obter informações sobre os dados inseridos ou esclarecer eventuais  
dúvidas, acesse o site:  www.odontoprev.com.br/ri ou entre em contato 
pelo e-mail ri@odontoprev.com.br.

MATERIALIDADE

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

• Acionistas 
• Beneficiários 
• Clientes Corporativos 
• Colaboradores 
• Rede credenciada

Público externo 
(PE) para o qual o 
tópico é material

•  Comunidade 
acadêmica

• Fornecedores
• Imprensa
• Sociedade civil

PRESENÇA NO 
MERCADO

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

Indicadores: 
202-1, 202-2

TREINAMENTO 
E EDUCAÇÃO

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

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

SAÚDE E 
SEGURANÇA NO 
TRABALHO

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

Indicadores: 
403-2, 403-4

DESEMPENHO 
ECONÔMICO

(ex.: valor gerado 
e distribuído)

Indicadores: 202-1

SAÚDE E 
SEGURANÇA  
DO CLIENTE

(ex.: percentual 
de categorias de 
produtos e serviços 
significativas para as 
quais são avaliados 
impactos na saúde e 
segurança buscando 
melhorias)

Indicadores: 416-1

PRIVACIDADE 
DO CLIENTE

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

Indicadores: 418-1

TRABALHO INFANTIL

(ex: operações 
e fornecedores 
identificados como 
de risco para a 
ocorrência de casos 
de trabalho infantil 
e medidas tomadas 
para contribuir para 
a efetiva erradicação 
do trabalho infantil)

Indicadores: 408-1

NÃO DISCRIMINAÇÃO

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

Indicadores: 406-1

EMPREGO

(ex.: benefícios 
oferecidos a 
funcionários, taxa de 
retorno ao trabalho 
após licença-
maternidade) 

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

COMBATE À 
CORRUPÇÃO

(ex.: número total 
e percentual de 
operações submetidas 
a avaliações de 
riscos relacionados 
à corrupção e os 
riscos significativos 
identificados)

Indicadores: 205-
1, 205-2, 205-3
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MATERIALIDADE

CONFORMIDADE

(ambiental e social 
– multas e sanções 
não monetárias 
devido a não 
conformidades com 
leis e regulamentos)

Indicadores: 
307-1, 419-1

EFLUENTES E 
RESÍDUOS

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

Indicadores: 306-2

ROTULAGEM 
DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS

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

Indicadores: 102-
43, 102-44

COMUNIDADE 
LOCAL/ IMPACTOS

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

Indicadores: 413-1

MECANISMOS 
DE QUEIXAS E 
RECLAMAÇÕES

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

Indicadores: 103-2

COMUNICAÇÕES 
DE MARKETING

(ex.: venda de 
produtos proibidos 
ou contestados)

Indicadores: 417-3

CONCORRÊNCIA 
DESLEAL 

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

Indicadores: 206-1

PESQUISA E 
SATISFAÇÃO 
DO CLIENTE

(ex.: principais 
resultados de 
pesquisas de 
satisfação do 
cliente realizadas 
no período)

Indicadores: 102-
43, 102-44

DIVERSIDADE E 
IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADE

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

Indicadores: 
405-1, 405-2

LIBERDADE DE 
ASSOCIAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA

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

Indicadores: 407-1

INVESTIMENTOS 
E AVALIAÇÃO 
NO CONTEXTO 
DOS DIREITOS 
HUMANOS

(ex.: número total 
e percentual de 
acordos e contratos 
de investimentos 
significativos 
que incluem 
cláusulas de 
direitos humanos)

Indicadores: 
412-2, 412-3

AVALIAÇÃO DE 
FORNECEDORES

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

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

ÁGUA

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

Indicadores: 
303-1, 303-3

MATERIAIS

(ex.: consumo 
de materiais, 
reciclagem)

Indicadores: 303-1

ENERGIA

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

Indicadores: 
302-1, 302-4

EMISSÕES

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

Indicadores: 305-2

TRABALHO 
FORÇADO OU 
ANÁLOGO AO 
ESCRAVO

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

Indicadores: 409-1

ÍNDICE



Relatório de Sustentabilidade | 2018

RESULTADOS E CRIAÇÃO DE VALOR

OdontoPrev | 45


	Button 2: 
	Button 3: 


