29 de junho de 2011.

OdontoPrev é destaque no Ranking Agência Estado 2011
Indicadores de rentabilidade, retorno, risco e liquidez definem os premiados
A OdontoPrev, maior operadora de planos odontológicos da América Latina, integra
a 3a posição da edição 2011 do Ranking Agência Estado Empresas. Elaborado em
parceria com a Economática, que usa metodologia exclusiva para classificação, a
pesquisa tem como objetivo selecionar as 10 companhias abertas que
apresentaram o melhor desempenho no período, do ponto de vista do acionista.
Durante a cerimônia de premiação que aconteceu ontem, 28 de junho, em São
Paulo, Randal Zanetti, fundador e Diretor Presidente da OdontoPrev, comentou que
o ranking é referência no mercado corporativo. “Em 2006 abrimos nosso capital, e
de lá para cá mais que triplicamos o tamanho da companhia, tendo já distribuído
cerca de R$ 600 milhões em remuneração a nossos investidores. O prêmio
demonstra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar trabalhando,
mais e melhor", reiterou Zanetti.

Metodologia
O primeiro passo na elaboração do ranking é uma lista com todas as companhias
abertas, disponíveis no sistema Economática.
Cada empresa é representada pela sua ação mais líquida. Após a montagem dessa
lista, as empresas são classificadas de acordo com os critérios de avaliação, seja
qual for seu tamanho ou setor de atuação:
•

Indicador de Rentabilidade

Variação do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Return on Equity ou ROE) no
período em questão.
•

Indicadores Fundamentalistas

Os indicadores fundamentalistas relacionam o preço da ação ao comportamento
gerencial da companhia. Para efeito do ranking são utilizados:

- Índice Preço Lucro (PL)
- Índice Preço Valor Patrimonial (P/VPA)
- Dividendo/Valor Patrimonial da Ação

•

Retorno, risco e liquidez

O cálculo do retorno, no sistema da Economática, é feito com ajuste a proventos
nas cotações. A metodologia considera o retorno da ação em 12 meses.
Para medir o risco, foi utilizado o cálculo da volatilidade. Quanto menor a
volatilidade, maior pontuação recebeu a empresa.
Quanto maior a liquidez, melhor colocada ficou a empresa.

Sobre a OdontoPrev
A OdontoPrev é a maior empresa de planos odontológicos na América Latina, com
mais de 5 milhões de beneficiários. A rede credenciada de cirurgiões dentistas da
OdontoPrev é altamente especializada, com 25 mil profissionais. A companhia é
listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA desde 2006, com todas as ações com
direito a voto, 100% de direitos de tag-along e distribuição mínima anual de 50% dos
resultados.

Assessoria de imprensa:
Danthi Comunicações
Fernanda Malcher – (21) 3114-0779 / 7715-2044
fernanda@danthicomunicacoes.com.br
Roberta Barcellos – (11) 4063-5520 / 8202-2080
roberta@danthicomunicacoes.com.br

