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1. OBJETIVO
O objetivo desta Política é descrever a missão, visão, o papel e as práticas das empresas listadas na Seção
2 abaixo, doravante denominadas Grupo OdontoPrev ou OdontoPrev, relativas à Sustentabilidade.
2. ABRANGÊNCIA
A presente Política aplica-se a todos os diretores, colaboradores e parceiros selecionados das empresas
abaixo marcadas, a partir de sua publicação na Intranet Corporativa (Entre a Gente).






OdontoPrev
Rede Dental
Clidec
Clidec Participações
OdontoPrev Serviços
Odontored (México)
 Dental Partner
Easy

Brasildental
Grupo Papaiz
G2D (BoaConsulta)

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES
3.1 Missão da OdontoPrev
Tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade à Odontologia, agregando valor a esta
relação através da excelência de serviços prestados a ambas.
3.2 Visão da OdontoPrev
Ser sinônimo de boa odontologia para milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo
significativamente para sua evolução.
3.3 Valores da OdontoPrev
Queremos que todos que interagem com o Grupo OdontoPrev sintam que esta é uma Organização
que vale a pena. Para tanto, acreditamos ser fundamental que:



Nossos serviços sejam da mais alta qualidade e competência técnica;
Nosso relacionamento seja baseado em respeito, transparência, integridade e confiança;
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Nossos desafios sejam enfrentados de forma participativa, flexível e com firmeza de
propósitos;
Nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado com aqueles que efetivamente
contribuem;
Haja compromisso constante, foco e competência na busca de resultados.

4. CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE PARA O GRUPO ODONTOPREV
Para a OdontoPrev, Sustentabilidade é o processo de criação contínua de valor, fortemente alinhado à
Visão, Missão e Valores da Organização, que privilegia o equilíbrio entre as esferas econômica, social e
ambiental, conhecido como Triple Bottom Line.
Ambicionamos ser um agente de disseminação do acesso à odontologia de qualidade, em todas as
regiões em que atuamos.
Acreditamos que as empresas têm um papel fundamental no monitoramento e na redução dos impactos
ambientais causados por suas atividades, bem como no seu compromisso social.
Buscaremos fazer isso de forma colaborativa com nossos clientes, beneficiários, rede de dentistas,
corretores, fornecedores e colaboradores, sempre pautados pela inovação e melhoria contínua de nossos
serviços.
Promoveremos o engajamento e desenvolvimento de nossos colaboradores e comunidades onde
atuamos, visando resultados crescentes e sustentáveis para toda a cadeia de valor, de forma integrada.
Esse compromisso da OdontoPrev com a Sustentabilidade é expresso em sua Política de Sustentabilidade,
abaixo detalhada, que deve nortear a forma de atuação de cada um de nossos colaboradores.

5. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
5.1 Missão da Política de Sustentabilidade
Estimular que a Missão da Organização seja alcançada em conformidade com:



Práticas éticas e transparentes, sempre em consonância com a legislação e demais normas
aplicáveis.
Busca contínua pelo aumento da qualidade dos produtos disponibilizados e serviços
prestados a todos participantes de nossa cadeia de valor.
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Respeito ao meio-ambiente por meio do desenvolvimento e adoção de tecnologias que
possibilitem a redução, reutilização ou reciclagem de recursos e, quando não possível,
pela implementação de ações de compensação ambiental.
Ações contínuas de educação e estruturação de práticas que incentivem e possibilitem o
incremento da saúde bucal da população.

5.2 Objetivos da Política de Sustentabilidade





Desenvolver iniciativas estratégicas que contribuam de modo perene para a melhoria da
sociedade nos locais de atuação da OdontoPrev.
Agregar valor à empresa e ao meio ambiente por meio de programas efetivos de redução
do consumo de recursos naturais.
Fortalecer uma cultura organizacional voltada à Sustentabilidade.
Alinhar os objetivos da empresa e dos principais participantes de sua cadeia de valor de
forma a estreitar relacionamentos, estabelecer parcerias duradouras e obter benefícios
mútuos.

A Política de Sustentabilidade da OdontoPrev se subdivide em política de responsabilidade social
e política de responsabilidade ambiental, descritas a seguir:

5.3 Política de Responsabilidade Social
Objetivos:
Oferecer à sociedade, em especial aos menos privilegiados financeiramente, assistência
odontológica de qualidade e acesso à saúde bucal.
Ser agente estimulador da igualdade de oportunidades entre pessoas de diferentes gêneros e
orientação.
Forma:
Buscaremos realizar nossos objetivos por meio do apoio a associações, institutos e fundações de
reconhecida credibilidade, os quais direcionem esforços no sentido de apoiar esses públicos
carentes.
A escolha das instituições às quais direcionaremos esforços e recursos deverá estar pautada pelos
seguintes critérios:
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Reconhecimento inquestionável, permitindo construir relação profunda que potencialize
benefícios de longo prazo para a marca OdontoPrev.
Ter suas filosofias de atuação alinhadas com nossa missão social.
Ter gestão profissional, ética e com auditoria independente.
Permitir à OdontoPrev a utilização de suas marcas em nossos materiais promocionais.
Se comprometer a divulgar nossas marcas em seus materiais promocionais, das mais
diversas naturezas.

Critérios de Exceção:



Contrapartida comercial – apoio a instituições ligadas a clientes corporativos, desde que
aprovado pelo Diretor Comercial Empresarial e pelo Superintendente de EMSN, e desde
que haja orçamento disponível.
Interesse institucional – apoio a instituições indicadas pelo Conselho de Administração e
/ou pelo Diretor Presidente da OdontoPrev, desde que haja orçamento disponível.

5.4 Política de Responsabilidade Ambiental
Objetivo:
Temos o compromisso de compatibilizar nossas atividades com a conservação do Meio Ambiente,
dentro dos princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU), assim como orientar nossas ações e investimentos para o fortalecimento
dessa agenda, agindo de modo propositivo em favor do desenvolvimento ambiental positivo dos
locais onde atuamos.
Forma:
Devemos sempre atuar de acordo com os seguintes princípios:






Estar em harmonia com o Meio Ambiente e atender aos requisitos legais, corporativos e
normas ambientais.
Ter o compromisso de reduzir impactos ambientais de nossas atividades, buscando a
redução, reutilização ou reciclagem dos mais variados insumos.
Ter o compromisso de reduzir nosso impacto ecológico, principalmente no tocante à
emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) resultantes de nossa atividade econômica, via a
implantação de programas de neutralização dos gases emitidos.
Incentivar a pesquisa de novas tecnologias, processos e insumos que minimizem os
impactos ambientais de nossa atividade econômica.
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Ter diálogo aberto com a comunidade, seus clientes e fornecedores, com vistas à troca de
informações sobre temas ambientais relevantes.
Incentivar os participantes de nossa cadeia de valor a adotar práticas produtivas que
respeitem o meio ambiente, principalmente no tocante à busca da redução, reutilização
e reciclagem de insumos.

6. DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PLANO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE
Anualmente, a área de Estratégia de Marketing, Sustentabilidade e Negócios (EMSN) deverá
desenvolver e propor à Diretoria da OdontoPrev, para aprovação, seu plano de trabalho para o
próximo ano fiscal, com descrição de objetivos, atividades chave e previsão orçamentária.
A aprovação do Plano Anual de Sustentabilidade deverá constar em ata da reunião da Diretoria
da OdontoPrev.
A implementação do Plano Anual de Sustentabilidade é de responsabilidade da área de EMSN que,
na figura de seu Superintendente, tem alçada para fazer as alterações que porventura sejam
necessárias, desde que respeitado o orçamento inicialmente aprovado pela Diretoria.
O Plano Anual de Sustentabilidade deverá ter seus resultados monitorados periodicamente e
publicados anualmente num Relatório de Sustentabilidade, desenvolvido em conjunto com a
Diretoria de Relações com Investidores da OdontoPrev.
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