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UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 
LTDA 

CNPJ 37.496.767/0001-63 - ANS 3434-04 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2021 

 

Senhores Cooperados 

Nos termos das disposições legais, a administração da OPERADORA UNIODONTO DE 

MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA. submete à 

apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis 

individuais da Operadora, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
1. Política de Destinação dos Lucros 

A Uniodonto de Mato Grosso tem como política a destinação dos Lucros do exercício no 

ativo da empresa com o objetivo de fortalecer o seu negócio e a necessidade contínua de 

investimentos. Os superávits apurados são totalmente reinvestidos nas atividades da 

Entidade, nos moldes do Estatuto.  

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

na “performance” da sociedade e/ou no resultado do exercício 

Nossa operação consiste em oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos coletivos e 

individuais, tendo ao final deste exercício alcançado a marca de 28.465 beneficiários. 

Atuamos principalmente na região da capital de nosso Estado. 

 
A Uniodonto de Mato Grosso apurou no ano de 2021 um lucro líquido de R$ 417.965,48 

conforme se observa no quadro a seguir: 

 

Item                      2021               2020   

Contraprestações Líquidas 6.238.320,10 6.311.346,49  

Eventos Indenizáveis 2.223.217,62 2.362.017,69  

Lucro Bruto 4.015.102,48 3.949.328,80  

Despesas Administrativas 3.597.137,00 3.698.104,20  

Lucro Líquido 417.965,48 251.224,60  
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3. Perspectivas e planos da Administração para o Exercício de 2022 

Temos a expectativa de obter um crescimento real na venda de planos e desenvolver estudo 

de viabilidade para ampliação da área de atuação para o interior do Estado de Mato Grosso. 

 
Para o quadro de funcionários será mantido o plano de capacitação de acordo com cargos e 

competências, e a valorização dos benefícios, com a manutenção do vale alimentação e do 

Programa de Saúde do Trabalhador. 

 
4. Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens 

dos recursos alocados 

 
Nesse exercício investimos na conservação, reforma e implantação nas instalações 

Administrativa e Assistencial, objetivando garantir a segurança no ambiente de trabalho, 

bem como a eficiência das atividades de toda equipe administrativa e de saúde, visando o 

bem-estar do paciente, a modernização das nossas instalações e valorização do patrimônio. 

 

5. Recursos Humanos 

 

a. Demonstrativo de dados Funcionários 

Durante o ano de 2021, 03 funcionários foram demitidos e 04 funcionários foram 

contratados. 

Descrição  2021 2020 

Quantidade de Funcionários  18 20 

Turnover  16,67% 15% 

 
 
b. Contribuições Sociais e Benefícios aos Empregados 

Descrição  2021 2020 

INSS  268.430,32 256.097,88 

FGTS  71.282,09 46.036,64 
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Vale Transporte  14.632,24 11.978,29 

Benefícios (alimentação, seg. vida, uniformes)  69.049,76 54.825,19 

 
 

Cuiabá, 31 de dezembro de 2021. 

 

A Administração 


