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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Cooperados, 
 
O Conselho de Administração da Uniodonto do Rio de Janeiro Cooperativa Odontológica Ltda., 
em cumprimento as disposições legais e estatutárias, foi responsável pela elaboração do 
presente relatório. 
 
Perfil Institucional da Empresa e o Mercado de Atua ção 
A Uniodonto Rio é uma cooperativa odontológica, que integra o Sistema Nacional Uniodonto, e 
tem como objetivo social o desenvolvimento da atividade profissional dos seus Cirurgiões-
Dentistas cooperados através da operação de planos odontológicos. 
 
Em 2020, a Diretoria da Uniodonto Rio teve como objetivo a tarefa de ratificar o posicionamento, 
perante o mercado consumidor, através da oferta de planos odontológicos de qualidade com 
preço justo, adequando todos os seus procedimentos internos de acordo com as novas 
exigências da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão que regulamenta o 
segmento de saúde suplementar no Brasil.  
 
Com base no exposto e nos demais fatores não controláveis inerentes a nossa profissão, ao 
mercado de trabalho e ao mercado concorrente, além dos desafios econômicos e sociais 
enfrentados pela nossa cidade e Estado em conjunto com a pandemia, isso cominou em uma 
retração significativa no volume de negócios da Cooperativa no ano de 2020. 
  
Política de destinação das sobras de 2019 
Em cumprimento dos dispositivos do Estatuto Social, as sobras são colocadas à disposição dos 
cooperados em Assembléia Geral. 
 
Em 2019, os cooperados optaram pela incorporação das sobras ao patrimônio da cooperativa a 
título de fortalecimento da empresa e fomento das operações, com o intuito de manter a política 
de fortalecimento da situação econômico-financeira da cooperativa. 
 
Negócios Sociais 
A Receita com Contraprestações Líquidas da Uniodonto Rio em 2020 foi 63% inferior à do 
período anterior, passando de R$15.573.000 para R$5.819.000. A diminuição da receita com 
contraprestações Líquidas foi consequência da grave recessão econômica instalada em nosso 
país principalmente devido a pandemia e da perda do contrato com a UNIMED RIO. 
 
Os custos odontológicos com Eventos Indenizáveis Líquidos, tiveram uma redução de 87%, 
passando de R$ 9.321.000 para R$ 1.173.000 entre 2019 e 2020. 
 
Realizações 
 
Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeir as - TAOEF 
Durante o exercício de 2020 a UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO, continuou sendo 
acompanhada pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, quanto ao 



 

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGIC A LTDA. 
Av. Passos, 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040 

Tel.: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br 
 

cumprimento dos critérios para permanência no TAOEF. Em novembro de 2019 a UNIODONTO 
RIO recebeu o Ofício nº: 84/2019/COPAEF/GEAES/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE o qual teve 
como conclusão o texto a seguir: “Diante do exposto, constata-se que a operadora atendeu, neste 
momento, os critérios para permanência no TAOEF, mas deve observar o surgimento da 
insuficiência de lastro de ativos garantidores e a meta de correção de 40% da insuficiência de 
Margem de Solvência na metade do prazo de vigência do Termo, isto é, em dezembro de 2019”. 
Devido à elevada perda do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Uniodonto Rio de 
Janeiro, não conseguiu atender metas do TAOEF. 

 

Demissão de Funcionários 
Em janeiro de 2020 a Uniodonto Rio de Janeiro a Uniodonto Rio, realizou como uma das medidas 
tomadas para redução das despesas administrativas a demissão de 23 funcionários do seu 
quadro de colaboradores. Os processos se encontram na Justiça do Trabalho e o montante 
atualizado a ser quitado se encontram registrados na conta contábil de OUTRAS OBRIGAÇÕES 
COM PESSOAL no valor de R$ 486.808,14 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oito 
reais e quatorze centavos).   
 
Não Recebimento da Última Fatura Emitida para a Uni med Rio 
O não recebimento da Nota Fiscal nº 362194 da UNIMED RIO vencimento 04/12/2019, resultou 
em um lançamento na provisão de perda no valor de R$ 682.061,85 (seiscentos e oitenta e dois 
mil, sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 
 
Valores Baixados na Contabilidade por falta de Expe ctativa de Recebimento  
Em virtude da baixa expectativa de recebimento dos valores abaixo, os mesmos foram baixados 
da contabilidade: Baixa dos valores a receber da UNICOOPRIO referente a parcelas da venda do 
imóvel 12º andar, baixa de juros, multa e correção monetária a receber, que mesmo previstas em 
contrato, não possuem expectativa de recebimentos, valores adiantados à outras Uniodontos 
referente a Parcerias, além da criação das provisões referentes a provisão de perda dos valores a 
receber dos cooperados da AGE 2107 e 2019.  
 
Home Office 
No exercício de 2020 por questão da pandemia, a Uniodonto Rio optou pelo home office de seus 
colaboradores, o que gerou economia de despesas administrativas, além de não expor seus 
colaboradores. 
 
Análises Financeiras 
 
POR LIQUIDEZ CORRENTE – Esse tipo de análise é adotado para o estudo da capacidade 
financeira da cooperativa e da rentabilidade de investimento, a curto prazo, tratando-se do 
confronto entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indicando o grau de liquidez corrente. 

 
Fórmula:     LC = AC                 LC = 2.989.696,28 = 0,47 
     PC                               6.296.738,86  

 
RESULTADO: Traduz-se uma capacidade financeira de R$0,47 disponíveis, para cada R$ 1,00 
de exigibilidades ou obrigações a curto prazo. 
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POR LIQUIDEZ GERAL – Esse tipo de análise é adotado para o estudo da capacidade financeira 
da cooperativa e da rentabilidade de investimentos no longo prazo, tratando-se do confronto entre 
o Ativo Circulante + realizável a longo prazo e o passivo circulante + exigível a longo prazo, 
indicando o grau de liquidez geral. 

 
Fórmula:   LG = AC + RLP   LG = 2.989.696,28 + 5.339.536,95 = 0,50 
              PC + ELP                    6.296.738,86 + 10.436.867,21 

 
RESULTADO: Demonstra uma capacidade financeira de R$0,50 disponíveis, para cada R$ 1,00 
de exigibilidades ou obrigações de longo prazo. 

 
 

SOLVÊNCIA – Esse tipo de análise é adotado na avaliação da capacidade financeira a longo 
prazo para satisfazer as obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a qualquer prazo. 

 
Fórmula:   SV =              AT                               SV =           9.977.227,40   __    _ = 0,60 
                                 PC + ELP                                      6.296.738,86 + 10.436.867,21 
 

RESULTADO: Demonstra a capacidade que a cooperativa possui de saldar seus compromissos 
de curto e longo prazo, ou seja, a cooperativa possui R$0,60 de crédito, para cada R$ 1,00 de 
dívida total. 
 
CONCLUSÃO – Os índices apresentados refletem e indicam que a Uniodonto do Rio de Janeiro 
apresenta instabilidade financeira, ocasionada pela perda de seu principal cliente e em virtude 
dos cenários econômicos enfrentados pela nossa Cidade e Estado em conjunto com a pandemia.  
 
Recursos Humanos 
Em 31 de dezembro de 2020, a composição da nossa equipe finalizou com 27 colaboradores, ou 
seja, uma redução de 39 colaboradores comparando com o final de 2019 e os benefícios 
concedidos, foram distribuídos conforme demonstrado no quadro abaixo, com valores anuais: 
 
 

 
 
 

 
 
 

No ano de 2020 recursos na ordem de R$ 55 mil foram aplicados na Contratação de Seguros. 
 

Perspectivas e Planos para o Próximo Exercício 
Para o próximo exercício a Uniodonto Rio pretende otimizar seus custos, aprimorar o processo de 
reestruturação operacional, além de tomar as medidas necessárias para a recuperação financeira 
da empresa. 
 
 
 
 

Ano 2020 
Assistência Médica 251.391,30 

Vale Refeição 100.383,42 
Vale Transporte   16.554,04 
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Declaração do Conselho de Administração 
De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação, os documentos 
relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Werther Antonio Lima Fidalgo 

Presidente  


