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RELATÓRIO ANUAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 2021
Senhoras e senhores cooperados da Uniodonto de São José dos Campos:

Trazemos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária dos cooperados da Uniodonto de São 
José dos Campos, relatório que espelha as atividades da Cooperativa durante o ano de 2021.

Mantivemo-nos fiéis às metas do planejamento estratégico, sempre tendo como foco o objetivo 
principal da Cooperativa, que é o de atender seu cooperado, proporcionando-lhe trabalho em seu 
consultório e o remunerando adequadamente.

A Uniodonto de São José dos Campos mantém-se líder de mercado no segmento de planos odontológicos na 
região, sendo referência no Sistema, em nível nacional.

A Singular está localizada no Vale do Paraíba paulista, região caracterizada como grande polo industrial do 
país, com diversas empresas de grande porte, além de abrigar o maior complexo aeroespacial da América 
Latina.

ÁREA COMERCIAL

Foram registrados 16.688 atendimentos de urgência no Atendimento 24 horas em SJCampos.
Atendimento 24 horas

158.381
beneficiários

366*

cirurgiões-dentistas
2.860
empresas 
contratantes

*Exclusivamente da Uniodonto de São José dos Campos

82*

colaboradores 
diretos

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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ECONÔMICO E FINANCEIRO

Encerramos o ano com o total de ingressos 
de R$ 57.540.387,55, aplicações financeiras 
da ordem de R$ 14.573.475,69, com um 
patrimônio líquido de R$ 19.805.085,91. Sobras 
à disposição da AGO: R$ 2.432.589,86.

Resultado do 
Exercício Social

Não houve reorganização e/ou alterações 
societárias no período de 2021.

Reorganizações 
societárias e/ou 
alterações de controle 
direto ou indireto

Segundo a legislação das cooperativas 
não há acordo de acionistas em 
sociedades cooperativistas.

Resumo dos acordos 
de acionistas

A legislação cooperativista não 
prevê a emissão de debêntures.

Emissão de debêntures

Não há sociedades coligadas 
e controladas pela operadora.

Investimentos da 
companhia em sociedades 
coligadas e controladas 
e mencionar as 
modificações ocorridas 
durante o exercício

Tratando-se de uma cooperativa, a 
destinação das sobras é definida pela 
Assembleia Geral Ordinária. E as 
sobras à Disposição da Assembleia no 
Exercício de 2021 foram destinadas 50% 
para distribuição na proporção do valor 
produzido anual de cada cooperado e os 
50% restantes destinados para reserva 
de contingência.

Política de 
destinação de lucros 
/ superávits / sobras

Não há planejamento pela 
Diretoria Executiva de resgate 
de títulos e valores mobiliários.

Declaração sobre a 
capacidade financeira 
e a intenção de 
manter, até o 
vencimento, os títulos 
e valores mobiliários 
classificados na 
categoria mantidos até 
o vencimento
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A Uniodonto de SJC mantém seus custos 
administrativos sob controle, tendo encerrado 
o exercício com Despesas Administrativas da 
ordem de 22,68%.

Despesas 
Administrativas O índice de inadimplência foi de 4,77% em 2021, o 

que representa um aumento de 12,5% em relação 
a 2020.

Inadimplência

R$ 56 
milhões

ROL - Receita 
Operacional 

Líquida

R$ 37,2 
milhões

Custo 
Assistencial
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MERCADO

158.643
Beneficiários

POR TIPO DE 
CONTRATAÇÃO

32.363 (20,4%)

126.280 (79,6%)

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CARTEIRA DE 
CLIENTES
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POR IDADE

72.052 (47%) 48.760 (32%)

19.339 (12%)

14.675 (9%)

0-33 anos 34-49 anos

50-59 anos

>60 anos

Ticket médioR$ 25,91
Valor do Ticket 
Médio da Carteira 
de Clientes

Em 2021, o valor do ticket médio da carteira de clientes 
da Cooperativa foi de R$ 25,91 – um aumento de 0,8% em 
relação a 2020. O ticket médio é resultante do valor total das 
mensalidades de planos pessoa física e jurídica, dividido pelo 
número total de beneficiários contratantes.
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VOLUME DE 
APROVAÇÕES DE 
INTERCÂMBIO

VOLUME DE 
APROVAÇÕES
LOCAIS

65.070

178

guias aprovadas

por dia

100%
das guias 
auditadas 
via sistema 866

316.054

102.283

por dia

guias aprovadas

guias auditadas 
em auditoria 
técnica

32% das guias 
aprovadas

que 
representam

CUSTO ASSISTENCIAL
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CEACOOP

Refinanciamento da Antecipação 
de Produção
Com o objetivo de garantir renda aos coope-
rados nos primeiros meses da pandemia, a 
Uniodonto de São José dos Campos criou, 
em 2020, o Programa de Antecipação de 
Produção. A iniciativa permitiu aos colegas 
que haviam sofrido queda na produção re-
ceberem até 70% da média registrada em 
2019.

Na época, ficou definido que o pagamento 
dessa antecipação seria efetuado em até 6 
(seis) parcelas, a serem descontadas na pro-
dução a partir de 15 de janeiro de 2021. En-

tretanto, com o agravamento da pandemia, 
percebemos que alguns cooperados pode-
riam ter dificuldade em dar continuidade 
aos pagamentos, devido à nova queda de 
produção.

Diante desse cenário, o Conselho de Ad-
ministração decidiu em janeiro de 2021 
oferecer o reparcelamento do saldo da an-
tecipação em 12 (doze) vezes. Todos os co-
operados que receberam a antecipação fo-
ram contemplados automaticamente com o 
benefício.

Atendimento 24 horas - Litoral Norte
Em abril de 2021, o Atendimento 24 horas 
no Litoral Norte (Caraguatatuba, São Sebas-
tião e Ilhabela) passou por uma reestrutura-
ção. Todo o atendimento foi centralizado em 
Caraguatatuba.

Foi aberta oportunidade para que todos os 
cooperados pudessem participar do regime 
de escala. 

Os plantonistas passaram a atender as cha-
madas de toda a região em seus consultó-
rios.

As mudanças permitiram proporcionar um 
aumento na geração de renda dos coopera-
dos, reforçando o principal papel da coope-
rativa. 

Uniodonto São José dos Campos

RELATÓRIO  
DE ADMINISTRAÇÃO 2021

7



Relacionamento
Programa “Nasce um Sorriso”
Compartilhamos da alegria dos nossos co-
operados e seus familiares pela chegada de 
um novo membro da família! Por isso, feste-
jamos com um presente personalizado para 
o bebê. 

Dra. Fabricia Stabile de Abreu Martins Dra. Andressa Rodrigues Dorner
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Dra. Andrea Hummel Santos Busquem

Dra. Gislaine Santos Mascarenhas

Dra. Ana Paula Toledo de Queiroz

Dra. Paula Carolina de Almeida

Feliz Aniversário!
Se não podemos nos reunir, por conta da 
pandemia, nós vamos até o (a) cooperado 
(a) no dia do seu aniversário, para cumpri-
mentá-lo (a) e brindar com um bom vinho, 
oferecido pela Cooperativa.

Uniodonto São José dos Campos
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Homenagem aos Sócios Beneméritos
Em 2021, foram homenageados dois coope-
rados da Uniodonto de São José dos Cam-
pos que, por aposentadoria, passaram a 
integrar o quadro de sócios beneméritos da 
Cooperativa:

Dr. Luis Antonio Lopes Bernardo

Dra. Maria Angela Dias Prestes

10

Uniodonto São José dos Campos

RELATÓRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO 2021



Para nós, todo dia é Dia do 
Dentista
Um mês inteiro dedicado a homenagear 
nossos cooperados

Cada sorriso se transforma em gratidão

A distância física não impede que estejamos sempre perto dos nossos cooperados, seja de-
monstrando nosso carinho e reconhecimento pela competência, dedicação e trabalho dedicado 
aos benefi ciários e à Cooperativa, seja nos momentos festivos. Para nós, todo dia é dia de ho-
menagear e agradecer aos nossos dentistas.

Acolhimento, segurança, gratidão, amor. 
Para os benefi ciários da Uniodonto de São 
José dos Campos que participaram da cam-
panha de homenagem aos nossos coope-
rados em 2021, essas são as palavras que 
defi nem o relacionamento deles com seus 
dentistas.

Em comemoração ao Dia do Dentista, a 
Uniodonto convidou alguns benefi ciários a 
a compartilharem suas experiências junto 
aos seus dentistas. Com o tema “A alegria 
compartilhada se multiplica, e cada sorriso 
se transforma em gratidão”, o projeto produ-
ziu vídeos que foram veiculados na TV e nas 
redes sociais da Cooperativa. 

“Além de homenagear todos os dentistas, 
em especial os nossos cooperados, a inten-
ção, ao divulgar amplamente a campanha, 
foi mostrar que, quando dizemos que somos 
diferentes, isso não é apenas uma estraté-
gia de marketing. É a verdade, que é perce-

bida pelos nossos benefi ciários”, afi rmou 
Dr. Sergio Brito, presidente da Cooperativa. 
“Somos referência nacional e oferecemos o 
melhor atendimento, graças, sem sombra 
de dúvida, ao trabalho, à dedicação, ao pro-
fi ssionalismo e à competência dos nossos 
cooperados”.

Uniodonto São José dos Campos
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Carinho e proteção Homenagem às 
secretárias

Mais do que uma barreira de proteção ao 
contágio pelo coronavírus, o uso da másca-
ra simboliza a preocupação com o outro, a 
empatia. 

Antes mesmo do governo estadual deter-
minar a obrigatoriedade o uso de máscara 
em locais públicos, a Uniodonto de São José 
dos Campos lançou a campanha #Tode-
mascara, com ampla divulgação dos canais 
de comunicação e redes sociais da Coope-
rativa. Na ocasião, distribuímos o passo a 
passo para a confecção de máscaras de teci-
do, uma vez que havia escassez de produtos 
industrializados no mercado.

Em 2021, no Mês do Dentista, a Uniodonto 
presenteou os cooperados com máscaras e 
porta-máscaras personalizados. 

O bom atendimento começa na recepção 
do beneficiário. E nisso, as secretárias dos 
nossos cooperados são nota dez. Em 2021, 
como já é tradição, homenageamos essas 
profissionais no dia 30 de setembro, com 
sorteio de prêmios. Pelo segundo ano, o 
evento foi realizado em formato de live.

Solange Martins Ricardo e Rodrigo Oliveira
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TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Dois projetos de importância fundamental 
para a Uniodonto de São José dos Campos 
estiveram no centro das atenções e dos es-
forços do departamento de TI em 2021: a 
implantação da LGPD (Lei Geral de Prote-
ção de Dados) e a expansão do BI (Business 
Intelligence).

Atendendo às demandas das áreas, foram 
atualizadas todas as informações, docu-
mentos, páginas web e outros ambientes, 
adequando-os às normas da LGPD. O pró-
ximo passo será a documentação dos pro-
cessos como, por exemplo, as políticas de 
descarte e arquivamento de documentos.

Inteligência Artificial: 
ferramenta imprescindível

A expansão do BI envolveu, em 2021, gera-
ção e disponibilização de relatórios aos de-
partamentos usuários da ferramenta. Para 
2022, a meta é transformar as informações 
e dados extraídos do sistema em produtos 
como tabelas e infográficos, que facilitem a 
análise, interpretação e tomada de decisão.

Outros destaques da TI foram a implemen-
tação da assinatura eletrônica de contratos, 
a assistente virtual da Uniodonto, o cartão 
100% digital, a adaptação do aplicativo da 
Uniodonto para dependentes, a informati-
zação do relatório de pagamento de correto-
ras, o novo sistema de compras da Dental e 
receituário digital.

Uniodonto São José dos Campos
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Assistente Virtual
Em novembro, foi lançada a Assistente Vir-
tual da Uniodonto (chatbot). Inicialmente, 
o serviço está disponível apenas no site da 
Cooperativa, devendo ser expandido futura-
mente para o aplicativo e outras plataformas 
de mensagem. Para isso, será necessário 
promover adequações visando à segurança 
e privacidade dos usuários. 

Os resultados preliminares mostram que a 
iniciativa foi acertada. No segundo mês de 
funcionamento, o chatbot recebeu 68 mil in-
terações (um usuário pode ser responsável 
por mais de uma interação/mensagem).

O aprimoramento do serviço prestado pela 
Assistente Virtual passa pela ampliação das 
perguntas/respostas disponibilizadas ao 
usuário, aumentando a autonomia da ferra-
menta e, consequentemente, a quantidade 
de atendimentos. 
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Assinatura eletrônica 
de contratos

Relatório on-line
das corretoras

A pandemia acelerou a transformação di-
gital nas empresas, e na Uniodonto de São 
José dos Campos não foi diferente. Hoje, o 
processo de contratação de planos pessoa 
física e jurídica pode ser realizado totalmen-
te à distância. A última etapa foi a implemen-
tação da assinatura eletrônica, eliminando a 
necessidade de deslocamento do benefi ciá-
rio até a Sede ou envio do contrato impresso 
para assinatura. 

O processo de elaboração e emissão do re-
latório para pagamento das comissões das 
corretoras foi totalmente informatizado. An-
tes calculados e lançados manualmente, os 
valores agora são extraídos do sistema, eli-
minando os riscos de erros e reduzindo o 
tempo de produção.

Uniodonto São José dos Campos
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Receituário Digital

O Receituário Digital foi disponibilizado na 
área restrita do cooperado no site da Unio-
donto de São José dos Campos. A ferramen-
ta permite prescrever medicamentos aos 
pacientes, salvar a receita em PDF e enviar, 
por e-mail ou WhatsApp.

Além da facilidade de poder ser encaminha-
do digitalmente ao benefi ciário, este, por 
sua vez, também pode enviar à farmácia, 
para compra à distância.

A iniciativa também contribui com o meio 
ambiente, reduzindo o uso de papel.

Receituário Simples 
Dados do(a) paciente 
Nome: Rodrigo  Oliveira
E-mail: rodrigocfo@gmail.com
Prescrição: 

Naproxeno Sódico 500mg 

Dados do(a) dentista 
Nome: CIRU JOAO DENTISTA E-mail: cpd@uniodontosjc.com.brCRO: 123456 

Endereço do(a) dentista 
UF: SP 
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS Bairro: PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Endereço: DOUTOR ORLANDO FEIRABEND FILHO Telefone: (12) 3202-6000 

Data de emissão: 07/02/2022 

Assinatura Da(o) Cirurgiã(ão) dentista 
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Áreas restritas
Após o lançamento do novo site da Uniodonto de São José dos Campos, entraram no ar as áre-
as restritas do cooperado, colaborador, beneficiário, empresas, singulares e corretoras. Essa 
funcionalidade permite disponibilizar informações, serviços e benefícios exclusivos para cada 
um dos públicos atendidos pela Cooperativa, centralizando-os em uma área web específica.

Cartão 100% digital
O cartão do beneficiário da Uniodonto de 
São José dos Campos passou a ser dispo-
nibilizado somente em formato digital. Para 
isso, foi necessário adaptar o aplicativo da 
operadora para que pudesse ser acessado 
também pelos dependentes (no caso de pla-
nos corporativos).

Além de estar alinhada à Política de Susten-
tabilidade da empresa, a medida proporcio-
nou redução de custos com a emissão dos 
cartões de plástico. 

Uniodonto São José dos Campos
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RECURSOS
HUMANOS
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O sucesso da Uniodonto de São José dos 
Campos tem como componente imprescin-
dível a harmonia e equilíbrio do tripé coope-
rados, beneficiários e colaboradores.

No primeiro semestre 2021, com a possibi-
lidade de vacinação prioritária aos profissio-
nais da área de saúde, foi montada uma for-
ça-tarefa para permitir a vacinação de toda 
a equipe da Cooperativa, durante o horário 
de trabalho. Durante o ano, foram mantidas 
as recomendações de manter o distancia-
mento social, higienizar as mãos com frequ-
ência e usar máscara.

Pelo segundo ano, não foi possível realizar 
eventos e comemorações presenciais. Po-
rém, não deixamos de valorizar e motivar 
nossos colaboradores em diversas ocasiões, 
principalmente nas datas comemorativas.

Valorização e 
motivação

Uniodonto São José dos Campos
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RECURSOS
HUMANOS

NÚMERO DE 
COLABORADORES

ESCOLARIDADE

82

78

57

4

18
7

COLABORADORES

Colaboradores

Ensino médio

Jovens Aprendizes

Ensino superior

Pós-graduação
(MBA, Mestrado, 
Doutorado]

Pratas da Casa
Em 2021, 13 colaboradores receberam a ho-
menagem do Pratas da Casa, sendo 3 com 
20 anos, 1 com 15 anos, 4 com 10 anos e 5 
com 5 anos.

O programa Pratas da Casa premia os co-
laboradores que completam 5, 10, 15 e 20 
anos na empresa. A partir de 10 anos, são 
homenageados com medalhas de bronze 
(10), prata (15) ou ouro (20), além de rece-
ber outros brindes, dependendo do tempo 
de casa.

Gabrielle Helbusto H Bongiovanni e Fabio Leite Aguiar Reis

Dr. Edmilson Urizzi, Luis Murilo Cestari e Dr. Sergio Brito
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Manuais de Vendas, Atendimento ao Cliente e 
Cadastro
Destacamos o empenho e dedicação dos 
colaboradores das áreas de Vendas, Atendi-
mento ao Cliente e Cadastro, na atualização, 
adequação e reestruturação de seus manu-
ais operacionais. Os documentos reúnem 

Dr. Edmilson Urizzi, Rodrigo Oliveira, Dr. Sergio Brito e Dr. 
José Angelo Antonio Tralli

Luciana Dias Araujo de 
Andrade

Regina Bellato e Victoria Joaquina Carvalho CruzMichele Kathleem Ferreira 
dos Santos

Thaisa Juliana da Silva

Patricia Naiara do Nascimento Rodrigues e Fabio Leite 
Aguiar Reis

Wanessa Correia e Silva

informações sobre o funcionamento do se-
tor e o procedimento operacional para cada 
processo.

Uniodonto São José dos Campos
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RECURSOS
HUMANOS

Datas comemorativas
Dia da Mulher Páscoa Solidária

Em homenagem ao Dia da Mulher (8/3), os 
colaboradores da Uniodonto de São José 
dos Campos receberam máscaras padroni-
zadas. As mulheres que adquiriram planos 
odontológicos nessa data também foram 
presenteadas com uma máscara e com um 
cartão trazendo a mensagem “Atrás de cada 
máscara, um sorriso. E por trás dele, uma 
grande história.” 76% do quadro de pessoal 
da cooperativa odontológica é composto por 
mulheres.

O Fundo Social de Solidariedade, mantido 
com recursos dos cooperados, apoiou a ini-
ciativa dos colaboradores de doarem caixas 
de bombons a crianças e funcionários de 
uma instituição social da cidade. A institui-
ção escolhida foi a Associação Mantenedora 
do Lar Nossa Senhora da Salette. O Fundo 
subsidiou a doação de produtos de higiene 
e limpeza. 

Grupo de colaboradores da Uniodonto de São José dos Campos

Grupo de colaboradores da Uniodonto de São José dos Campos

Juliana Carvalho, Lucas Lourenço e Carlos Oliveira

Solidariedade Junina
Durante o mês de junho, a Uniodonto de 
São José dos Campos coletou, junto a co-
laboradores, cooperados e beneficiários, 
agasalhos, mantas e cobertores, doados à 
ABAP – Associação Beneficente de Ajuda 
ao Próximo. Criada em 1996, a ABAP de-
senvolve ações sociais por meio de um gru-
po de voluntários engajados na promoção 
do bem-estar e da reintegração social de 
pessoas em situação de vulnerabilidade. No 
período da campanha, foram arrecadadas 
106 peças.
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Dia das mães

Dia das crianças

Dia dos pais

Convidamos as mamães colaboradoras da 
Uniodonto a contarem sua história de mater-
nidade. Elas falaram sobre suas emoções, 
as dificuldades do dia a dia e a felicidade 
de terem recebido a graça e a oportunidade 
de educar os pequenos para que se tornem 
adultos de bem.

Além de um kit com atividades lúdicas so-
bre saúde bucal, entregue aos colaborado-
res, foi produzido um vídeo ensinando como 
escovar os dentes e a importância de man-
ter a saúde bucal desde a infância. O link do 
vídeo foi divulgado a colaboradores e bene-
ficiários.

Os homens são minoria na Uniodonto de 
São José dos Campos. As mulheres repre-
sentam 76% do quadro de colaboradores. A 
paternidade também é rara – apenas 8 dos 
24 homens têm filhos.

Por isso, não podíamos perder a oportuni-
dade de ouvir e registrar a experiência deles 
como pais. Quatro colaboradores aceitaram 
nosso convite para contar suas histórias e 
falaram com o coração.

Nas mensagens deixadas por eles, presta-
mos nossa homenagem a todos os pais.

Grupo de colaboradoras da Uniodonto de São José dos Campos

Grupo de colaboradores da Uniodonto de São José dos Campos

Uniodonto São José dos Campos
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Grupo de colaboradoras da Uniodonto de São José dos 
Campos

Dr. Sergio Brito, Fabiane Claudino, Dr. José Angelo 
Antonio Tralli e Dr. Edmilson Urizzi

Dia da Saúde Prêmio Eureka

A proposta do RH para o Dia Mundial da 
Saúde (7/4) foi mexer, literalmente com todo 
mundo na Uniodonto. Nessa data, uma pro-
fi ssional de educação física percorreu os de-
partamentos convidando os colaboradores a 
praticar 5 minutos de atividade física especí-
fi ca para quem fi ca o dia todo no escritório.

Em 2020 e 2021, a Ginástica Laboral da 
Uniodonto de São José dos Campos foi sus-
pensa, devido à pandemia.

Também marcando o Dia da Saúde, a Co-
operativa lançou a campanha #movimente-
seuniodontosjc. Nessa ação, dentistas co-
operados e colaboradores da Cooperativa 
foram convidados a enviar vídeos que os 
mostrassem praticando atividade física, em 
casa ou ao ar livre.

Os vídeos foram agrupados e editados, 
transformando-se em peça de divulgação e 
conscientização sobre a importância da prá-
tica da atividade física para a manutenção 
da saúde do corpo, da mente e da qualidade 
de vida.

Em dezembro, foi criado o Prêmio Eureka, 
com o objetivo de valorizar e reconhecer o 
empenho e dedicação dos colaboradores 
nas diversas áreas de atuação da Coopera-
tiva.

A ideia é homenagear o (a) colaborador (a) 
que se destacar em práticas de inovação, 
empreendedorismo, novos negócios e/ou 
ideias que resultem em melhorias de de-
sempenho e resultados para a Uniodonto.

Em 2021, o Prêmio Eureka  foi entregue à 
Fabiane Claudino, do Departamento Co-
mercial. Seu trabalho como profi ssional de 
Relacionamento Empresarial mostrou-se 
fundamental na concretização da parceria 
da Uniodonto de São José dos Campos com 
a Santa Casa de Ilhabela. 

RECURSOS
HUMANOS
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Amigo Solidário
Convidamos colaboradores e cooperados a 
fazerem parte do Amigo Solidário, contri-
buindo com brinquedos e alimentos para le-
var a alegria do Natal às crianças da Cruza-
da Assistencial Padre João Guimarães, em 
São José dos Campos, e Projeto Protege, 
em Caraguatatuba.

O Fundo Social de Solidariedade, mantido 
pelos dentistas cooperados da Uniodonto de 
São José dos Campos, também participou 
da ação, subsidiando insumos para a manu-
tenção das duas instituições.

A entrega das doações foi realizada com a 
presença do Papai Noel da Uniodonto (cola-
borador voluntário).

Aproveitando a ‘trégua’ da pandemia em 
novembro e dezembro, foi possível reali-
zar uma Semana Especial de Natal para 
os colaboradores. Sempre respeitando as 
normas de distanciamento social e evitan-
do aglomerações, foram oferecidos um café 
da manhã e um almoço natalino. Foi uma 
oportunidade de confraternização e come-
moração das conquistas alcançadas.

Encerrando a semana, o Papai Noel da 
Uniodonto (colaborador voluntário) alegrou 
o ambiente, visitando os departamentos e 
entregando um panetone, o caderno e o ca-
lendário da Cooperativa para 2022.

André Luiz Bittencourt

André Luiz Bittencourt, Solange Martins Ricardo e 
Dulci Santos

Grupo de colaboradores da Uniodonto de São José dos 
Campos e o Papai Noel (André Luiz Bittencourt)

Natal Especial
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POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é um dos princípios da 
governança cooperativa. Diz respeito à bus-
ca por uma gestão ética nas relações inter-
nas e externas, para geração e manutenção 
de valor às partes interessadas, visando à 
perenidade da instituição.

Nesse contexto, a Uniodonto de São José 
dos Campos busca contribuir com o bem-
-estar e a qualidade de vida de seus stake-
holders, por meio do incentivo à educação, 
à formação e à informação; do zelo pela ges-
tão democrática, autônoma e independente; 
e da garantia de trabalho e renda a seus co-
operados.

No segundo semestre de 2021, foi elaborada 
a Política de Sustentabilidade da Cooperati-
va, considerando aspectos sociais, ambien-
tais, culturais e econômicos.

A criação da Política de Sustentabilidade 
representa uma evolução natural no proces-
so de gestão, para sistematizar e organizar 
projetos e ações já existentes e estruturar 
outros processos e ações, visando dar con-
sistência e expandir a atuação, o compro-
misso e a responsabilidade da Uniodonto 
nesse setor.

Compromisso e 
responsabilidade

Nossa Política 
de Sustentabilidade
A Política de Sustentabilidade 
da Uniodonto de São José dos 
Campos visa desenvolver seu 
negócio de forma democrática 
e ética, contribuindo com a 
comunidade, promovendo o seu 
bem-estar, qualidade de vida, 
fortalecimento da cultura e 
educação e incentivando ações de 
preservação do meio ambiente. 

Uniodonto São José dos Campos
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POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAS / PROJETOS / 
INICIATIVAS / AÇÕES

EIXO SOCIAL

Desenvolvimento humano

Programa de Treinamento e Qualificação dos 
Colaboradores 

PAPO Uniodonto / PAPO On-line

Para exercer a sua Política de Sustentabilidade, a Uniodonto de São José dos Campos desenvol-
ve programas, projetos, iniciativas e ações, estruturadas em quatro eixos - Social, Ambiental, 
Cultural e Econômico, envolvendo cooperados, colaboradores, beneficiários e a comunidade.

No eixo Social estão inseridas iniciativas que contemplam os se-
guintes aspectos

Programas, projetos, iniciativas e ações que promovam a capacitação profissional 
e o desenvolvimento de cooperados e colaboradores.

Programação anual de cursos, palestras e workshops dirigidos a setores e/ou 
a todos os colaboradores, dependendo do tema abordado, subsidiada pela Co-
operativa.

Programação presencial e on-line (plataforma iDent) de cursos, palestras e 
workshops com temas de interesse das diversas áreas da Odontologia, subsi-
diada pela Cooperativa e dirigida aos cooperados.

28

Uniodonto São José dos Campos

RELATÓRIO  
DE ADMINISTRAÇÃO 2021



Saúde

PCMSO
PCMSO
Ginástica Laboral 

Websérie A saúde do Dente

Participação em SIPATs 

Plano odontológico para cooperados
Plano odontológico para colaboradores

Programas, projetos, iniciativas e ações de promoção à saúde, com foco nos cola-
boradores, cooperados e benefi ciários

Atividade realizada duas vezes por semana, dirigida aos colaboradores da Unio-
donto, subsidiada pela Cooperativa.

Projeto de saúde bucal com vídeos explicativos envolvendo todas as áreas odon-
tológicas, aberto ao público em geral, com postagens no Youtube e redes so-
ciais.

Atividade realizada sob demanda das empresas clientes, com participação da 
Uniodonto com palestras de prevenção, avaliação de saúde bucal e distribuição 
de material educativo sobre higiene e saúde bucal.

Uniodonto São José dos Campos
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Comunidade

Patrocínio da equipe profissional de futebol de São José dos 
Campos 

Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC)

Associação de Apoio aos Fissurados Labiopalatais (AAFLAP)

Páscoa Solidária 

Solidariedade Junina 

Doe seu tempo – Dia da Criança

Doe seu tempo – Natal

DOAÇÃO SOLIDÁRIA

Programas, projetos, iniciativas e ações voltadas à fi lantropia, que estimulem o engajamen-
to comunitário, por meio de projetos sociais vinculados à educação em saúde bucal e ao 
esporte comunitário, com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes; pro-
jetos e ações voltadas à promoção do bem-estar e melhoria da qualidade de vida de idosos 
e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

A Uniodonto apoia o São José Esporte Clube, time de futebol de sua cidade conhecido 
por Águia do Vale. O patrocínio do time é uma forma de incentivar o esporte em nossa 
região e dar suporte ao time durante o período de treinamento e campeonato.

Atendimento a crianças e adolescentes em tratamento de câncer no GACC, por meio de 
ajuda de custo a uma dentista cooperada; doação mensal em dinheiro; doação pontual 
de produtos odontológicos.

Doação pontual de insumos para atendimento às crianças atendidas; manutenção da 
comunicação visual da instituição.

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de chocolates a serem des-
tinados a uma instituição social; doação, pela Uniodonto (via Fundo Solidariedade 
Permanente), de produtos demandados pela instituição social.

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de agasalhos e cobertores a 
serem destinados a uma instituição social.

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de brinquedos a serem desti-
nados a uma instituição social; ação voluntária no dia da entrega.

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de brinquedos a serem desti-
nados a uma instituição social; ação voluntária no dia da entrega, com a chegada do 
Papai Noel.

POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

Associação de Apoio aos Fissurados Labiopalatais (AAFLAP)

Atendimento a crianças e adolescentes em tratamento de câncer no GACC, por meio de 
ajuda de custo a uma dentista cooperada; doação mensal em dinheiro; doação pontual 

Doação pontual de insumos para atendimento às crianças atendidas; manutenção da 

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de chocolates a serem des-
tinados a uma instituição social; doação, pela Uniodonto (via Fundo Solidariedade 
Permanente), de produtos demandados pela instituição social.

serem destinados a uma instituição social.

Associação de Apoio aos Fissurados Labiopalatais (AAFLAP)
Doação pontual de insumos para atendimento às crianças atendidas; manutenção da 

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de brinquedos a serem desti-

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de brinquedos a serem desti-
nados a uma instituição social; ação voluntária no dia da entrega, com a chegada do 

Incentivo a colaboradores e cooperados para a doação de brinquedos a serem desti-
nados a uma instituição social; ação voluntária no dia da entrega.

nados a uma instituição social; ação voluntária no dia da entrega, com a chegada do 
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EIXO AMBIENTAL

Resíduos 

Dentista Amigo do Meio Ambiente 

Coleta Seletiva 

Uma Luz Para O Amanhã

No eixo ambiental estão inseridas iniciativas de responsabilidade 
socioambiental, que contemplam os seguintes aspectos

Projetos e ações que visem à redução de resíduos gerados pela Uniodonto de São 
José dos Campos (cooperados e colaboradores), tratando-os e destinando-os apro-
priadamente.

Incentivo à destinação adequada dos resíduos de amálgama. A Uniodonto des-
tina frascos coletores desses resíduos aos dentistas cooperados para que os 
armazenem e encaminhem à Cooperativa para a devida destinação.

Parceria com cooperativas de coleta de material reciclável para a retirada dos 
resíduos secos gerados pela Cooperativa.

Encaminhamento das lâmpadas de vapor de mercúrio queimadas para recicla-
gem; substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio por LED.

Uniodonto São José dos Campos
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Emissões de GEE  

Nascentes

Quantifi cação e redução das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da operação.

Parceria com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos visando a conservação de refl orestamento e revitalização das 
nascentes da cidade.

Consumo consciente 

Vigilante do Desperdício 

Uso Consciente

Consciência Ambiental 

Projetos e ações que estimulem o consumo consciente de recursos por parte de colaborado-
res, cooperados e benefi ciários.

Vistoria diária do prédio da sede da Uniodonto, após o expediente, para verifi car itens 
que possam estar gerando desperdício (equipamentos ligados, torneiras abertas ou va-
zando etc.)

Incentivo aos colaboradores para que reduzam o consumo de papel, priorizando as ver-
sões digitais de documentos.

Substituição de versões impressas de materiais como guias, cartão do benefi ciário e 
manual do benefi ciário por versões digitais.

POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

Projetos e ações que estimulem o consumo consciente de recursos por parte de colaborado-

Vistoria diária do prédio da sede da Uniodonto, após o expediente, para verifi car itens 
que possam estar gerando desperdício (equipamentos ligados, torneiras abertas ou va-
Vistoria diária do prédio da sede da Uniodonto, após o expediente, para verifi car itens 
que possam estar gerando desperdício (equipamentos ligados, torneiras abertas ou va-

Quantifi cação e redução das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da operação.

Parceria com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal 

Incentivo aos colaboradores para que reduzam o consumo de papel, priorizando as ver-
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EIXO CULTURAL

Desenvolvimento regional 

Mosaico Teatral

Apoio a projetos artísticos e culturais da região

No eixo cultural, estão inseridas iniciativas que contemplam os se-
guintes aspectos

Projetos e ações que promovam o acesso ao repertório cultural regional.

Programa consagrado no circuito paulista, o Mosaico Teatral tem contribuído 
para ampliar a oferta cultural, aumentando o acesso da população a diversas 
apresentações artísticas.

Parceria com a Fundação Cultural da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos para fomentar a cultura e produções locais de arte e cultura.
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VISÃO DE
FUTURO

Otimismo com os pés 
no chão
Após dois anos atípicos, nossa perspectiva é 
que 2022 também seja diferente, não tanto 
pela questão da pandemia, com a qual va-
mos aprendendo a conviver, como por even-
tos como as eleições e a Copa do Mundo.

A briga desigual com as operadoras de pla-
nos de saúde que comercializam pacotes 
médico-odontológicos se mantém, interfe-
rindo no nosso negócio. Diante desse cená-
rio, o caminho é buscar, sempre, o reconhe-
cimento da qualidade e dos diferenciais dos 
nossos serviços, que nenhuma outra opera-
dora pode oferecer.

Nesse contexto, o Cooperado é o grande 
protagonista. Trabalhamos muito para que 
ele nunca perca de vista a importância do 
seu trabalho e do atendimento de excelência 
para o sucesso e a manutenção da lideran-
ça da nossa Cooperativa. Como gestores, 
temos muito clara essa visão, e buscamos 
continuamente demonstrar o nosso reco-
nhecimento e promover ações que valori-
zem o Cooperado. 

Na área da gestão, o foco é nos mantermos 
na liderança, seguindo nosso planejamen-
to estratégico e diretrizes de ação. Em São 
José dos Campos, existe espaço para buscar 
novas oportunidades e soluções inovado-
ras que proporcionem mais benefícios aos 
nossos contratantes. Fora de São José dos 
Campos, mas dentro da nossa área de atu-
ação, enxergamos um mercado promissor, 
onde há muito a conquistar. 

Com otimismo, mas com os pés no chão, va-
mos trabalhar para continuar sendo líderes 
e reconhecidos como a melhor opção de pla-
no odontológico, tanto pelo cooperado como 
pelo beneficiário.

Faremos a nossa parte. Temos os caminhos 
para alcançar o nosso público e expandir 
nossa atuação. Torcemos para que a conjun-
tura econômica seja favorável, beneficiando 
todos os segmentos do mercado e camadas 
sociais.

Diretoria Executiva
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VISÃO DE
FUTURO

FINANCEIRO

CLIENTE/MERCADO

Crescimento 
Financeiro

Transparência
de Gestão

Política 
Comercial

Potencialização 
da Base de 
Clientes

Otimização 
das Despesas 
Administrativas

Fortalecimento 
da Comunicação

FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES E 
COOPERADOS

AUMENTAR O MARKET 
SHARE

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2022
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PROCESSOS INTERNOS

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Tecnologia da 
Informação

Governança 
Corporativa

Gestão de 
Imagem

Engajamento 
da Equipe

Promoção da 
Qualificação 
da Equipe

Política de 
Sustentabilidade

EXCELÊNCIA NOS PROCESSOS

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
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