São Paulo, 05 de outubro de 2011 – A OdontoPrev tem o prazer de informar que recebeu
hoje a premiação “Melhor Companhia para Acionistas do Brasil”, 1º lugar na categoria valor
de mercado de até R$ 5 bilhões, na edição anual de Ranking Revista Capital Aberto.

O ranking aponta as companhias que mais se destacaram no mercado de capitais. Seu
principio é de que a Melhor Companhia para o Acionista é aquela que apresenta o melhor
desempenho nos cinco quesitos a seguir, e não apenas um ou mais desses pontos
isoladamente. Os quesitos são:
1) Liquidez
2) Variação do retorno econômico: ∆ % EVA®
3) Retorno econômico da ação (TSR – ke)
4) Governança corporativa
5) Sustentabilidade
1) Liquidez: para este item, foi considerado o seguinte critério:


Estar na lista das 100 companhias com maior volume médio diário de negociação nos
12 meses anteriores a 1/04/2011

2) Retorno econômico (∆ % EVA®): o EVA® é uma estimativa do Lucro Econômico após
subtrair o custo de oportunidade do capital empregado no negócio.
 Para fins do Ranking, foi considerada a variação do EVA® de 2010 sobre 2009
(∆EVA®), que mostra o aumento da geração de valor da empresa.
 ∆EVA® foi dividido pelo capital empregado, para normalizar o efeito das diferenças de
tamanho entre as companhias
3) Retorno econômico da ação (TSR-ke):
 TSR: Total Shareholder Return – mede o desempenho do preço das ações
acrescentado dos dividendos e demais proventos em um dado período.


Para o ranking, o intervalo de análise considerado foi de maio de 2010 a
maio de 2011, utilizando-se a ação mais líquida da companhia.

 Ke: Custo de Capital Próprio é o custo de oportunidade dos acionistas de uma
companhia.
 TSR – Ke: Retorno do acionista, acima do Custo de Capital Próprio.

4) Governança Corporativa: para este item foi aplicado um questionário às companhias da
amostra mencionada, com 24 perguntas relacionadas à transparência e às características de
propriedade e controle. As perguntas foram respondidas a partir de dados disponíveis
publicamente, e das informações do Anuário de Governança Corporativa das Companhias
Abertas, publicado pela CAPITAL ABERTO em junho de 2010.

5) Sustentabilidade: para este item, foi atribuída pontuação adicional para as companhias que
estão no Índice de Sustentabilidade da Bovespa (ISE).
Os premiados de 2011, por categoria, foram:
Valor de mercado até R$5 bilhões
1º - OdontoPrev
2º - Marcopolo
3º - Brookfield
Valor de mercado entre R$5 bilhões e R$15 bilhões
1º - SulAmérica
2º - Duratex
3º - Lojas Renner
Valor de mercado superior a R$15 bilhões
1º - Natura
2º - BRF Brasil Foods
3º - Bradesco

Sobre a OdontoPrev

A OdontoPrev é a maior empresa de planos odontológicos na América Latina, com mais de 5,2
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 tagalong e distribuição mínima anual de 50% dos resultados.

