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Preço (R$)
Por Ação Ordinária
28,00
Oferta Primária
161.913.052
Oferta Secundária
292.027.120
(1)
453.940.172
Total
(1)
Sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.
(2)
Excluídas as comissões e sem a dedução das despesas.

Comissões (R$)
1,35
7.812.305
14.090.308
21.902.613

Recursos Líquidos(2) (R$)
26,65
154.100.747
277.936.812
432.037.559

Registro da presente Oferta Primária e Oferta Secundária na CVM: Oferta Primária: CVM/SRE/REM/2006/32, em 30 de novembro de 2006 e Oferta Secundária: CVM/SRE/SEC/2006/33,
em 30 de novembro de 2006.
As ações ordinárias de emissão da Companhia serão listadas para negociação na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código “ODPV3”.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
Companhia emissora, bem como sobre as Ações Ordinárias a serem distribuídas.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações Ordinárias. Ao decidir adquirir as Ações Ordinárias, potenciais
investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações Ordinárias.
Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 47 a 58 deste Prospecto, para uma descrição de certos fatores de risco que devem ser
considerados em relação à subscrição ou aquisição das Ações Ordinárias.

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado
de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não
cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores
mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa”.

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder

Coordenadores Contratados

A data deste Prospecto Definitivo é 29 de novembro de 2006.
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados a eles atribuídos nesta
seção, salvo referência diversa neste Prospecto.
ABN

Banco ABN AMRO Real S.A.

Acionistas Vendedores

Mariscal, FMO, Randal Luiz Zanetti, Renato Velloso Dias
Cardoso, Ricardo Peres Júnior, Ruy Francisco de Oliveira, Luiz
Francisco Novelli Viana, Chu Chiu Kong, Eduardo Augusto
Buarque de Almeida, Patrick Jacques Albert Ledoux, Eduardo de
Toledo, José Maria Benozatti, Amauri José Junqueira e Carlos
Eduardo Ciucio.

Ações Ordinárias

Ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de
emissão da Companhia e objeto desta Oferta.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau Securities, Inc. e UBS Securities, LLC.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANS

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A.

Artal

Artal Invest Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis das
Ilhas Virgens Britânicas.

Associados

Beneficiários
Companhia.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A.

BACEN

Banco Central do Brasil.

Bocaina

Bocaina L.P., sociedade constituída de acordo com as leis das
Ilhas Cayman, que é detida pelo Fundo TMG.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

dos
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Planos

Odontológicos

oferecidos

pela

Câmara de Arbitragem

Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela Bovespa, com
base na Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, com a
finalidade de atuar na solução de eventuais conflitos que possam
surgir em razão da aplicação, validade, eficácia, violação ou
interpretação das disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, nos estatutos sociais das companhias abertas, nas normas
editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, e nos regulamentos
da BOVESPA, inclusive o Regulamento do Novo Mercado, o
regulamento do Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa e contratos correlatos, e nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Certificado de Depósito Interfinanceiro.

Células Multifuncionais de
Atendimento

Grupos de atendimento ao cliente composto por colaboradores
de cada área da Companhia.

Centro Integrado de
Atendimento

Centro voltado ao atendimento especializado dos clientes da
Companhia.

Clidec

Clidec – Clínica Dentária Especializada Cura D'Ars Ltda., sociedade
constituída de acordo com as leis do Brasil, subsidiária da Companhia.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código Civil

Código Civil, introduzido pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro
de 2002.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Companhia ou OdontoPrev

Odontoprev S.A.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Consultor de Campo

Cirurgião-dentista, supervisor das operações da Companhia,
alocado em um determinado Estado em que a Companhia atua.

Consultor Interno

Consultor alocado internamente, supervisionado pelo Consultor
de Campo, para apoio às diversas atividades diárias relacionadas
ao desenvolvimento das operações da Companhia.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado, celebrado em 9 de
junho de 2006, cuja eficácia somente terá início na data da
publicação do Anúncio de Início.

Controle Difuso

Significa o exercício do Poder de Controle por acionista detentor de
menos de 50% (cinqüenta por cento) do capital social da
Companhia. Significa, ainda, o poder de controle quando exercido
por Grupo de Acionistas detentor, em conjunto, de percentual
superior a 50% (cinqüenta por cento) do capital social, em que
cada acionista detenha individualmente menos de 50% (cinqüenta
por cento) do capital social, e desde que estes acionistas não sejam
signatários de acordo de votos e não estejam sob controle comum
e nem atuem representando interesse comum.
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Coordenador Líder

Itaú BBA.

Coordenadores Contratados

ABN e Deutsche.

Coordenadores da Oferta

Itaú BBA e UBS.

COPOM

Comitê de Política Monetária.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

CRM

Customer Relationship Management, modalidade de software
de gerenciamento de relacionamento com clientes.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

DB

DB (Pacific) Limited, New York, sociedade constituída de acordo
com as leis de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América,
pertencente ao conglomerado financeiro do Deutsche Bank.

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Dentalcorp

Dentalcorp Assistência Odontológica Internacional Ltda.

Deutsche

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão.

Diops

Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos
de Saúde.

EBITDA

O EBITDA é o lucro líquido adicionado do IRPJ e CSLL, da
reclassificação da CPMF e dos tributos incidentes sobre receitas
financeiras (CPMF e PIS/COFINS, contabilizados como Despesas
Administrativas, segundo o Plano de Contas da ANS), da
depreciação e amortização e da variação das provisões técnicas
(veja a seção “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e o Resultado Operacional - Descrição das
Principais Linhas Contábeis – Variação das Provisões Técnicas”),
deduzidas do resultado financeiro líquido e do resultado não
operacional. O EBITDA não é linha de demonstrações financeiras
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representa o
fluxo de caixa para os períodos apresentados. O EBITDA não tem
significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não
ser comparável à utilizada por outras companhias.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é o EBITDA adicionado das despesas não
recorrentes relacionadas, principalmente, a: (i) honorários de
serviços profissionais relativos a aquisições passadas; (ii) custos
relacionados à aquisição e absorção de empresas adquiridas; (iii)
provisões para perdas potenciais em aplicações de incentivos
fiscais; e (iv) nossa oferta pública inicial de ações. O EBITDA
Ajustado não é linha de demonstrações financeiras pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil e não representa o fluxo de caixa
para os períodos apresentados. O EBITDA Ajustado não tem
significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado
pode não ser comparável à utilizada por outras companhias.
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Economática

Ferramenta eletrônica para análise de investimento em ações utilizada
por analistas das maiores instituições financeiras mundiais.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

Evento de tratamento
odontológico

Acontecimento, acidente ou doença, que tenha como
conseqüência danos comprovados à saúde oral do associado,
exigindo assistência odontológica, bem como procedimentos
que podem trazer prevenção à sua saúde oral.

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

FIP

Formulário de Informações Periódicas.

FMO

Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden
N.V., sociedade constituída de acordo com as leis dos Países Baixos,
investidor do Fundo TMG.

Fundo TMG

Conjunto de participações diretas e indiretas de investidores
estrangeiros na Companhia vinculados por acordo de investimento
que regula sua ação conjunta em relação aos seus investimentos na
Companhia, inclusive no que se refere à venda de tais investimentos
(i.e. regras de transferências indiretas de ações da Companhia). O
Fundo TMG detém ações da Companhia registradas em nome de
Mariscal e FMO que representam atualmente 62,3% do capital
social total e votante da Companhia. DB, FMO e Artal possuem
atualmente aproximadamente 88% de tais participações do Fundo
TMG. O Fundo TMG é administrado pela TMG Participações Ltda.

Grupo de Acionistas

Significa o conjunto de dois ou mais acionistas da Companhia: (i) que
sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou
indiretamente, Acionista Controlador ou sociedade controladora do
outro, ou dos demais; (iii) que sejam sociedades direta ou
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, associações,
fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de
investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer outras formas
de organização ou empreendimento com os mesmos
administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou
gestores sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela
mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não. No caso
de fundos de investimentos com administrador comum, somente
serão considerados como um Grupo de Acionistas aqueles cuja
política de investimentos e de exercício de votos em Assembléias
Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.

Grupo de Afinidade

Grupo de pessoas físicas vinculadas a uma pessoa jurídica que lhes
assegura acesso a bens e serviços em condições especiais.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBOVESPA

Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que mede as variações dos
preços das ações das companhias mais negociadas da BOVESPA.
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IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação.

IFRS

Normas internacionais de contabilidade (International Financial
Reporting Standards).

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela FGV.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE.

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

INSS

Instituto Nacional de Seguridade Social.

Instrução CVM 325

Instrução da CVM n.º 325, de 27 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores.

Instrução CVM 358

Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações
posteriores.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado, divulgado
pelo IBGE.

Ipeadata

Banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados.

IRPJ

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

ISS

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Lei das Sociedades por Ações

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei dos Planos Privados de
Assistência à Saúde

Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e alterações posteriores..

Lote Suplementar

Lote suplementar de até 2.431.824 Ações Ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, equivalentes
a até 15% das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas, objeto de
opção a ser concedida pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores ao UBS, a ser exercida mediante decisão tomada em
conjunto com o Coordenador Líder, as quais serão destinadas
exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que
vier a ser constatado no decorrer da Oferta.
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Mariscal

Mariscal, LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de
Delaware, nos Estados Unidos da América, cujo único acionista é
a Bocaina, que por sua vez é detida pelo Fundo TMG.

Mensalidade

Prestação pecuniária paga mensalmente pelo cliente à Companhia,
em benefício de seus Associados e dos dependentes destes, para
obtenção das coberturas previstas no Plano Odontológico.

MS

Ministério da Saúde.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da
BOVESPA.

Odontoprev Serviços

Odontoprev Serviços Ltda., sociedade constituída de acordo com as
leis do Brasil, subsidiária da Companhia.

Opção de Lote Suplementar

Opção concedida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao
UBS, a ser exercida mediante decisão tomada em conjunto com o
Coordenador Líder, para a aquisição de um lote suplementar de até
2.431.824 Ações Ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, equivalentes a até 15% das
Ações Ordinárias inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e
preço das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas, as quais serão
destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de
demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta, e deverá
ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação
do Anúncio de Início.

Operadora

Empresa operadora de planos privados de assistência à saúde.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.

Plano de Contas da ANS

Plano de contas instituído pela ANS atualmente disciplinada nos
termos da Resolução Normativa n.º 28, de 1º de abril de 2003, a ser
adotado obrigatoriamente pelas operadoras especializadas em saúde.

Plano Médico-hospitalar

Plano exclusivamente médico, com cobertura assistencial,
compreendendo partos e tratamentos de doenças determinadas pela
Organização Mundial de Saúde realizados exclusivamente no Brasil,
com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, exceto (i) tratamento
clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente; (ii) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins
estéticos, bem como próteses e próteses para o mesmo fim; (iii)
inseminação artificial; (iv) tratamento de rejuvenescimento ou de
emagrecimento com finalidade estética; (v) fornecimento de
medicamentos importados não nacionalizados; (vi) fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar; (vii) fornecimento de
próteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (viii)
tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; e (ix)
casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando
declarados pela autoridade competente, nos termos da Lei dos Planos
Privados de Assistência à Saúde.
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Plano Odontológico

Plano exclusivamente odontológico, incluindo um conjunto de serviços
voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim
compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de
infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia
bucomaxilar em ambiente ambulatorial, com cobertura assistencial, nos
termos da Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde.

Plano Odontológico Mínimo

Plano que abrange um rol mínimo de eventos de tratamento
odontológico cobertos por todos os planos de saúde em
comercialização no segmento odontológico, determinado pela ANS,
atualmente na RN n.º 9.

Plano Real

Plano econômico do Governo Federal que introduziu o Real como a
moeda de curso legal obrigatório no Brasil, em julho de 1994.

Plano de Saúde

Plano de assistência à saúde, compreendendo Plano Médicohospitalar e/ou Plano Odontológico, nos termos da Lei dos Planos
Privados de Assistência à Saúde.

Poder de Controle (e termos
correlatos como Controle,
Controlador, Acionista
Controlador, Controlada e sob
Controle comum)

Significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia,
de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção
relativa de titularidade do controle em relação a pessoa ou ao
grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum (“Grupo de Controle”) que seja titular de ações
que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos
acionistas presentes nas três últimas assembléias gerais da
Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante.

Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Princípios e práticas contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades
por Ações, pelas normas da CVM, pelas normas e pronunciamentos
do IBRACON e do Conselho Federal de Contabilidade.

Prospecto ou Prospecto
Definitivo

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A.,
datado de 7 de novembro de 2006.

RDC 77 da ANS

Resolução da Diretoria Colegiada da ANS n.º 77, de 17 de julho
de 2001, que dispõe sobre os critérios de constituição de
garantias financeiras a serem observados pelas Operadoras.

Rede Credenciada

Rede Credenciada da Companhia, com cerca de 12.500
cirurgiões-dentistas em mais de 1.000 cidades em todo o Brasil,
por meio da qual a Companhia concede benefícios
odontológicos aos Associados e que também pode ser utilizada
pelos Associados a planos de livre escolha.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem, inclusive suas posteriores
modificações, que disciplina o procedimento de arbitragem, ao qual
serão submetidos todos os conflitos estabelecidos na cláusula
compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia e
constante dos Termos de Anuência.
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Regulamento do Novo Mercado

Regulamento que disciplina os requisitos para negociação de
valores mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado,
estabelecendo regras de listagem diferenciadas para essas
companhias, seus administradores, membros do Conselho Fiscal, se
instalado, e seu acionista Controlador, instituído pela BOVESPA.

Regra 144A

Regra 144A do Securities Act.

Regulamento S

Regulamento S do Securities Act.

Resolução 2.689

Resolução do CMN n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e
alterações posteriores.

RN 9

Resolução Normativa da ANS nº 9, de 26 de junho de 2002.

Santa Rita

Santa Rita de Cássia Empreendimentos, Comércio e
Participações S.A., sociedade constituída de acordo com as leis
do Brasil, controlada pelo nosso Diretor Presidente.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América e
alterações posteriores.

SELIC

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Sinistralidade

Custo total decorrente de eventos de tratamento odontológico.
O índice de Sinistralidade consiste no valor da Sinistralidade
dividido pela receita líquida.

SRF

Secretaria da Receita Federal.

Subsidiárias

Clidec e Odontoprev Serviços, consideradas em conjunto.

SUS

Sistema Único de Saúde.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo.

TMG

TMG Participações Ltda., sociedade constituída de acordo com
as leis do Brasil, gestora dos investimentos da Mariscal e FMO na
OdontoPrev, por meio do Fundo TMG.

TR e TRD

Taxa Referencial e Taxa Referencial Diária, respectivamente.

UBS

Banco UBS S.A.

Unidont

Unidont Assistência Odontológica S.C. Ltda., sociedade
adquirida pela Companhia em 1999 e incorporada em 2000.

U.S. GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos
da América.

ZNT

ZNT Empreendimentos Comércio e Participações S.A., sociedade
constituída de acordo com as leis do Brasil, controlada indiretamente
pelo nosso Diretor Presidente, por meio da Santa Rita.

Neste Prospecto, utilizamos os termos “OdontoPrev”, “Companhia”, “nós” e “nosso” para nos referir à
Odontoprev S.A. e às suas Subsidiárias, exceto quando o contexto requerer outra definição.
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SUMÁRIO DA EMISSORA
O presente sumário destaca as informações selecionadas sobre a nossa Companhia. Antes de decidir
investir nas Ações Ordinárias, o investidor deverá ler todo o Prospecto cuidadosamente, para uma
maior compreensão das nossas atividades e da Oferta, incluindo nossas demonstrações financeiras
consolidadas e respectivas notas explicativas e as seções “Fatores de Risco” e “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional.”
Introdução
Somos a maior operadora de Planos Odontológicos do Brasil em número de Associados, de acordo com
os últimos dados divulgados pela ANS, referentes ao primeiro semestre de 2006.
Em 30 de setembro de 2006, superamos a marca de 1,4 milhão de Associados, através de
aproximadamente 1.200 clientes corporativos. Nossa participação de mercado, com base nos dados da
ANS de junho de 2006, era de cerca de 17,6% em número de Associados, em um mercado ainda
fragmentado, o que nos posiciona como o seu líder e, em nosso entendimento, favorece a nossa
estratégia de consolidação do setor.
Desenvolvemos Planos Odontológicos personalizados, destinados a uma ampla variedade de clientes
corporativos, sindicatos e associações, que incluem entidades de classe, Grupos de Afinidade, clubes de
seguro, entre outros. Nossas atividades estão organizadas nos segmentos de negócios de: (i) Planos
Odontológicos pré-pagos, que representam aproximadamente 95,8% da nossa receita; (ii) Planos
Odontológicos pós-pagos, que representam aproximadamente 3,7% da nossa receita; e (iii)
atendimento odontológico em consultórios próprios, que representam aproximadamente 0,5% da
nossa receita. Contamos com vários modelos de atendimento, incluindo a livre escolha de profissionais,
unidades próprias e, principalmente, nossa Rede Credenciada.
O mercado privado de saúde no Brasil está em expansão e o setor de odontologia, em particular, vem
apresentando as maiores taxas de crescimento. Segundo a ANS, o setor odontológico registrou um
crescimento anual médio composto de 17,9% por número de Associados de dezembro de 2000 a
junho de 2006. Adicionalmente, acreditamos que os Planos Odontológicos possuem elevado potencial
de crescimento, dado que atualmente atingem apenas cerca de 3,8% da população total do Brasil e
19,2% do total de Associados aos Planos Médico-hospitalares.
A atividade de Odontologia de Grupo, regulada pela ANS, tem livre formação de preços. Além disso,
no caso de planos coletivos, uma vez determinado o preço com o cliente, o seu reajuste é livre,
devendo apenas posteriormente ser informado à ANS.
A tabela abaixo descreve, nos períodos informados, alguns dos nossos principais indicadores financeiros
e operacionais consolidados. Veja a seção “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais” deste
Prospecto para obter uma descrição da forma como calculamos o EBITDA e o EBITDA Ajustado.
Exercício encerrado em 31
de dezembro de
2003
2004
2005

Período de nove meses
encerrado em
30 de setembro de
2005
2006

(R$ mil, exceto dados operacionais)
Contraprestações Efetivas de Operações de
Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta)...
Lucro Líquido do Período...............................
EBITDA..........................................................
EBITDA Ajustado ...........................................
Número de Associados..................................

93.419
6.471
9.812
11.784
762.890

119.670
12.023
19.915
23.275
942.667

10

147.819
17.755
28.546
30.500
1.131.743

106.824
13.104
21.626
23.451
1.067.957

134.828
17.241
28.843
33.189
1.419.746

De 2003 a 2005, tivemos um crescimento anual médio composto de 21,8% no número de Associados,
um crescimento anual médio composto de 25,8% na nossa receita operacional bruta e um aumento
ainda mais vigoroso de 60,9% no nosso EBITDA Ajustado. Tivemos um crescimento de mais de
200.000 Associados no terceiro trimestre de 2006, em relação ao trimestre anterior, devido,
principalmente, aos últimos resultados de nossas parcerias de distribuição no segmento de varejo.
Nossa rede contava, em 30 de setembro de 2006, com cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas
credenciados, sendo aproximadamente 4.700 especialistas e pós-graduados, distribuídos em mais de
1.000 cidades em todo o País, com modelo de remuneração flexível e individualizado e com grande
escalabilidade. Acreditamos que essa rede pode ser expandida, se necessário, em função da grande
oferta de cirurgiões-dentistas no País.
Com base nos nossos 19 anos de experiência atuarial e na nossa inteligência de negócios,
desenvolvemos um sistema de tecnologia da informação avançado e proprietário, que nos permite
supervisionar pró-ativamente o risco e a qualidade das nossas atividades, incluindo a prevenção de
fraudes, e proporciona uma redução da nossa Sinistralidade.
Histórico
A Odontoprev S.A., sociedade por ações com prazo de duração indeterminado, com sede na cidade de
Barueri, no Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº125, 15º andar, tem por objeto social a
atividade de operação de planos privados de assistência odontológica e, nesse sentido, a administração,
comercialização ou disponibilização dos referidos planos destinados a pessoas jurídicas e/ou físicas,
bem como a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades civis ou comerciais e
em empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e/ou no exterior, e a administração de
bens próprios e/ou de terceiros.
A nossa Companhia foi fundada em 1987 por profissionais de odontologia que identificaram a
oportunidade de propiciar Planos Odontológicos a clientes corporativos que já tinham o histórico de
extensão desse tipo de benefício em seus países de origem e que demandavam elevado grau de
profissionalização, qualidade e tecnologia.
Em agosto de 1998, o Fundo TMG adquiriu o controle da nossa Companhia. Esta associação contribuiu
significativamente para o posicionamento estratégico da nossa Companhia como consolidadora e líder
do setor, bem como para o desenvolvimento de práticas de governança corporativa inovadoras para o
setor de saúde no Brasil.
Em 1999 adquirimos a Unidont, que possuía cerca de 84.000 Associados e passamos a ter 224.316
associados naquele ano. Em 2000, incorporamos a Unidont e adquirimos a Clidec, com aproximadamente
115.000 Associados, quando passamos a contar com 446.750 Associados.
Eventos Recentes
Em linha com a nossa estratégia de liderança e consolidação do setor de planos odontológicos,
firmamos, em 22 de setembro de 2006, Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de
Quotas e Outras Avenças, com os sócios da Dentalcorp, pelo qual a nossa Companhia passa a ter a
opção exclusiva de aquisição da totalidade das quotas da referida sociedade (“Opção”).
A Dentalcorp presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica há 17 anos,
estando entre as 5 maiores operadoras por número de Associados, com, aproximadamente, 180.000
Associados de seus planos, segundo informações obtidas junto a ANS na data-base de julho de 2006 e
tem foco de atuação preponderante no segmento de pequenas e médias empresas, complementando
estrategicamente a atuação da nossa Companhia.
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A Opção prevê os seguintes termos e condições:
(i)

A Opção poderá, a exclusivo critério da nossa Companhia, ser exercida em até 5 dias
corridos contados da data de publicação do Anúncio de Início da presente Oferta, observada
a data limite de 5 de janeiro de 2007, sendo que os sócios da Dentalcorp se obrigaram, de
forma irrevogável e irretratável, a alienar à nossa Companhia, a totalidade das quotas da
Dentalcorp de que são titulares mediante o exercício da Opção;

(ii)

É premissa para o exercício da Opção a prévia realização pela nossa Companhia de due
diligence, a qual já se encontra em andamento; e

(iii)

O preço-base da Dentalcorp foi estimado em R$24.740.000,00, sujeito a ajustes previstos no
instrumento de Opção, dos quais: (a) R$1.000.000,00 a título de prêmio não-restituível, foi
pago à vista; (b) R$1.000.000,00 a título de sinal, também foi pago à vista, sendo restituível
à nossa Companhia na hipótese da não satisfação das condições para o exercício da Opção;
e (c) o saldo, a ser pago mediante o exercício da Opção.

Se exercida a Opção, a conclusão do negócio, a correspondente transferência das quotas da Dentalcorp
e o pagamento dos valores remanescentes supra descritos dependerão da aprovação prévia da
alteração de controle da Dentalcorp pela ANS.
Nossas Vantagens Competitivas
Acreditamos que as seguintes vantagens competitivas podem nos permitir manter a liderança no setor
de Planos Odontológicos e alcançar altas taxas de crescimento e rentabilidade:
Escala e alto potencial de crescimento. Somos os líderes no Brasil do setor de Planos Odontológicos,
com mais de 1,4 milhão de Associados e com uma ampla Rede Credenciada de aproximadamente 12.500
cirurgiões-dentistas espalhados por todo o território nacional. Além disso, a nossa própria equipe de
vendas está presente em 6 Estados do País. Acreditamos que a nossa escala aliada à nossa presença
nacional nos dão flexibilidade para expandir ainda mais o nosso negócio e aumentar a nossa participação
de mercado, com investimentos incrementais mínimos. Ao longo dos últimos anos, obtivemos um
crescimento substancial de receita (crescimento anual médio composto de 25,8% de 2003 a 2005) e
EBITDA Ajustado (crescimento anual médio composto de 60,9% de 2003 a 2005). Acreditamos que a
nossa estrutura operacional verticalmente integrada, a nossa estrutura de gestão de risco centralizada e os
nossos avançados sistemas de tecnologia da informação permitirão a contínua captura de economias de
escala à medida que crescemos.
Carteira de clientes diversificada e de alta qualidade. Nossa carteira de clientes inclui uma ampla
variedade de empresas brasileiras e multinacionais de destaque nos seus respectivos setores,
principalmente, no setor financeiro, na indústria, na prestação de serviços, no comércio, em
associações/fundos de pensão, assim como em operadoras médicas com suas respectivas carteiras, as
quais, em nosso entendimento, vêm apresentando crescimento relevante e menor risco de crédito.
Acreditamos possuir uma base de clientes diversificada e não concentrada. Tais clientes nos oferecem
uma combinação atrativa de escala e perspectivas de crescimento através da expansão do seu número de
funcionários. O elevado padrão dos nossos serviços têm permitido a retenção, em média, de 98,8% de
nossos clientes desde 2003, o que resulta no elevado grau de reconhecimento da Companhia e da nossa
marca no mercado brasileiro. Fomos anualmente eleitos empresa “Top of Mind” pelos profissionais de
recursos humanos na categoria Planos Odontológicos desde 2001, até o presente ano de 2006.
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Qualidade e flexibilidade nos Planos Odontológicos oferecidos. Um dos fatores chave do nosso
sucesso tem sido a nossa capacidade de oferecer uma grande variedade de Planos Odontológicos
personalizados e de qualidade para atender às diferentes necessidades dos nossos clientes. Temos uma
rede com cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas em todo o Brasil, sendo aproximadamente 4.700
especialistas e pós-graduados, que atendem a rigorosos padrões de seleção por nós estabelecidos e
com acesso à educação continuada, fator diferenciador da nossa rede. Acreditamos que o nosso
sistema de gerenciamento permite identificar e reter bons profissionais através de um sistema de
remuneração flexível e individualizado, bem como com a oferta de serviços adicionais e oportunidades
profissionais. Adicionalmente, são oferecidos planos com cerca de 120 estruturas de benefícios
diferentes, o que nos possibilita atrair empresas e grupos de funcionários de todos os tipos e portes,
mediante uma adequada relação custo-benefício.
Avançada tecnologia da informação. Com o intuito de acompanhar as crescentes demandas por
informações de saúde precisas e de alta qualidade, e com base no nosso histórico atuarial de cerca de
19 anos, desenvolvemos uma plataforma própria de tecnologia da informação que nos possibilita: (i)
administrar a logística e o relacionamento com a nossa Rede Credenciada; (ii) acompanhar o
desempenho de cada cirurgião-dentista; (iii) acompanhar o histórico de saúde bucal dos nossos
Associados e seu relacionamento com a nossa Companhia; (iv) realizar uma administração pró-ativa de
risco clínico e comportamental de Associados e cirurgiões-dentistas; (v) monitorar de perto a qualidade
dos serviços prestados; e (vi) controlar o comportamento atuarial da nossa carteira de clientes,
mantendo a Sinistralidade em níveis adequados.
Gestão experiente e especializada no setor. Nossos executivos são especializados em Planos
Odontológicos e estão, em sua maioria, envolvidos há quase duas décadas na área de saúde bucal, o
que resulta na diferenciação dos produtos e serviços oferecidos pela nossa Companhia a cada um dos
segmentos de mercado em que atuamos. Atualmente, 4 dos 6 membros da nossa diretoria são
cirurgiões-dentistas de formação.
Nossa Estratégia
Nosso objetivo é continuar a consolidação do setor, mantendo nossa liderança e alcançando taxas de
retorno atrativas para nossos acionistas. A seguir apresentamos os principais elementos da nossa estratégia:
Manter o foco em Planos Odontológicos. O foco exclusivo do nosso negócio é a operação de
Planos Odontológicos. Concentramos todos os nossos recursos e esforços nessa atividade, o que, aliado
à nossa administração especializada, nos confere um profundo conhecimento deste mercado. Este foco
nos permite maximizar a qualidade e confiabilidade dos serviços que prestamos, fatores essenciais para
o sucesso do nosso negócio. Adicionalmente, conseguimos nos beneficiar das características únicas
desse setor, tais como o menor custo individual em relação aos Planos Médico-hospitalares e a maior
previsibilidade dos eventos de tratamento odontológico.
Maximizar o crescimento dos nossos negócios e resultados. Nossa estratégia de expansão é baseada
no crescimento orgânico, no crescimento via aquisições e no crescimento através de parcerias estratégicas.
•

Crescimento orgânico. Acreditamos que o nosso crescimento orgânico se dará,
principalmente, por meio de dois fatores:
•

Crescimento dos nossos clientes atuais: através do aumento da adesão aos nossos
planos em nossos clientes que têm planos de livre adesão e através do crescimento da
base de beneficiários dos nossos atuais clientes. Só estes fatores nos proporcionaram uma
taxa de crescimento no ano de 2005 de cerca de 6,4%, taxa esta superior ao crescimento
do PIB brasileiro no mesmo ano, que foi de 2,3%; e

•

Captação de novos clientes: com base em iniciativas de comercialização e vendas,
através da nossa própria equipe de vendas e corretores presentes em todo o País.
Buscaremos dar especial atenção ao mercado de clientes de pequeno e médio porte, ainda
pouco explorado pela nossa Companhia.
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•

Crescimento via aquisições. Acreditamos que cerca de dois milhões de Associados estejam
atualmente em empresas que podem ser alvos de aquisição. Concentraremos nossos esforços
em adquirir empresas de destaque que atuem em mercados brasileiros que consideramos
estratégicos para a nossa expansão, observando o potencial de sinergia esperado nas
aquisições, bem como o nível de retorno requerido.

•

Crescimento através de parcerias estratégicas. Acreditamos que as parcerias estratégicas
nos conferem acesso a mercados com baixa penetração e elevado potencial de expansão,
como clientes de Planos Médico-hospitalares e Grupos de Afinidade, incluindo empresas
emissoras de cartões de crédito.
•

Parcerias com operadoras de Planos Médico-hospitalares: o crescimento através de
parcerias com operadores de Planos Médico-hospitalares representa um mercado potencial
de aproximadamente 2,7 milhões de Associados com os quais já mantemos
relacionamento, que poderá ser acessado pela nossa Companhia; e

•

Parcerias com emissores de cartão de crédito de grandes redes varejistas e
seguradoras: Acreditamos que haja um elevado potencial de crescimento através de
parcerias com emissores de cartão de crédito de grandes redes varejistas e seguradoras
em segmentos ainda pouco explorados no nosso mercado de Planos Odontológicos.
Um elemento importante dessa estratégia é a contratação com Grupos de Afinidade,
bem como outros mecanismos associativos.

Presença em toda a cadeia de valor. Capturamos margens ao longo de toda a cadeia de valor
devido ao nosso modelo de negócio verticalmente integrado e à nossa plataforma proprietária de
tecnologia da informação.
Assegurar serviços de alta qualidade. Temos o compromisso de assegurar elevada qualidade nos
serviços que prestamos. Para isso, valorizamos o relacionamento com a nossa rede de cirurgiões-dentistas,
clientes e Associados. Buscamos oferecer planos diferenciados e personalizados, a custos competitivos.
Além disso, oferecemos treinamento constante à nossa Rede Credenciada de cirurgiões-dentistas e
mantemos rigoroso controle de qualidade dos seus serviços através da nossa plataforma proprietária de
tecnologia da informação, criada e desenvolvida ao longo dos nossos 19 anos de experiência no setor.
Nossa sede está localizada na Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de Barueri, no Estado
de São Paulo, Brasil, e nosso telefone geral é (0xx11) 2168-6800. O nosso Departamento de Relações
com Investidores está localizado na Alameda Tocantins, n.º 125, 34º andar, na cidade de Barueri, no
Estado de São Paulo, Brasil, o telefone é (0xx11) 2168-6893, o fax é (0xx11) 2168-6920, o e-mail é
ri@odontoprev.com.br e o website é www.odontoprev.com.br/ri.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

Odontoprev S.A.

Acionistas Vendedores

Mariscal, FMO, Randal Luiz Zanetti, Renato Velloso Dias
Cardoso, Ricardo Peres Júnior, Ruy Francisco de Oliveira,
Luiz Francisco Novelli Viana, Chu Chiu Kong, Eduardo
Augusto Buarque de Almeida, Patrick Jacques Albert
Ledoux, Eduardo de Toledo, José Maria Benozatti,
Amauri José Junqueira e Carlos Eduardo Ciucio.

Coordenador Líder

Itaú BBA

Coordenadores da Oferta

Itaú BBA e UBS

Coordenadores Contratados

ABN e Deutsche.

Agentes de Colocação Internacional

Itau Securities, Inc. e UBS Securities, LLC.

Oferta

Oferta de 16.212.149 Ações Ordinárias, em mercado de
balcão não-organizado, sendo 5.782.609 novas Ações
Ordinárias a serem emitidas pela Companhia, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas,
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades
por Ações e dentro do limite de capital autorizado previsto
no artigo 6º do Estatuto Social, e 10.429.540 Ações
Ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores.
As Ações Ordinárias estão sendo ofertadas no Brasil, em
mercado de balcão não-organizado, por meio de uma
distribuição pública primária e secundária registrada na
CVM, em conformidade com os procedimentos
estabelecidos na Instrução CVM 400, a ser realizada
pelos Coordenadores da Oferta, em regime de garantia
firme de liquidação, com a participação de
Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas
contratados pelos Coordenadores da Oferta (em
conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições
Participantes da Oferta”), incluindo esforços de
colocação de Ações Ordinárias no exterior, por
intermédio dos Agentes de Colocação Internacional,
para investidores institucionais qualificados, residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos
em conformidade com a Regra 144A e para investidores
definidos nos demais países, exceto o Brasil e os Estados
Unidos da América, com base no Regulamento S
(“Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento da
Instrução CVM 325 e da Resolução CMN 2.689 e sob as
isenções de registro previstas no Securities Act.

15

Opção de Lote Suplementar

Opção concedida pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores ao UBS, a ser exercida mediante decisão
tomada em conjunto com o Coordenador Líder, para a
aquisição de um lote suplementar de até 2.431.824 Ações
Ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores, equivalentes a até 15% das Ações
Ordinárias inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e
preço das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas, as quais
serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual
excesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer
da Oferta, e deverá ser exercida no prazo de até 30 dias, a
contar da data de publicação do Anúncio de Início.

Garantia Firme de Liquidação

Nos termos da garantia firme de liquidação, os
Coordenadores da Oferta têm a obrigação não solidária de
subscrição/aquisição da totalidade das Ações Ordinárias,
pelo Preço por Ação. Tal garantia é vinculante a partir do
momento em que for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, deferido o registro da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Distribuição, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e publicado o Anúncio de Início. Caso a
totalidade das Ações Ordinárias objeto da Oferta não tenha
sido totalmente liquidada e/ou revendida no prazo de até 3
dias úteis, contado a partir da data da publicação do
Anúncio de Início, os Coordenadores da Oferta
adquirirão/subscreverão o saldo resultante da diferença
entre (i) a totalidade das Ações Ordinárias ofertadas (exceto
pelas Ações do Lote Suplementar), e (ii) a quantidade de
Ações Ordinárias efetivamente colocadas no mercado e
liquidadas pelos investidores que as adquiriram e/ou
subscreveram pelo Preço por Ação.

Público-Alvo

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição das Ações Ordinárias objeto da Oferta por
meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a oferta de
varejo (“Oferta de Varejo”) e a oferta institucional
(“Oferta Institucional”).
A Oferta de Varejo será realizada a investidores pessoas
físicas e jurídicas residentes e domiciliados no Brasil, que
não sejam considerados Investidores Institucionais, bem
como clubes de investimento (registrados na BOVESPA,
nos termos da regulamentação em vigor), que decidiram
participar da Oferta de Varejo, por meio da efetivação
de pedidos de reserva de Ações Ordinárias.
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A Oferta Institucional será realizada a investidores pessoas
físicas, jurídicas e clubes de investimento registrados na
BOVESPA cujos valores de investimento excedam o limite
máximo estabelecido para a Oferta de Varejo, fundos,
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos
e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização e investidores residentes
no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da
Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325.
Preço por Ação

R$28,00.

Capital Social

O capital social da Companhia atualmente se divide em
18.850.230 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, conforme aprovado na Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 24 de abril de 2006. Após a
Oferta, o capital social será dividido em 24.632.839 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal (sem considerar
o exercício da Opção de Lote Suplementar).

Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária

O Estatuto Social da Companhia contém disposição que tem
o efeito de evitar a concentração de ações de emissão da
Companhia nas mãos de um investidor ou um grupo
pequeno de investidores, de modo a promover uma base
acionária mais dispersa. A disposição neste sentido exige
que, sujeito a algumas exceções, qualquer acionista ou
grupo de acionistas, que adquira ou se torne titular de ações
de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior
a 15% do total de ações deverá, no prazo máximo de 30
dias a contar da data de aquisição ou do evento que
resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou
superior ao referido percentual, realizar ou solicitar o registro
de uma oferta pública de aquisição (“OPA”) da totalidade
das ações de emissão da Companhia, observando-se o
disposto na regulamentação aplicável da CVM, os
regulamentos da BOVESPA e os termos do Estatuto Social.
A realização da OPA não exclui a possibilidade de outro
acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria
Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da
regulamentação da CVM.
A alteração que limite o direito dos acionistas à realização da
OPA ou a exclusão deste mecanismo obrigará o(s)
acionista(s) que tiver(em) votado a favor de tal alteração ou
exclusão na deliberação em Assembléia Geral a realizar a
OPA aqui prevista.
Para mais informações, veja a seção “Descrição do Capital
Social – Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária ”.
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Direito de Venda Conjunta (Tag-along rights) Os titulares das Ações Ordinárias têm, caso o acionista
Controlador da Companhia venda sua participação
representativa do Controle da Companhia, o direito de
serem incluídos em oferta pública de aquisição de ações,
que deverá ser realizada pelo adquirente do Controle, nas
mesmas condições asseguradas ao acionista Controlador
alienante. Veja a seção “Descrição do Capital Social –
Alienação de Controle”.
Direito de Voto

Cada Ação Ordinária confere ao seu titular o direito a um
voto em todas as deliberações da Assembléia Geral de
acionistas, inclusive em matérias como a alteração do
estatuto social, a eleição e destituição de membros do
Conselho de Administração, bem como outras matérias
previstas na Lei das Sociedades por Ações. Veja seção
“Descrição do Capital Social”.
Além do direito de voto, as Ações Ordinárias conferem aos
titulares todos os direitos assegurados aos titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, inclusive a atribuição
de dividendos integrais e todos os outros benefícios
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação.
Veja seção “Descrição do Capital Social”.

Restrições à Transferência de Ações (Lock-up)

Até 180 dias a contar da data deste Prospecto Definitivo
(“Período de Lock-up”), a Companhia, a Administração da
Companhia, os Acionistas Controladores da Companhia, os
Acionistas Vendedores, salvo na hipótese de prévio
consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta, se
obrigam a:
(i)
não oferecer, empenhar, vender ou contratar a
venda quaisquer ações de emissão da Companhia, ou de
qualquer outro título conversível em, permutável por, ou
que outorgue direito de subscrição de, ações ordinárias de
emissão da Companhia (em conjunto, “Valores Mobiliários
Restritos”);
(ii)
não vender qualquer opção ou contrato para
compra de quaisquer Valores Mobiliários Restritos;
(iii)
não comprar qualquer opção ou contrato para a
venda de Valores Mobiliários Restritos;
(iv)
não conceder qualquer opção, direito ou warrant
para venda de Valores Mobiliários Restritos;
(v)
não emprestar, dispor, transferir ou por qualquer
outra forma alienar os Valores Mobiliários Restritos;
(vi)
não solicitar ou requerer o arquivamento de um
pedido de registro relativo aos Valores Mobiliários Restritos; e
(vii)
não celebrar qualquer instrumento de swap ou
outros acordos que transfira a outra pessoa, no todo ou em
parte, qualquer dos direitos patrimoniais relativos aos
Valores Mobiliários Restritos.
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As obrigações descritas nos itens (i) a (vii) acima são válidas
e eficazes independentemente de serem liquidadas
mediante a entrega de quaisquer Valores Mobiliários
Restritos, de dinheiro, ou de outra forma.
A vedação prevista neste item não se aplica (i) às
transferências de ações de emissão da Companhia para
empresa direta ou indiretamente controlada, Controladora
ou coligada dos Acionistas Vendedores; e (ii) a eventual
empréstimo de ações pelos Acionistas Vendedores para a
realização de atividades de estabilização.
Adicionalmente, observado o disposto no parágrafo
imediatamente abaixo, nos 6 (seis) meses subseqüentes à
primeira distribuição pública de ações ordinárias de emissão
da Companhia após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado, os Acionistas Controladores
e os administradores não poderão vender, e/ou ofertar à
venda, quaisquer das ações e/ou quaisquer títulos e valores
mobiliários negociados em mercados de liquidação futura
ou quaisquer outros ativos tendo como lastro ou objeto
valores mobiliários de emissão da Companhia
(“Derivativos”) destas de que eram titulares imediatamente
após a efetivação da distribuição anteriormente
mencionada. Após esse período inicial de 6 (seis) meses, os
Acionistas Controladores e os administradores não poderão,
por mais 6 (seis) meses, vender e/ou ofertar à venda, mais
do que 40% (quarenta por cento) das ações e Derivativos
destas de que eram titulares imediatamente após a
efetivação anteriormente mencionada.
As restrições do parágrafo acima não serão aplicáveis a
FMO e Mariscal caso, imediatamente após o término do
prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar, estes
acionistas passem a deter, em conjunto, percentual inferior
a 14% da totalidade das ações representativas do capital
social da Companhia.
Destinação dos Recursos

A Companhia estima que os recursos provenientes da
Oferta Primária de Ações Ordinárias serão,
aproximadamente, da ordem de R$151.097.877 milhões,
após a dedução de comissões e despesas estimadas, sem
considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar. A
Companhia pretende empregar estes recursos conforme
indicado na seção "Destinação de Recursos" deste
Prospecto. A Companhia não receberá nenhum recurso
proveniente da Oferta Secundária.
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Dividendos

O Estatuto Social estabelece o pagamento de dividendo
obrigatório aos acionistas de pelo menos 25% do lucro
líquido apurado nas demonstrações financeiras,
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações,
a não ser que os administradores informem à
Assembléia Geral que a distribuição seria incompatível
com a condição financeira e a distribuição do dividendo
obrigatório for conseqüentemente suspensa. Veja a
seção “Dividendos e Política de Dividendos - Pagamento
de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio”.

Listagem

A Companhia solicitou o registro para a listagem das ações
ordinárias de sua emissão no segmento Novo Mercado, a
ser concedido na data da publicação do Anúncio de Início.
A negociação das Ações nesse segmento se iniciará no
primeiro dia útil seguinte à publicação do Anúncio de
Início. Não foi e nem será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações Ordinárias na SEC ou a qualquer
outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país, exceto na CVM no Brasil.
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
As informações financeiras consolidadas em, e para os exercícios sociais encerrados em, 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, bem como em, e para os períodos de nove meses encerrados em, 30
de setembro de 2005 e 2006, descritas abaixo, foram extraídas das nossas demonstrações financeiras
consolidadas, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas ou objeto
de revisão limitada, conforme o caso, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e
incluídas neste Prospecto, no “Item 4 – Demonstrações Financeiras”.
Na opinião da nossa administração, nossas demonstrações financeiras consolidadas objeto de revisão
limitada apresentam adequadamente o resultado de nossas operações e nossa situação financeira
naqueles períodos. Os resultados financeiros relativos aos períodos de nove meses encerrados em 30 de
setembro de 2005 e 2006 não indicam, necessariamente, os resultados que podem ser esperados em
qualquer outro período intermediário ou até mesmo durante um exercício social completo. Para
informações adicionais sobre os nossos resultados, veja a seção “Nossas Atividades – Comercialização e
Vendas - Sazonalidade”.
As nossas demonstrações financeiras seguem o Plano de Contas da ANS, que difere em certos aspectos
relevantes em relação às demonstrações financeiras elaboradas nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Para um melhor entendimento sobre a elaboração das nossas demonstrações financeiras, veja a seção “Análise
e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – Resultado das
Operações de Acordo com a Regulamentação da ANS e a Lei das Sociedades por Ações”.
As informações apresentadas a seguir deverão ser lidas juntamente com nossas demonstrações
financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, como também com
as informações incluídas em “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações” e
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”.
Em 31 de dezembro de
2004

24.173
1.198
22.975
12.156
12.156

42.199
744
41.455
23.072
23.072

2005
(R$ mil)
41.376
352
41.024
20.692
20.692

4.009
4.009
8.012
5.559
319
678
519
97
840
(1.202)
9.163
9.163
5.443
3.591
129
3.355
(31)
(32)
1
2.453
3.274
2.422
(3.243)
933
36.691

6.308
6.308
13.240
9.639
2.076
146
565
145
669
(1.165)
3.797
3.797
2.691
977
129
3.308
(10)
(11)
1
2.516
3.581
2.801
(3.866)
802
49.304

7.135
7.135
14.017
12.895
12
130
123
857
(820)
2.926
2.926
1.974
952
3.908
1
1
3.195
4.442
3.287
(4.534)
712
48.210

2003
BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO
CIRCULANTE ..................................................
Disponível ....................................................
Realizável......................................................
Aplicações................................................
Títulos de Renda Fixa..................................
Créditos de Operações com
Planos de Assistência à Saúde .............
Contraprestação Pecuniária a Receber ........
Outros Valores e Bens.............................
Antecipação de Impostos e Encargos ..........
Adiantamentos a Fornecedores...................
Adiantamentos a Funcionários....................
Depósitos Judiciais a Receber......................
Despesas Antecipadas ................................
Outros Créditos..........................................
(-) Provisão para Devedores Duvidosos ......
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....................
Outros Créditos a Receber ...........................
Depósitos Judiciais .....................................
Adiantamentos a Fornecedores...................
Incentivos Fiscais a Aplicar ..........................
PERMANENTE ...............................................
Investimentos...............................................
Participações Societárias .............................
Outros Investimentos..................................
Imobilizado...................................................
Bens Móveis...............................................
Outras Imobilizações ..................................
(-) Depreciações Acumuladas ......................
Diferido.........................................................
TOTAL DO ATIVO .........................................
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Em 30 de setembro de
2005
2006
43.742
655
43.087
26.668
26.668

50.403
1.044
49.359
26.471
26.471

6.084
6.084
11.121
10.128
124
499
77
293
(786)
4.263
4.263
3.169
965
129
3.939
1
1
3.190
4.345
3.245
(4.400)
748
51.944

8.237
8.237
15.562
11.604
129
389
949
2.491
(911)
2.326
2.326
2.259
67
6.586
1
1
6.032
5.600
4.325
(3.893)
553
59.315

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
PROVISÕES TÉCNICAS............................................
Provisão de Risco .................................................
CIRCULANTE ..........................................................
Eventos a Liquidar ............................................
Eventos a Liquidar com Operações de
Assistência à Saúde..............................................
Débitos de Operações de
Assistência à Saúde ..........................................
Comercialização sobre Operações de
Assistência à Saúde..............................................
Outros Débitos Operacionais ................................
Débitos Diversos ...............................................
Obrigações com Pessoal.......................................
Obrigações Sociais ...............................................
Obrigações Tributárias .........................................
Dividendos a Pagar ..............................................
Adiantamentos de Clientes ..................................
Fornecedores de Serviços .....................................
Outras Contas a Pagar .........................................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO....................................
Provisões para Contingências Fiscais .....................
Provisão para Contingências
Cíveis e Trabalhistas .............................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO...........................................
Capital Social.......................................................
Reservas de Capital ..............................................
Reserva Legal.......................................................
Lucros Acumulados..............................................
TOTAL DO PASSIVO ..............................................

2003

Em 31 de dezembro de
2004

1.826
1.826
14.837
4.759

Em 30 de setembro de
2005
2006

3.246
3.246
21.593
6.044

2005
(R$ mil)
5.426
5.426
29.759
6.836

5.109
5.109
21.043
7.019

8.675
8.675
25.142
7.722

4.759

6.044

6.836

7.019

7.722

53

71

15

31

115

43
10
10.025
1.176
1.254
3.746
2.264
57
833
695

71
15.478
903
1.195
8.237
2.410
1.093
815
825

15
22.908
1.096
1.566
11.738
6.000
808
964
736

31
13.993
1.466
1.608
8.559
852
858
650

115
17.305
1.340
1.908
10.681
886
927
1.563

5.822
5.822

3.183
3.183

2.684
2.422

3.619
3.619

2.950
2.695

14.206
3.447
5.449
511
4.799
36.691

21.282
3.908
5.449
782
11.143
49.304

262
10.341
3.925
5.449
785
182
48.210

22.173
3.908
5.449
782
12.034
51.944

255
22.548
3.925
4.040
785
13.798
59.315

A tabela a seguir apresenta o resultado das nossas operações nos exercícios e períodos abaixo
indicados, na forma da Lei das Sociedades por Ações e o seu equivalente no padrão da ANS.
ANS
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
RECEITA
OPERACIONAL BRUTA
(-) Impostos sobre Vendas
RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços

LUCRO BRUTO
(-) Despesas de
Comercialização
(-) Despesas Administrativas
(+) Resultado
Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+) Resultado
Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(-) Participações no Resultado
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO

CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE....................
(-) Impostos Diretos
de Operações Odontológicas.........

(-) Custo de Serviços .........................
Eventos
Indenizáveis Líquidos....................
Encargos Sociais
sobre Serviços...............................
Materiais Odontológicos.................
Outras Despesas
Operacionais..................................

(-) Despesas de Comercialização....
(-) Despesas Administrativas...........
(+) Resultado
Financeiro Líquido.............................
(+) Receitas Financeiras ...................
(-) Despesas Financeiras...................
(+) Resultado
Não-Operacional...............................
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES.........
(-) Imposto de Renda.......................
(-) Contribuição Social .....................
(-) Participações no Resultado
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO .............................

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

Período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

93.419

103,3

119.670

103,3

147.819

103,4

106.824

103,4

134.828

103,5

3.005

3,3

3.862

3,3

4.823

3,4

3.473

3,4

4.574

3,5

90.414
54.633

100,0
60,4

115.808
61.897

100,0
53,4

142.996
74.209

100,0
51,9

103.351
52.987

100,0
51,3

130.254
62.071

100,0
47,7

45.980

50,9

50.244

43,4

58.683

41,0

42.181

40,8

49.405

37,9

4.639
2.902

5,1
3,2

4.748
2.989

4,1
2,6

5.913
3.526

4,1
2,5

4.223
2.313

4,1
2,2

4.945
2.798

3,8
2,1

1.112
35.781

1,2
39,6

3.916
53.911

3,4
46,6

6.087
68.787

4,3
48,1

4.270
50.364

4,1
48,7

4.923
68.183

3,8
52,3

3.743
24.229

4,1
26,8

5.287
30.920

4,6
26,7

8.070
35.197

5,6
24,6

5.481
25.753

5,3
24,9

11.201
32.437

8,6
24,9

2.508
3.706
1.198

2,8
4,1
1,3

2.847
4.332
1.485

2,5
3,7
1,2

4.451
5.006
555

3,1
3,5
0,4

2.866
3.606
740

2,8
3,5
0,7

3.331
3.874
543

2,6
3,0
0,4

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

10.307
2.462
922
452

11,4
2,7
1,0
0,5

20.490
5.603
2.050
814

17,7
4,8
1,8
0,7

29.972
8.184
2.977
1.056

21,0
5,7
2,1
0,7

21.997
5.948
2.149
796

21,3
5,8
2,1
0,8

27.891
7.313
2.662
675

21,4
5,6
2,0
0,5

6.471

7,2

12.023

10,4

17.755

12,4

13.104

12,7

17.241

13,2
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Outras Informações Financeiras
A tabela a seguir descreve a reconciliação do nosso lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA Ajustado para os
períodos indicados, sendo que os percentuais apresentados têm por base a nossa receita operacional líquida:
Período de nove meses
encerrado
em 30 de setembro de

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
(R$ mil)

2004
(%)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO................ 6.471

2005

2005
(%)

(R$ mil)

2006

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

7,2 12.023

10,4

17.755

4,8

8.184

5,7

5.948

5,8

7.313

5,6
2,0

12,4 13.104

(%)

(R$ mil)

12,7 17.241

(%)

13,2

(+) Imposto de Renda.............................. 2.462

2,7

5.603

(+) Contribuição Social ............................

922

1,0

2.050

1,8

2.977

2,1

2.149

2,1

2.662

(-) Resultado Não-Operacional.................

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

(-) Resultado Financeiro Líquido............... 2.508

2,8

2.847

2,5

4.451

3,1

2.866

2,8

3.331

2,6

(+) CPMF.................................................

442

0,5

580

0,5

811

0,6

614

0,6

654

0,5

(+) PIS/COFINS sobre Receitas
Financeiras ..............................................

177

0,2

165

0,1

201

0,1

138

0,1

144

0,1

(+) Variação das Provisões Técnicas .........

956

1,1

1.420

1,2

2.181

1,5

1.863

1,8

3.248

2,5

(+) Depreciação e Amortização ...............

880

1,0

860

0,7

889

0,6

677

0,7

927

0,7

10,9 19.915

17,2

28.546

20,9 28.843

22,2

3.360

2,9

1.825

1,3

1.825

1,8

4.346

3,3

-

-

129

0,1

-

-

-

-

13,0 23.275

20,1

30.500

22,7 33.189

25,5

(1)
EBITDA ................................................... 9.812

(+) Despesas Não Recorrentes ................. 1.972
(+) Provisões para Perdas em
Incentivos Fiscais .....................................

-

EBITDA Ajustado ................................... 11.784
(1)

(1)

2,2
-

20,0 21.626

21,3 23.451

O EBITDA é o lucro líquido adicionado do IRPJ e CSLL, da reclassificação da CPMF e dos tributos incidentes sobre receitas financeiras
(CPMF e PIS/COFINS, contabilizados como Despesas Administrativas, segundo o Plano de Contas da ANS), da depreciação e amortização
e da variação das provisões técnicas (veja a seção “ - Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional - Descrição das Principais Linhas Contábeis – Variação das Provisões Técnicas”), deduzidas do resultado
financeiro líquido e do resultado não operacional. EBITDA Ajustado é o EBITDA adicionado das despesas não recorrentes relacionadas,
principalmente, a: (i) honorários de serviços profissionais relativos a aquisições passadas; (ii) custos relacionados à aquisição e absorção de
empresas adquiridas; (iii) provisões para perdas potenciais em aplicações de incentivos fiscais; e (iv) a presente oferta pública inicial de
ações. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são linhas de demonstrações financeiras pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não
representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não têm significado padronizado e a nossa
definição de EBITDA e EBITDA Ajustado pode não ser comparável à utilizada por outras companhias.

Informações Operacionais

A tabela a seguir descreve alguns de nossos dados operacionais mais relevantes:
Em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
Número de Associados..... 762.890
942.667 1.131.743
(1)
53,4%
51,9%
Índice de Sinistralidade ... 60,4%
(1)

Variação
2004 x 2003
(%)
23,6%
-7,0 p.p

Custo de serviços como percentual da nossa receita líquida.
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Variação
2005 x 2004
(%)
20,1%
-1,5 p.p

Em 30 de
setembro de
2005
2006
1.067.957 1.419.746
51,3%
47,7%

Variação
2006 x 2005
(%)
32,9%
-3,6 p.p.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
As declarações contidas neste Prospecto relativas aos nossos planos, previsões, expectativas sobre
eventos futuros, estratégias, projeções, tendências financeiras que afetam as nossas atividades, bem
como declarações relativas a outras informações, principalmente descritas nas seções “Sumário da
Emissora”, “Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional” e “Nossas Atividades”, constituem estimativas e declarações acerca do futuro
que envolvem riscos e incertezas e, portanto, não constituem garantias de resultados futuros.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos em outras seções do Prospecto, podem vir a fazer
com que os nossos resultados efetivos sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos em
nossas estimativas, inclusive, entre outros, os seguintes:
•

conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados
geográficos em que atuamos;

•

sucesso continuado dos nossos esforços de comercialização e venda e da nossa capacidade de
implementar a nossa estratégia de crescimento, inclusive a capacidade de concretizar aquisições
potenciais e de integrar as operações das empresas adquiridas ao restante de nossas operações;

•

nossa capacidade de implementar nosso plano de investimentos, incluindo a identificação de
empresas com potencial para serem adquiridas, bem como novas localidades para onde
poderíamos expandir os nossos negócios, por meio de crescimento orgânico;

•

aumento de custos;

•

mudanças de preços de serviços odontológicos prestados, inclusive materiais, da demanda e
preferências de clientes, da situação financeira de nossos clientes e das condições da concorrência;

•

mudanças de tecnologia;

•

nossa capacidade de operar Planos Odontológicos de alta qualidade e a preços competitivos;

•

inflação, desvalorização do real e flutuações das taxas de juros;

•

leis e regulamentos existentes e futuros, inclusive na legislação e regulamentação aplicável aos
planos privados de saúde, em especial no que concerne às reservas técnicas e ampliação de
coberturas mínimas; e

•

os fatores de risco discutidos na seção “Fatores de Risco”.

As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “pretende”,
“prevê”, “projeta” e outras palavras com significado semelhante têm por objetivo identificar
estimativas e projeções. Estimativas e declarações acerca do futuro incluem informações relativas aos
nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de
financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento
potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. As estimativas e declarações
acerca do futuro referem-se apenas à data em que foram feitas e nós não nos comprometemos a
atualizar publicamente ou a revisar quaisquer dessas estimativas e declarações acerca do futuro após a
distribuição deste Prospecto, tendo em vista novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos neste
Prospecto podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição Atual do Capital Social
Antes da presente Oferta, o capital social subscrito e integralizado da Companhia era de
R$3.924.815,11, representado por 18.850.230 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal. Após a Oferta, o capital social subscrito e integralizado da Companhia será de
R$165.837.867,11, representado por 24.632.839 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal. O capital autorizado da Companhia é de 20.000.000 de ações ordinárias adicionais.
A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia
detida por acionistas titulares de 5% ou mais do capital social da Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e por todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia
como um grupo, na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta.

Acionistas
Mariscal(2) .....................................
(3)
ZNT ............................................
FMO(4) ..........................................
Randal Luiz Zanetti .......................
Administradores(5) .........................
Outros .........................................
Total ...........................................

Ações Ordinárias antes da Oferta
Ações
Capital Total
Ordinárias
(%)
10.368.150
55,0
3.337.809
17,7
1.380.330
7,3
2.090.000
11,1
1.469.221
7,8
1,1
204.720
18.850.230
100,0

Ações Ordinárias após a Oferta(1)
Ações
Capital Total
Ordinárias
(%)
3.456.050
14,0
3.337.809
13,6
460.110
1,9
280.730
1,1
854.881
3,5
16.243.259
65,9
24.632.839
100,0

(1)

Sem considerar o exercício integral da Opção de Lote Suplementar.
Mariscal, LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de Delaware, nos Estados Unidos da América, cujo único
acionista é a Bocaina, que por sua vez é detida pelo Fundo TMG.
(3)
ZNT Empreendimentos Comércio e Participações S.A., sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, controlada
indiretamente pelo nosso Diretor Presidente, por meio da Santa Rita.
(4)
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., sociedade constituída de acordo com as leis dos
Países Baixos, investidor do Fundo TMG.
(5)
Inclui a participação acionária de membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria, com exclusão das
Ações detidas pelo Sr. Randal.
(2)

Descrição da Oferta
A Oferta compreenderá a distribuição pública primária e secundária de 16.212.149 Ações Ordinárias, sendo
5.782.609 Ações Ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”), com a exclusão do direito
de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades
por Ações e dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social e a distribuição
secundária de 10.429.540 Ações Ordinárias de titularidade dos Acionistas Vendedores, as quais se encontram
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Secundária” e em conjunto com a Oferta
Primária, a “Oferta”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com
a Instrução CVM 400, pelos Coordenadores da Oferta, em regime de garantia firme de liquidação, com a
participação de determinadas instituições financeiras e das corretoras consorciadas por eles contratadas,
indicadas abaixo em “Informações Complementares” (os “Coordenadores Contratados” e as “Corretoras
Consorciadas”, respectivamente, e em conjunto com os Coordenadores da Oferta, as “Instituições
Participantes da Oferta”). Adicionalmente, serão realizados esforços de colocação das Ações Ordinárias no
exterior, por intermédio dos Agentes de Colocação Internacional, para investidores institucionais qualificados,
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com a Regra 144A e
para investidores nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, com base no
Regulamento S (“Investidores Estrangeiros”), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento da Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325.
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Não haverá registro da Oferta ou das Ações Ordinárias na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Ações
Ordinárias não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com isenções de
registro nos termos do Securities Act. Para participar da Oferta, os Investidores Estrangeiros deverão ser
registrados na CVM, nos termos previstos na Instrução CVM 325 e na Resolução 2.689.
As Ações Ordinárias que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão integralmente colocadas no Brasil pelas
Instituições Participantes da Oferta e obrigatoriamente subscritas e integralizadas e/ou adquiridas e
liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do
Mercado de Valores Mobiliários.
A Companhia e os Acionistas Vendedores concederam ao Coordenador Líder uma opção para
aquisição de um lote suplementar de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores, equivalente a até 15% do total de Ações Ordinárias inicialmente ofertadas
(“Ações do Lote Suplementar”), a ser exercida, total ou parcialmente, pelo UBS, mediante decisão
tomada conjuntamente com o Coordenador Líder, dentro de até 30 dias contados da data da
publicação do Anúncio de Início, exclusivamente para atender a um eventual excesso de demanda que
vier a ser constado pelo Coordenador Líder no decorrer da Oferta, nas mesmas condições e preço das
Ações Ordinárias inicialmente ofertadas (“Opção de Lote Suplementar”).
Preço por Ação
O preço de emissão/venda por Ação Ordinária (“Preço por Ação”) foi fixado após (i) a efetivação dos Pedidos
de Reserva no Período de Reserva (conforme definido a seguir) e (ii) a apuração do resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido a seguir),
realizado pelos Coordenadores da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”), em conformidade com o
disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e com o artigo 44 da Instrução
CVM 400. Os Investidores Não-Institucionais (conforme definido a seguir) que aderirem à Oferta de Varejo
(conforme definido a seguir) não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de
determinação do Preço por Ação.
A escolha do critério de preço de mercado para a determinação do Preço por Ação: (a) é devidamente
justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações Ordinárias a serem subscritas/adquiridas foi
auferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas ordens firmes de subscrição/aquisição das Ações Ordinárias no contexto da
Oferta e, em decorrência; (b) não promoverá a diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, em
observância ao disposto no parágrafo 1º, inciso III, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações.
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Quantidade, Valor, Espécie e Recursos Líquidos
Na hipótese de não haver o exercício da Opção de Lote Suplementar:

Ofertante
Companhia....................................................
Mariscal .........................................................
FMO ..............................................................
Randal Luiz Zanetti.........................................
Renato Velloso Dias Cardoso..........................
Ricardo Peres Júnior .......................................
Ruy Francisco de Oliveira ................................
Luiz Francisco Novelli Viana ............................
Chu Chiu Kong..............................................
Eduardo Augusto Buarque de Almeida...........
Patrick Jacques Albert Ledoux ........................
Eduardo de Toledo.........................................
José Maria Benozatti ......................................
Amauri José Junqueira ...................................
Carlos Eduardo Ciucio....................................
(*)

Quantidade
de Ações
5.782.609
6.912.100
920.220
1.809.270
131.090
170.870
122.850
62.300
62.300
62.300
62.300
10.990
93.210
7.000
2.740

Preço por
Ação (R$)
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

(*)

Comissões
(R$)
7.812.305
9.338.247
1.243.217
2.444.324
177.103
230.845
165.970
84.167
84.167
84.167
84.167
14.847
125.927
9.457
3.702

Recursos líquidos
recebidos pela
Companhia (R$)
154.100.747
-

Recursos líquidos
recebidos pelos
Acionistas
Vendedores (R$)
184.200.553
24.522.943
48.215.236
3.493.417
4.553.515
3.273.830
1.660.233
1.660.233
1.660.233
1.660.233
292.873
2.483.953
186.543
73.018

Recursos líquidos
recebidos pela
Companhia (R$)
177.215.850
-

Recursos líquidos
recebidos pelos
Acionistas
Vendedores (R$)
211.830.636
28.201.384
55.447.535
4.017.443
5.236.529
3.764.917
1.909.268
1.909.268
1.909.268
1.909.268
336.817
2.856.560
214.524
83.971

Sem dedução de despesas da Oferta.

Na hipótese de haver o exercício integral da Opção de Lote Suplementar:

Ofertante
Companhia....................................................
Mariscal .........................................................
FMO ..............................................................
Randal Luiz Zanetti.........................................
Renato Velloso Dias Cardoso..........................
Ricardo Peres Júnior .......................................
Ruy Francisco de Oliveira ................................
Luiz Francisco Novelli Viana ............................
Chu Chiu Kong..............................................
Eduardo Augusto Buarque de Almeida...........
Patrick Jacques Albert Ledoux ........................
Eduardo de Toledo.........................................
José Maria Benozatti ......................................
Amauri José Junqueira ...................................
Carlos Eduardo Ciucio....................................
(*)

Quantidade
de Ações
6.650.000
7.948.915
1.058.253
2.080.661
150.754
196.500
141.278
71.645
71.645
71.645
71.645
12.639
107.192
8.050
3.151

Preço por
Ação (R$)
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

Sem dedução de despesas da Oferta.
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(*)

Comissões
(R$)
8.984.150
10.738.984
1.429.700
2.810.973
203.669
265.472
190.867
96.792
96.792
96.792
96.792
17.075
144.816
10.876
4.257

Custos de Distribuição
As despesas com auditores, com advogados e outras despesas descritas abaixo serão arcadas pela
Companhia. A taxa de registro da Oferta na CVM relativa à distribuição primária será arcada pela
Companhia e a taxa relativa à distribuição secundária será arcada pelos Acionistas Vendedores. As
comissões abaixo relacionadas, serão suportadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
proporcionalmente ao número de Ações Ordinárias por eles ofertadas, até o limite previamente
acordado com o Coordenador Líder. Segue, abaixo, descrição dos custos estimados da Oferta:
Comissões e Despesas
Comissão de Coordenação................................................................
Comissão de Garantia Firme..............................................................
Comissão de Colocação ....................................................................
Comissão de Precificação ...................................................................
(1)
Prêmio de Incentivo .........................................................................
Total de Comissões ...........................................................................
Taxas de Registro da Oferta na CVM (primária e secundária) .............
(2)
Despesas com Auditores .................................................................
(2)
Despesas com Advogados ...............................................................
(2)
Outras Despesas ..............................................................................
Total .................................................................................................

Valor (R$)
3.404.551,00
3.404.551,00
9.986.684,00
567.425,00
4.539.402,00
21.902.613,00
165.740,00
500.000,00
2.300.000,00
120.000,00
24.988.353,00

Em Relação ao Valor
(3)
Total da Oferta (%)
0,750
0,750
2,200
0,125
1,000
4,825
0,037
0,110
0,507
0,026
5,505

(1)

Poderá ser aumentado em até 0,5% de forma discricionária pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores em até 30 dias contados da data
do presente Prospecto.
Custos estimados.
(3)
Sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.

(2)

Aprovações Societárias
A Oferta, a autorização para realizar o aumento do capital social da Companhia com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas para subscrição das Ações Ordinárias no contexto da Oferta Primária e a
determinação da quantidade de Ações Ordinárias a serem emitidas no âmbito da Oferta Primária foram
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 7 de novembro de 2006.
O aumento de capital e a correspondente fixação do Preço por Ação foram aprovados em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de novembro de 2006. Adicionalmente, os termos
e condições da Oferta Secundária foram aprovados pelos respectivos órgãos societários da Mariscal e da FMO
em 19 de outubro de 2006 e em 29 de maio de 2006, respectivamente.
Inadequação da Oferta a Certos Investidores
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações Ordinárias estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações Ordinárias, à Companhia, ao setor da
economia em que atua, aos seus acionistas, e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos neste
Prospecto e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Não há nenhuma inadequação específica a determinado tipo de investidor.
Público-Alvo da Oferta
O público-alvo da Oferta será composto de investidores da (i) “Oferta de Varejo”, parcela da Oferta
direcionada a investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam
considerados Investidores Institucionais (conforme definido no item (ii) abaixo), bem como clubes de
investimento (registrados na BOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor) que decidiram participar da
Oferta de Varejo, por meio da efetivação de Pedidos de Reserva no Período de Reserva (conforme definido em
“Procedimentos da Oferta” abaixo) (“Investidores Não-Institucionais”), observado o valor mínimo de
investimento de R$1.000,00 (um mil reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) por Investidor Não-Institucional (“Valor Mínimo” e “Valor Máximo”, respectivamente); e (ii) “Oferta
Institucional”, parcela da Oferta direcionada a investidores pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimento
cujos valores de investimento excedam o Valor Máximo estabelecido para a Oferta de Varejo, fundos, carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na Bovespa, seguradoras, entidades de previdência complementar
e de capitalização e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução
2.689 e da Instrução 325 (“Investidores Institucionais”).
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Cronograma da Oferta
Segue abaixo o cronograma das principais etapas da Oferta:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Eventos
Publicação do Aviso ao Mercado sem o logotipo das Corretoras
Consorciadas
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Road Show
Início do Procedimento de Bookbuilding
Republicação do Aviso ao Mercado com o logotipo das
Corretoras Consorciadas
Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores
Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas)
Encerramento do Período de Reserva para Investidores
Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento das apresentações de Road Show
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos
relacionados à Oferta
Registros da Oferta
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
Início da negociação das ações no Novo Mercado da BOVESPA
Data de Liquidação
Final do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
Data Máxima de Liquidação do Lote Suplementar
Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento

Data de Realização/ Data Prevista
8 de novembro de 2006
8 de novembro de 2006
9 de novembro de 2006
9 de novembro de 2006
16 de novembro de 2006
16 de novembro de 2006
20 de novembro de 2006
28 de novembro de 2006
29 de novembro de 2006
29 de novembro de 2006
29 de novembro de 2006
29 de novembro de 2006
30 de novembro de 2006
30 de novembro de 2006
30 de novembro de 2006
30 de novembro de 2006
1 de dezembro de 2006
5 de dezembro de 2006
29 de dezembro de 2006
4 de janeiro de 2007
5 de janeiro de 2007

Procedimentos da Oferta
Forma de Colocação e Local de Distribuição. A Oferta será realizada pelas Instituições Participantes da
Oferta, de acordo com as regras de alocação previstas abaixo e observado o esforço de dispersão
acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado. A Oferta será conduzida em mercado de balcão
não-organizado, observado o disposto no artigo 21 da Instrução CVM 400.
O Coordenador Líder e o UBS, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaboraram o plano de distribuição das Ações Ordinárias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33, da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica do Coordenador Líder, da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
observado que o Coordenador Líder e o UBS deverão assegurar a adequação do investimento ao perfil
de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores.
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Oferta de Varejo. O montante de, no mínimo, 10% das Ações Ordinárias, sem levar em consideração as
Ações do Lote Suplementar, será destinado prioritariamente aos Investidores Não-Institucionais que
fizeram reservas no âmbito da Oferta de Varejo, irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos itens
“i” e “m” abaixo, observados os termos do próprio instrumento de reserva de ações (“Pedido de
Reserva”), mediante seu preenchimento e entrega às Instituições Participantes da Oferta indicadas neste
Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, nas seguintes condições:
a.

ressalvado o disposto no item “b” abaixo, cada um dos Investidores Não-Institucionais
interessados pôde efetuar o seu Pedido de Reserva somente com uma Instituição Participante
da Oferta, nas dependências físicas indicadas no item “Informações Complementares” abaixo,
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, no período compreendido entre 16 de
novembro de 2006 e 28 de novembro de 2006, inclusive ("Período de Reserva"), observados o
Valor Mínimo e Valor Máximo de investimento;

b. os Investidores Não-Institucionais que são (i) administradores ou controladores da Companhia,
(ii) administradores ou controladores de qualquer uma das Instituições Participantes da Oferta
ou dos Agentes de Colocação Internacional, ou (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o segundo grau de qualquer uma das pessoas mencionadas nos itens (i), (ii) ou (iii) deste
item “b” que sejam Investidores Não-Institucionais (“Pessoas Vinculadas”) tiveram que indicar,
obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada e
efetuaram seus respectivos Pedidos de Reserva no período compreendido entre 16 de
novembro de 2006 e 20 de novembro de 2006, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas”), observados o Valor Mínimo e Valor Máximo de investimento;
c.

os Pedidos de Reserva efetivados pelos Investidores Não-Institucionais foram realizados de
acordo com as condições estabelecidas no Aviso ao Mercado, durante o Período de Reserva,
sem a necessidade de depósito do valor do investimento pretendido, observado o Valor
Mínimo e o Valor Máximo aplicável aos Investidores Não-Institucionais, sendo certo que tais
Investidores Não-Institucionais puderam estipular, no Pedido de Reserva, o preço máximo por
Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do parágrafo 3°, do
artigo 45 da Instrução CVM 400. Os Investidores Não-Institucionais interessados na
efetivação de reserva de Ações Ordinárias leram cuidadosamente os termos e
condições estipulados no texto do instrumento de Pedido de Reserva, especialmente
no que diz respeito aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta;

d. a quantidade de Ações Ordinárias subscritas ou adquiridas e o respectivo valor de pagamento
serão informados ao Investidor Não-Institucional até às 16:00 horas do dia útil imediatamente
posterior à data de publicação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta
perante a qual tenha sido efetuado o respectivo Pedido de Reserva, sendo o pagamento
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio, conforme o item
“h” abaixo;
e.

cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item “d”
acima à Instituição Participante da Oferta com a qual tenha efetuado o seu respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data de Liquidação.
Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
Instituição Participante da Oferta com a qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;

f.

na Data de Liquidação, a CBLC, sob orientação do Coordenador Líder, entregará a cada
Investidor Não-Institucional que tenha feito a reserva o número de Ações Ordinárias
correspondente à relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação;
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g. na hipótese da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais
ser igual ou inferior ao montante de 10% das Ações Ordinárias objeto da Oferta, sem levar em
consideração as Ações do Lote Suplementar, não haverá rateio, sendo todos os Investidores
Não-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas. Quaisquer sobras no lote
originalmente alocado aos Investidores Não-Institucionais serão destinadas aos Investidores
Institucionais;
h. na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores NãoInstitucionais exceder o montante de 10% das Ações Ordinárias objeto da Oferta, excluindo as
Ações do Lote Suplementar, será realizado o rateio, entre todos os Investidores NãoInstitucionais que tiverem realizado Pedidos de Reserva, sendo que o critério de rateio será a
divisão igualitária e sucessiva das Ações Ordinárias objeto da Oferta de Varejo, limitada ao
valor individual de cada Pedido de Reserva e ao número total de Ações Ordinárias da Oferta de
Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações Ordinárias (“Rateio Igualitário Sucessivo”).
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações Ordinárias
destinada aos Investidores Não-Institucionais poderá ser aumentada, no máximo, até 20% das
Ações Ordinárias, sem levar em consideração as Ações do Lote Suplementar, para que os
pedidos excedentes de Investidores Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente
atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de Rateio
Igualitário Sucessivo;
i.

o Investidor Não-Institucional somente poderá desistir do seu Pedido de Reserva nos casos de
suspensão, cancelamento ou modificação da Oferta ou, ainda, na hipótese de divergência
relevante entre as informações deste Prospecto e do Prospecto Preliminar que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento, conforme
previstos nos artigos 20, 27 e no parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400, devendo tal
desistência ser justificada pelo Investidor Não-Institucional, por escrito, até às 16:00 horas do
quinto dia útil imediatamente posterior à respectiva suspensão, cancelamento, modificação ou
divergência relevante entre as informações deste Prospecto e do Prospecto Definitivo,
mediante notificação (“Notificação”) à Instituição Participante da Oferta que tiver recebido o
respectivo Pedido de Reserva;

j.

na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Distribuição, ou de desistência do Pedido de Reserva na forma do item “i” acima, os Pedidos de
Reserva serão considerados automaticamente cancelados. A Instituição Participante da Oferta
comunicará aos Investidores Não-Institucionais que com ela tenham realizado Pedidos de Reserva, o
cancelamento da Oferta, o que ocorrerá, inclusive, através de publicação de aviso ao mercado;

k.

na hipótese do Preço por Ação vier a ser superior ao preço máximo indicado pelo Investidor
Não-Institucional em seu Pedido de Reserva, o Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado;

l.

as Instituições Participantes da Oferta somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não-Institucionais realizados dentro dos limites de investimento estabelecidos; e

m. na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Instituições Participantes da Oferta,
de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo,
sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, tal Instituição Participante da Oferta
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações
Ordinárias no âmbito da Oferta, sendo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que
tenha recebido. A Instituição Participante da Oferta a que se refere este item “m” deverá
informar imediatamente aos Investidores Não-Institucionais que com ela tenham feito a reserva
sobre o referido cancelamento.

31

Oferta Institucional. As Ações Ordinárias não destinadas à Oferta de Varejo, bem como eventuais sobras de
Ações Ordinárias mencionadas no item “g” acima, conforme o procedimento descrito no item Oferta de
Varejo, serão destinadas à colocação aos Investidores Institucionais. Não serão admitidas para os Investidores
Institucionais reservas antecipadas e não haverá valores mínimos ou máximos de investimento.
Caso o número de Ações Ordinárias indicado nas ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações Ordinárias destinadas à Oferta Institucional, terão
prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, melhor atendam o objetivo da
Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por investidores com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de atuação e da conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional, levando-se em conta, ainda, as relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, em conformidade com o plano de distribuição, desenvolvido pelos
Coordenadores da Oferta em conjunto com a Companhia e com os Acionistas Vendedores.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição e integralização ou aquisição e liquidação
das Ações Ordinárias mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição ou aquisição.
Prazos da Oferta
O prazo para a distribuição das Ações Ordinárias terá início na data de publicação do Anúncio de Início
e será encerrado na data de publicação do Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A. (o “Anúncio de Encerramento”),
limitado ao prazo máximo de 6 meses, contado da data de publicação do Anúncio de Início, conforme
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400 (o “Prazo de Distribuição”).
O Coordenador Líder terá o prazo de até 3 dias úteis, contado da data de publicação do Anúncio de Início,
para efetuar a colocação de Ações Ordinárias (o “Período de Colocação”). A liquidação física e financeira da
Oferta está prevista para ser realizada no último dia do Período de Colocação (a “Data de Liquidação”).
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400.
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de
Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Distribuição e Garantia Firme de Liquidação
A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a CBLC celebraram o Contrato de
Distribuição. O Contrato de Distribuição estará disponível junto à Companhia, aos Coordenadores da Oferta
e à CVM, nos endereços indicados neste Prospecto, no item “Informações Complementares” a seguir.
As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de garantia
firme de liquidação. A garantia firme de liquidação consiste na obrigação dos Coordenadores da Oferta
de adquirir, no último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (a) o número de ações objeto da garantia firme de liquidação prestada
pelos Coordenadores da Oferta; e (b) o número de ações efetivamente colocadas junto aos investidores
e liquidadas no mercado, observado o limite e a proporção da garantia firme de liquidação prestada
por cada Coordenador da Oferta. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que for concluído
o Procedimento de Bookbuilding e celebrado o Contrato de Distribuição.
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Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações Ordinárias ao
público pelos Coordenadores da Oferta até a publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de
revenda será o preço de mercado das Ações Ordinárias, limitado, no máximo, ao Preço por Ação,
ressalvadas as atividades de estabilização descritas no item “Estabilização do Preço das Ações” abaixo.
De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta concordaram em
distribuir, em regime de garantia firme de liquidação, de forma não solidária, a totalidade das Ações
Ordinárias objeto da Oferta, em conformidade com a Instrução CVM 400, em mercado de balcão nãoorganizado, de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
Quantidade de Ações
Ordinárias
Itaú BBA ...........................................................................................
UBS ..................................................................................................
Total .................................................................................................

8.106.075
8.106.074
16.212.149

Percentual
(%)
50%
50%
100%

Nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia e os Agentes de Colocação
Internacional na mesma data de celebração do Contrato de Distribuição (o “Contrato Internacional”), os
Agentes de Colocação Internacional realizarão, exclusivamente no exterior, esforços de colocação das Ações
Ordinárias, objeto da garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta sob o Contrato de
Distribuição, para Investidores Estrangeiros. As Ações Ordinárias que forem objeto de esforços de venda no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas e/ou
adquiridas e liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4.º, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários .
O Contrato de Distribuição e o Contrato Internacional estabelecem que as obrigações dos Coordenadores da
Oferta, dos Agentes de Colocação Internacional, da Companhia e dos Acionistas Vendedores estão sujeitas a
determinadas condições que visam atestar aos Coordenadores da Oferta a não ocorrência de eventos
materialmente adversos em relação à Companhia, a conformidade da Oferta com as legislações aplicáveis e a
consistência das informações financeiras da Companhia divulgadas nos prospectos da Oferta, imediatamente
antes da realização, pelos Coordenadores da Oferta, do pagamento pelas Ações Ordinárias.
Restrições à Negociação de Ações (Lock-Up)
Até 180 dias a contar da data deste Prospecto (“Período de Lock-up”), a Companhia, seus membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, os Acionistas Controladores da Companhia e os Acionistas
Vendedores, salvo na hipótese de prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta, se
obrigam a:
(i)

não oferecer, empenhar, vender ou contratar a venda de quaisquer ações de emissão da Companhia,
ou de qualquer outro título conversível em, permutável por, ou que outorgue direito de subscrição de,
ações ordinárias de emissão da Companhia (em conjunto, “Valores Mobiliários Restritos”);

(ii) não vender qualquer opção ou contrato para compra de quaisquer Valores Mobiliários Restritos;
(iii) não comprar qualquer opção ou contrato para a venda de quaisquer Valores Mobiliários Restritos;
(iv) não conceder qualquer opção, direito ou warrant para venda de quaisquer Valores
Mobiliários Restritos;
(v) não emprestar, dispor, transferir ou por qualquer outra forma alienar quaisquer Valores
Mobiliários Restritos;
(vi) não solicitar ou requerer o arquivamento de um pedido de registro relativo a quaisquer Valores
Mobiliários Restritos; e
(vii) não celebrar qualquer instrumento de swap ou outros acordos que transfira a outra pessoa, no todo
ou em parte, qualquer dos direitos patrimoniais relativos a quaisquer Valores Mobiliários Restritos.
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As obrigações descritas nos itens “i” a “vii” acima são válidas e eficazes independentemente de serem
liquidadas mediante a entrega de quaisquer Valores Mobiliários Restritos, de dinheiro, ou de outra forma.
A vedação prevista neste item não se aplica (i) às transferências de ações ordinárias de emissão da
Companhia para empresa direta ou indiretamente controlada, controladora ou coligada dos Acionistas
Vendedores; e (ii) a eventual empréstimo de ações pelos Acionistas Vendedores para a realização de
atividades de estabilização.
Adicionalmente, observado o disposto no parágrafo abaixo, nos 6 (seis) meses subseqüentes à primeira
distribuição pública de ações ordinárias de emissão da Companhia, após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado, os Acionistas Controladores e os administradores da Companhia não
poderão vender, e/ou ofertar à venda, quaisquer das ações e Derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da distribuição anteriormente mencionada. Após esse período inicial
de 6 (seis) meses, os Acionistas Controladores e os administradores da Companhia não poderão, por
mais 6 (seis) meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% (quarenta por cento) das ações e
Derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação anteriormente mencionada.
As restrições do parágrafo acima não serão aplicáveis a FMO e Mariscal caso, imediatamente após o
término do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar, se estes acionistas passem a deter, em
conjunto, percentual inferior a 14% do capital da Companhia.
Estabilização do Preço das Ações
O UBS, por intermédio da UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., poderá realizar atividades
de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. As atividades de estabilização
poderão ser realizadas no prazo de até 30 dias, contados da data de publicação do Anúncio de Início, por
meio de operações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia em Bolsa de
Valores. Para tal fim, foi celebrado o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Odontoprev S.A (“Contrato de Estabilização”),
previamente aprovado pela CVM e pela BOVESPA. Não existe obrigação por parte da Corretora de
realizar as operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a
qualquer momento.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações Ordinárias
As Ações Ordinárias garantem aos seus titulares todos os direitos assegurados às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, na Lei das Sociedades
por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme descrito no presente Prospecto, dentre os
quais incluem-se os seguintes:
(a) direito de voto nas assembléias gerais da Companhia, sendo que a cada Ação Ordinária
corresponderá um voto;
(b) direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido do
respectivo exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(c) direito de alienar as Ações Ordinárias, nas mesmas condições asseguradas a um eventual
Acionista Controlador, no caso de alienação direta ou indireta, a título oneroso, do Controle
da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas (tag-along);
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(d) direito de alienar as Ações Ordinárias em oferta pública a ser realizada pelo Acionista
Controlador ou pela Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta
ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo
Mercado, no mínimo, pelo seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação
elaborado por empresa especializada e independente. Na hipótese de haver Controle Difuso e:
(i) em caso de cancelamento de registro de companhia aberta, a Companhia somente poderá
adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de
registro após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor e
que tenham aceitado a referida oferta pública; e (ii) em caso de saída da Companhia do Novo
Mercado, seja por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por
reorganização societária, a oferta pública deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham
votado a favor da respectiva deliberação em Assembléia Geral; e
(e) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação e a todos os demais benefícios
conferidos aos titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
A Companhia e os Acionistas Vendedores podem requerer que a CVM autorize a modificação ou
cancelamento da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas circunstâncias
inerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumento
relevante nos riscos por eles assumidos. Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores podem
modificar a Oferta a qualquer tempo, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores,
conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação
nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado em até
90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação
anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
Valor Econômico, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após a publicação do
Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding e
Pedidos de Reserva daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os
investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 dias úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento
de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que
os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores que eventualmente tenham dado
valores em contrapartida à aquisição das Ações Ordinárias, sem qualquer acréscimo, conforme disposto
no artigo 26 da Instrução CVM 400. Além disso, os investidores que já tenham aceitado a Oferta, na
hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de
suspensão, terão o direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos eventualmente dados em
contrapartida às Ações Ordinárias ofertadas.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS COORDENADORES
DA OFERTA E OS COORDENADORES CONTRATADOS
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
A OdontoPrev e suas Subsidiárias, adicionalmente aos serviços relacionados à presente Oferta, mantêm
relações comerciais com o Coordenador Líder, o Banco Itaú S.A. (“Banco Itaú”), sociedade pertencente ao
mesmo grupo financeiro do Coordenador Líder, e outras sociedades do conglomerado Itaú, de acordo
com as práticas usuais de mercado, que incluem serviços de cobrança e aplicações financeiras em fundos
de investimento, sendo o Banco Itaú também cliente da OdontoPrev e responsável por aproximadamente
5,3% da sua receita bruta no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS
Além da presente Oferta, o UBS e suas controladas não mantêm relações comerciais com a Companhia
ou suas Subsidiárias, mas, no futuro, poderão prestar serviços de banco de investimento, consultoria
financeira e outros serviços para a Companhia, pelos quais poderão receber comissões.
Relacionamento entre a Companhia e o Banco ABN AMRO Real S.A.
A OdontoPrev e suas Subsidiárias, adicionalmente aos serviços relacionados à presente Oferta, mantêm
relações comerciais com o ABN, de acordo com as práticas usuais de mercado, sendo o ABN também
cliente da OdontoPrev e responsável por aproximadamente 5,9% da sua receita bruta no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006.
Relacionamento entre a Companhia e o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Além da presente Oferta, o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão e suas controladas não mantêm relações
comerciais com a Companhia ou suas Subsidiárias, mas, no futuro, poderão prestar serviços de banco de
investimento, consultoria financeira e outros serviços para a Companhia, ou sociedades de seu grupo, pelos
quais pretendem receber comissões. O DB (Pacific) Limited, New York, sociedade constituída de acordo com
as leis de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, pertencente ao conglomerado financeiro do
Deutsche Bank, detém participação societária indireta na Companhia através do Fundo TMG.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Além da presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém relações comerciais com os Acionistas
Vendedores, com exceção da FMO, mas no futuro, poderá prestar serviços de banco de investimento,
consultoria financeira e outros serviços para os Acionistas Vendedores, pelos quais pretendem receber
comissões. O Coordenador Líder mantém relacionamento comercial com a FMO, de acordo com as
práticas usuais de mercado, repassando recursos da FMO para empresas brasileiras qualificadas.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS
O Acionista Vendedor Sr. Randal Luiz Zanetti possui uma conta com o UBS. Além disso e da presente
Oferta, o UBS e suas controladas não mantêm relações comerciais com os Acionistas Vendedores, mas
no futuro, poderão prestar serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços
para os Acionistas Vendedores, pelos quais pretendem receber comissões.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Banco ABN AMRO Real S.A.
Além da presente Oferta, o ABN e suas controladas não mantêm relações comerciais com os Acionistas
Vendedores, mas, no futuro, poderão prestar serviços de banco de investimento, consultoria financeira
e outros serviços para os Acionistas Vendedores, pelos quais pretendem receber comissões.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Além da presente Oferta, o Deutsche e suas controladas não mantêm relações comerciais com os
Acionistas Vendedores, mas, no futuro, poderão prestar serviços de banco de investimento, consultoria
financeira e outros serviços para os Acionistas Vendedores, pelos quais pretendem receber comissões.
O DB (Pacific) Limited, New York, sociedade constituída de acordo com as leis de Nova Iorque, nos
Estados Unidos da América, pertencente ao conglomerado financeiro do Deutsche Bank, e detém
participação societária indireta na Companhia através do Fundo TMG.
Instituição Financeira Depositária das Ações de Emissão da Companhia
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações de emissão
da Companhia é o Banco Itaú S.A.
Negociação na BOVESPA
As ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à negociação no segmento do Novo
Mercado da BOVESPA, sob o código “ODPV3”, no dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de
Início. Para informações adicionais sobre a negociação das ações ordinárias na BOVESPA, consulte uma
das Instituições Participantes da Oferta indicadas no item “Informações Complementares” a seguir.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: (1) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (2) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta,
sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) dia útil
posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta,
na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de
suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às
Ações Ordinárias, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3
dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária.
Informações Sobre a Companhia
O objeto social da Companhia consiste na operação de planos privados de assistência odontológica, na
administração, na comercialização ou na disponibilização de tais planos a pessoas jurídicas e/ou físicas,
na participação como sócia ou acionista ou cotista em outras sociedades, civis ou comerciais, e em
empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e/ou no exterior, e na administração de
bens próprios e/ou de terceiros.
Veja as demais seções deste Prospecto para maiores informações sobre a Companhia, incluindo seu
setor de atuação, atividades e situação econômico-financeira.
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Informações Complementares
O registro de companhia aberta foi solicitado pela Companhia à CVM em 30 de março de 2006 e foi
concedido em 13 de junho de 2006 pela CVM sob o número 2012-5.
Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
apresentaram o pedido de registro da Oferta na CVM, em 28 de abril de 2006, o qual foi concedido
em 30 de novembro de 2006.
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de
investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita aos
investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão dirigir-se aos seguintes endereços e websites: (1) CVM, localizada na Rua Sete de
Setembro, n.º 111, 5.º andar, Rio de Janeiro – RJ, tel.: (21) 3233-8686; ou na Rua Cincinato Braga, n.º
340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP, tel.: (11) 2146-2001 (www.cvm.gov.br); (2) BOVESPA,
localizada na Rua XV de Novembro, n.º 275, São Paulo, SP (www.bovespa.com.br); (3) Companhia,
com sede na Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, Barueri, SP (www.odontoprev.com.br); ou
contatar quaisquer das Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados abaixo:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º andar (parte)
04538-132 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (0xx11) 3708-8697
Fax: (0xx11) 3708-8107
E-mail: ffiunes@itaubba.com.br
www.itaubba.com.br
Banco UBS S.A.
Av. Juscelino Kubitschek, n.º 50, 6º andar
04543-000 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Ricardo Moura
Tel.: (0xx11) 3048-5200
Fax: (0xx11) 3078-7926
E-mail: ricardo.moura@ubs.com
www.ubs-brasil.com.br
Coordenadores Contratados
Banco ABN AMRO Real S.A.
Av. Paulista, n.º 1.374, 14º andar
01310-916 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Vital Menezes
Tel.: (0xx11) 3174-7495
Fax: (0xx11) 3174-6809
E-mail: vital.menezes@br.abnamro.com
www.bancoreal.com.br
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Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Rua Alexandre Dumas, n.º 2.200
04717-910 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Mauro Meinberg
Tel.: (0xx11) 5189-5065
Fax: (0xx11) 5189-5110
Email: mauro.meinberg@db.com
www.deutsche-bank.com.br
Corretoras Consorciadas
Dependências das Corretoras Consorciadas credenciadas junto à CBLC para participar da Oferta,
conforme indicadas no Aviso ao Mercado, e no website da CBLC (www.cblc.com.br).
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
1.

Companhia
Odontoprev S.A.
Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar
06455-020 - Barueri, São Paulo
Brasil
Tel.: (0xx11) 2168-6800
ou
Departamento de Relações com Investidores
Alameda Tocantins, n.º 125, 34º andar
06455-020 - Barueri, São Paulo
Brasil
At.: Sr. José Roberto Borges Pacheco - Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (0xx11) 2168-6893
Fax: (0xx11) 2168-6920
ri@odontoprev.com.br
www.odontoprev.com.br/ri

2.

Acionistas Vendedores
Mariscal
FMO
Luiz Francisco Novelli Viana
Chu Chiu Kong
Eduardo Augusto Buarque de Almeida
Patrick Jacques Albert Ledoux
Rua Joaquim Floriano, n.º 72, cj. 93
São Paulo, São Paulo
Brasil
Randal Luiz Zanetti
Renato Velloso Dias Cardoso
Ricardo Peres Júnior
Ruy Francisco de Oliveira
José Maria Benozatti
Amauri José Junqueira
Carlos Eduardo Ciucio
Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar
Barueri, São Paulo
Brasil
Eduardo de Toledo
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, n.º 1.343, 4º andar
São Paulo, São Paulo
Brasil

3.

Coordenadores da Oferta

3.1

Banco Itaú BBA S.A. – Coordenador Líder
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º andar (parte)
04538-132 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (0xx11) 3708-8697
Fax: (0xx11) 3708-8107
Email: ffiunes@itaubba.com.br
www.itaubba.com.br
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3.2

Banco UBS S.A.
Av. Juscelino Kubitschek, n.º 50, 6º andar
04543-000 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Ricardo Moura
Tel.: (0xx11) 3048-5200
Fax: (0xx11) 3078-7926
Email: ricardo.moura@ubs.com
www.ubs-brasil.com.br

4.

Coordenadores Contratados

4.1

Banco ABN AMRO Real S.A.
Av. Paulista, n.º 1.374, 14º andar
01310-916 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Vital Menezes
Tel.: (0xx11) 3174-7495
Fax: (0xx11) 3174-6809
Email: vital.menezes@br.abnamro.com
www.bancoreal.com.br

4.2

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Rua Alexandre Dumas, n.º 2.200
04717-910 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Mauro Meinberg
Tel.: (0xx11) 5189-5065
Fax: (0xx11) 5189-5110
Email: mauro.meinberg@db.com
www.deutsche-bank.com.br

5.

Consultores Legais

5.1

Companhia e Acionistas Vendedores para o Direito Brasileiro
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447
01403-001 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Sergio Spinelli Silva Jr.
Tel.: (0xx11) 3147-7600
Fax: (0xx11) 3147-7770
www.mattosfilho.com.br

5.2

Companhia e Acionistas Vendedores para o Direito dos Estados Unidos da América
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
10017-3954, Nova Iorque,Nova Iorque
Estados Unidos da América
At.: Sr. S. Todd Crider
Tel.: (0xx1-212) 455-2664
Fax: (0xx1-212) 455-2502
www.stblaw.com
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5.3

Coordenadores para o Direito Brasileiro
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, n.º 1.100
01455-000 - São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Henrique Silva Gordo Lang
Tel.: (0xx11) 3247-8618
Fax: (0xx11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br

5.4

Coordenadores para o Direito dos Estados Unidos da América
Clifford Chance US LLP
31 West 52nd Street
10019-6131, Nova Iorque, Nova Iorque
Estados Unidos da América
At.: Sr. Jonathan Zonis
Tel.: (0xx1-212) 878-3250
Fax: (0xx1-212) 878-8375
www.cliffordchance.com

6.

Auditores da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Rua Alexandre Dumas, n.º 1.981
04717-906, São Paulo, São Paulo
Brasil
At.: Sr. Clodomir Felix Fialho Cachem Junior
Tel.: (0xx11) 5186-1655
Fax: (0xx11) 5186-1283
www.deloitte.com
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DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES
E DO COORDENADOR LÍDER
Declaração da Companhia
Considerando que:
(i) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram
consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, suas
controladas e suas Subsidiárias, iniciada em março de 2006 (a “Auditoria”), sendo que a
Auditoria prosseguiu até a divulgação deste Prospecto Definitivo;
(iii) a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram, para análise dos Coordenadores da
Oferta e seus consultores legais, todos os documentos que estes consideraram relevantes para
a preparação do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, bem como foram prestadas
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir
aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iv) além dos documentos a que se refere o item (iii), foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia; e
(v) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram na elaboração do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, diretamente e
através de seus próprios assessores jurídicos.
A Companhia declara que:
(i)

o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo contêm, nas datas de suas publicações, todas as
informações relevantes a respeito da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades e os riscos
inerentes às mesmas, sua situação econômico-financeira e quaisquer outras informações relevantes,
as quais são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo foram elaborados de acordo com as
normas pertinentes; e
(iii) a declaração foi devidamente assinada por seus diretores, os Srs. Randal Luiz Zanetti e Amauri
José Junqueira.
Declaração dos Acionistas Vendedores
Considerando que:
(i) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram
consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(ii) para realização da Oferta, está sendo efetuada Auditoria na Companhia, suas controladas e suas
Subsidiárias, sendo que a Auditoria prosseguiu até a divulgação deste Prospecto Definitivo;
(iii) a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram, para análise dos Coordenadores da
Oferta e seus consultores legais, todos os documentos que estes consideraram relevantes para
a preparação do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, bem como foram prestadas
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir
aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
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(iv) além dos documentos a que se refere o item (iii), foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia; e
(v) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram na elaboração do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, diretamente e
através de seus próprios assessores jurídicos.
Os Acionistas Vendedores declaram que:
(i)

o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo contêm, nas datas de suas publicações, todas as
informações relevantes a respeito da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades e os riscos
inerentes às mesmas, sua situação econômico-financeira e quaisquer outras informações relevantes,
as quais são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

(ii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo foram elaborados de acordo com as
normas pertinentes.
A declaração de FMO foi devidamente assinada por seu representante legal, o Sr. Luiz Francisco Novelli
Viana, na qualidade de procurador.
A declaração da Mariscal foi devidamente assinada por seus diretores, os Srs. Luiz Francisco Novelli
Viana e Chu Chiu Kong.
Declaração do Coordenador Líder
O Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência
para assegurar que:
(i) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo contivessem as informações relevantes
necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Ações, da Companhia, suas
atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer
outras informações relevantes;
(ii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo fossem preparados de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e
(iii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, por ocasião do
arquivamento do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, fossem verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta.
A declaração foi devidamente assinada por seus diretores, os Srs. Fernando Fontes Iunes e André
Emílio Kok Neto.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Odontoprev S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o
n.º 58.119.199/0001-51 e com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.156.668.

Sede

A sede da Companhia está localizada na Alameda Tocantins, n.º 125,
15º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações
com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na Alameda
Tocantins, n.º 125, 34º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São
Paulo. O responsável por esta diretoria é o Sr. José Roberto Borges
Pacheco. O telefone do Departamento de Relações com Investidores é (11)
2168-6893, o fax é (11) 2168-6920 e o e-mail é ri@odontoprev.com.br.

Auditores Independentes
da Companhia

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos
pela Companhia

As Ações Ordinárias serão listadas na BOVESPA sob o código
“ODPV3”. Para informações mais detalhadas, veja a seção
“Informações sobre os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”.

Jornais nos quais a
Companhia divulga
Informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da Lei das
Sociedades por Ações são divulgadas no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no jornal Valor Econômico.

Site na Internet

www.odontoprev.com.br/ri.

Atendimento aos
Acionistas

O atendimento aos acionistas da Companhia é efetuado em qualquer
agência do Banco Itaú S.A., cuja sede está localizada na Av.
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 707, 10º andar, na
cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O responsável pelo
atendimento aos nossos acionistas é o Sr. José Nilson Cordeiro.
Seguem, abaixo, o telefone, o fax e o e-mail para contatá-lo no
departamento de acionistas do Banco Itaú S.A.: (11) 5029-1317, (11)
5029-1917 e jose-nilson.cordeiro@itau.com.br, respectivamente.

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações complementares sobre a Companhia e a
Oferta poderão ser obtidas junto (i) à Companhia, em sua sede; (ii) ao
Coordenador Líder, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º
andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo; (iii) à BOVESPA,
na Rua XV de Novembro, n.º 275, na cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo; e (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, na
cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro; ou, na Rua
Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações Financeiras
As informações financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003,
2004 e 2005, bem como para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e 2006,
apresentadas neste Prospecto, foram extraídas das nossas demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas
de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas ou objeto de revisão limitada, conforme o
caso, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e incluídas neste Prospecto, no “Item 4 –
Demonstrações Financeiras”.
As nossas demonstrações financeiras seguem o Plano de Contas da ANS. Veja a seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Resultado das
Operações de Acordo com a Regulamentação da ANS e a Lei das Sociedades por Ações”.
Neste Prospecto, todas as referências a “real”, “reais” ou “R$” referem-se à moeda oficial do Brasil e todas
as referências a “dólar”, “dólares” ou “US$” significam a moeda oficial dos Estados Unidos da América.
Os resultados das nossas Subsidiárias são consolidados em nossas demonstrações financeiras, da
seguinte forma: são eliminadas as participações societárias entre as sociedades, os saldos ativos e
passivos, as receitas, os custos e as despesas decorrentes de transações entre elas.
Estimativas de Mercado
Fazemos declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, nossa situação em relação aos
nossos concorrentes e nossa participação no mercado, bem como sobre o tamanho do mercado
odontológico brasileiro. Fazemos tais declarações com base em informações obtidas de fontes que
consideramos confiáveis, tais como ANS, MS, Diops, FIP, Caderno de Informação da Saúde
Suplementar da ANS, entre outras. Embora não tenhamos motivos para achar que tais informações não
são corretas em seus aspectos materiais, não as verificamos de forma independente.
Alguns dos percentuais e outros valores incluídos neste Prospecto foram arredondados para facilitar a
apresentação. Portanto, alguns dos totais constantes das tabelas aqui apresentadas podem não
representar uma soma exata dos valores que os precedem.
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FATORES DE RISCO
Antes de decidir investir nas Ações Ordinárias, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto e, em especial, os riscos descritos
abaixo. Tais riscos, assim como outros riscos adicionais e incertezas atualmente desconhecidos por nós,
ou que atualmente não consideramos relevantes, podem ter um efeito adverso relevante nos nossos
negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais. O preço de mercado das nossas
ações ordinárias pode cair devido a quaisquer desses riscos e os potenciais investidores podem vir a
perder parte substancial ou todo o seu investimento.
RISCOS RELACIONADOS À COMPANHIA E AO SETOR DE PLANOS ODONTOLÓGICOS
Os resultados das nossas operações poderão ser adversamente afetados se não conseguirmos
estimar ou controlar precisamente os custos de assistência odontológica ou se não pudermos
aumentar as Mensalidades para compensar os aumentos dos nossos custos.
Os resultados das nossas operações dependem, em grande parte, da nossa capacidade de estimar ou
controlar precisamente os custos de assistência odontológica futuros, especialmente a remuneração
paga aos nossos cirurgiões-dentistas. As Mensalidades que cobramos dos nossos clientes são, em parte,
formadas por estimativas de custos futuros de assistência odontológica esperados ao longo de um
período, geralmente de três anos, e podem ser ajustadas anualmente de acordo com a inflação e
alterações no índice de Sinistralidade dos nossos clientes. Os fatores que podem fazer com que os
nossos custos de assistência odontológica ultrapassem as nossas estimativas incluem, dentre outros:
•

um aumento do custo de assistência odontológica e dos insumos odontológicos;

•

a utilização de assistência odontológica por nossos clientes em um nível acima do esperado;

•

inclusão de novos eventos de tratamento odontológico no Plano Odontológico Mínimo ou
mudanças na regulamentação que impliquem em aumento dos nossos custos; e

•

outras ocorrências imprevisíveis.

A concorrência, as mudanças na regulamentação governamental e outros fatores poderão fazer
com que os custos não sejam integralmente cobertos pelas Mensalidades em vigor na ocasião.
No momento, a ANS tem um grupo de estudos para reavaliar os benefícios obrigatórios do Plano
Odontológico Mínimo, incluindo exames complementares de diagnóstico. Se formos incapazes de fixar
as Mensalidades em níveis apropriados ou ajustá-las proporcionalmente ao aumento dos custos
de assistência odontológica, a nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais poderão
ser adversamente afetados.
O aumento da nossa reserva destinada ao pagamento de indenizações poderá afetar
negativamente os nossos resultados operacionais.
A legislação da ANS exige que mantenhamos reservas (provisão de risco) para garantia de nossas obrigações
contratuais, de acordo com as determinações da RDC 77 da ANS, conforme descrito na seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Descrição das Principais
Linhas Contábeis – Variação das Provisões Técnicas”. A ANS pode aumentar essas exigências atuais. Além
disso, podemos ser obrigados a efetuar ajustes na nossa reserva para indenizações de forma a cumprir com
as nossas obrigações. Se a ANS eventualmente impuser um aumento nas exigências de reserva para
indenizações ou se tivermos que ajustar os valores da nossa reserva, os nossos resultados operacionais
poderão ser afetados negativamente. Não podemos garantir que no futuro os recursos disponíveis em tal
reserva sejam suficientes para atender todas as solicitações de indenização. Caso esses recursos não sejam
suficientes, nossa situação financeira pode ser adversamente afetada.
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Uma redução significativa do número de clientes e/ou Associados em nossos Planos Odontológicos
poderia afetar negativamente nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais.
Uma redução significativa no número de clientes e/ou Associados em nossos Planos Odontológicos poderia
diminuir a nossa receita bruta e, portanto, afetar negativamente os nossos resultados operacionais.
Os fatores que podem contribuir para a perda de clientes incluem, dentre outros:
•

a nossa incapacidade de oferecer assistência odontológica a preços competitivos;

•

a nossa incapacidade de renovar ou renegociar contratos existentes;

•

a decisão do cliente de não mais oferecer benefícios odontológicos aos seus beneficiários; e

•

a decisão do cliente de contratar assistência odontológica de uma empresa concorrente.

Os fatores que podem contribuir para a redução do número dos nossos Associados incluem, dentre outros:
•

a redução do número de empresas que oferecem Planos Odontológicos aos seus
colaboradores, uma vez que as empresas não são obrigadas a oferecer benefício odontológico;

•

a redução do número de beneficiários dos nossos clientes;

•

o aumento das Mensalidades ou redução dos benefícios odontológicos oferecidos;

•

a redução das Mensalidades ou aumento dos benefícios odontológicos oferecidos por
nossos concorrentes;

•

a descontinuidade de um ou mais Planos Odontológicos; e

•

a nossa saída de um determinado mercado de atuação.

Enfrentamos concorrência significativa em um mercado fragmentado, tanto com os nossos
concorrentes atuais quanto com os novos concorrentes que possam vir a explorar este setor,
o que poderia afetar adversamente a nossa participação de mercado, a nossa situação
financeira e os nossos resultados operacionais.
Concorremos com outras empresas de Odontologia de Grupo que oferecem Planos Odontológicos, com
benefícios similares aos nossos e, ainda, com diversas outras modalidades de operadoras de Planos de Saúde,
que incluem, entre outras, seguradoras, cooperativas médicas e odontológicas e autogestões. Acreditamos que
a concorrência continuará a aumentar no futuro, uma vez que as seguradoras e os Planos Médico-hospitalares
poderão expandir sua participação no segmento de odontologia, podendo ampliar conseqüentemente as suas
respectivas participações no mercado. Além disso, é possível que novos concorrentes venham a ingressar
no segmento de Planos Odontológicos, alterando o atual ambiente competitivo.
Muitos dos nossos concorrentes são mais conhecidos pelo público, podem dispor de mais recursos
(financeiros e outros) e podem conseguir oferecer preços mais competitivos do que nós. Considerando que
o preço sempre foi um fator concorrencial significativo no passado, e pelo fato de acreditarmos que ele
continuará a ser um fator concorrencial significativo no futuro, principalmente em relação a contratos
outorgados com base em processos licitatórios, não podemos assegurar que seremos capazes de concorrer
efetivamente no futuro ou mesmo reajustar nossos contratos atuais de forma a compensar os efeitos
inflacionários ou corrigir distorções na Sinistralidade e, conseqüentemente, poderemos sofrer uma perda de
receita. Além disso, a criação e/ou adoção, pelos nossos concorrentes, de uma plataforma de tecnologia de
informação similar ou melhor à que utilizamos para gerenciar nossos processos, pode vir a ameaçar nossa
vantagem competitiva. Veja a seção “Nossas Atividades - Concorrência” deste Prospecto.
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Não temos acordos exclusivos com os nossos agentes e corretores e não podemos garantir
que conseguiremos manter tais serviços a preços competitivos.
Contamos com os serviços de agentes e corretores independentes e não exclusivos para comercializar e vender
parte significativa dos nossos produtos e benefícios de assistência odontológica voltados principalmente a
empresas de pequeno a médio porte e associações. Esses agentes e corretores independentes geralmente não
nos oferecem exclusividade, não têm contratos de longo prazo conosco e freqüentemente comercializam os
produtos de assistência odontológica oferecidos pelos nossos concorrentes. Conseqüentemente, enfrentamos
intensa concorrência pelos serviços e lealdade dos agentes e corretores independentes. Dessa forma, não
podemos assegurar que os agentes e corretores independentes com os quais trabalhamos no momento
continuarão a comercializar nossos produtos de maneira justa e consistente ou cobrarão comissões que
seremos capazes de pagar. Caso tais agentes e corretores independentes deixem de comercializar nossos
produtos de maneira justa e consciente, ou passem a cobrar comissões que não somos capazes de pagar,
nossa condição financeira e negócios podem ser adversamente afetados.
Poderemos não ser capazes de executar inteiramente a nossa estratégia de negócios.
Nossa capacidade de implementar a nossa estratégia de negócios depende de vários fatores, dentre outros:
•

continuar a aproveitar as economias de escala através da nossa operação verticalmente integrada;

•

atrair com sucesso novos clientes;

•

manter a qualidade e a eficiência da nossa Rede Credenciada e continuar a gerenciar
de maneira eficiente a demanda crescente dos nossos clientes e Associados;

•

identificar empresas-alvo para aquisição;

•

celebrar contratos de benefício odontológico com terceiros, tais como Grupos de Afinidade
e seguradoras, de forma a ter acesso a segmentos da população que geralmente não estão
cobertos pelos Planos Odontológicos empresariais; e

•

avaliar os riscos de celebrar contratos com novos tipos de clientes corporativos com o objetivo
de entrar em segmentos de população de renda mais baixa.

Não podemos assegurar que qualquer uma das medidas descritas anteriormente será implementada
com êxito ou integralmente. Caso não consigamos implementar uma ou mais dessas medidas, nossos
negócios, situação financeira e resultados operacionais podem ser adversamente afetados.
Poderemos não ser capazes de reter os membros da nossa alta administração e
empregados qualificados.
Não podemos assegurar que conseguiremos reter os serviços de membros chave da nossa alta
administração e de um número limitado de administradores chave, com experiência na manutenção do
nosso crescimento orgânico e na identificação de companhias que sejam alvos potenciais para aquisição.
Além disso, não podemos assegurar que atrairemos e manteremos administradores e empregados
qualificados e, considerando que existe uma demanda significativa por pessoal qualificado no setor
odontológico, poderemos vir a ter que oferecer uma remuneração maior para atrair administradores e
empregados qualificados, o que poderá representar custos adicionais que podem não ser compensados
pelo aumento do número de clientes e Associados ou pelo aumento dos nossos preços.
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Poderemos não ter capacidade para integrar as operações das empresas adquiridas às nossas
operações e alcançar os benefícios esperados dessas aquisições.
A integração das operações de empresas que venhamos a adquirir no futuro pode exigir recursos
significativos e implicar em uma série de riscos, incluindo, entre outros:
•

o desvio de atenção por parte da nossa alta administração da gerência diária das nossas
atividades atuais;

•

a perda de nossos principais clientes ou empregados;

•

a dificuldade de integrar operações, pessoal, sistemas de informações gerenciais, esforços
de pesquisa e desenvolvimento, marketing, logística, vendas e suporte;

•

a falha em manter a qualidade dos serviços historicamente prestados pelas empresas adquiridas;

•

a perda em potencial dos clientes da empresa-alvo;

•

a existência de custos e obrigações adicionais não previstos, sendo que, no futuro, os custos de
consolidação das empresas a serem adquiridas podem aumentar, em decorrência da melhor
qualidade das carteiras e da visibilidade da nossa estratégia de aquisição;

•

perda da reputação das nossas marcas se as utilizarmos junto às empresas adquiridas mas
falharmos na manutenção dos nossos padrões de qualidade; e

•

outras conseqüências contábeis e de controle interno.

Ainda que tenhamos sucesso em integrar as operações de empresas adquiridas no futuro, poderemos
não ser capazes de alcançar os benefícios esperados como resultado da integração das operações
dessas empresas, incluindo reduções projetadas de custos durante um período específico ou de forma
definitiva. Adicionalmente, a necessidade de análise e prévia aprovação de tais aquisições por órgãos
governamentais, como o CADE e a ANS, por exemplo, bem como o tempo e esforços necessários à
avaliação e negociação de uma aquisição proposta podem resultar em incertezas substanciais quanto à
efetivação com sucesso de tais aquisições. Tais incertezas podem, por sua vez, afetar o valor das nossas
ações ordinárias. Além disso, nossa incapacidade de adquirir alvos adequados à integração com as
nossas atividades pode afetar adversamente a nossa taxa de crescimento futura.
Poderemos não conseguir renegociar contratos em condições tão ou mais favoráveis com os
nossos clientes de grande porte, que representam um percentual significativo de nossa
receita operacional bruta.
Um número limitado de clientes corporativos de grande porte e associações tem historicamente
representando uma parcela significativa da nossa receita operacional bruta e esperamos que esta
situação continue no futuro. Temos clientes de grande porte, responsáveis por um número expressivo
de Associados, que têm demonstrado historicamente vantagem substancial na negociação de cláusulas
contratuais conosco, em especial em relação às condições de pagamento. Caso não tenhamos sucesso
em renegociar contratos com tais clientes em condições tão ou mais favoráveis, poderemos vir a perder
um ou mais desses clientes significativos, o que, conseqüentemente, pode vir a afetar negativamente
nossa receita operacional bruta, a nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais.
Nossas futuras aquisições podem sofrer restrições ou podem não ser aprovadas pelo CADE
ou ela ANS, o que pode causar atrasos ou despesas inesperadas, podendo ainda afetar
de aneira adversa os nossos resultados operacionais.
De acordo com a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (“Lei de Defesa da Concorrência”), qualquer
aquisição que resulte na concentração da participação de uma empresa em um mercado relevante, acima
de 20%, ou que envolva qualquer companhia ou grupo de companhias com volume de receitas anuais
igual ou superior a R$400 milhões, deve ser submetida à aprovação do CADE anteriormente à assinatura
do primeiro documento ao qual as partes fiquem obrigadas, ou dentro de 15 dias úteis dessa data.
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O CADE determinará quando uma transação poderá vir a afetar negativamente as condições de
concorrência no mercado em que atuamos ou afetar negativamente os consumidores deste mercado.
O CADE pode vir a não aprovar futuras aquisições que viermos a propor ou a realizar, ou pode, ainda,
impor condições onerosas para a aprovação dessas aquisições, como por exemplo, a venda de parte
das nossas operações, restrições às nossas operações ou ao uso de determinadas marcas, a fim
de aprovar tais aquisições, o que pode vir a afetar adversamente os resultados das nossas operações
e nossa condição financeira.
Adicionalmente, qualquer transferência de controle societário de operadora de Plano de Saúde, bem
como qualquer alteração que possa implicar ingerência efetiva na administração das operadoras
adquiridas (em decorrência de ato isolado, acordo de acionistas/cotistas e/ou de negócios jurídicos
celebrados entre os Controladores) deve ser submetida à prévia aprovação da ANS. Para tanto, as
operadoras devem enviar à ANS, previamente, o projeto de transferência de controle societário, além
de outros documentos, tais como as demonstrações contábeis auditadas da empresa Controladora,
mapa da composição de capital do grupo Controlador e das pessoas jurídicas que dele participam,
entre outros. No documento da aquisição deverá constar cláusula que estipule que a concretização do
negócio está condicionada à aprovação pela ANS. Após examinar toda a documentação apresentada, a
ANS poderá: (i) indeferir o projeto, se constatar qualquer impedimento legal; (ii) sobrestá-lo, em razão
do envio incompleto das informações, fixando prazo para a complementação da documentação
faltante; ou (iii) deferi-lo, se presentes as condições legais. No caso de deferimento, a operadora
deverá, no prazo máximo de 30 dias a contar da comunicação da ANS, registrar a transferência de
controle no órgão competente em conformidade com o projeto de transferência de controle societário
aprovado e, após efetuado o registro, enviar à ANS a documentação registrada para homologação.
Nossos resultados operacionais e condição financeira podem ser afetados de maneira adversa caso a
ANS não aprove ou imponha exigências que atrasem significativamente qualquer aquisição.
Nossas operações podem vir a ser afetadas negativamente por novas regulamentações
governamentais, inclusive regulamentações que estabeleçam um sistema de assistência
odontológica subsidiado pelo Governo Federal.
O Governo Federal é responsável pelo oferecimento de um sistema de assistência odontológica público,
acessível a todos os cidadãos. Entretanto, o sistema atual oferece assistência odontológica limitada e os
recursos disponíveis são insuficientes para atender às necessidades de uma parcela significativa da
população. Caso o Governo Federal venha a melhorar tais recursos, qualidade e abrangência do
sistema odontológico atual a ponto de os nossos clientes optarem pelo sistema público, o nosso
crescimento e capacidade para reter os nossos clientes poderá ficar prejudicada.
Além disso, a atividade de Odontologia de Grupo, regulada pela ANS, tem livre formação de preços.
Caso a ANS comece a regular a formação de preços na atividade de Odontologia de Grupo, isto pode
afetar negativamente nossa receita operacional bruta, a nossa situação financeira e os nossos
resultados operacionais.
Podemos ser afetados de forma adversa por sentenças desfavoráveis em processos judiciais
ou administrativos, incluindo litígios relacionados à nossa responsabilidade civil profissional.
Podemos não obter decisões favoráveis nos processos hoje em curso em que somos parte (veja a seção
“Nossas Atividades — Contingências Judiciais e Administrativas”) ou em outros processos que venham
a ser iniciados contra nós no futuro, de natureza cível, trabalhista, previdenciária, fiscal, administrativa
ou outras. Podemos, ainda, ser obrigados a pagar valores significativos, incluindo juros e multa, em
relação às nossas obrigações, o que poderia ter um impacto adverso relevante nos nossos negócios e
resultados operacionais.
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Além disso, de um modo geral, prestadores de serviços odontológicos estão sujeitos a processos judiciais por
alegações de negligência ou imprudência, entre outras razões de imputação de responsabilidade civil
profissional. Tais processos podem envolver quantias substanciais a título de indenização. Qualquer litígio em
que nossa responsabilidade civil seja invocada também pode afetar adversamente a nossa reputação e, em
conseqüência, a nossa base de clientes. Não contamos com seguro de responsabilidade civil profissional contra
esses riscos. Até a data deste Prospecto, estamos envolvidos em 25 ações judiciais relacionadas à qualidade dos
serviços prestados pelos cirurgiões-dentistas integrantes de nossa Rede Credenciada e/ou nossos empregados,
cuja provisão representava cerca de 0,1% da nossa receita bruta consolidada no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2006. Uma série de litígios relacionados a questões de responsabilidade civil
profissional poderia afetar significativamente a nossa reputação e levar a uma redução no número de clientes
e, conseqüentemente, à redução da nossa receita operacional bruta.
Interrupções na operação de nosso escritório central ou de nossos sistemas de computadores
localizados no nosso escritório poderão ter um efeito adverso relevante em nossas operações
e condição financeira.
A gestão das nossas operações é conduzida primeiramente de nossa sede, localizada na cidade de Barueri, no
Estado de São Paulo. Nossa plataforma de tecnologia de informação, operada na nossa sede, é parte
integrante dos nossos negócios. Qualquer interrupção na operação do nosso escritório central poderia afetar
significativamente de maneira adversa nossa capacidade de gerenciar as atividades da nossa Rede Credenciada,
clientes e Associados. Dado o volume de informação processado pelos nossos sistemas de computadores, uma
interrupção temporária ou de longa duração, apesar do suporte de cópias de documentos, poderia afetar de
maneira adversa e significativa nossas operações. Essa interrupção pode vir a aumentar o tempo necessário
para processar informações sobre a nossa Rede Credenciada e Associados, a prestação de serviços e a
cobrança relativa à assistência odontológica prestada, afetando a nossa receita operacional bruta e os nossos
resultados operacionais. Para informações adicionais sobre a nossa plataforma de tecnologia da informação,
veja a seção “Nossas Atividades – Sistemas de Informações Gerenciais”.
RISCOS RELACIONADOS AO BRASIL
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência,
bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, poderá vir a causar um efeito adverso
relevante nas nossas atividades e no preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão.
O Governo Federal freqüentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações
significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a
inflação, além de outras políticas e normas, freqüentemente implicaram em aumento das taxas de juros,
mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às
importações, entre outras medidas. Nossas atividades, situação financeira, receitas, resultados operacionais e
o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão poderão vir a ser prejudicados de maneira
relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:
•

taxas de juros;

•

política monetária;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, tais como os que foram impostos
em 989 e no início de 1990;

•

flutuações cambiais;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

política fiscal; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
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A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos
valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Adicionalmente, em 2006 houve eleição presidencial no País e o candidato eleito poderá vir a manter
ou não a política econômica adotada pelo atual governo. Considerando que nos últimos 5 anos a
economia brasileira cresceu a uma taxa média anual de 2,7%, crescimento econômico limitado e que
contribuiu para a incerteza sobre a manutenção da política econômica vigente, não podemos afirmar
se a política econômica do atual governo continuará ou, caso contrário, qual será a política econômica
adotada pelo futuro governo. Além disso, também não podemos assegurar se a nova política
econômica resultará em conseqüências adversas para a economia do País, para os nossos negócios,
para a nossa situação financeira e para os nossos resultados operacionais.
Sendo assim, tais incertezas, e outros acontecimentos futuros na política e na economia brasileira
poderão vir a prejudicar as nossas atividades e os nossos resultados operacionais, podendo inclusive vir
a afetar adversamente o preço de negociação das ações ordinárias de nossa emissão.
A inflação e as medidas governamentais para combatê-la poderão contribuir para a incerteza
econômica no Brasil, na nossa condição financeira, nos nossos resultados operacionais ou
afetar adversamente o preço das nossas ações ordinárias.
Ao longo de sua história, o Brasil registrou taxas de inflação extremamente altas. Determinadas
medidas adotadas no passado pelo Governo Federal para combatê-la tiveram um forte impacto
negativo sobre a economia brasileira. Desde a introdução do Plano Real, em julho de 1994, no entanto,
a inflação brasileira tem sido substancialmente menor do que em períodos anteriores. Não obstante,
pressões inflacionárias persistem e medidas adotadas para combater a inflação, bem como a
especulação sobre as medidas futuras que possam vir a ser adotadas pelo Governo Federal, têm gerado
ao longo dos últimos anos um clima de incerteza econômica no Brasil e aumentado a volatilidade do
mercado de capitais brasileiro. A inflação apurada pelo IGP-M foi de 8,7% em 2003, 12,4% em 2004,
1,2% em 2005 e 2,3% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006. Os preços,
por sua vez, quando apurados pelo IPCA, aumentaram 9,3% em 2003, 7,6% em 2004, 5,7% em
2005 e 2,0% nos primeiros nove meses de 2006.
Caso as taxas de inflação venham a aumentar, eventual política anti-inflacionária adotada pelo Governo
Federal poderá vir a resultar em desaceleração no nível de atividade econômica e poder aquisitivo da
população, gerando conseqüências negativas para os nossos negócios, nossa condição financeira, o
nossos resultados operacionais ou afetar adversamente o preço das nossas ações ordinárias. Além disso,
caso o Brasil venha a registrar altas taxas de inflação, poderemos não ser capazes de ajustar os nossos
preços de forma a compensar os efeitos da inflação sobre os nossos custos.
A volatilidade nas taxas de câmbio do real em relação ao dólar poderá afetar adversamente
a conomia brasileira e o preço de mercado das ações de nossa emissão.
A moeda brasileira foi freqüentemente desvalorizada nas últimas quatro décadas. Durante esse período, o
Governo Federal implementou diversos planos econômicos e adotou diversas políticas de câmbio,
inclusive repentinas desvalorizações, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos
ajustes variou de diária a mensal), controle de câmbio, duplo mercado de câmbio, e sistema de câmbio de
taxas flutuantes. Periodicamente, ocorreram significativas flutuações na taxa de conversão do real perante
o dólar e outras moedas. Por exemplo, o real desvalorizou-se em 15,7% perante o dólar em 2001, e
34,3% em 2002 – em comparação com uma apreciação de 22,3% em relação do dólar em 2003, 8,8%
em 2004, 13,4% em 2005 e 7,7% nos primeiros nove meses de 2006.
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A depreciação do real em relação ao dólar poderá criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil
através do aumento dos preços de produtos importados, o que exigirá adoção de uma política
governamental deflacionária, podendo afetar adversamente a economia brasileira como um todo e o
preço de mercado das ações de nossa emissão. Por outro lado, a apreciação do real contra o dólar
poderá levar a uma deterioração das contas-correntes do País e do balanço de pagamentos, assim
como a uma redução no crescimento das exportações.
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo de
economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, nossos negócios e o
valor de mercado dos valores mobiliários brasileiros, incluindo as ações ordinárias de nossa emissão,
além de poder limitar nosso acesso aos mercados internacionais.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de outras
economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a reação dos
investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros países a sofrer
flutuações. Eventos políticos, econômicos e sociais em países de economia emergente, incluindo os da
América Latina, podem afetar adversamente a disponibilidade de crédito para sociedades brasileiras no
mercado externo, resultando em uma saída significativa de recursos do País e na diminuição da quantidade
de moeda estrangeira investida no País. Em conseqüência dos problemas econômicos em vários países de
mercados emergentes em anos recentes (como a crise financeira da Argentina que começou em 2001), os
investidores examinaram com maior prudência os investimentos em mercados emergentes. Essas crises
poderão fazer com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos,
tanto no País como no exterior, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacional. Recentemente o
IBOVESPA e outros índices de mercados emergentes caíram em razão da incerteza econômica global e
indicações de pressões inflacionárias nos Estados Unidos da América. Não há garantia de que o mercado de
capitais internacional permaneça aberto às companhias brasileiras ou de que os custos de financiamento
nesse mercado sejam vantajosos para nós. Crises em outros países emergentes poderão restringir o interesse
dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras, inclusive os
nossos, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de nossas ações ordinárias.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado em geral e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente as condições econômicas nos Estados Unidos da América.
As cotações das ações listadas na BOVESPA, por exemplo, têm se mostrado historicamente sensíveis
às lutuações das taxas de juros e dos principais índices de ações dos Estados Unidos da América.
A ocorrência de um ou mais desses fatores poderá afetar adversamente o valor de mercado das nossas
ações ordinárias e dificultar o nosso acesso, no futuro, ao mercado de capitais e financeiro em
condições aceitáveis ou sob quaisquer condições.
Mudanças na legislação tributária brasileira e na regulamentação de órgãos governamentais
relativos à proteção do ambiente da saúde humana e segurança podem vir a afetar
negativamente a nossa receita operacional.
Quaisquer mudanças na legislação tributária brasileira podem ter impacto direto nos nossos negócios. Em
2003, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação da CPMF até 2007. Esse tributo foi inicialmente criado
para ser temporário, mas ao longo dos anos mostrou-se um mecanismo de arrecadação eficiente e uma
importante ferramenta de fiscalização. Não existe, portanto, qualquer garantia de que a CPMF será extinta na
data prevista. Ademais, o Governo brasileiro está conduzindo esforços para realização de ampla reforma
tributária, que pode resultar em tributos adicionais aplicáveis aos nossos negócios e em mudanças na forma de
calcular os tributos devidos. Considerando que certos projetos de leis tributárias estão pendentes no Congresso
Nacional, não podemos prever se novas leis tributárias entrarão em vigor no futuro próximo. Se a vigência de
tais leis resultar em aumento de alíquotas de tributos ou resultar em novos tributos relacionados aos nossos
negócios, a nossa condição financeira e os nossos resultados operacionais poderão ser afetados materialmente
e de maneira adversa, na medida em que não consigamos repassar tais aumentos aos nossos clientes.
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Além disso, estamos sujeitos às leis federais, estaduais e municipais e regulamentos de diversos órgãos
governamentais relativos à proteção do ambiente, da saúde humana e segurança, e em especial,
às regulamentações da ANS, que promulga normas, inclusive, sobre os Planos Odontológicos que
oferecemos aos nossos clientes, certas cláusulas de nossos contratos com os clientes, nossos cálculos
atuariais e outros temas. Além da sua função regulamentar, também exerce a função de órgão fiscalizador,
sendo responsável: (i) pela concessão da nossa licença operacional; (ii) pelo monitoramento do nosso local
de trabalho, da nossa Rede Credenciada e das nossas clínicas odontológicas; e (iii) pela análise das
informações sobre nossos clientes e Associados e sobre a nossa situação econômico-financeira.
Em 2000, a ANS concedeu autorizações provisórias de funcionamento para todas as Operadoras,
condicionando a concessão do registro definitivo ao cumprimento de determinações legais. Em 2005,
após a publicação da regulamentação específica, a ANS iniciou o processo de concessão de registro
definitivo das Operadoras, o qual, uma vez concedido, deverá ser renovado a cada 4 anos. O início de
tal processo se deu mediante o encaminhamento de ofício circular solicitando informações
complementares a todas as Operadoras. A Companhia encontra-se em fase de apresentação da
documentação suplementar requerida para a obtenção do seu registro definitivo. Na hipótese de
violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, poderemos vir a, além
de outras conseqüências, sofrer sanções administrativas, tais como imposição de multas, cancelamento
de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais, que poderiam
afetar adversamente as nossas operações. Adicionalmente, o poder público pode editar novas normas
mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, o que pode
obrigar as empresas do setor odontológico, inclusive nós, a gastar recursos adicionais para se adequar a
estas novas regras. Qualquer ação nesse sentido por parte do poder público poderá afetar de maneira
negativa os negócios do setor odontológico e ter um efeito adverso sobre os nossos resultados.
RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES ORDINÁRIAS
Um mercado ativo e líquido para as nossas Ações Ordinárias poderá não se desenvolver,
limitando a possibilidade de venda pelo investidor ao preço que desejar.
Não existe, atualmente, um mercado ativo ou líquido para as nossas ações ordinárias. Não podemos prever
em que medida o interesse de investidores por nossas Ações Ordinárias ocasionará o desenvolvimento
de mercado para a negociação das ações ordinárias de nossa emissão na BOVESPA, e o quão líquido poderá vir
a ser este mercado, o que pode afetar a capacidade dos investidores de venderem as Ações Ordinárias.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido e mais volátil do
que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Como exemplo, a BOVESPA apresentou
capitalização bursátil de aproximadamente R$1.269,0 bilhões em 30 de setembro de 2006 e uma média
diária de negociação de R$2,1 bilhões naquele mês. As dez ações mais negociadas em termos de olume
contabilizaram, aproximadamente, 51,3% de todas as ações negociadas na BOVESPA no ano de 2005.
Essas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos detentores das ações
ordinárias de nossa emissão de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo
e, conseqüentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das Ações Ordinárias.
O Preço por Ação foi determinado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e poderá diferir dos
preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta. Além disso, a garantia firme
de liquidação será concedida somente após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, ou seja,
sobre a quantidade de Ações Ordinárias a serem efetivamente distribuídas em relação à demanda verificada
no mercado. Dessa forma, se após a realização do Procedimento de Bookbuilding a demanda verificada
para as Ações Ordinárias não for suficiente, poderá haver a redução da quantidade de Ações Ordinárias a
serem distribuídas, incluindo as Ações Ordinárias a serem ofertadas pelos Acionistas Vendedores. Nesses
casos, a quantidade de ações em circulação após a conclusão da Oferta poderá ser inferior àquela projetada
pelos investidores quando da publicação do Aviso ao Mercado, sendo que a liquidez de tais ativos,
bem como o preço de mercado das nossas ações, podem ser afetados de forma adversa.
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A venda de um número significativo das nossas ações ordinárias após a conclusão desta
Oferta pode vir a afetar de maneira adversa o seu preço; além disso a futura emissão de
ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos nossos acionistas, nos termos
da Lei das Sociedades por Ações, poderá diluir as participações dos acionistas.
Por ocasião da consumação da Oferta, teremos um capital social composto de 24.632.839 ações
ordinárias, sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar. Em virtude de um acordo de
restrição à venda de ações ordinárias de nossa emissão (Lock-up), nós, os Acionistas Vendedores e
nossos administradores concordamos que não iremos oferecer, empenhar, vender ou contratar a venda
de, dentro de até 180 dias após a data deste Prospecto Definitivo, qualquer ação ordinária ou qualquer
opção de compra de ações ordinárias de nossa emissão, ou de quaisquer outros valores mobiliários
conversíveis em, permutáveis por, ou que outorguem direito de subscrição de ações ordinárias de nossa
emissão ou que representem um direito de receber ações ordinárias de nossa emissão (em conjunto, os
“Valores Mobiliários Restritos”), na forma prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Restrições à
Negociação de Ações (Lock-up)” deste Prospecto.
Adicionalmente, observado o disposto no parágrafo abaixo, nos 6 (seis) meses subseqüentes à primeira
distribuição pública de ações ordinárias da nossa Companhia, após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado, os Acionistas Controladores e os administradores da Companhia não
poderão vender, e/ou ofertar à venda, quaisquer das ações e Derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da distribuição anteriormente mencionada. Após esse período inicial de
6 (seis) meses, os Acionistas Controladores e os administradores da Companhia não poderão, por mais 6
(seis) meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% (quarenta por cento) das ações e Derivativos
destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação anteriormente mencionada.
As restrições do parágrafo acima não serão aplicáveis a FMO e Mariscal caso, imediatamente após o
término do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar, eles passem a deter, em conjunto,
percentual inferior a 14% do capital social da Companhia.
Após o término do período de restrição à negociação de ações e respeitadas as disposições contidas no Acordo
de Acionistas e descritas na seção “Principais Acionistas e Acionistas Vendedores” deste Prospecto, nada
impede os nossos acionistas de venderem as ações ordinárias de nossa emissão, o que poderá impactar
negativamente sobre o preço das nossas ações ordinárias. Adicionalmente, nada impede que os investidores
do Fundo TMG decidam aprovar medidas que, após o término do lock-up, resultem em venda de uma
quantidade significativa de ações ordinárias de nossa emissão por eles detidas indiretamente, medidas estas
que poderão impactar negativamente o preço de nossas ações ordinárias.
Além disso, nosso acionista controlador pode autorizar emissões de ações ordinárias no futuro, com a exclusão
do direito de preferência dos nossos acionistas, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Assim,
no futuro poderemos emitir quantidade substancial de novas ações ordinárias, o que pode diluir a participação
percentual detida por investidores que subscreveram ou adquiriram as Ações Ordinárias.
Os acionistas titulares das nossas ações ordinárias poderão não receber dividendos ou juros
sobre o capital próprio.
De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% de nosso
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de
dividendos ou juros sobre o capital próprio. O nosso lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não
ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das
Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta, como nós, suspenda a distribuição obrigatória
de dividendos num determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembléia
Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da companhia. Não
podemos garantir que teremos condições de pagar dividendos no futuro. Veja a seção “Dividendos e
Política de Dividendos - Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio” deste Prospecto.
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Futuras aquisições poderão vir a afetar negativamente o preço das ações ordinárias de
nossa emissão.
Futuras aquisições poderão vir a exigir recursos financeiros adicionais, que poderão ser obtidos por
meio da emissão de novas ações ou por meio de instrumentos de dívida, o que poderá afetar
negativamente o preço das nossas ações ordinárias. Além disso, qualquer nova emissão de ações
poderia vir a diluir o valor das nossas ações ordinárias detidas pelos nossos atuais acionistas.
A nossa capacidade de realizar aquisições em troca de participação no nosso capital social poderia vir a
causar impacto negativo sobre o preço das nossas ações ordinárias.
Podemos vir a enfrentar concorrência para realizar as aquisições que pretendemos, o que pode causar
um impacto negativo nas nossas aquisições ou impedir a consumação de tais aquisições.
Adicionalmente, a amortização do ágio que poderíamos registrar em relação às operações de fusões e
aquisições poderia afetar negativamente a nossa lucratividade e capacidade de pagar dividendos aos
nossos acionistas.
Poderemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários,
o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no nosso capital social.
Poderemos precisar de recursos adicionais e poderemos optar por obtê-los por meio de colocação
pública ou privada de títulos de dívida ou de ações. Contudo, na hipótese de financiamentos públicos
ou privados não estarem disponíveis, ou caso assim decidam os acionistas, tais recursos adicionais
poderão ser obtidos por meio de aumento de nosso capital social. Qualquer recurso adicional obtido
por meio do aumento de nosso capital social poderá diluir a participação do investidor.
Na qualidade de adquirente das Ações Ordinárias, o investidor sofrerá imediata diluição no
valor contábil do seu investimento.
Esperamos que o Preço por Ação exceda o valor patrimonial contábil por ação do nosso capital social.
O investidor, em outras palavras, pagará preço maior por ação de nossa emissão do que o valor total
do nosso ativo, menos o total do nosso passivo, dividido pelo número total das nossas ações ordinárias,
sofrendo uma diluição imediata e substancial do valor patrimonial contábil. Veja a seção “Diluição”
deste Prospecto.
Após a Oferta, poderemos não ter mais um acionista Controlador ou Grupo de Controle titular
de mais que 50% do nosso capital votante, o que poderá nos deixar suscetíveis a alianças entre
acionistas, conflitos entre acionistas e outras situações semelhantes.
Após a Oferta, poderemos não ter mais um acionista ou grupo Controlador titular da maioria absoluta do
nosso capital votante. Não há uma prática estabelecida no Brasil de companhia aberta sem acionista
Controlador titular da maioria do capital votante. Pode ser que se formem alianças ou acordos entre os
novos acionistas, o que poderia ter o mesmo efeito de ter um Grupo de Controle. Caso surja um Grupo
de Controle e este passe a deter o poder decisório da nossa Companhia, poderíamos sofrer mudanças
repentinas e inesperadas das nossas políticas corporativas e estratégias, inclusive através de mecanismos
como a substituição dos nossos administradores. Além disso, pode ser que a nossa Companhia fique mais
vulnerável a tentativas hostis de aquisição de Controle, e a conflitos daí decorrentes.
Adicionalmente, nossos acionistas podem vir a alterar ou excluir estas mesmas disposições do nosso
Estatuto Social que prevêem a realização de oferta pública de aquisição de ações por acionista que se
torne titular de 15% do nosso capital social e, em seguida, descumprir sua obrigação de realizar uma
oferta pública de aquisição de ações na forma exigida pelo nosso Estatuto Social.
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A ausência de um acionista ou grupo Controlador titular de mais que 50% do nosso capital votante
poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser atingido o quorum
mínimo exigido por lei para determinadas deliberações. Caso não tenhamos um acionista ou um grupo
Controlador titular da maioria absoluta do nosso capital votante, nós e os nossos acionistas minoritários
poderemos não gozar da mesma proteção conferida pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos
praticados por outros acionistas e, em conseqüência, podemos ter dificuldade em obter a reparação
dos danos causados. Qualquer mudança repentina ou inesperada na nossa equipe de administradores,
em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de Controle ou
qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente os nossos negócios, nossa situação financeira e os nossos resultados operacionais.
O nosso Estatuto Social contém disposição que pode desencorajar operações de aquisição das
nossas ações, impedir ou postergar transações às quais os investidores sejam favoráveis.
O nosso Estatuto Social contém disposição que visa evitar a concentração das ações de nossa emissão em um
único acionista ou um grupo pequeno de investidores, de forma a promover a dispersão das ações. Tal
disposição exige que qualquer acionista que venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo, de ações
de nossa emissão ou de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de nossa emissão, em
quantidade igual ou superior a 15% do nosso capital social (excluindo-se os acréscimos involuntários
resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do nosso capital social com o
cancelamento de ações) realize oferta pública da totalidade das ações em circulação, por preço estabelecido
em conformidade com o nosso Estatuto Social, no prazo máximo de 30 dias contados da aquisição ou do
evento que resultou na titularidade das respectivas ações ou direitos. Essa disposição pode vir a ter efeitos
contrários à aquisição do nosso controle, e desencorajar, postergar ou impedir a aquisição das nossas ações,
incluindo transações em que investidores poderiam receber ágio por suas ações. Para mais informações, veja a
seção ”Descrição do Capital Social – Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária”.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos líquidos a serem captados por nós na Oferta Primária são estimados em aproximadamente
R$151.097.877, sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, e após a dedução de
comissões e despesas estimadas a serem pagas por nós e pelos Acionistas Vendedores.
Pretendemos empregar os recursos a serem auferidos por nós em decorrência da Oferta Primária na: (i)
aquisição de participações societárias em outras sociedades que atuem no setor de Planos
Odontológicos; (ii) expansão no segmento de Planos Odontológicos; e (iii) outras finalidades
corporativas. Estimamos que aproximadamente 80% destes recursos serão destinados ao item (i)
acima, e o saldo será dividido igualmente entre os itens (ii) e (iii).
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda das Ações Ordinárias por parte dos
Acionistas Vendedores, inclusive no caso do exercício da Opção de Lote Suplementar.
Veja as seções “Capitalização” e “Análise e Discussão da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras” deste Prospecto para maiores informações sobre o impacto em nossa situação patrimonial
dos recursos líquidos auferidos em decorrência da Oferta.
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Diluição
Informações sobre os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos
Informações Financeiras Selecionadas
Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional
Visão Geral do Setor
Nossas Atividades
Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
Administração
Principais Acionistas e Acionistas Vendedores
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, nossa capitalização em 30 de setembro de 2006, em bases
efetivas e conforme ajustado, de forma a refletir o recebimento de recursos líquidos estimados em
aproximadamente R$151.097.877, após a dedução de comissões e despesas estimadas, provenientes
da emissão de 5.782.609 Ações Ordinárias no âmbito da Oferta Primária, sem considerar o exercício da
Opção de Lote Suplementar. Esta tabela deverá ser lida em conjunto com as seções “Informações
Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional” e nossas demonstrações financeiras consolidadas, e respectivas notas
explicativas, contidas neste Prospecto. Não houve qualquer alteração significativa em nossa
capitalização desde 30 de setembro de 2006.

Empréstimos e Financiamentos...................................
Total dos Empréstimos e Financiamentos .............
Capital Social .............................................................
Reservas de Capital ....................................................
Reserva Legal .............................................................
Lucros Acumulados ....................................................
Total do Patrimônio Líquido...................................
CAPITALIZAÇÃO TOTAL (*) .....................................
(*)

Capitalização total em
30 de setembro de 2006
EFETIVO
AJUSTADO
(R$ mil)
3.925
4.040
785
13.798
22.548
22.548

Capitalização total corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos e total do patrimônio líquido.
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165.838
4.040
785
2.983
173.646
173.646

DILUIÇÃO
Em 30 de setembro de 2006, o valor do nosso patrimônio líquido, calculado a partir das nossas
informações financeiras trimestrais - ITR, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, era de R$22.548.000,33 e o valor patrimonial por ação ordinária de nossa emissão correspondia,
na mesma data, a R$1,20 por ação ordinária. O referido valor patrimonial por ação ordinária representa
o valor contábil total do nosso ativo menos o valor contábil total do nosso passivo, dividido pelo
número total de ações ordinárias de nossa emissão em 30 de setembro de 2006.
Considerando-se a subscrição das 5.782.609 Ações Ordinárias emitidas por nós na presente Oferta, sem
considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, ao preço de R$28,00 por Ação Ordinária, após a
dedução das comissões e despesas da Oferta a serem pagas por nós, o valor do nosso patrimônio líquido
estimado em 30 de setembro de 2006 seria de aproximadamente R$173.645.877, representando R$7,05
por ação ordinária de nossa emissão, resultando, portanto, em um aumento imediato do valor patrimonial
contábil por ação ordinária correspondente a R$5,85 por ação ordinária para os acionistas existentes, e uma
diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de setembro de 2006, de R$20,95
para os novos investidores, adquirentes de Ações Ordinárias no contexto da presente Oferta. Esta diluição
representa a diferença entre o Preço por Ação Ordinária e o valor patrimonial contábil por ação ordinária de
nossa emissão imediatamente após a conclusão da Oferta.
A tabela a seguir ilustra tal diluição:
Preço da Oferta (por Ação Ordinária) ..............................................................
Valor patrimonial por ação ordinária em 30 de setembro de 2006 ..................
Aumento do valor patrimonial por ação ordinária atribuído aos
acionistas existentes .......................................................................................
Valor patrimonial por ação ordinária após a Oferta .........................................
Diluição por ação ordinária para os novos investidores ....................................
Percentual de diluição por ação ordinária para os novos investidores ...............

R$28,00
R$1,20

R$5,85
R$7,05
R$20,95
74,82%

O preço por Ação Ordinária a ser pago pelos investidores no contexto da presente Oferta não guarda
relação com o valor patrimonial das ações ordinárias de nossa emissão e foi fixado após (i) a efetivação
dos Pedidos de Reserva (conforme definido na seção “Informações sobre a Oferta”); e (ii) a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding, em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III da Lei
das Sociedades por Ações, tendo como parâmetro as indicações de interesse, em função da qualidade
da demanda (por volume e preço), coletadas junto aos Investidores Institucionais (conforme definido na
seção “Informações sobre a Oferta”). Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação
do preço por Ação Ordinária e das condições da presente Oferta, veja a seção “Informações sobre a
Oferta”.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
Geral
Em 31 de março de 2006, realizamos uma Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou,
dentre outras matérias, o resgate da totalidade das nossas ações preferenciais classe “B”, que foi
aprovado pela unanimidade dos nossos acionistas, inclusive pelos titulares de ações preferenciais objeto
do resgate. Em 24 de abril de 2006, realizamos uma Assembléia Geral Extraordinária que aprovou,
dentre outras matérias: (i) a conversão da totalidade das nossas ações preferenciais classe “A” em
ações ordinárias, à razão de uma ação ordinária para cada ação preferencial; e (ii) o desdobramento da
totalidade das nossas ações ordinárias à razão de 1 para 30 ações ordinárias. A matéria prevista no
item (i) acima foi previamente aprovada pela unanimidade dos nossos acionistas, inclusive pelos
titulares das ações preferenciais objeto de tal conversão. Em 31 de maio de 2006, realizamos uma
Assembléia Geral Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias, a adaptação do nosso Estatuto
Social às regras do Novo Mercado.
Em 30 de março de 2006, solicitamos o registro de companhia aberta junto à CVM, o qual foi concedido
pela CVM em 13 de junho de 2006 sob o número 2012-5. Em 9 de junho de 2006, celebramos o Contrato
de Participação no Novo Mercado, sendo que as ações ordinárias de nossa emissão passarão a ser
negociadas no Novo Mercado no dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, sob o código
“ODPV3”. O mercado de negociação das ações ordinárias de nossa emissão é a BOVESPA. A negociação
das ações ordinárias de nossa emissão na BOVESPA é realizada de forma unitária.
Não temos outros títulos e valores mobiliários emitidos, exceto as nossas ações ordinárias.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
As informações financeiras consolidadas em, e para os exercícios sociais encerrados em, 31 de dezembro
de 2003, 2004 e 2005, bem como em, e para os períodos de nove meses encerrados em, 30 de setembro
de 2005 e 2006, descritas abaixo, foram extraídas das nossas demonstrações financeiras consolidadas,
elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas ou objeto de revisão
limitada, conforme o caso, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e incluídas neste
Prospecto, no “Item 4 – Demonstrações Financeiras”.
As informações financeiras apresentadas a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as
nossas demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas no “Item 4 –
Demonstrações Financeiras” deste Prospecto, bem como as informações contidas nas seções
“Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações” e “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto.
2003

Em 31 de dezembro de
2004

24.173
1.198
22.975
12.156
12.156

42.199
744
41.455
23.072
23.072

4.009
4.009
8.012
5.559
319
678
519
97
840
(1.202)
9.163
9.163
5.443
3.591
129
3.355
(31)
(32)
1
2.453
3.274
2.422
(3.243)
933
36.691

6.308
6.308
13.240
9.639
2.076
146
565
145
669
(1.165)
3.797
3.797
2.691
977
129
3.308
(10)
(11)
1
2.516
3.581
2.801
(3.866)
802
49.304

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO
CIRCULANTE......................................................................
Disponível .......................................................................
Realizável.........................................................................
Aplicações ...................................................................
Títulos de Renda Fixa .....................................................
Créditos de Operações com
Planos de Assistência à Saúde.................................
Contraprestação Pecuniária a Receber............................
Outros Valores e Bens ................................................
Antecipação de Impostos e Encargos..............................
Adiantamentos a Fornecedores ......................................
Adiantamentos a Funcionários .......................................
Depósitos Judiciais a Receber .........................................
Despesas Antecipadas....................................................
Outros Créditos.............................................................
(-) Provisão para Devedores Duvidosos..........................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........................................
Outros Créditos a Receber ..............................................
Depósitos Judiciais.........................................................
Adiantamentos a Fornecedores ......................................
Incentivos Fiscais a Aplicar .............................................
PERMANENTE...................................................................
Investimentos ..................................................................
Participações Societárias ................................................
Outros Investimentos .....................................................
Imobilizado ......................................................................
Bens Móveis ..................................................................
Outras Imobilizações......................................................
(-) Depreciações Acumuladas .........................................
Diferido ............................................................................
TOTAL DO ATIVO.............................................................

2003

Em 31 de dezembro de
2004

1.826
1.826
14.837
4.759

TOTAL DO PASSIVO .......................................................

7.135
7.135
14.017
12.895
12
130
123
857
(820)
2.926
2.926
1.974
952
3.908
1
1
3.195
4.442
3.287
(4.534)
712
48.210

Em 30 de setembro de
2005
2006
43.742
655
43.087
26.668
26.668

50.403
1.044
49.359
26.471
26.471

6.084
6.084
11.121
10.128
124
499
77
293
(786)
4.263
4.263
3.169
965
129
3.939
1
1
3.190
4.345
3.245
(4.400)
748
51.944

8.237
8.237
15.562
11.604
129
389
949
2.491
(911)
2.326
2.326
2.259
67
6.586
1
1
6.032
5.600
4.325
(3.893)
553
59.315

Em 30 de setembro de
2005
2006

3.246
3.246
21.593
6.044

2005
(R$ mil)
5.426
5.426
29.759
6.836

5.109
5.109
21.043
7.019

8.675
8.675
25.142
7.722

4.759
53

6.044
71

6.836
15

7.019
31

7.722
115

43
10
10.025
1.176
1.254
3.746
2.264
57
833
695
5.822
5.822

71
15.478
903
1.195
8.237
2.410
1.093
815
825
3.183
3.183

15
22.908
1.096
1.566
11.738
6.000
808
964
736
2.684
2.422

31
13.993
1.466
1.608
8.559
852
858
650
3.619
3.619

115
17.305
1.340
1.908
10.681
886
927
1.563
2.950
2.695

14.206
3.447
5.449
511
4.799
36.691

21.282
3.908
5.449
782
11.143
49.304

262
10.341
3.925
5.449
785
182
48.210

22.173
3.908
5.449
782
12.034
51.944

255
22.548
3.925
4.040
785
13.798
59.315

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
PROVISÕES TÉCNICAS .....................................................
Provisão de Risco ..........................................................
CIRCULANTE ...................................................................
Eventos a Liquidar......................................................
Eventos a Liquidar com Operações de
Assistência à Saúde ....................................................
Débitos de Operações de Assistência à Saúde .........
Comercialização sobre Operações de
Assistência à Saúde .......................................................
Outros Débitos Operacionais .........................................
Débitos Diversos ........................................................
Obrigações com Pessoal ................................................
Obrigações Sociais ........................................................
Obrigações Tributárias...................................................
Dividendos a Pagar........................................................
Adiantamentos de Clientes............................................
Fornecedores de Serviços...............................................
Outras Contas a Pagar ..................................................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............................................
Provisões para Contingências Fiscais ..............................
Provisão para Contingências
Cíveis e Trabalhistas ......................................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO....................................................
Capital Social ................................................................
Reservas de Capital .......................................................
Reserva Legal ................................................................
Lucros Acumulados .......................................................

2005
(R$ mil)
41.376
352
41.024
20.692
20.692
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A tabela a seguir apresenta o resultado das nossas operações nos exercícios sociais e períodos abaixo
indicados, na forma da Lei das Sociedades por Ações e o seu equivalente no padrão da ANS.

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
RECEITA
OPERACIONAL BRUTA

(-) Impostos sobre Vendas
RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços

LUCRO BRUTO
(-) Despesas de
Comercialização
(-) Despesas Administrativas
(+) Resultado
Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+) Resultado
Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(-) Participações no Resultado
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

ANS
CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE OPERAÇÕES
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(-) Impostos Diretos
de Operações
Odontológicas

93.419

(-) Custo de Serviços
Eventos
Indenizáveis Líquidos
Encargos Sociais
sobre Serviços
Materiais Odontológicos
Outras Despesas
Operacionais
(-) Despesas de
Comercialização
(-) Despesas Administrativas
(+) Resultado
Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+) Resultado
Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(-) Participações no Resultado
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO

103,3

119.670

103,3

147.819

Período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

103,4

106.824

103,4

134.828

103,5

3.005

3,3

3.862

3,3

4.823

3,4

3.473

3,4

4.574

3,5

90.414
54.633

100,0
60,4

115.808
61.897

100,0
53,4

142.996
74.209

100,0
51,9

103.351
52.987

100,0
51,3

130.254
62.071

100,0
47,7

45.980

50,9

50.244

43,4

58.683

41,0

42.181

40,8

49.405

37,9

4.639
2.902

5,1
3,2

4.748
2.989

4,1
2,6

5.913
3.526

4,1
2,5

4.223
2.313

4,1
2,2

4.945
2.798

3,8
2,1

1.112
35.781

1,2
39,6

3.916
53.911

3,4
46,6

6.087
68.787

4,3
48,1

4.270
50.364

4,1
48,7

4.923
68.183

3,8
52,3

3.743
24.229

4,1
26,8

5.287
30.920

4,6
26,7

8.070
35.197

5,6
24,6

5.481
25.753

5,3
24,9

11.201
32.437

8,6
24,9

2.508
3.706
1.198

2,8
4,1
1,3

2.847
4.332
1.485

2,5
3,7
1,2

4.451
5.006
555

3,1
3,5
0,4

2.866
3.606
740

2,8
3,5
0,7

3.331
3.874
543

2,6
3,0
0,4

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

10.307
2.462
922
452

11,4
2,7
1,0
0,5

20.490
5.603
2.050
814

17,7
4,8
1,8
0,7

29.972
8.184
2.977
1.056

21,0
5,7
2,1
0,7

21.997
5.948
2.149
796

21,3
5,8
2,1
0,8

27.891
7.313
2.662
675

21,4
5,6
2,0
0,5

6.471

7,2

12.023

10,4

17.755

12,4

13.104

12,7

17.241

13,2

Outras Informações Financeiras
A tabela a seguir descreve a reconciliação do nosso lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA Ajustado para os
períodos indicados, sendo que os percentuais apresentados têm por base a nossa receita operacional líquida:
Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
(R$ mil)

2004
(%)

(R$ mil)

Período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de
2005

(%)

(R$ mil)

2005
(%)

(R$ mil)

2006
(%)

(R$ mil)

(%)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO...............................

6.471

7,2

12.023

10,4

17.755

12,4

13.104

12,7

17.241

(+) Imposto de Renda............................................

2.462

2,7

5.603

4,8

8.184

5,7

5.948

5,8

7.313

13,2
5,6

(+) Contribuição Social..........................................

922

1,0

2.050

1,8

2.977

2,1

2.149

2,1

2.662

2,0

(-) Resultado Não-Operacional...............................

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

(-) Resultado Financeiro Líquido.............................

2.508

2,8

2.847

2,5

4.451

3,1

2.866

2,8

3.331

2,6

(+) CPMF ..............................................................

442

0,5

580

0,5

811

0,6

614

0,6

654

0,5

(+) PIS/COFINS sobre Receitas Financeiras ..............

177

0,2

165

0,1

201

0,1

138

0,1

144

0,1

(+) Variação das Provisões Técnicas .......................

956

1,1

1.420

1,2

2.181

1,5

1.863

1,8

3.248

2,5

880

1,0

860

0,7

889

0,6

677

0,7

927

0,7

EBITDA ..................................................................

9.812

10,9

19.915

17,2

28.546

20,0

21.626

20,9

28.843

22,2

(+) Despesas Não Recorrentes ................................

1.972

2,2

3.360

2,9

1.825

1,3

1.825

1,8

4.346

3,3

(+) Provisões para Perdas em Incentivos Fiscais .......

-

-

-

-

129

0,1

-

-

-

-

11.784

13,0

23.275

20,1

30.500

21,3

23.451

22,7

33.189

25,5

(+) Depreciação e Amortização .............................
(1)

(1)

EBITDA Ajustado ..................................................
(1)

O EBITDA é o lucro líquido adicionado do IRPJ e CSLL, da reclassificação da CPMF e dos tributos incidentes sobre receitas financeiras (CPMF e PIS/COFINS,
contabilizados como Despesas Administrativas, segundo o Plano de Contas da ANS), da depreciação e amortização e da variação das provisões técnicas (veja a
seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional - Descrição das Principais Linhas Contábeis – Variação das
Provisões Técnicas”), deduzidas do resultado financeiro líquido e do resultado não operacional. EBITDA Ajustado é o EBITDA adicionado das despesas não
recorrentes relacionadas, principalmente, a: (i) honorários de serviços profissionais relativos a aquisições passadas; (ii) custos relacionados à aquisição e absorção de
empresas adquiridas; (iii) provisões para perdas potenciais em aplicações de incentivos fiscais; e (iv) a presente oferta pública inicial de ações. O EBITDA e o EBITDA
Ajustado não são linhas de demonstrações financeiras pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representam o fluxo de caixa para os períodos
apresentados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não têm significado padronizado e a nossa definição de EBITDA e EBITDA Ajustado pode não ser comparável à
utilizada por outras companhias.
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Informações Operacionais

A tabela a seguir descreve alguns de nossos dados operacionais mais relevantes:
Em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
Número de Associados..... 762.890
942.667 1.131.743
(1)
Índice de Sinistralidade ... 60,4%
53,4%
51,9%
(1)

Variação
2004 x 2003
(%)
23,6%
-7,0 p.p

Custo de serviços como percentual da nossa receita líquida.
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Variação
2005 x 2004
(%)
20,1%
-1,5 p.p

Em 30 de
setembro de
2005
2006
1.067.957 1.419.746
51,3%
47,7%

Variação
2006 x 2005
(%)
32,9%
-3,6 p.p.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O RESULTADO OPERACIONAL
Esta seção inclui declarações de previsões para o futuro que estão sujeitas a riscos e incertezas. Nossos resultados
reais poderão diferir substancialmente daqueles indicados nas declarações de previsões para o futuro em
decorrência de diversos fatores, inclusive, entre outros, aqueles constantes nas seções “Considerações sobre
Estimativas e Declarações Futuras” e “Fatores de Risco”, e outras questões discutidas neste Prospecto. A análise e a
discussão que seguem deverão ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações financeiras consolidadas
auditadas e as respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto, bem como com as seções “Sumário das
Informações Financeiras e Operacionais”, “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”,
“Informações Financeiras Selecionadas” e outros dados financeiros.
VISÃO GERAL
Somos a maior operadora de Planos Odontológicos do Brasil em número de Associados, de acordo com os
últimos dados divulgados pela ANS, referentes ao primeiro semestre de 2006. Detínhamos, naquela data,
uma participação de 17,6%, em um mercado ainda fragmentado, o que nos posiciona como o seu líder e,
em nosso entendimento, favorece a nossa estratégia de consolidação do setor. Desenvolvemos Planos
Odontológicos customizados, a uma ampla variedade de clientes corporativos e associações, que incluem
sindicatos, entidades de classe, Grupos de Afinidade, clubes de seguro, entre outros. Nossa Rede
Credenciada contava, em 30 de setembro de 2006, com cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas credenciados,
sendo aproximadamente 4.700 especialistas e pós-graduados, distribuídos em mais de 1.000 cidades do
Brasil, com modelo de remuneração flexível e individualizado e com grande escalabilidade. Acreditamos que
essa rede pode ser expandida, se necessário, dada a grande oferta de cirurgiões-dentistas no País.
Nossos produtos dividem-se, principalmente, em Planos Odontológicos pré-pagos, Planos Odontológicos
pós-pagos e atendimento odontológico em consultórios próprios, com vários modelos de atendimento,
incluindo reembolsos, unidades próprias e, principalmente, através da nossa Rede Credenciada.
De 2003 a 2005, tivemos um crescimento anual médio composto de 21,8% no número de Associados,
um crescimento anual médio composto de 25,8% na nossa receita operacional bruta e um aumento
ainda mais vigoroso de 60,9% no nosso EBITDA Ajustado.
Condições Macroeconômicas Brasileiras
O ano de 2003 foi marcado pela transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo de Luiz
Inácio Lula da Silva. Devido a fatores diversos associados às incertezas do futuro político e econômico do
Brasil, antes e imediatamente após as eleições presidenciais de outubro de 2002, o PIB brasileiro cresceu
apenas 0,5% em 2003. No mesmo ano, o dólar desvalorizou-se frente a outras moedas e o
conservadorismo das políticas fiscal e monetária do atual Governo Federal resultou na valorização do real
frente o dólar em 22,3%, atingindo a taxa de R$2,89/US$1,00, em 31 de dezembro de 2003. No mesmo
ano, a inflação medida pelo IPCA foi de 9,3%.
Em 2004, sustentado pelas exportações, o País retomou o crescimento econômico, especialmente nos setores
que são mais sensíveis à expansão de crédito. Os sinais da recuperação do mercado interno foram sentidos
positivamente no mercado de trabalho, na renda da população e na aceleração da economia brasileira. O PIB
brasileiro cresceu 4,9% e a valorização do real frente o dólar foi de 8,8%, entre 31 de dezembro de 2003 e
2004. Durante o mesmo período, ocorreu a expansão do mercado de trabalho formal, com a criação de
aproximadamente 1,9 milhão de postos de trabalho, dinamizando o crescimento da demanda por bens e
serviços na economia. A inflação medida pelo IPCA foi de 7,6%. As exportações brasileiras e os investimentos
externos injetaram um excedente na conta-corrente superior a US$10,0 bilhões (2,0% do PIB brasileiro).
Em setembro de 2004, o BACEN iniciou uma política de aumento da taxa de juros, já que os indicadores
não acompanharam os objetivos definidos para 2005. O efeito do aumento da taxa de juros resultou na
redução da atividade econômica do País em comparação com 2004. Dados oficiais do IBGE indicam que o
PIB brasileiro cresceu 2,3% em 2005, comparado com 4,9% registrado em 2004.
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Em setembro de 2005, o BACEN iniciou um processo de redução gradual da SELIC, à medida que
as estimativas de inflação para 2005 e para os próximos 12 meses começaram a atingir a meta.
A SELIC em 2005 fechou em 18,0%. Em 2005, a inflação medida pelo IPCA foi de 5,7%, acima da
meta de 5,1% estabelecida pelo BACEN. A cotação do real frente ao dólar atingiu R$2,34/US$1,00,
em 31 de dezembro de 2005, com valorização do real de 13,4%.
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, o BACEN manteve o processo
de redução da SELIC, que atingiu 14,3%, contra 19,5% no mesmo período do ano anterior. De janeiro
a setembro de 2006, a inflação medida pelo IPCA foi de 2,0% e pelo IGP-M foi de 2,3%. O real valorizou-se
frente o dólar em 7,7%, atingindo R$2,17/US$1,00 em 30 de setembro de 2006.
A tabela a seguir apresenta dados sobre o crescimento do PIB brasileiro, inflação, taxas de juros e taxa
de câmbio (reais/dólar norte-americano) para os períodos indicados.

Investimentos
Crescimento Real do PIB .........................
Inflação (IGP-M) ......................................
Inflação (IPC-Fipe)....................................
Inflação (IPCA).........................................
Inflação (INPC).........................................
Taxa Interbancária (CDI)(1) ........................
Valorização do real em
relação ao dólar ......................................
Taxa de câmbio no final
do período - US$1,00..............................
Média da taxa de câmbio - US$ 1,00(2) .....

Período de nove
Exercício encerrado
meses encerrado
em 31 de dezembro de
em 30 de setembro de
2003
2004
2005
2005
2006
(%, exceto se de outra forma indicado)
0,5
4,9
2,3
0,5
n.d.
8,7
12,4
1,2
0,2
2,3
8,2
6,6
4,5
3,3
0,7
9,3
7,6
5,7
4,0
2,0
10,4
6,1
5,0
3,5
1,3
16,3
17,8
18,0
14,1
11,5
22,3

8,8

13,4

19,4

7,7

R$2,89
R$3,08

R$2,65
R$2,93

R$2,34
R$2,43

R$2,22
R$2,50

R$2,17
R$2,18

Fontes: FGV, BACEN, Bloomberg, Economática e Ipeadata.
(1)
Representa a taxa média de depósito interbancário de um dia no Brasil (acumulada para o mês do final do período, em uma base anual).
(2)
Representa a média da taxa de câmbio do último dia de cada mês do período.

Impactos Inflacionários sobre os Resultados Operacionais e a Situação Financeira
Nossos resultados operacionais poderão ser afetados por mudanças na economia nacional, inclusive
taxas de juros de curto e longo prazo, políticas governamentais, índices inflacionários e política cambial.
Tal ocorrência deve-se principalmente ao fato de que a maior parte de nossos custos e despesas são em
reais e devem ser ajustados mediante acordo mútuo entre nossos fornecedores e cirurgiões-dentistas.
As oscilações inflacionárias podem ter impacto sobre as nossas operações porque índices como IGP-M,
IPC-Fipe, INPC e IPCA são usados como base do reajuste de diversos custos e despesas que incorremos. Por
exemplo, no Brasil, os salários são reajustados apenas uma vez por ano por acordos coletivos entre sindicatos
patronais e de empregados. Os sindicatos de empregados geralmente usam o INPC como parâmetro para
essas negociações. Nossas despesas com pessoal (salários, encargos e benefícios) representaram 48,7% de
nossas despesas administrativas em 2005 e 45,3% de nossas despesas administrativas para o período de nove
meses encerrado em 30 de setembro de 2006. Nossos gastos com ocupação e utilidades, que representaram
11,7% de nossas despesas administrativas em 2005 e 12,9% para o período de nove meses encerrado em
30 de setembro de 2006, sofrem influência de ajustes inflacionários. Em particular, os pagamentos feitos aos
cirurgiões-dentistas de nossa Rede Credenciada, que são reajustados anualmente, por livre negociação,
sofrendo certa influência dos índices inflacionários, representaram 79,1% dos nossos custos de serviços e
41,0% da nossa receita operacional líquida em 2005, e 79,6% dos nossos custos de serviços e 37,9% da
nossa receita operacional líquida no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006.
Em contrapartida, este impacto inflacionário pode ser minimizado pela fórmula de reajuste dos contratos
com nossos clientes, que projeta a Sinistralidade futura, levando em consideração a Sinistralidade passada
corrigida pela inflação acumulada no período, segundo os índices inflacionários aplicáveis ao contrato.

68

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANS E
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
Nossas demonstrações financeiras seguem o Plano de Contas da ANS, que difere em certos aspectos
relevantes em relação às demonstrações financeiras elaboradas nos termos da Lei das Sociedades por
Ações. Para um melhor entendimento, apresentamos a seguir, uma tabela que indica o resultado das
nossas operações nos exercícios sociais e períodos abaixo indicados, na forma da Lei das Sociedades
por Ações e o seu equivalente no padrão da ANS.
Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2004

2003
LEGISLAÇÃO
SOCIETÁRIA

RECEITA
OPERACIONAL BRUTA
(-) Impostos sobre
Vendas
RECEITA
OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços

LUCRO BRUTO
(-) Despesas de
Comercialização
(-) Despesas
Administrativas
(+) Resultado
Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+) Resultado
Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E
PARTICIPAÇÕES
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(-) Participações no
Resultado
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO

ANS
(R$ mil)
CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE
OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE..... 93.419
(-) Impostos Diretos
de Operações
3.005
Odontológicas..................

(-) Custo de Serviços..........
Eventos
Indenizáveis Líquidos .....
Encargos Sociais
sobre Serviços................
Materiais Odontológicos ..
Outras Despesas
Operacionais..................
(-) Despesas de
Comercialização.................
(-) Despesas
Administrativas..................
(+) Resultado
Financeiro Líquido.............
(+) Receitas Financeiras.....
(-) Despesas Financeiras....
(+) Resultado
Não-Operacional ...............
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E
PARTICIPAÇÕES .................
(-) Imposto de Renda........
(-) Contribuição Social ......
(-) Participações no
Resultado..........................
LUCRO LÍQUIDO
DO PERÍODO ......................

Período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006

2005

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

103,3

119.670

103,3

147.819

103,4

134.828

103,5

3,3

3.862

3,3

4.823

3,4

3,4

4.574

3,5

90.414
54.633

100,0
60,4

115.808
61.897

100,0
53,4

142.996
74.209

100,0
51,9

103.351 100,0
52.987
51,3

130.254
62.071

100,0
47,7

45.980

50,9

50.244

43,4

58.683

41,0

42.181

40,8

49.405

37,9

4.639
2.902

5,1
3,2

4.748
2.989

4,1
2,6

5.913
3.526

4,1
2,5

4.223
2.313

4,1
2,2

4.945
2.798

3,8
2,1

1.112
35.781

1,2
39,6

3.916
53.911

3,4
46,6

6.087
68.787

4,3
48,1

4.270
50.364

4,1
48,7

4.923
68.183

3,8
52,3

3.743

4,1

5.287

4,6

8.070

5,6

5.481

5,3

11.201

8,6

24.229

26,8

30.920

26,7

35.197

24,6

25.753

24,9

32.437

24,9

2.508
3.706
1.198

2,8
4,1
1,3

2.847
4.332
1.485

2,5
3,7
1,3

4.451
5.006
555

3,1
3,5
0,4

2.866
3.606
740

2,8
3,5
0,7

3.331
3.874
543

2,6
3,0
0,4

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

10.307
2.462
922

11,4
2,7
1,0

20.490
5.603
2.050

17,7
4,8
1,8

29.972
8.184
2.977

21,0
5,7
2,1

21.997
5.948
2.149

21,3
5,8
2,1

27.891
7.313
2.662

21,4
5,6
2,0

452

0,5

814

0,7

1.056

0,7

796

0,8

675

0,5

6.471

7,2

12.023

10,4

17.755

12,4

13.104

12,7

17.241

13,2
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(R$ mil)

(%)

106.824 103,4
3.473

OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do nosso lucro líquido com o nosso EBITDA e EBITDA
Ajustado para os exercícios e períodos indicados. Os percentuais apresentados têm por base as nossas
receitas operacionais líquidas.
Período de nove
meses encerrado
em 30 de setembro de

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
(R$ mil)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ............ 6.471

(%)

(R$ mil)

7,2 12.023

2005

2005

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

10,4

17.755

12,4 13.104

2006
(%)

(R$ mil)

(%)

12,7 17.241

13,2

(+) Imposto de Renda .......................... 2.462

2,7

5.603

4,8

8.184

5,7

5.948

5,8

7.313

5,6

(+) Contribuição Social ........................

922

1,0

2.050

1,8

2.977

2,1

2.149

2,1

2.662

2,0

(-) Resultado Não-Operacional .............

(10)

-

(61)

(0,1)

1

-

1

-

15

-

(-) Resultado Financeiro Líquido ........... 2.508

2,8

2.847

2,5

4.451

3,1

2.866

2,8

3.331

2,6

(+) CPMF.............................................

442

0,5

580

0,5

811

0,6

614

0,6

654

0,5

(+) PIS/COFINS sobre Receitas Financeiras...

177

0,2

165

0,1

201

0,1

138

0,1

144

0,1

(+) Variação das Provisões Técnicas......

956

1,1

1.420

1,2

2.181

1,5

1.863

1,8

3.248

2,5

(+) Depreciação e Amortização............

880

1,0

860

0,7

889

0,6

677

0,7

927

0,7

10,9 19.915

17,2

28.546

20,9 28.843

22,2

(1)
EBITDA ................................................ 9.812

(+) Despesas Não Recorrentes.............. 1.972
(+) Provisões para Perdas em
Incentivos Fiscais .................................

-

(1)
EBITDA Ajustado ............................... 11.784

(1)

2004

20,0 21.626

2,2

3.360

2,9

1.825

1,3

1.825

1,8

4.346

3,3

-

-

-

129

0,1

-

-

-

-

13,0 23.275

20,1

30.500

22,7 33.189

25,5

21,3 23.451

O EBITDA é o lucro líquido adicionado do IRPJ e CSLL, da reclassificação da CPMF e dos tributos incidentes sobre receitas financeiras (CPMF e PIS/COFINS,
contabilizados como Despesas Administrativas, segundo o Plano de Contas da ANS), da depreciação e amortização e da variação das provisões técnicas
(veja nesta seção “- Descrição das Principais Linhas Contábeis – Variação das Provisões Técnicas”), deduzidas do resultado financeiro líquido e do resultado
não operacional. EBITDA Ajustado é o EBITDA adicionado das despesas não recorrentes relacionadas, principalmente, a: (i) honorários de serviços
profissionais relativos a aquisições passadas; (ii) custos relacionados à aquisição e absorção de empresas adquiridas; (iii) provisões para perdas potenciais em
aplicações de incentivos fiscais; e (iv) a presente oferta pública inicial de ações. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são linhas de demonstrações financeiras
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não têm
significado padronizado e a nossa definição de EBITDA e EBITDA Ajustado pode não ser comparável à utilizada por outras companhias.

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS CONTÁBEIS
Contraprestações Efetivas de Operação de Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta)
As contraprestações efetivas de operação de assistência à saúde, segundo o Plano de Contas da ANS,
compõem-se das contraprestações líquidas deduzidas da variação das provisões técnicas (vide tabela a
seguir) e equivalem-se às receitas operacionais brutas, na forma da Lei das Sociedades por Ações.
Nossas receitas operacionais brutas são geradas a partir de Mensalidades e pagamentos referentes aos
Planos Odontológicos e, segundo o plano de contas da ANS, excluem as receitas com prestação de
serviços, como as oriundas de consultórios próprios de atendimento. Nossas receitas operacionais
brutas apresentaram a seguinte abertura:
a)

Pós-pagos (também designados produtos não sujeitos a risco), que representaram 3,7% das nossas
receitas operacionais brutas no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006,
decorrem do pagamento pelos nossos clientes corporativos e associações de uma taxa administrativa fixa
mensal por Associado. Neste tipo de produto, onde não assumimos risco em relação aos eventos de
tratamento odontológico, que são arcados integralmente pelos clientes, oferecemos além do acesso à
nossa Rede Credenciada de cirurgiões-dentistas, gerenciamento desta rede, suporte ao cliente, análise e
controle de utilização, controle de qualidade e liquidação de Eventos de tratamento odontológico.
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b) Pré-pagos, que representaram 96,3% das nossas receitas operacionais brutas no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, decorrem do pagamento pelos nossos
clientes corporativos e associações de um prêmio mensal por Associado, onde, além de todos
os serviços mencionados acima, arcamos com o risco dos Eventos de tratamento odontológico.
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2004

2003
LEGISLAÇÃO
SOCIETÁRIA

RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA

ANS
(R$ mil)
(+) CONTRAPRESTAÇÕES
LÍQUIDAS ...................... 94.375
(-) VARIAÇÃO DAS
956
PROVISÕES TÉCNICAS ....
CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE
OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE........ 93.419

Período de nove meses encerrado em
30 de setembro de
2005
2006

2005

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

104,4

121.090

104,6

150.000

104,9

108.687

105,2

138.076

106,0

1,1

1.420

1,2

2.181

1,5

1.863

1,8

3.248

2,5

103,3

119.670

103,3

147.819

103,4

106.824

103,4

134.828

103,5

Variação das Provisões Técnicas
De acordo com as normas da ANS, como operadora de Planos de Saúde, devemos constituir
mensalmente uma provisão de risco para garantia de nossas obrigações contratuais, correspondente ao
maior dos valores entre as seguintes hipóteses: (i) 50% das mensalidades líquidas emitidas na
modalidade pré-pagamento; ou (ii) a média mensal dos eventos indenizáveis líquidos conhecidos na
modalidade pré-pagamento nos últimos 12 meses, multiplicado pelo fator 0,6904 (fator Y da tabela B
do Anexo I da RDC 77 da ANS, constante do “Item 3 – Anexos”, deste Prospecto).
A nossa provisão de risco para garantia de obrigações contratuais está atualmente estimada em R$8.675 mil.
Em 30 de setembro de 2006, sobre esse valor, foi constituída provisão de 100%. segundo dispõe a ANS.
A variação da provisão técnica não representa um desembolso de caixa para a nossa Companhia
e historicamente nunca foi necessária para custear as nossas operações. Dessa forma, consideramos
tal variação no cálculo do nosso EBITDA.
Impostos Diretos de Operações Odontológicas (Impostos sobre Vendas)
A nossa receita operacional bruta está sujeita aos seguintes impostos e contribuições que são refletidos
na rubrica “Impostos Diretos de Operações Odontológicas” das nossas demonstrações financeiras:
•

PIS/COFINS. O PIS e COFINS são impostos e contribuições federais de caráter social incidentes
sobre as contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde, deduzidas dos eventos
indenizáveis líquidos. As alíquotas incidentes são de 0,65% para o PIS e 3,0% para o COFINS; e

•

ISS. O ISS é um imposto municipal incidente sobre a receita operacional bruta proveniente de serviços.
Recolhemos ISS à alíquota de 0,5% relativa ao município de Barueri, onde está localizada a nossa sede,
e alíquota entre 2 e 5% em função da localização das nossas unidades de atendimento próprias.

A tabela a seguir apresenta os percentuais dos tributos sobre a receita operacional líquida incorridos
nos exercícios sociais e períodos indicados:

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
ISS ............................................................................
PIS ............................................................................
COFINS .....................................................................
Total...........................................................................

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2003
2004
2005
(%)
0,7
0,7
0,8
0,5
0,4
0,4
2,2
2,2
2,1
3,3
3,3
3,4
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Período de nove
meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006
(%)
0,6
0,7
0,5
0,5
2,4
2,2
3,4
3,5

Como nossos preços aos clientes são em geral estáveis, as flutuações das alíquotas dos tributos podem
ter efeito significativo sobre o resultado de nossas operações.
Receita Operacional Líquida
Nossa receita operacional líquida consiste das nossas contraprestações efetivas de operação de assistência à
saúde (receita operacional bruta) menos os impostos diretos de operações odontológicas (impostos sobre
vendas) descritos no item “Impostos Diretos de Operações Odontológicas (Imposto sobre Vendas)”.
Custo de Serviços
Nosso custo de serviços equivale aos Eventos de tratamento odontológico relativos à nossa atividade,
inclui tanto os custos fixos como os custos variáveis, sendo composto por:
•

Eventos Indenizáveis Líquidos: Pagamentos referentes aos serviços odontológicos, de acordo com
os termos de relações contratuais com a nossa rede de cirurgiões-dentistas e com a remuneração
estipulada na tabela de procedimentos vigente. Inclui também reembolsos pagos aos nossos
Associados pela utilização de benefícios odontológicos fora da nossa rede de cirurgiões-dentistas;

•

Encargos Sociais sobre Serviços: Contribuições ao INSS que incidem sobre os Eventos de
tratamento odontológico pagos aos cirurgiões-dentistas autônomos, sendo que a alíquota
corresponde a 20,0% para os profissionais autônomos e não incide para os profissionais
organizados sob pessoa jurídica;

•

Materiais Odontológicos: Pagamentos referentes aos materiais utilizados pela nossa Rede
Credenciada e nas nossas clínicas próprias; e

•

Outras Despesas Operacionais: Pagamento de serviços, como exames complementares de
diagnóstico (por exemplo, raio-x) e prestação de serviços de laboratórios de prótese dental,
bem como custos fixos com pessoal, locação e outras despesas relativas às nossas unidades de
atendimento próprias.

A tabela a seguir indica os principais componentes do nosso custo de serviços nos exercícios sociais e
períodos indicados, apresentados como percentual em relação ao custo total de serviços:

ANS
Custo de Serviços .........................
Eventos Indenizáveis Líquidos ..........
Encargos Sociais sobre Serviços .......
Materiais Odontológicos .................
Outras Despesas Operacionais .........

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2004
2005
2003
(%)
100,0
100,0
100,0
84,2
81,2
79,1
8,5
7,7
8,0
5,3
4,8
4,7
2,0
6,3
8,2

Período de nove
meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006
100,0
79,6
7,9
4,4
8,1

100,0
79,6
8,0
4,5
7,9

Despesas de Comercialização e Administrativas
As despesas de comercialização e administrativas constituem-se nas nossas despesas operacionais e são
explicadas a seguir:
•

Despesas de comercialização: Nossas despesas de comercialização, segundo estabelecido
pelo Plano de Contas da ANS, referem-se exclusivamente às comissões pagas à rede de
corretores independentes e outros canais de distribuição, como Grupos de Afinidade; e

•

Despesas administrativas: Nossas despesas administrativas, segundo estabelecido pelo Plano
de Contas da ANS, incluem despesas com pessoal, gerais, marketing, CPMF, tributos
incidentes sobre receitas financeiras (PIS/COFINS), depreciação e amortização.
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Resultado Financeiro Líquido
Nosso resultado financeiro líquido consiste nas receitas financeiras geradas por investimentos
financeiros e atualizações de depósitos judiciais, deduzidas das despesas financeiras geradas pela
atualização das provisões para contingências judiciais e despesas com tarifas bancárias.
A tabela a seguir apresenta nosso resultado financeiro líquido para os exercícios e períodos indicados
e as respectivas percentagens calculadas em relação à receita operacional líquida:
Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(%)
(R$ mil) (%)
(R$ mil)
(R$ mil)
Resultado Financeiro Líquido....
2.508
2,8
2.847
2,5
4.451
(+) Receitas Financeiras .............
3.706
4,1
4.332
3,7
5.006
(-) Despesas Financeiras ............
1.198
1,3
1.485
1,2
555

(%)
3,1
3,5
0,4

Período de nove
meses encerrado
em 30 de setembro de
2005
2006
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
2.866
2,8
3.331
2,6
3.606
3,5
3.874
3,0
740
0,7
543
0,4

Resultado Não Operacional
Nosso resultado não operacional consiste nos lucros ou prejuízos gerados pela venda de ativo imobilizado,
principalmente na necessidade de atualização de equipamentos odontológicos e de tecnologia da
informação. Historicamente, os nossos resultados não operacionais não têm sido significativos.
Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Estamos sujeitos ao recolhimento de IRPJ e CSLL, que correspondem a aproximadamente 34,0% do nosso
lucro tributável. São os seguintes os componentes desses tributos: (i) o IRPJ que incide inicialmente à
alíquota de 15,0%; (ii) um percentual adicional de IRPJ, aplicável à parcela do lucro tributável ajustado que
exceder de R$240 mil ao ano, cobrado à alíquota de 10%; e (iii) a CSLL incidente à alíquota de 9,0%.
De acordo com a legislação tributária brasileira, podemos compensar nossas obrigações de recolhimento de
IRPJ e CSLL com o montante de tributos retidos por ganhos obtidos em aplicações financeiras.
Participações no Resultado
Refere-se à remuneração variável de nossos empregados e baseia-se no êxito dos objetivos previamente
determinados pelo nosso Conselho de Administração, entre eles, a produtividade de nossos empregados, o
crescimento da nossa Companhia, a satisfação de nossos clientes e os lucros auferidos no exercício social.
DISCUSSÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis são aquelas que, além de serem importantes para retratar a nossa
situação financeira e os nossos resultados operacionais, requerem os juízos mais difíceis, subjetivos ou
complexos, freqüentemente em conseqüência da necessidade de efetuar estimativas sobre o efeito de
questões que são essencialmente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e pressupostos
que afetam a possível resolução futura das incertezas, esses juízos se tornam ainda mais subjetivos e
complexos. Para propiciar uma compreensão sobre como a nossa administração forma seu juízo sobre os
acontecimentos futuros, inclusive as variáveis e pressupostos subjacentes às estimativas e a sensibilidade
desses juízos a circunstâncias diferentes, identificamos as principais políticas contábeis a seguir:
(a) Créditos com Operações com Planos de Assistência à Saúde (Contas a receber)
Os créditos com operações com planos de assistência à saúde são registrados e mantidos no balanço pela
taxa de contraprestação pecuniária proveniente de contratos vigentes na data do balanço e pelos valores a
receber referentes ao ressarcimento de Eventos de tratamento odontológico. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa é constituída segundo a análise das perdas prováveis sobre os créditos a receber,
considerada em montante suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização desses créditos.
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(b) Provisões Técnicas
A provisão de risco para garantia de obrigações contratuais, classificada no grupo “Provisões técnicas”,
foi calculada de acordo com as determinações da RDC 77 da ANS. Veja “- Descrição das Principais
Linhas Contábeis – Variação das Provisões Técnicas” deste Prospecto.
(c) Eventos a Liquidar com Operações de Assistência à Saúde (Fornecedores)
Os eventos a liquidar com operação de assistência à saúde são registrados com base nos valores
decorrentes dos Eventos de tratamento odontológico ocorridos e notificados pelos prestadores de
serviços da Rede Credenciada à cada mês, em contrapartida às contas de resultado de eventos
indenizáveis líquidos.
(d) Reconhecimento das Receitas Operacionais
As receitas com contraprestações dos Planos Odontológicos são reconhecidas, observado o período de
cobertura contratual, pelo regime de competência. Nos casos em que a fatura é emitida
antecipadamente em relação ao período de cobertura, o valor correspondente é registrado na conta de
faturamento antecipado, redutora do ativo circulante. As receitas pertinentes aos serviços prestados de
assistência odontológica são contabilizadas pelo regime de competência.
(e) Reconhecimento dos Custos de Serviços Prestados
Os custos com operação da nossa rede própria de atendimento odontológico são reconhecidos no
nosso resultado à medida que são incorridos. Os custos dos serviços prestados pelos profissionais e
pelas clínicas conveniadas são reconhecidos no nosso resultado pelo regime de competência, quando
do recebimento das notificações através da comunicação da ocorrência dos eventos de tratamento
odontológico cobertos pelos planos. A provisão de risco inclui parcela destinada à cobertura de valores
a pagar por eventos ocorridos, mas avisados posteriormente. Os custos e as despesas pertinentes aos
serviços prestados de assistência odontológica são contabilizados pelo regime de competência.
(f) Provisões para Contingências
Estabelecemos provisões em nosso balanço quando a perda em uma contingência legal ou
administrativa, de acordo com a opinião de nossos advogados externos, seja considerada provável, com
base na nossa estimativa do risco de perda. Avaliamos trimestralmente nossas provisões para
contingências suportados em fatos e circunstâncias relevantes, tais como decisões judiciais, que possam
ter um efeito material adverso sobre nosso resultado operacional e patrimônio líquido.
VISÃO GERAL DAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
Crescimento Forte das Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde
(Receita Operacional Bruta)
A nossa receita operacional bruta, que equivale no Plano de Contas da ANS às Contraprestações Efetivas de
Operações de Assistência à Saúde, é integralmente denominada em Reais. Desde 2003, a nossa receita
operacional bruta apresentou taxa média anual de crescimento composta de 25,8%. O crescimento da nossa
receita operacional bruta no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006 em comparação
com o mesmo período de 2005 foi 26,2%, de 2005 em comparação com 2004 foi de 23,5% e de 2004 em
comparação com 2003 foi de 28,1%. Esse crescimento decorreu principalmente dos seguintes fatores:
•

Crescimento orgânico: desde 2003, a nossa base de Associados cresceu a uma taxa média
anual de 21,8% como resultado: (i) da conquista de novos clientes, principalmente por meio do
incremento do canal de vendas através de corretores independentes e da maior percepção e
valorização do benefício dos Planos Odontológicos pelas empresas; e (ii) do crescimento da base
de Associados da nossa carteira de clientes;
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•

Alianças com Operadoras de Planos Médico-hospitalares: em 2005, aproximadamente
10,6% da nossa base de Associados decorreu destas alianças, representando 8,9% de nossas
receitas operacionais brutas; e

•

Diversificação dos Canais de Distribuição: em 2005, iniciamos parcerias com Grupos de Afinidade,
com o objetivo de atingir populações, atualmente com baixa penetração de Planos Odontológicos, mas
grande potencial de crescimento, sendo que aproximadamente 3,4% da nossa base de Associados
decorreu destas novas parcerias, representando 1,2% de nossas receitas operacionais brutas.

Crescimento Consistente do nosso EBITDA Ajustado1
Como percentual da receita operacional líquida, nosso EBITDA Ajustado, apresentou crescimento
consistente, tendo passado de 13,0% em 2003 para 20,1% em 2004, para 21,3% em 2005 e para
25,5% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006.
Nosso custo de serviços prestados, como percentual da receita operacional líquida, vem diminuindo desde 2003,
sendo 60,4% em 2003, 53,4% em 2004, 51,9% em 2005 e 47,7% no período de nove meses encerrado em
30 de setembro de 2006. A taxa média composta anual de crescimento do nosso custo de serviços prestados foi
de 16,6%, comparado a 25,8% de crescimento da receita operacional bruta para o mesmo período.
Em conseqüência, a nossa margem bruta apresentou uma tendência positiva, que atribuímos aos
seguintes fatores:
•

Amadurecimento de nossa carteira de clientes: Os benefícios odontológicos, diferentemente
dos benefícios de assistência médica, são utilizados com mais intensidade no início da implantação
do plano e tendem a se estabilizar após este período. Em decorrência disso, nossos custos médios
por Associado (“CMA”) diminuíram à medida que os Associados derivados dos novos contratos
firmados nos últimos anos tiveram suas necessidades odontológicas iniciais atendidas. O nosso
CMA se reduziu, de 2003 à 2005, à uma taxa anual composta de 4,3%; e

•

Melhoria de tecnologia da informação: Acreditamos que melhorias em nossos processos e
softwares de gestão nos permitiram melhorar a gestão da saúde, reduzir a ocorrência de
fraudes e aumentar a eficiência de custo dos benefícios que oferecemos.

No período de 2003 a 2005, nossas despesas de comercialização aumentaram 1,5% em relação à
receita líquida, passando de 4,1% da receita líquida em 2003 para 4,6% em 2004 e 5,6% em 2005,
aumento este mais do que compensado pela redução de 2,2% das nossas despesas administrativas em
relação à receita líquida, as quais diminuíram de 26,8% em 2003 para 26,7% em 2004 e 24,6% em
2005. Somadas, nossas despesas de comercialização e administrativas representaram uma redução de
0,7% em relação à nossa receita líquida, em função, principalmente, de economias de escala.
ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
Período de Nove meses Encerrado em 30 de Setembro de 2006 Comparado ao Período de
Nove meses Encerrado em 30 de Setembro de 2005
Contas de Resultado
Nossos resultados operacionais no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, em
comparação com o período correspondente em 2005, caracterizaram-se por um aumento de 26,0% da
nossa receita operacional líquida e por um aumento de 35,4% do nosso lucro bruto. Nosso custo de
serviços como percentual da receita líquida diminuiu e, como conseqüência, nosso EBITDA Ajustado
apresentou um crescimento de 41,5%, na comparação período a período.

1

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.
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A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, os componentes de nossa demonstração de resultados.
Os percentuais apresentados (exceto a variação percentual) têm por base a nossa receita operacional líquida:
Período de nove meses encerrado em
30 de setembro de
2005
2006
Variação
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

ANS
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS
DE OPERAÇÕES DE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ................. 106.824
(-) Impostos Diretos de
3.473
(-) Impostos sobre Vendas
Operações Odontológicas ..........
103.351
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços
(-) Custo de Serviços ..................... 52.987
Eventos Indenizáveis Líquidos ..... 42.181
Encargos Sociais sobre
Serviços ...................................
4.223
Materiais Odontológicos ............
2.313
4.270
Outras Despesas Operacionais....
50.364
LUCRO BRUTO
(-) Despesas de Comercialização (-) Despesas de Comercialização .......
5.481
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Administrativas ........ 25.753
2.866
(+) Resultado Financeiro Líquido (+) Resultado Financeiro Líquido.......
(+) Receitas Financeiras
(+) Receitas Financeiras ..............
3.606
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas Financeiras..............
740
1
(+) Resultado Não-Operacional
(+) Resultado Não-Operacional.........
RESULTADO ANTES DOS
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES ....... 21.997
(-) Imposto de Renda
(-) Imposto de Renda..................
5.948
(-) Contribuição Social
(-) Contribuição Social ................
2.149
796
(-) Participações no Resultado
(-) Participações no Resultado.....
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO .......... 13.104

103,4

134.828

103,5

26,2

3,4
100,0
51,3
40,8

4.574
130.254
62.071
49.405

3,5
100,0
47,7
37,9

31,7
26,0
17,1
17,1

4,1
2,2
4,1
48,7
5,3
24,9
2,8
3,5
0,7
-

4.945
2.798
4.923
68.183
11.201
32.437
3.331
3.874
543
15

3,8
2,1
3,8
52,3
8,6
24,9
2,6
3,0
0,4
-

17,1
21,0
15,3
35,4
104,4
26,0
16,2
7,4
(26,6)
1.400,0

21,3
5,8
2,1
0,8
12,7

27.891
7.313
2.662
675
17.241

21,4
5,6
2,0
0,5
13,2

26,8
22,9
23,9
(15,2)
31,6

Seguem abaixo informações relativas ao EBITDA Ajustado2 para os períodos de nove meses encerrados em
30 de setembro de 2005 e 2006. Os percentuais apresentados têm por base a nossa receita operacional líquida.
Período de nove meses encerrado em
30 de setembro de
2005
2006
EBITDA ..................................................................
EBITDA Ajustado....................................................

(R$ mil)
21.626
23.451

(%)
20,9
22,7

(R$ mil)
28.843
33.189

(%)
22,2
25,5

Variação
(%)
33,4
41,5

Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta)
Na comparação entre os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2005 e 2006,
nossa receita operacional bruta aumentou 26,2%, passando de R$106.824 mil para R$134.828 mil, em
função do acréscimo de 352 mil novos Associados, um aumento de 33,0%, atingindo 1.420 mil Associados
em 30 de setembro de 2006.
Vale destacar que a receita operacional bruta foi impactada por: (i) início de vendas, através de parceria
estratégica em novo canal de varejo, que implicou em redução de faturamento no montante de R$900
mil, de forma excepcional e não-recorrente; e (ii) ajuste do percentual de constituição da provisão de risco
de 80% para 100% em julho de 2006, conforme definição da RDC 77 da ANS, implicando em R$1.647
mil de acréscimo na provisão de risco que, segundo o plano de contas da ANS, é abatida da receita
operacional bruta. Excluindo-se o desconto e o impacto da provisão de risco, nossa receita operacional
bruta seria de R$137.375 mil, representando um crescimento de 28,6% na comparação entre os
períodos de nove meses encerrados em 2005 e 2006.

2

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.
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Impostos Diretos de Operações Odontológicas (Impostos sobre Vendas)
Nossos impostos sobre serviços prestados aumentaram 31,7%, passando de R$3.473 mil no período de nove
meses encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$4.574 mil no período de nove meses encerrado em 30
de setembro de 2006, decorrente (i) aumento de 26,2% ocorrido em nossa receita operacional bruta, (ii) os
impostos PIS e COFINS incluem em suas bases de cálculo, a dedução do valor de eventos indenizáveis, que
apresentou uma variação de 17,1% no referido período.
A tabela a seguir apresenta os percentuais dos tributos sobre a receita operacional líquida incorridos
nos períodos indicados:

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
ISS......................................................................................
PIS......................................................................................
COFINS...............................................................................
Total......................................................................................

Período de nove meses encerrado em
30 de setembro de
2005
2006
(%)
0,6
0,7
0,5
0,5
2,4
2,2
3,4
3,5

Receita Operacional Líquida
Nossa receita operacional líquida aumentou 26,0%, passando de R$103.351 mil no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$130.254 mil no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2006.
Custo de Serviços
O nosso custo de serviços aumentou 17,1%, passando de R$52.987 mil no período encerrado em
30 de setembro de 2005 para R$62.071 mil no período encerrado em 30 de setembro de 2006.
Como percentual da receita operacional líquida, o custo de serviços diminuiu 3,6%, passando
de 51,3% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005 para 47,7% nos primeiros
nove meses de 2006.
A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, os componentes do nosso custo de serviços,
as respectivas percentagens em relação à receita operacional líquida, bem como a variação percentual
de cada componente.

ANS
Custo de Serviços .............................
Eventos Indenizáveis Líquidos ..............
Encargos Sociais sobre Serviços ...........
Materiais Odontológicos......................
Outras Despesas Operacionais .............

Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de
2005
2006
Variação
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
(%)
62.071
17,1
52.987
51,3
47,7
42.181
49.405
40,8
37,9
17,1
4,1
3,8
17,1
4.223
4.945
2,2
2,1
21,0
2.313
2.798
4,1
3,8
15,3
4.270
4.923

Nosso custo de serviços cresceu 17,1% em razão, principalmente, dos seguintes fatores:
•

“Eventos Indenizáveis Líquidos” aumentou 17,1%, passando a R$49.405 mil, um aumento
inferior ao crescimento de 26,2% da receita operacional bruta, em razão, principalmente, do
amadurecimento da nossa carteira de Associados;

•

“Encargos Sociais sobre Serviços” cresceu 17,1%, passando a R$4.945 mil em setembro de
2006, refletindo a variação apresentada em Eventos Indenizáveis Líquidos, de mesmo percentual;
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•

“Materiais Odontológicos” aumentou 21,0%, passando a R$2.798 mil, acima da variação dos
eventos indenizáveis líquidos; e

•

“Outras Despesas Operacionais” apresentou aumento de apenas 15,3%.

Lucro Bruto
O nosso lucro bruto cresceu 35,4%, passando de R$50.364 mil no período encerrado em 30 de
setembro de 2005 para R$68.183 mil no período encerrado em 30 de setembro de 2006. Nossa
margem bruta passou de 48,7% nos primeiros nove meses de 2005 para 52,3% nos primeiros nove
meses de 2006. Este aumento foi resultante do maior crescimento das receitas em relação ao custo de
serviços prestados.
Despesas de Comercialização
Nossas despesas de comercialização aumentaram 104,4%, passando de R$5.481 mil no período de nove
meses encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$11.201 mil no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2006. Tal aumento decorreu, principalmente, dos custos de comercialização das
nossas parcerias com Grupos de Afinidade, sem os quais a variação seria de 26,5%.
Despesas Administrativas
Nossas despesas administrativas, basicamente salários e encargos, utilidades e serviços e serviços
profissionais aumentaram 26,0%, passando de R$25.753 mil em 30 de setembro de 2005 para R$32.437 mil
em 30 de setembro de 2006, em linha com a variação da receita operacional líquida, também de 26,0%.
Vale destacar que no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005, foram
registrados R$1.825 mil em despesas administrativas não-recorrentes, incluindo-se, basicamente,
honorários de serviços profissionais relativos a aquisições. No mesmo período de 2006, foram
contabilizados R$3.446 mil em despesas administrativas não-recorrentes, incluindo-se, basicamente,
despesas com abertura de capital. Excluindo-se os gastos não-recorrentes, nossas despesas
administrativas teriam aumentado 21,2%.
Resultado Financeiro Líquido
O nosso resultado financeiro líquido aumentou 16,2%, passando de R$2.866 mil no período encerrado
em 30 de setembro de 2005 para R$3.331 mil no período encerrado em 30 de setembro de 2006, em
função de mais R$268 mil em receitas financeiras e queda de R$197 mil, cerca de 26,6%, nas
despesas financeiras.
A tabela a seguir apresenta nosso resultado financeiro líquido nos períodos indicados, bem como as
respectivas percentagens em relação à receita operacional líquida:

Resultado Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras .................
(-) Despesas Financeiras.................

Período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de
2005
2006
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
2,8
3.331
2,6
2.866
3.606
3,5
3.874
3,0
740
0,7
543
0,4

Variação
(%)
16,2
7,4
(26,6)

Resultado antes dos Impostos e Participações
O nosso resultado antes dos impostos e participações aumentou 26,8%, passando de R$21.997 mil no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$27.891 mil nos período de nove
meses encerrado em 30 de setembro 2006, em linha com o crescimento de 26,0% da receita
operacional líquida.
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Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social foram de R$5.948 mil e R$2.149 mil respectivamente no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005, para R$7.313 mil e R$2.662 mil,
respectivamente, no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, representando um
aumento de 22,9% e 23,9%, respectivamente. A variação no período está proporcional com a variação
dos resultados antes dos impostos e participações, de 26,8%.
Participações no Resultado
As participações no resultado variaram (15,2%), passando de R$796 mil no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$675 mil no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2006. Os valores incorridos são transitórios e serão ajustados ao final do exercício social
em função do êxito nos objetivos previamente determinados pelo programa de participação dos
empregados nos resultados.
Lucro Líquido
Em conseqüência do exposto acima, registramos um aumento de 31,6% no nosso lucro líquido, de
R$13.104 mil no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$17.241 mil no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006.
EBITDA Ajustado
3
Nosso EBITDA Ajustado aumentou 41,5%, passando de R$23.451 mil no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2005 para R$33.189 mil no período de nove meses encerrado em 30
de setembro de 2006. Em relação à receita operacional líquida, o EBITDA Ajustado passou de 22,7%
para 25,5%, respectivamente nos mesmos períodos.

30 de Setembro de 2006 Comparado com 31 de Dezembro de 2005
Contas Patrimoniais
Aplicações
As nossas aplicações totalizaram R$26.471 mil em 30 de setembro de 2006, representando 44,6% dos
nossos ativos totais naquela data, um aumento de R$5.779 mil em relação a 31 de dezembro de 2005,
após o desembolso de R$10.040 mil em dividendos, como resultado da forte geração de caixa
no período.
Antecipação de Impostos e Encargos
A antecipação de impostos e encargos totalizou R$11.604 mil em 30 de setembro de 2006, representando
19,6% dos nossos ativos totais naquela data, uma redução de R$1.291 mil em relação a 31 de dezembro de
2005. Esta redução decorreu da apuração e compensação da conta “Antecipação de Impostos e Encargos”
com a conta “Obrigações Tributárias”, no passivo, no exercício social de 2005.

3

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.
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Outros Créditos
Nos termos do “Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Quotas e Outras
Avenças”, celebrado em 22 de setembro de 2006, com os sócios da Dentalcorp, pagamos, pela opção
de compra da totalidade das quotas da Dentalcorp, que poderá ser exercida até 5 de janeiro de 2007,
R$2.000 mil, os quais foram registrados contabilmente em Outros Créditos – Adiantamentos para
Aquisição de Investimentos, sendo R$1.000 mil correspondentes a prêmio não restituível e R$1.000 mil
referentes a sinal, restituível. Para maiores informações, veja a seção “Nossas Atividades – Eventos
Recentes”.
Depósitos Judiciais
Os depósitos judiciais referem-se aos depósitos que efetuamos para questionamentos da legalidade de
tributos e totalizaram R$2.259 mil em 30 de setembro de 2006, representando 3,8% dos nossos ativos
totais naquela data, um aumento de R$285 mil em relação a 31 de dezembro de 2005. A principal razão
deste aumento foram os depósitos mensais e a atualização monetária dos processos em andamento.
Imobilizado
O imobilizado totalizou R$6.032 mil em 30 de setembro de 2006, representando 10,2% dos nossos ativos
totais naquela data, um aumento de R$2.837 mil em relação a 31 de dezembro de 2005, representando uma
variação de 88,8%, devido, principalmente, à ampliação e modernização de nossas novas instalações.
Provisão de Risco
A provisão de risco totalizou R$8.675 mil em 30 de setembro de 2006, representando 14,6% dos
nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$3.249 mil em relação a 31 de dezembro de
2005. As principais razões deste aumento foram: (i) ajuste do percentual de constituição da provisão de
risco de 80% para 100% em julho de 2006, conforme disposição da Resolução RDC 77 da ANS; e (ii) o
aumento das contraprestações líquidas.
Obrigações Tributárias
As obrigações tributárias referem-se aos tributos a pagar, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS, e
totalizaram R$10.681 mil em 30 de setembro de 2006, representando 18,0% dos nossos passivos
totais naquela data.
Provisões para Contingências Fiscais
As provisões para contingências fiscais referem-se ao provisionamento de valores para cobertura de
questionamentos da legalidade de tributos e totalizaram R$2.695 mil em 30 de setembro de 2006,
representando 4,5% dos nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$273 mil em relação a
31 de dezembro de 2005. A principal razão deste aumento foram os depósitos mensais e a atualização
monetária dos processos em andamento.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido totalizou R$22.548 mil em 30 de setembro de 2006, representando 38,0% dos
nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$12.207 mil em relação a 31 de dezembro de
2005, decorrente do lucro acumulado no período.
Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2005 Comparado ao Exercício Social
Encerrado em 31 de Dezembro de 2004
Contas de Resultado
Nossos resultados operacionais de 2005, em comparação com 2004, caracterizaram-se por um aumento de
23,5% da nossa receita operacional líquida e por um aumento de 27,6% do nosso lucro bruto. Nossos
custos e despesas operacionais continuaram com sua tendência de declínio e, como conseqüência, nosso
EBITDA Ajustado apresentou um crescimento expressivo de 31,0%, na comparação ano a ano.
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A tabela a seguir apresenta, para os exercícios sociais indicados, os componentes de nossa
demonstração de resultados. Os percentuais apresentados (exceto a variação percentual) têm por base
a nossa receita operacional líquida.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2004
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(-) Impostos sobre Vendas

Variação
(%)

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ..................
(-) Impostos Diretos de
Operações Odontológicas .............

119.670

103,3

147.819

103,4

23,5

3.862

3,3

4.823

3,4

24,9

115.808

100,0

142.996

100,0

23,5

(-) Custo de Serviços ....................

61.897

53,4

74.209

51,9

19,9

Eventos Indenizáveis Líquidos .....

50.244

43,4

58.683

41,0

16,8

Encargos Sociais sobre Serviços...

4.748

4,1

5.913

4,1

24,5

Materiais Odontológicos.............

2.989

2,6

3.526

2,5

18,0

Outras Despesas Operacionais ....

3.916

3,4

6.087

4,3

55,4

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços

2005

ANS

53.911

46,6

68.787

48,1

27,6

(-) Despesas de Comercialização

(-) Despesas de Comercialização.......

5.287

4,6

8.070

5,6

52,6

(-) Despesas Administrativas

(-) Despesas Administrativas.......

30.920

26,7

35.197

24,6

13,8

(+) Resultado Financeiro Líquido ......

2.847

2,5

4.451

3,1

56,3

LUCRO BRUTO

(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras

(+) Receitas Financeiras...............

4.332

3,7

5.006

3,5

15,6

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas Financeiras ..............

1.485

1,2

555

0,4

(62,6)

(+) Resultado Não-Operacional...

(61)

1

-

101,6

RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES ........

20.490

17,7

29.972

21,0

46,3

(-) Imposto de Renda

(-) Imposto de Renda ..................

5.603

4,8

8.184

5,7

46,1

(-) Contribuição Social

(-) Contribuição Social ................

2.050

1,8

2.977

2,1

45,2

(-) Participações no Resultado

(-) Participações no Resultado .....

814

0,7

1.056

0,7

29,7

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ....

12.023

10,4

17.755

12,4

47,7

(+) Resultado Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(0,1)

Seguem, abaixo, informações relativas ao EBITDA Ajustado4 referente aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2005 e 2004. Os percentuais apresentados têm por base a nossa receita
operacional líquida.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
EBITDA ...................................................................
EBITDA Ajustado.....................................................

19.915
23.275

17,2
20,1

28.546
30.500

20,0
21,3

Variação
(%)
43,3
31,0

Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta)
Nossa receita operacional bruta aumentou 23,5%, passando de R$119.670 mil em 2004 para
R$147.819 mil em 2005, em função do forte crescimento orgânico registrado no exercício, com
acréscimo de 189 mil Associados, representando um aumento de 20,0% passando de 943 mil em
2004 para 1.132 mil em 2005.

5

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.
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Impostos Diretos de Operações Odontológicas (Impostos sobre Vendas)
Nossos impostos sobre serviços prestados aumentaram 24,9%, passando de R$3.862 mil em 2004 para
R$4.823 mil em 2005, o que corresponde ao crescimento de 23,5% de nossa receita operacional líquida.
A tabela a seguir apresenta os percentuais dos tributos sobre a receita operacional líquida incorridos
nos exercícios sociais indicados:

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
ISS ........................................................................................................................
PIS ........................................................................................................................
COFINS .................................................................................................................
Total .......................................................................................................................

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
(%)
2004
2005
0,7
0,7
0,4
0,5
2,2
2,2
3,4
3,3

Receita Operacional Líquida
Nossa receita operacional líquida aumentou 23,5%, passando de R$115.808 mil em 2004 para
R$142.996 mil em 2005.
Custo de Serviços
O nosso custo de serviços aumentou 19,9%, passando de R$61.897 mil em 2004 para R$74.209 mil
em 2005. Como percentual da receita operacional líquida, o custo de serviços prestados diminuiu
1,5%, passando de 53,4% em 2004 para 51,9% em 2005, principalmente em função do melhor
desempenho na conta de eventos indenizáveis líquidos no exercício social.
A tabela a seguir apresenta, para os exercícios indicados, os componentes do nosso custo de serviços,
as respectivas percentagens em relação à receita operacional líquida, bem como a variação percentual
de cada componente.

ANS
Custo de Serviços .............................
Eventos Indenizáveis Líquidos ..............
Encargos Sociais sobre Serviços ...........
Materiais Odontológicos......................
Outras Despesas Operacionais .............

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
53,4
51,9
61.897
74.209
50.244
43,4
58.683
41,0
4.748
4,1
5.913
4,1
2.989
2,6
3.526
2,5
3.916
6.087
3,4
4,3

Variação
(%)
19,9
16,8
24,5
18,0
55,4

Nosso custo de serviços prestados aumentou em razão, principalmente, dos seguintes fatores:
•

“Eventos Indenizáveis Líquidos” aumentou 16,8%, passando a R$58.683 mil, em razão do
aumento da base de Associados e reajuste de tabela dos cirurgiões-dentistas credenciados que
foram mitigados pelo amadurecimento da nossa carteira de Associados;

•

“Encargos Sociais sobre Serviços” aumentou 24,5%, passando a R$5.913 mil em razão,
principalmente, da maior participação relativa de cirurgiões-dentistas autônomos na Rede
Credenciada, sendo que a alíquota corresponde a 20,0% para os profissionais autônomos e
não incide para os profissionais organizados sob pessoa jurídica;

•

“Materiais Odontológicos” aumentou 18,0%, passando a R$3.526 mil em linha com a
variação dos Eventos Indenizáveis Líquidos; e
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•

“Outras Despesas Operacionais” cresceu 55,4% passando a R$6.087 mil devido,
principalmente, à alteração do modelo de atendimento em rede própria para Rede
Credenciada iniciada ao final de 2003. Esta alteração gerou reclassificação dos custos dos
ambulatórios da Clidec, da conta Eventos Indenizáveis Líquidos para Outras Despesas
Operacionais, de acordo com o Plano de Contas da ANS. No ano de 2004, o valor total dos
custos dos ambulatórios totalizou R$6.393 mil, dos quais R$1.659 mil foram classificados
como Eventos Indenizáveis Líquidos e R$4.734 mil como Outras Despesas Operacionais. No
ano de 2005, o valor total dos custos dos ambulatórios totalizou R$6.333 mil, dos quais R$14
mil foram classificados como Eventos Indenizáveis Líquidos e R$6.319 mil como Outras
Despesas Operacionais.

Lucro Bruto
O nosso lucro bruto aumentou 27,6%, passando de R$53.911 mil em 2004 para R$68.787 mil
em 2005. Nossa margem bruta aumentou, passando de 46,6% em 2004 para 48,1% em 2005.
Este aumento é resultante do menor crescimento do custo de serviços em relação ao
crescimento das receitas.
Despesas de Comercialização
Nossas despesas de comercialização aumentaram 52,6%, passando de R$5.287 mil em 2004 para
R$8.070 mil em 2005. Tal aumento foi decorrente (i) do início da operacionalização das nossas
parcerias com Grupos de Afinidade, que recebem comissionamento maior do que os corretores
independentes; e (ii) da maior participação relativa à venda total de corretores independentes em
relação às nossas vendas diretas, já que estas não apresentam custos de comissionamento.
Despesas Administrativas
Nossas despesas administrativas aumentaram 13,8%, passando de R$30.920 mil em 2004 para
R$35.197 mil em 2005, aumento esse muito inferior à variação da receita operacional líquida, que foi
de 23,5% no período. As nossas despesas administrativas, compostas, principalmente, por despesas
com salários e encargos, utilidades e serviços e serviços profissionais, são basicamente fixas e, pelo
efeito de sua diluição, apresentaram um ganho de escala.
Resultado Financeiro Líquido
O nosso resultado financeiro líquido aumentou 56,3%, passando de R$2.847 mil em 2004 para
R$4.451 mil em 2005, basicamente em função da queda em despesas financeiras em 62,6%, passando
de R$1.485 mil em 2004 para R$555 mil em 2005, decorrente de baixa contábil de processos judiciais
que geravam atualização monetária, cujo resultado em ações judiciais similares foram julgadas
improcedentes pelo Supremo Tribunal Federal.
A tabela a seguir apresenta nosso resultado financeiro líquido nos exercícios sociais indicados, bem
como as respectivas percentagens com relação à receita operacional líquida.

Resultado Financeiro Líquido ........
(+) Receitas Financeiras ..............
(-) Despesas Financeiras..............

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
2,5
4.451
3,1
2.847
4.332
3,7
5.006
3,5
1.485
1,2
555
0,4
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Variação
(%)
56,3
15,6
(62,6)

Resultado antes dos Impostos e Participações
O nosso resultado antes dos impostos e participações aumentou 46,3%, passando de R$20.490 mil em
2004 para R$29.972 mil em 2005. Este aumento significativo decorreu basicamente em função do
crescimento do resultado financeiro líquido no exercício social e do crescimento limitado dos nossos
custos de serviços e das nossas despesas administrativas no período.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social foram de R$5.603 mil e R$2.050 mil respectivamente em
2004, passando para R$8.184 mil e R$ R$2.977 mil respectivamente em 2005, representando um
aumento de 46,1% e 45,2%, respectivamente, de 2004 para 2005. A variação no exercício social está
em linha com a variação dos resultados antes dos impostos e participações.
Participações no Resultado
As participações no resultado variaram 29,7%, passando de R$814 mil em 2004 para R$1.056 mil em
2005, em função do desempenho da nossa Companhia.
Lucro Líquido
Em conseqüência do exposto acima, registramos um aumento de 47,7% do nosso lucro líquido, de
R$17.755 mil em 2005, em comparação com um lucro líquido de R$12.023 mil em 2004.
5

EBITDA Ajustado

Nosso EBITDA Ajustado aumentou 31,0%, passando de R$23.275 mil em 2004 para R$30.500 mil em
2005. Nossa margem de EBITDA Ajustado foi de 20,1% em 2004, em comparação com 21,3% em
2005. O crescimento de nosso EBITDA Ajustado decorreu principalmente da redução dos nossos custos
de serviços e das nossas despesas administrativas ocorrida no exercício social.
31 de Dezembro de 2005 Comparado com 31 de Dezembro de 2004
Contas Patrimoniais
Aplicações
As nossas aplicações totalizaram R$20.692 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 42,9%
dos nossos ativos totais naquela data, uma redução de R$2.380 mil em relação a 31 de dezembro de
2004. A redução nesta conta decorreu, principalmente, do pagamento de dividendos no valor de
R$25.123 mil, parcialmente compensada pela geração de caixa no exercício social.
Antecipação de Impostos e Encargos
A antecipação de impostos e encargos totalizou R$12.895 mil em 31 de dezembro de 2005, representando
26,7% dos nossos ativos totais naquela data, um aumento de R$3.256 mil em relação a 31 de dezembro de
2004. Este aumento decorreu principalmente do aumento do lucro no exercício social de 47,7%.

5

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.

84

Depósitos Judiciais
Os depósitos judiciais referem-se aos depósitos que efetuamos para questionamentos da legalidade de
tributos e totalizaram R$1.974 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 4,1% dos nossos
ativos totais naquela data, uma redução de R$717 mil em relação a 31 de dezembro de 2004.
A principal razão desta redução foi a extinção de algumas ações judiciais no exercício social.
Imobilizado
O imobilizado totalizou R$3.195 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 6,6% dos nossos ativos
totais naquela data, um aumento de R$679 mil em relação a 31 de dezembro de 2004, correspondendo a
uma variação de 27,0%. A principal razão deste aumento foi a ampliação das nossas instalações e aquisição
de equipamentos odontológicos, em decorrência da expansão de nossa atividade.
Provisão de Risco
A provisão de risco totalizou R$5.426 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 11,3% dos nossos
passivos totais naquela data, um aumento de R$2.180 mil em relação a 31 de dezembro de 2004. As
principais razões desta variação foram: (i) alteração da porcentagem de constituição de provisões da ANS, de
60% em 2004 para 80% em 2005; e (ii) o aumento das contraprestações líquidas.
Obrigações Tributárias
As obrigações tributárias referem-se aos tributos a pagar, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS, e
totalizaram R$11.738 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 24,3% dos nossos passivos totais
naquela data, um aumento de R$3.501 mil em relação a 31 de dezembro de 2004. As principais razões
deste aumento foram: (i) aumento da receita operacional bruta; e (ii) aumento do lucro.
Dividendos a Pagar
Os dividendos a pagar totalizaram R$6.000 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 12,4% dos
nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$3.590 mil em relação a 31 de dezembro de 2004, em
decorrência da nossa deliberação de um pagamento maior de dividendos aos acionistas no exercício social.
Provisões para Contingências Fiscais
As provisões para contingências fiscais referem-se ao provisionamento de valores para cobertura de
questionamentos da legalidade de tributos e totalizaram R$2.422 mil em 31 de dezembro de 2005,
representando 5,0% dos nossos passivos totais naquela data, uma redução de R$761 mil em relação a
31 de dezembro de 2004. A principal razão desta redução foi a extinção de algumas ações judiciais no
exercício social.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido totalizou R$10.341 mil em 31 de dezembro de 2005, representando 21,4% dos
nossos passivos totais naquela data, uma redução de R$10.941 mil em relação a 31 de dezembro de
2004. A redução nesta conta decorreu, principalmente, do pagamento de dividendos.
Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2004 Comparado ao Exercício Social
Encerrado em 31 de Dezembro de 2003
Contas de Resultado
Nossos resultados operacionais de 2004, em comparação com 2003, caracterizaram-se por aumento de
28,1% da receita operacional líquida que colaborou para o aumento de 50,7% do nosso lucro bruto. Em
relação à receita líquida, nosso custo de serviços manteve sua tendência de queda enquanto as despesas
administrativas mantiveram-se praticamente estáveis em relação ao exercício anterior. Em conseqüência,
nosso EBITDA Ajustado apresentou um crescimento expressivo de 97,5%, na comparação ano a ano.
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A tabela a seguir apresenta, para os exercícios sociais indicados, os componentes de nossa
demonstração de resultados, os percentuais apresentados (exceto variação percentual) têm por base a
nossa receita operacional líquida:

LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(-) Impostos sobre Vendas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo de Serviços

ANS
CONTRAPRESTAÇÕES
EFETIVAS DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....................
(-) Impostos Diretos de
Operações Odontológicas................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2004
2003
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)

(-) Custo de Serviços .........................
Eventos Indenizáveis Líquidos ..........
Encargos Sociais sobre Serviços .......
Materiais Odontológicos .................
Outras Despesas Operacionais.........

LUCRO BRUTO
(-) Despesas de Comercialização...
(-) Despesas Administrativas
(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(+) Resultado Não-Operacional
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
(-) Imposto de Renda
(-) Contribuição Social
(-) Participações no Resultado

(-) Despesas de Comercialização......
(-) Despesas Administrativas............
(+) Resultado Financeiro Líquido .....
(+) Receitas Financeiras ...................
(-) Despesas Financeiras...................
(+) Resultado Não-Operacional........
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES...........
(-) Imposto de Renda.......................
(-) Contribuição Social.....................
(-) Participações no Resultado..........

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .......

Variação
(%)

93.419

103,3

119.670

103,3

28,1

3.005
90.414
54.633
45.980
4.639
2.902
1.112
35.781
3.743
24.229
2.508
3.706
1.198
(10)

3,3
100,0
60,4
50,9
5,1
3,2
1,2
39,6
4,1
26,8
2,8
4,1
1,3
-

3.862
115.808
61.897
50.244
4.748
2.989
3.916
53.911
5.287
30.920
2.847
4.332
1.485
(61)

3,3
100,0
53,4
43,4
4,1
2,6
3,4
46,6
4,6
26,7
2,5
3,7
1,2
(0,1)

28,5
28,1
13,3
9,3
2,3
3,0
252,2
50,7
41,3
27,6
13,5
16,9
24,0
(510,0)

10.307
2.462
922
452
6.471

11,4
2,7
1,0
0,5
7,2

20.490
5.603
2.050
814
12.023

17,7
4,8
1,8
0,7
10,4

98,8
127,6
122,3
80,1
85,8

Seguem, abaixo, informações relativas ao EBITDA Ajustado6 referente aos exercícios encerrados em
31 de dezembro de 2004 e 2003. Os percentuais apresentados têm por base a nossa receita
operacional líquida.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
(R$ mil)
EBITDA ............................................................
EBITDA Ajustado..............................................

9.812
11.784

(%)

(R$ mil)

10,9
13,0

19.915
23.275

(%)
17,2
20,1

Variação
(%)
103,0
97,5

Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta)
Nossa receita operacional bruta aumentou 28,1%, passando de R$93.419 mil em 2003 para
R$119.670 mil em 2004, em função do forte crescimento orgânico registrado no exercício social, com
acréscimo de 180 mil Associados, passando de 762 mil em 2003, para 942 mil em 2004 representando
um aumento de 23,6% na base de Associados.
Impostos Diretos de Operações Odontológicas (Impostos sobre Vendas)
Nossos impostos sobre serviços prestados aumentaram 28,5%, passando de R$3.005 mil em 2003 para
R$3.862 mil em 2004, em linha com o crescimento de 28,1% de nossa receita operacional líquida.

6

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.

86

A tabela a seguir apresenta os percentuais dos tributos sobre a receita operacional líquida incorridos
nos exercícios sociais indicados:

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
ISS .......................................................................................................................
PIS .......................................................................................................................
COFINS ................................................................................................................
Total Tributos .......................................................................................................

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2003
2004
(%)
0,7
0,4
2,2
3,3

0,8
0,4
2,1
3,3

Receita Operacional Líquida
Nossa receita operacional líquida aumentou 28,1%, passando de R$90.414 mil em 2003 para
R$115.808 mil em 2004.
Custo de Serviços
O nosso custo de serviços aumentou 13,3%, passando de R$54.633 mil em 2003 para R$61.897 mil
em 2004. Como percentual da receita operacional líquida, o custo de serviços diminuiu 7,0 p.p.,
passando de 60,4% em 2003 para 53,4% em 2004, devido ao aumento de 9,3% na conta de
“Eventos Indenizáveis Líquidos” que foi inferior ao aumento percentual na receita operacional líquida.
A tabela a seguir apresenta, para os exercícios sociais indicados, os componentes do nosso custo de
serviços, as respectivas percentagens em relação à receita operacional líquida, bem como a variação
percentual de cada componente.

ANS
Custo de Serviços ......................
Eventos Indenizáveis Líquidos .......
Encargos Sociais sobre Serviços ....
Materiais Odontológicos...............
Outras Despesas Operacionais ......

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
(%)
54.633
60,4
61.897
53,4
45.980
50,9
50.244
43,4
4.639
5,1
4.748
4,1
2.902
3,2
2.989
2,6
1.112
1,2
3.916
3,4

Variação
(%)
13,3
9,3
2,3
3,0
252,2

Nosso custo de serviços prestados aumentou em razão, principalmente, dos seguintes fatores:
•

“Eventos Indenizáveis Líquidos” aumentou apenas 9,3%, quando comparado com o aumento
de 28,1% da receita operacional líquida, passando a R$50.244 mil, em função,
principalmente, de melhorias em nossos processos e softwares de gestão e do
amadurecimento da nossa carteira de Associados;

•

“Encargos Sociais sobre Serviços” aumentou somente 2,3%, passando a R$4.748 mil, em
razão principalmente da diminuição da participação de cirurgiões-dentistas autônomos (pessoa
física) na Rede Credenciada, em benefício do aumento do número de clínicas credenciadas
(pessoas jurídicas), onde não há incidência de recolhimento de INSS sobre os Eventos de
tratamento odontológico apresentados;

•

“Materiais Odontológicos” aumentou 3,0%, passando a R$2.989 mil, inferior à variação de
9,3% dos “Eventos Indenizáveis Líquidos” em razão de melhor negociação de preço junto aos
nossos fornecedores em decorrência da maior escala de aquisição desses insumos; e
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•

“Outras Despesas Operacionais” cresceu 252,2%, passando a R$3.916 mil devido
principalmente à alteração do modelo de atendimento em rede própria para Rede Credenciada
iniciada ao final de 2003. Esta alteração gerou reclassificação dos custos dos ambulatórios da
Clidec, da conta Eventos Indenizáveis Líquidos para Outras Despesas Operacionais, de acordo
com o Plano de Contas da ANS. No ano de 2003, o valor total dos custos dos ambulatórios
totalizou R$5.946 mil, dos quais R$3.635 mil foram classificados como Eventos Indenizáveis
Líquidos e R$2.311 mil como Outras Despesas Operacionais. No ano de 2004, o valor total dos
custos dos ambulatórios totalizou R$6.393 mil, dos quais R$1.659 mil foram classificados
como Eventos Indenizáveis Líquidos e R$4.734 mil como Outras Despesas Operacionais.

Lucro Bruto
O nosso lucro bruto aumentou 50,7%, passando de R$35.781 mil em 2003 para R$53.911 mil em
2004. Nossa margem bruta aumentou, passando de 39,6% em 2003 para 46,6% em 2004. Este
aumento é resultante do crescimento muito menor do custo de serviços prestados em relação à taxa de
crescimento das nossas receitas.
Despesas de Comercialização
Nossas despesas de comercialização aumentaram 41,3%, passando de R$3.743 mil em 2003 para R$5.287
mil em 2004. O aumento foi decorrente da maior participação relativa à venda total de corretores
independentes em relação às nossas vendas diretas, as quais não apresentam custos de comissionamento.
Despesas Administrativas
Nossas despesas administrativas aumentaram 27,6%, passando de R$24.229 mil em 2003 para
R$30.920 mil em 2004, uma variação 0,5% inferior à evolução da nossa receita operacional líquida.
Este ganho de margem líquida foi devido ao fato de nossas despesas administrativas, principalmente
salários e encargos, utilidades e serviços e serviços profissionais, serem basicamente fixas e, pelo efeito
de sua diluição, apresentaram um ganho de escala.
Resultado Financeiro Líquido
O nosso resultado financeiro líquido aumentou 13,5%, passando de R$2.508 mil em 2003 para
R$2.847 mil em 2004.
A tabela a seguir apresenta nosso resultado financeiro líquido nos exercícios indicados, bem como as
respectivas percentagens em relação a nossa receita operacional líquida.

Resultado Financeiro Líquido
(+) Receitas Financeiras ...........................
(–) Despesas Financeiras ..........................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
(%)
(R$ mil)
(%)
(R$ mil)
2.508
2,8
2.847
2,5
3.706
4,1
4.332
3,7
1.198
1,3
1.485
1,2

Variação
(%)
13,5
16,9
24,0

Resultado antes dos Impostos e Participações
O nosso resultado antes dos impostos e participações aumentou 98,8%, passando de R$10.307 mil em
2003 para R$20.490 mil em 2004. Este aumento significativo decorreu basicamente em função do
baixo crescimento de nossos custos de serviços em 13,3%, inferior ao crescimento da nossa receita
operacional bruta, que foi de 28,1%.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O IRPJ e a CSLL foram de R$2.462 mil e R$922 mil, respectivamente, em 2003, passando a R$5.603 mil
e R$2.050 mil, respectivamente, em 2004. Este aumento decorreu principalmente da transferência de
contratos da nossa subsidiária Clidec, que opera por meio de rede própria de atendimento, para
a Controladora Odontoprev, no modelo de Rede Credenciada, o que gerou um lucro tributável maior.
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Participações no Resultado
As participações no resultado variaram 80,1%, passando de R$452 mil em 2003 para R$814 mil em
2004, em função do desempenho da nossa Companhia.
Lucro Líquido
Em conseqüência do exposto acima, registramos um aumento de 85,8% no nosso lucro líquido de
R$12.023 mil em 2004, em comparação com um lucro líquido de R$6.471 mil em 2003.
7

EBITDA Ajustado

Nosso EBITDA Ajustado aumentou 97,5%, passando de R$11.784 mil em 2003 para R$23.275 mil em
2004. Nossa margem de EBITDA Ajustado foi de 13,0% em 2003, em comparação com 20,1% em 2004.
31 de Dezembro de 2004 Comparado com 31 de Dezembro de 2003
Contas Patrimoniais
Aplicações
As nossas aplicações totalizaram R$23.072 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 46,8% dos
nossos ativos totais naquela data, um aumento de R$10.916 mil em relação a 31 de dezembro de 2003.
O aumento nesta conta decorreu da significativa geração de caixa no exercício social.
Antecipação de Impostos e Encargos
A antecipação de impostos e encargos totalizou R$9.639 mil em 31 de dezembro de 2004, representando
19,6% dos nossos ativos totais naquela data, um aumento de R$4.080 mil em relação a 31 de dezembro de
2003. Este aumento decorreu principalmente do aumento do lucro no exercício social de 85,8%.
Depósitos Judiciais
Os depósitos judiciais referem-se aos depósitos que efetuamos para questionamentos da legalidade de
tributos e totalizaram R$2.691 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 5,5% dos nossos
ativos totais naquela data, uma redução de R$2.752 mil em relação a 31 de dezembro de 2003. A
principal razão desta redução foi a extinção de algumas ações judiciais no exercício social.
Imobilizado
O imobilizado totalizou R$2.516 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 5,1% dos nossos
ativos totais naquela data, um aumento de R$63 mil em relação a 31 de dezembro de 2003,
representando uma variação de 2,6 %.
Provisão de Risco
A provisão de risco totalizou R$3.246 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 6,6% dos nossos
passivos totais naquela data, um aumento de R$1.420 mil em relação a 31 de dezembro de 2003.
As principais razões desta variação foram: (i) alteração da porcentagem de constituição de provisões da ANS,
de 45% em 2003 para 60% em 2004; e (ii) o aumento das contraprestações líquidas.

7

Veja a nota (1) desta seção “- Outras Informações Financeiras”.
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Obrigações Tributárias
As obrigações tributárias referem-se aos tributos a pagar, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS, e
totalizaram R$8.237 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 16,7% dos nossos passivos totais
naquela data, um aumento de R$4.491 mil em relação a 31 de dezembro de 2003. As principais razões
deste aumento foram: (i) aumento da receita operacional bruta; e (ii) aumento do lucro.
Dividendos a Pagar
Os dividendos a pagar totalizaram R$2.410 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 4,9% dos
nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$146 mil em relação a 31 de dezembro de 2003, em
decorrência da nossa deliberação de um pagamento maior de dividendos aos acionistas no exercício social.
Provisões para Contingências Fiscais
As provisões para contingências fiscais referem-se ao provisionamento de valores para cobertura de
questionamentos da legalidade de tributos e totalizaram R$3.183 mil em 31 de dezembro de 2004,
representando 6,5% dos nossos passivos totais naquela data, uma redução de R$2.639 mil em relação
a 31 de dezembro de 2003. A principal razão desta redução foi a extinção de algumas ações judiciais
no exercício social.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido totalizou R$21.282 mil em 31 de dezembro de 2004, representando 43,2% dos
nossos passivos totais naquela data, um aumento de R$7.076 mil em relação a 31 de dezembro de 2003,
decorrente do aumento do nosso lucro no exercício social.
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
A tabela a seguir contém informações sobre as variações em nossas disponibilidades e aplicações nos
períodos indicados:

EBITDA AJUSTADO.....................................................
(-) Imposto de Renda...................................................
(-) Contribuição Social.................................................
(-) Variações no Circulante ..........................................
(+) Venda de Ativo Fixo...............................................
(-) Aquisições Ativo Fixo e Diferido ..............................
FLUXO DE CAIXA LIVRE..............................................
(+) Resultado Financeiro Líquido..................................
(-) CPMF .....................................................................
(-) PIS/COFINS s/ Receitas Financeiras...........................
(-) Despesas Não Recorrentes ......................................
(+) Resultado Não Operacional....................................
(-) Variações no Realizável e Exigível a Longo Prazo .....
(-) Provisões para perdas em Incentivos Fiscais .............
(-) Variação das Provisões Técnicas ..............................
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES ..........................
(+) Aumento de Capital ..............................................
(-) Dividendos pagos ...................................................
(-) Outros ....................................................................
VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES E
APLICAÇÕES................................................................

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2004
2005
2003
(R$ mil)
11.784
23.275
30.500
2.462
5.603
8.184
922
2.050
2.977
(2.628)
(465)
(4.807)
121
11
31
1.531
823
1.520
15.275
22.657
9.618
2.508
2.847
4.451
442
580
811
177
165
201
1.972
3.360
1.825
(10)
(61)
1
319
(2.727)
(372)
129
956
1.420
2.181
15.263
22.334
8.250
461
17
1.270
5.262
25.123
13
6.967
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10.462

(2.772)

Período de nove meses
encerrado em
30 de setembro de
2005
2006
23.451
5.948
2.149
(5.686)
1.307
19.733
2.866
614
138
1.825
1
29
1.863
18.131
14.624
-

33.189
7.313
2.662
(2.074)
15
3.605
21.698
3.331
654
144
4.346
(867)
3.248
17.504
10.040
993

3.507

6.471

Fontes de Recursos
Nossas principais fontes de recursos são os fundos gerados pelas nossas próprias operações e as receitas
financeiras de investimentos. O fluxo de caixa livre gerado por operações totalizou R$9.618 mil em 2003,
passando a R$15.275 mil em 2004, R$22.657 mil em 2005 e R$21.698 mil em 30 de setembro de 2006,
em linha com o crescimento da nossa base de Associados e do nosso EBITDA Ajustado.
Uso de Recursos
Nossos principais usos de recursos são investimentos em expansão e modernização de instalações, atualizações
de nossa tecnologia da informação, capital de giro e pagamentos de dividendos. Realizamos investimentos
totais de R$1.531 mil em 2003, R$823 mil em 2004, R$1.520 mil em 2005 e R$3.605 mil nos primeiros nove
meses de 2006. Os pagamentos efetivos de dividendos foram de R$1.270 mil em 2003, R$5.262 mil em 2004,
R$ 25.123 mil em 2005 e R$10.040 mil até 30 de setembro de 2006.
Historicamente os nossos investimentos não têm sido significativos em relação a nossa geração de caixa.
Investimentos
A tabela abaixo apresenta nossos investimentos nos exercícios sociais indicados abaixo.

INVESTIMENTOS
Desenvolvimento de sistemas
e aquisição de softwares ............................................
Equipamentos Odontológicos
e Móveis e Utensílios..................................................
Benfeitorias em instalações ..........................................
Equipamentos de computação .....................................
*
Outros Investimentos ..................................................
Total dos Investimentos ...........................................
*

Em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(R$ mil)

Em 30 de setembro de
2005
2006

389

258

272

185

341

327
194
242
379
1.531

133
77
254
101
823

375
369
293
211
1.520

334
356
247
185
1.307

656
1.854
448
306
3.605

Outros Investimentos incluem principalmente veículos e equipamentos de comunicação.

O acréscimo de R$1.485 mil com benfeitorias em instalações em 30 de setembro de 2006, em relação
a 31 de dezembro de 2005, foi devido à ampliação e modernização de nossas instalações.
Endividamento e Obrigações Contratuais
A nossa Companhia não apresenta nenhum tipo de endividamento bancário e nenhuma obrigação
contratual que implique em pagamento pecuniário relevante.
OPERAÇÕES NÃO REGISTRADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL
Não efetuamos nenhuma operação para financiar nossas operações que não tenha sido registrada em
nossos balanços patrimoniais.
INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS SOBRE RISCOS DE MERCADO
Risco de Variação Cambial
Não estamos sujeitos ao risco de variação cambial, pois as nossas operações são todas denominadas
em reais e não apresentamos endividamento em moeda estrangeira.
Risco de Taxa de Juros
Não estamos sujeitos diretamente ao risco de variação da taxa de juros, pois não apresentamos
nenhum endividamento. Não consideramos o efeito potencial da receita financeira sobre os prêmios
recebidos para o pagamento de obrigações atuariais futuras. Assim, na formação do preço cobrado dos
nossos clientes, também não se considera a receita financeira.
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VISÃO GERAL DO SETOR
Introdução
Conforme informações da ANS, o setor de saúde suplementar no Brasil reúne cerca de 2.095
Operadoras, milhares de médicos e cirurgiões-dentistas e outros profissionais, hospitais, laboratórios e
clínicas. Em junho de 2006, o sistema contava com cerca de 43,1 milhões de membros de Planos de
Saúde. Esses consumidores utilizam planos privados de assistência à saúde para realizar consultas,
exames ou internações, de acordo com seus contratos e respectivas coberturas assistenciais.
As receitas de todas as modalidades de planos e seguros privados de saúde no Brasil atingiram R$34,9
bilhões em 2005, com um crescimento anual médio composto de cerca de 13,3% entre 2001 e 2005,
de acordo com o Caderno de Informação de Saúde Suplementar da ANS de setembro de 2006.
O segmento odontológico, ou de Planos Odontológicos exclusivos, é composto pelas Operadoras de
Odontologia de Grupo e cooperativas odontológicas. Em junho de 2006, o segmento de Planos
Odontológicos apresentava cerca de 6,9 milhões de Associados, aproximadamente 19,2% do total de
Associados a Planos Médico-hospitalares no País.
Sistema Brasileiro de Planos e Seguros Privados de Saúde
Os planos e seguros privados de saúde foram criados há aproximadamente 40 anos no Brasil para garantir
assistência médica de melhor qualidade que a prestada pelos serviços públicos a funcionários e seus
dependentes de grandes companhias. Os planos e seguros privados constituem hoje a base do sistema de
saúde privado do Brasil, sendo a principal fonte de receita para hospitais, redes de laboratórios de
medicina diagnóstica e profissionais de saúde. Os planos privados de saúde médico-hospitalares
abrangem cerca de 36,1 milhões de associados no Brasil, o que representa boa parte da população
economicamente ativa com emprego formal no País, e tendem a se expandir com o crescimento
econômico e o aumento da renda da população em geral. A partir de 1998, com a promulgação da Lei
dos Planos Privados de Assistência à Saúde, o setor passou a ser regulamentado, sendo que a partir da Lei
n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, foi criada a ANS, que atualmente regula o setor.
Com base nas informações recolhidas no setor, a ANS definiu 8 modalidades de Operadoras de Planos de
Saúde: administradoras, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas médicas, instituições filantrópicas,
Odontologia de Grupo, cooperativas odontológicas, seguradoras especializadas em saúde e autogestão
(patrocinadas e não patrocinadas). O diagrama abaixo ilustra a categorização proposta pela ANS.

Fonte: ANS/Ministério da Saúde – setembro/2006.
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As definições da própria ANS para cada uma das modalidades são:
•

Administradoras: empresas que administram planos ou serviços de assistência à saúde,
financiados por outra Operadora, sem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços
médico-hospitalares ou odontológicos, não podem ter beneficiários;

•

Medicina de Grupo: demais empresas ou entidades que operam planos privados de assistência
à saúde;

•

Cooperativas Médicas: sociedades sem fins lucrativos, constituídas conforme o disposto na Lei
n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

•

Instituições filantrópicas: entidades sem fins lucrativos que operam planos privados de
assistência à saúde, certificadas como entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social (“CNAS”), e declaradas de utilidade pública junto ao Ministério da Justiça ou
junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais;

•

Odontologia de Grupo: demais empresas ou entidades que operam, exclusivamente,
Planos Odontológicos;

•

Cooperativas Odontológicas: sociedades sem fins lucrativos, constituídas conforme o
disposto na Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam exclusivamente
Planos Odontológicos;

•

Seguradoras especializadas em saúde: sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de saúde
desde que estejam constituídas como seguradoras especializadas nessa modalidade de seguro,
devendo seu estatuto social vedar a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades; e

•

Autogestão: entidades que operam serviços de assistência à saúde destinados, exclusivamente,
a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, de uma ou mais empresas
ou, ainda, a participantes e dependentes de associações de pessoas físicas ou jurídicas,
fundações, sindicatos, entidades de classes profissionais ou assemelhados e seus dependentes.
Podem ser patrocinadas ou não patrocinadas pelo empregador.
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A cobertura assistencial é a denominação dada ao conjunto de direitos (tratamentos, serviços,
procedimentos médicos, hospitalares e/ou odontológicos) a que um usuário faz jus pela contratação de
um Plano de Saúde. Independente da forma de contratação - contrato individual ou coletivo - desde a
entrada em vigor da Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde, é obrigatório constar de forma
clara no contrato a cobertura assistencial que está sendo oferecida, com o propósito de evitar, no
futuro, negativa de assistência à saúde.
De acordo com a legislação, um Plano de Saúde pode oferecer dois tipos de cobertura: a cobertura integral
do Plano Referência ou a cobertura integral por segmento (ambulatorial, hospitalar, hospitalar com
obstetrícia e/ou odontológico). A lei não impede, contudo, a comercialização de planos com coberturas e
características superiores às do Plano Referência, como aqueles com diferentes condições de acomodação
ou com cobertura para procedimentos não obrigatórios como, por exemplo, as cirurgias estéticas.
Os Planos de Saúde privados no Brasil estão baseados fundamentalmente nos planos coletivos, que vêm a ser
os contratados por empresas, associações, fundações, sindicatos ou assemelhados. Estes planos representaram
cerca de 77,8% do volume dos planos comercializados após a regulamentação em 1998. Com relação à
distribuição regional, os Planos de Saúde acompanham o quadro econômico geral do País, com forte
concentração nos Estados da região Sudeste (66,6% do total de planos), Sul (13,1%) e Nordeste (12,8%).
Atualmente, o setor está em processo de consolidação, sendo que os cancelamentos de registro de
operação superam em muito os pedidos de novos ingressos. Em junho de 2006, os três maiores Planos de
Saúde detinham 11,2% do total de beneficiários, os dezessete maiores 30,1%, e os 271 maiores 79,5%.
A tabela abaixo apresenta a evolução anual das Operadoras, considerando os registros concedidos e os
registros cancelados:

Anos
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (até 30/06)

Evolução Anual do Registro/Cancelamento de Operadoras na ANS
Operadoras
Operadoras
Operadoras
Registradas
Canceladas
Ativas
2.825
186
2.639
3.060
337
2.723
3.203
494
2.709
3.220
813
2.407
3.255
982
2.273
3.287
1.109
2.178
3.317
1.226
2.091
3.351
1.256
2.095

Fonte: Cadastro de Operadoras – ANS/MS – 30. 06.2006.

A Odontologia no Brasil
Com a reforma na educação superior ocorrida no Brasil nos anos 80 e 90, foram criados diversos novos cursos
de odontologia por todo o País, que passaram a formar milhares de profissionais anualmente. Atualmente,
segundo o Conselho Federal de Odontologia, existem cerca de 170 faculdades de odontologia em operação
nacionalmente e 210 mil cirurgiões-dentistas habilitados, número superior ao dos Estados Unidos da América,
com cerca de 160 mil cirurgiões-dentistas. Assim, enquanto no Brasil a relação habitantes/cirurgião-dentista é
de cerca de 900, nos Estados Unidos da América é de aproximadamente 1.800.
Apesar da grande oferta de profissionais capacitados, e de uma população que preza os cuidados com
sua saúde bucal, a ponto de apresentar consumo per capita de produtos de higiene bucal comparável
ao de certos países desenvolvidos, o acesso à saúde bucal no Brasil ainda é muito precário devido à
falta de mecanismos eficientes de gestão e financiamento do sistema. Como uma boa opção de acesso
à saúde bucal, o setor de Planos Odontológicos vem se expandindo de forma contínua, sobretudo a
partir da segunda metade dos anos 90.
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Planos Odontológicos no Brasil
O segmento de Planos Odontológicos é quase tão antigo quanto o dos Planos Médico-hospitalares,
mas foi só a partir do fim dos anos 80 que algumas empresas passaram a representar uma opção de
benefícios atraente para grandes empregadores, com serviços mais confiáveis e de melhor qualidade.
Ao contrário do que acontecia no segmento médico, em que havia a opção do sistema público, até então só
havia a assistência odontológica oferecida diretamente pelos cirurgiões-dentistas, em regime de prestação de
serviços simples e sem qualquer mecanismo de gestão ou financiamento. Este modelo voltado para a elite criou
uma odontologia muito avançada técnica e cientificamente, com recursos sofisticados e dispendiosos, porém
restrita a uma parcela da população que podia pagar preços elevados e de forma direta.
Assim sendo, os fatores que impulsionam o crescimento do setor de Planos Odontológicos têm
sido, sobretudo:
•

Desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda de serviços: uma das maiores ofertas de
profissionais do mundo somado a uma grande parte da população sem acesso aos serviços
pela falta de mecanismos eficientes de financiamento e gestão do sistema;

•

Falta da alternativa do sistema público: a pequena e precária oferta de atendimento
odontológico por parte do Estado deixa a maior parte da população sem acesso a
tal atendimento;

•

A crescente penetração dos Planos Odontológicos nos pacotes de benefícios das empresas:
inicialmente restrito às grandes corporações, o benefício dental cresce de forma contínua em
organizações de médio e pequeno portes, já sendo o quarto benefício mais concedido nas
organizações, segundo a Towers Perrin, empresa especializada em benefícios para funcionários
de grandes empresas;

•

As oportunidades representadas pelo interesse crescente de novos canais de distribuição, como
corretores de seguro e consultorias de benefícios; e

•

A regulamentação vem promovendo o desenvolvimento do setor, com a redução da
informalidade e introdução de melhores práticas gerenciais e de atenção à saúde.

Características do Segmento
•

Crescimento da base de beneficiários e baixa penetração. Segundo a ANS, o setor de
Planos Odontológicos exclusivos apresentava 2,8 milhões de beneficiários em dezembro de
2000, atingindo 6,9 milhões em junho de 2006, o que representa um crescimento anual
médio composto de 17,9% no período. Em 2000, esse segmento representava cerca de
8,7% do total de beneficiários de Planos Médico-hospitalares no País, uma penetração que
se expandiu para aproximadamente 19,2% em junho de 2006. Apesar dessa expansão, a
penetração ainda é muito baixa quando comparada a mercados mais maduros, como o dos
Estados Unidos da América, o que acreditamos conferir potencial de crescimento ao setor.
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•

Crescimento de receitas. Segundo o “Caderno de Informações da Saúde Suplementar” da
ANS, relativo a junho de 2006, as receitas do segmento cresceram de R$344.729 mil em 2001
para R$724.454 mil em 2005 (dados preliminares), o que significa um crescimento anual
médio composto no período de cerca de 20,4%. Dada a baixa representatividade dos Planos
Odontológicos dentro das receitas do setor de Planos de Saúde como um todo,
correspondendo a cerca de 2,1% do total, acreditamos no potencial de crescimento do setor
de Planos Odontológicos.

Receita de contraprestação das operadoras de planos de saúde segundo a modalidade
da operadora
Modalidade da operadora
Total.......................................

2001

2002

2003
(R$)

2004

2005

21.159.498.669

24.554.308.297

27.025.847.861

31.010.564.097

34.878.746.288

Operadoras médico-hospitalares .............. 20.814.769.802

24.149.962.531

26.555.753.249

30.428.583.054

34.154.292.225

468.056.894

519.376.737

642.311.402

730.610.240
12.942.692.466

Autogestão ..................................................

424.209.757

Cooperativa Médica......................................

7.176.557.554

8.120.451.632

9.400.813.856

10.980.478.053

Filantropia ....................................................

1.101.589.812

1.289.392.840

783.814.589

855.908.371

1.043.924.742

Medicina de Grupo.......................................

6.566.759.890

8.047.116.717

9.248.049.534

10.348.986.541

11.010.392.177

Seguradora Especializada em Saúde. .............

5.545.652.789

6.224.944.448

6.603.698.533

7..600.898.687

8.426.672.600

Operadoras exclusivamente odontológicas ...

344.728.866

404.345.766

470.094.612

581.981.043

724.454.064

Cooperativa odontológica.............................

127.541.135

146.555.559

152.982.510

210.917.137

245.998.073

Odontologia de Grupo..................................

217.187.732

257.790.208

317.112.102

371.063.906

478.455.991

Fonte: Diops/FIP – 04/09/2006
Notas: 1. Nas Autogestões não são incluídas as Autogestões patrocinadas.
2. Dados preliminares sujeitos a revisão.

•

Potencial de consolidação. Com 589 Operadoras ativas em junho de 2006, segundo a ANS,
o segmento de Planos Odontológicos está em processo de consolidação. As 7 maiores
Operadoras deste segmento já detém mais de 40,8% do total de beneficiários, sendo que as
64 maiores já detêm 79,7% do mercado.
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•

Potencial de expansão regional. A região Sudeste do Brasil concentra 63,7% dos
beneficiários de Planos Odontológicos, seguida pelas regiões Nordeste com 17,9% e Sul com
10,5%, sendo que somente o estado de São Paulo concentra quase 46,5% das receitas do
segmento. Acreditamos que há potencial de crescimento significativo nos estados e regiões
onde a atuação comercial das Operadoras ainda não se faz tão presente.

•

Contratos coletivos. O segmento de Planos Odontológicos está fortemente baseado nos
planos coletivos, os quais representam mais de 86,8% dos planos comercializados no setor.
Essa característica confere a liberdade na formação de preços, assim como a liberdade na
negociação direta com os contratantes dos seus eventuais reajustes.

•

Predominância da Odontologia de Grupo. O maior sub-segmento dentro dos Planos
Odontológicos é a Odontologia de Grupo com 62,1% dos beneficiários, seguida pelas
Cooperativas Odontológicas com 22,0%. A Odontologia de Grupo tem sido também o segmento
mais dinâmico, com crescimento anual médio composto de suas receitas da ordem de 21,8% entre
2001 e 2005.

A tabela abaixo apresenta o número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, segundo a
modalidade da operadora, em junho de 2006:
Modalidade
Odontologia de Grupo.........................................................................
Cooperativa Odontológica ...................................................................
Medicina de Grupo..............................................................................
Seguradora Especializada em Saúde.....................................................
Autogestão .........................................................................................
Cooperativa Médica ............................................................................
Filantropia ...........................................................................................
Total...................................................................................................

Beneficiários
4.302.447
1.527.048
512.806
523.286
31.204
18.682
11.568
6.927.041

%
62,1
22,0
7,4
7,6
0,4
0,3
0,2
100,0

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários – ANS/MS – 06/2006.
Cadastro de Operadoras – ANS/MS – 06/2006.

•

Perfil de Sinistralidade favorável. O perfil de Sinistralidade em odontologia apresenta
diferenciais importantes quando comparado ao perfil de Sinistralidade da medicina. Nos Planos
Médico-hospitalares, o aumento da idade dos associados combinado com a incorporação de
novas tecnologias mais caras e não substitutivas, fazem com que o custo de atenção à saúde
cresça ao longo do tempo. Na odontologia em geral, e em particular no caso brasileiro atual,
em que o crescimento se dá principalmente pela incorporação de novos segmentos de
população sem histórico de cobertura anterior, o custo assistencial tem forte crescimento no
início do período contratual, dada a demanda reprimida por atendimento odontológico. Após
esse período inicial, o custo assistencial é reduzido até atingir um patamar de manutenção que
tende a manter-se estável independentemente da idade da população. A obtenção desse
patamar de manutenção de saúde em odontologia, e a conseqüente melhor gestão da
evolução dos custos assistenciais são favorecidas por fatores como: (i) novas tecnologias que
tendem a ser substitutivas das anteriores, além de não representarem grandes acréscimos de
custo; (ii) maior eficácia dos programas e processos de prevenção de doenças e promoção de
saúde; (iii) ausência de grandes eventos de tratamento odontológico, de custo muito elevado e
ocorrência imprevisível; (iv) idade dos associados provocar uma alteração no perfil das
patologias e necessidades de tratamentos, sem, entretanto, representar custos crescentes; e (v)
menor custo e procura por recursos de diagnóstico de patologias.
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Breve comparação entre o mercado de Planos Odontológicos no Brasil e nos Estados Unidos
da América
Os mercados americano e brasileiro de Planos Odontológicos guardam semelhanças importantes e boa
parte da prática da odontologia no Brasil sofre forte influência e espelha-se na odontologia praticada
nos Estados Unidos da América. As principais semelhanças entre os dois mercados são:
•

Base no sistema privado. Ao contrário de outros países, a odontologia em ambos os países
está baseada no sistema privado, com atuação deficiente do setor público;

•

Modelo assistencial dominante em Rede Credenciada. Embora com algumas diferenças, o
modelo de Odontologia de Grupo no Brasil e o modelo DPPO (Dental Preferred Provider
Organization) nos Estados Unidos da América são não só os líderes, como também os que mais
têm crescido em ambos os mercados; e

•

Foco na indústria de benefícios. Em ambos os países o principal motor do crescimento têm sido
a busca e a valorização crescentes pela odontologia no pacote de benefícios das companhias.

Apesar dessas semelhanças, algumas diferenças são também relevantes quando se compara os dois
mercados, dentre as quais se destacam:
•

Oferta de profissionais. Além da oferta de cirurgiões-dentistas no Brasil já ser consideravelmente
maior, ela é crescente, ao contrário do que tem ocorrido no mercado americano;

•

Verticalização. O mercado norte-americano caracteriza-se pelo foco das Operadoras em
poucas camadas da cadeia de valor, com elevada especialização. No Brasil, ao contrário, as
operações tendem a ser mais integradas, englobando, com freqüência, comercialização,
assunção do risco do evento de tratamento odontológico até a gestão de saúde. Essa
característica tem o potencial de agregar maiores margens ao longo da cadeia, com
rentabilidade final superior a do mercado norte-americano; e

•

Escala de operação e penetração de mercado. No mercado norte-americano a penetração
dos Planos Odontológicos está próxima da maturidade, com crescimento acompanhando
basicamente o crescimento populacional, atingindo cerca de 64% dos associados a Planos
Médico-hospitalares e 54% da população total. No Brasil, mesmo consideradas as diferenças
de renda, acreditamos que o setor está em estágio inicial, com penetração de 19,2% com
relação aos associados a Planos Médico-hospitalares e cerca de 3,8% da população total.

Regulamentação do Segmento de Planos Odontológicos no Brasil
A Constituição Federal reconheceu uma série de direitos e garantias fundamentais ao cidadão, dentre eles, o
direito à saúde. Para garantir esse direito, a Constituição Federal criou o SUS, deixando ao setor privado a
possibilidade de atuação em caráter suplementar. A participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde é vedada pela Constituição Federal, salvo nos casos previstos em lei.
Nessa linha, foi editada a Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde, que define as regras concernentes
aos planos privados de saúde, fixando normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização
das Operadoras. A Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde autorizou a participação de pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior, no capital de Operadoras, situação em que
se enquadra nossa Companhia desde 1998.
A Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde também prevê ressarcimento ao SUS, pelas
Operadoras, pelo atendimento à saúde em instituições públicas ou privadas integrantes desse sistema
prestado aos cidadãos que também sejam contratantes de Planos de Saúde privados.
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Para melhor estruturar a função reguladora do Estado no setor de saúde privada, foi editada a Lei
federal n.º 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que criou a ANS, incumbindo-a de definir as regras e
regulamentações da atuação do setor privado na área da saúde.
A ANS está ligada ao Ministério da Saúde por um contrato de gestão em que se firmam as metas e padrões
a serem seguidos pela ANS e que devem ser aprovados pelo Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
corroborando o modelo de controle regulador do Estado em face de seus propósitos institucionais. A ANS é
dotada de independência técnica e autonomia orçamentária, bem como é o órgão responsável pela edição
de toda a regulamentação e fiscalização do setor. A legislação ordinária tem aplicação subsidiária nas
operações realizadas pelas Operadoras.
Desde a sua criação, a ANS vem editando normas específicas para o setor de saúde suplementar,
instituindo regras próprias a serem obedecidas pelas empresas que atuam no setor, entre elas:
•

Operadoras com um número superior a 20 mil usuários em sua carteira devem, por exemplo,
submeter suas contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional
de Contabilidade e na CVM, publicando, anualmente, o parecer respectivo, juntamente com as
demonstrações financeiras atualmente determinadas pela Resolução Normativa n.º 28 da ANS,
de 1º de abril de 2003;

•

Responsabilidade pessoal dos gestores dos Planos de Saúde e proibição das Operadoras de
realizar quaisquer operações financeiras com (i) seus diretores, membros dos conselhos de
administração, fiscal, consultivo ou assemelhado; (ii) os respectivos cônjuges e parentes até o
segundo grau das pessoas indicadas no item (i) acima; ou (iii) com empresa da qual participe
qualquer das pessoas mencionadas nos itens (i) e (ii) acima, desde que tais pessoas sejam
consideradas, em conjunto ou isoladamente, Controladoras de tal empresa; e

•

Operadoras não estão sujeitas ao regime de falência, mas tão somente ao regime de liquidação
extrajudicial, inclusive com a possibilidade de instauração do regime de direção fiscal, em casos
onde a Operadora encontre-se em situação de desequilíbrio econômico-financeiro grave.

A regulamentação da ANS estabelece, ainda, várias outras situações, que vão desde os requisitos mínimos
para entrada, funcionamento e encerramento de Operadoras, reservas técnicas mínimas exigidas, planos de
contas, taxas de saúde, encaminhamento de informações periódicas dos usuários, padrões de cobertura e
de qualidade da própria assistência à saúde, atributos essenciais e específicos dos Planos de Saúde que
servem de referência para todos os contratos que venham a ser celebrados e definições específicas, tais
como coberturas mínimas, preços por faixa etária, formas de acesso ao plano de benefícios (modalidades
individual e/ou familiar; coletiva empresarial; ou coletiva por adesão), formas de acesso a tratamentos
(acesso exclusivo aos integrantes de uma Rede Credenciada ou acesso em sistema de livre escolha de
profissionais), mecanismos de regulação, carências ou abrangência territorial de cada plano de benefícios.
Adicionalmente, qualquer transferência de controle societário de Operadora, deve ser submetida à
prévia aprovação da ANS. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco – Nossas futuras
aquisições podem sofrer restrições ou podem não ser aprovadas pelo CADE ou pela ANS, o que pode
causar atrasos ou despesas inesperadas, podendo ainda afetar de maneira adversa os nossos
resultados operacionais”.
A Odontoprev e sua controlada Clidec são Operadoras. De acordo com a Resolução RDC nº 39, de 27
de outubro de 2000, da ANS, a Odontoprev está enquadrada como operadora odontológica no
segmento odontológico terciário, aplicável a Operadoras que despendem, em sua rede própria, menos
de 10% do custo assistencial relativo aos gastos em serviços odontológicos referentes a seus planos
odontológicos. A Odontoprev não possui rede própria. A Clidec está enquadrada como operadora
odontológica no segmento odontológico próprio, aplicável a Operadoras que despendem, em sua rede
própria, mais de 30% do custo assistencial relativo aos gastos em serviços odontológicos referentes aos
seus planos odontológicos.
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Nossa Companhia entende que a operação de Plano Privado de Assistência à Saúde na modalidade
odontológica por meio de rede própria, em que o atendimento odontológico é realizado diretamente
pela Operadora, de acordo com o disposto na Resolução RDC da ANS nº 39, de 27 de outubro de
2000, por sociedade com controle indireto detido por capital estrangeiro, caso exclusivo da Clidec, está
amparada pela Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde e pela regulamentação e orientação da
ANS. Eventual posicionamento contrário a esse entendimento não causaria efeito adverso relevante
sobre nossa situação financeira ou sobre os resultados de nossas operações, haja vista que o modelo
assistencial próprio não é foco preponderante de nossas atividades.
Segundo a Lei de Planos Privados de Assistência à Saúde, os planos de benefício dividem-se em quatro
segmentações específicas: ambulatorial, obstétrico, internação hospitalar e odontológico, que podem
ser ofertados isoladamente ou de forma combinada. O Plano Referência abrange um rol mínimo de
eventos cobertos por todos os Planos de Saúde em comercialização no segmento médico-ambulatorial
e/ou no segmento hospitalar (padrão de enfermaria). Este plano é de oferta obrigatória por todas as
Operadoras (com exceção das Operadoras de auto-gestão que oferecem planos gratuitos e Operadoras
exclusivamente odontológicas), de acordo com a Lei de Planos Privados de Assistência à Saúde.
O foco de atuação da ANS está voltado para as empresas que se classificam como atuantes no
segmento médico-hospitalar com oferta de Planos de Saúde voltados para o público individual e/ou
familiar, principalmente porque nesta classificação, o usuário aparece como parte mais fraca na relação
entre ele e a Operadora, sob a óptica do Código de Defesa do Consumidor.
Considerando-se, em termos de vigência das normas, ser ainda recente a regulamentação sob análise,
e, ainda, considerando-se a precariedade do sistema de atendimento público existente no Brasil, toda a
legislação editada pela ANS mostra-se voltada principalmente para o setor médico-hospitalar.
De acordo com essa regulamentação, somos classificados como uma Operadora atuante
exclusivamente no segmento odontológico, dirigindo nossos interesses apenas para o mercado de
planos coletivos e empresariais, onde as negociações ocorrem entre pessoas jurídicas e as Mensalidades
nos são pagas mediante faturamento mensal.
Não é necessário aguardarmos autorização da ANS para reajustarmos as Mensalidades dos planos de
benefícios, na medida em que são planos coletivos patrocinados pelas pessoas jurídicas contratantes.
Todos os planos de benefícios por nós comercializados encontram-se registrados na ANS e oferecem,
no mínimo, cobertura para o rol estabelecido na Resolução Normativa - RN n.º 9, de 2002, da ANS.
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NOSSAS ATIVIDADES
Introdução
Somos a maior operadora de Planos Odontológicos do Brasil em número de Associados, de acordo com
os últimos dados divulgados pela ANS, referentes ao primeiro semestre de 2006.
Em 30 de setembro de 2006, superamos a marca de 1,4 milhão de Associados, através de
aproximadamente 1.200 clientes corporativos. Nossa participação de mercado, com base nos dados da
ANS de junho de 2006, era de cerca de 17,6% em número de Associados, em um mercado ainda
fragmentado, o que nos posiciona como o seu líder e, em nosso entendimento, favorece a nossa
estratégia de consolidação do setor.
Desenvolvemos Planos Odontológicos personalizados, destinados a uma ampla variedade de clientes
corporativos, sindicatos e associações, que incluem entidades de classe, Grupos de Afinidade, clubes de
seguro, entre outros. Nossas atividades estão organizadas nos segmentos de negócios de (i) Planos
Odontológicos pré-pagos, que representam aproximadamente 95,8% da nossa receita; (ii) Planos
Odontológicos pós-pagos, que representam aproximadamente 3,7% da nossa receita; e (iii)
atendimento odontológico em consultórios próprios, que representam aproximadamente 0,5% da
nossa receita. Contamos com vários modelos de atendimento, incluindo a livre escolha de profissionais,
unidades próprias e, principalmente, nossa Rede Credenciada.
O mercado privado de saúde no Brasil está em expansão e o setor de odontologia particularmente vem
apresentando as maiores taxas de crescimento. Segundo a ANS, o setor odontológico registrou um
crescimento anual médio composto de 17,9% por número de Associados de dezembro de 2000 a
junho de 2006. Adicionalmente, acreditamos que os Planos Odontológicos possuem elevado potencial
de crescimento, dado que atualmente atingem cerca de 3,8% da população total do Brasil e 19,2% do
total de Associados aos Planos Médico-hospitalares.
A atividade de Odontologia de Grupo, regulada pela ANS, tem livre formação de preços. Além disso,
no caso de planos coletivos, uma vez determinado o preço com o cliente, o seu reajuste é livre,
devendo apenas posteriormente ser informado à ANS.
A tabela abaixo descreve, nos períodos informados, alguns dos nossos principais indicadores financeiros
e operacionais consolidados. Veja a seção “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais” deste
Prospecto para obter uma descrição da forma como calculamos o EBITDA e o EBITDA Ajustado.
Período de nove meses
Exercício encerrado em
encerrado em
31 de dezembro de
30 de setembro de
2003
2004
2005
2005
2006
(R$ mil, exceto dados operacionais)
Contraprestações Efetivas de Operações de
Assistência à Saúde (Receita Operacional Bruta) ....
Lucro Líquido do Período..................................
EBITDA.............................................................
EBITDA Ajustado ..............................................
Número de Associados.....................................

93.419
6.471
9.812
11.784
762.890

119.670
12.023
19.915
23.275
942.667

147.819
17.755
28.546
30.500
1.131.743

106.824
13.104
21.626
23.451
1.067.957

134.828
17.241
28.843
33.189
1.419.746

Tivemos um crescimento anual médio composto de 2003 a 2005 de 21,8% no número de Associados,
um crescimento anual médio composto de 25,8% na nossa receita operacional bruta e um crescimento
ainda mais vigoroso de 60,9% no nosso EBITDA Ajustado no mesmo período. No terceiro trimestre de
2006, tivemos um crescimento de mais de 200.000 Associados em relação ao trimestre anterior,
devido, principalmente, aos últimos resultados de nossas parcerias de distribuição no setor de varejo.
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Nossa rede contava, em 30 de setembro de 2006, com cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas
credenciados, sendo aproximadamente 4.700 especialistas e pós-graduados, distribuídos em mais de
1.000 cidades em todo o País, com modelo de remuneração flexível e individualizado e com grande
escalabilidade. Acreditamos que essa rede pode ser expandida, se necessário, em função da grande
oferta de cirurgiões-dentistas no País.
Com base nos nossos 19 anos de experiência atuarial e na nossa inteligência de negócios,
desenvolvemos um sistema de tecnologia da informação avançado e proprietário, que nos permite
supervisionar pró-ativamente o risco e a qualidade das nossas atividades, incluindo a prevenção de
fraudes, que proporciona uma redução da nossa Sinistralidade.
Histórico
A Odontoprev S.A., sociedade por ações com prazo de duração indeterminado, tem sede na cidade de Barueri,
no Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, e tem por objeto social a atividade de
operação de planos privados de assistência odontológica, e nesse sentido, a administração, comercialização ou
disponibilização dos referidos planos destinados a pessoas jurídicas e/ou físicas, bem como a participação,
como sócia, acionista ou cotista, em outras sociedades civis ou comerciais e em empreendimentos comerciais
de qualquer natureza, no Brasil e/ou no exterior, e a administração de bens próprios e/ou de terceiros.
A nossa Companhia foi fundada em 1987 por profissionais de odontologia que identificaram a
oportunidade de propiciar Planos Odontológicos a clientes corporativos que já tinham o histórico de
extensão desse tipo de benefício em seus países de origem e que demandavam elevado grau de
profissionalização, qualidade e tecnologia.
Em agosto de 1998 o Fundo TMG adquiriu o controle da nossa Companhia. Esta associação contribuiu
significativamente para o posicionamento estratégico da nossa Companhia como consolidadora e líder
do setor, e para o desenvolvimento de práticas de governança corporativa inovadoras para o setor de
saúde no Brasil.
Em 1999 adquirimos a Unidont, que possuía cerca de 84.000 Associados e passamos a ter 224.316
Associados naquele ano. Em 2000, incorporamos a Unidont e adquirimos a Clidec, com
aproximadamente 115.000 Associados, quando passamos a contar com 446.750 Associados.
Eventos Recentes
Em linha com a nossa estratégia de liderança e consolidação do setor de planos odontológicos,
firmamos, em 22 de setembro de 2006, Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de
Quotas e Outras Avenças, com os sócios da Dentalcorp, pelo qual a nossa Companhia passa a ter a
opção exclusiva de aquisição da totalidade das quotas da referida sociedade (“Opção”).
A Dentalcorp presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica há 17 anos,
estando entre as 5 maiores operadoras por número de Associados, com, aproximadamente, 180.000
Associados de seus planos, segundo informações obtidas junto a ANS na data-base de julho de 2006 e
tem foco de atuação preponderante no segmento de pequenas e médias empresas, complementando
estrategicamente a atuação da nossa Companhia.
A Opção prevê os seguintes termos e condições:
(i)

A Opção poderá, a exclusivo critério da nossa Companhia, ser exercida em até 5 dias corridos
contados da data de publicação do Anúncio de Início da presente Oferta, observada a data
limite de 5 de janeiro de 2007, sendo que os sócios da Dentalcorp se obrigaram, de forma
irrevogável e irretratável, a alienar à nossa Companhia, a totalidade das quotas da Dentalcorp
de que são titulares mediante o exercício da Opção;
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(ii)

É premissa para o exercício da Opção a prévia realização pela nossa Companhia de due
diligence, a qual já se encontra em andamento; e

(iii)

O preço-base da Dentalcorp foi estimado em R$24.740.000,00, sujeito a ajustes previstos no
instrumento de Opção, dos quais: (a) R$1.000.000,00 a título de prêmio não-restituível, foi
pago à vista; (b) R$1.000.000,00 a título de sinal, também foi pago à vista, sendo restituível
à nossa Companhia na hipótese da não satisfação das condições para o exercício da Opção;
e (c) o saldo, a ser pago mediante o exercício da Opção.

Se exercida a Opção, a conclusão do negócio, a correspondente transferência das quotas da Dentalcorp
e o pagamento dos valores remanescentes supra descritos dependerão da aprovação prévia da
alteração de controle da Dentalcorp pela ANS.
Nossas Vantagens Competitivas
Acreditamos que as seguintes vantagens competitivas podem nos permitir manter a liderança no setor
de Planos Odontológicos e alcançar altas taxas de crescimento e retorno:
Escala e alto potencial de crescimento. Somos os líderes no Brasil do setor de Planos Odontológicos com
mais de 1,4 milhão de Associados e com uma ampla Rede Credenciada de cerca de 12.500 cirurgiõesdentistas espalhados por todo o território nacional somada à nossa própria equipe de vendas presente em 6
Estados em todo o País. Acreditamos que a nossa escala aliada à nossa presença nacional nos dão
flexibilidade para expandir ainda mais o nosso negócio e aumentar a nossa participação de mercado, com
baixos investimentos incrementais. Ao longo dos últimos anos, obtivemos um crescimento substancial de
receita (crescimento médio anual de 25,8% de 2003 a 2005) e EBITDA Ajustado (crescimento médio anual
de 60,9% de 2003 a 2005). Acreditamos que a nossa estrutura operacional verticalmente integrada, a nossa
estrutura de gestão de risco centralizada e os nossos avançados sistemas de tecnologia da informação
permitirão a contínua captura de economias de escala à medida que crescemos.
Carteira de clientes diversificada e de alta qualidade. Nossa carteira de clientes inclui uma ampla variedade
de empresas de destaque nos seus respectivos setores, as quais têm crescimento relevante e menor risco de
crédito. Acreditamos possuir uma base de clientes diversificada e não concentrada, distribuídos em diversos
setores da economia, principalmente, no setor financeiro, na indústria, na prestação de serviços, no comércio, em
associações/fundos de pensão, assim como em operadoras médicas com suas respectivas carteiras, as quais, em
nosso entendimento, vêm apresentando crescimento relevante e menor risco de crédito. Tais clientes nos
oferecem uma combinação atrativa de escala e perspectivas de crescimento através da expansão do seu número
de funcionários. O elevado padrão dos nossos serviços permitiu a retenção, em média, de 98,8% de nossos
clientes desde 2003, o que resultou no elevado grau de reconhecimento da nossa marca no mercado brasileiro e
da nossa Companhia, como a empresa “Top of Mind” pelos profissionais de recursos humanos em 1999 e de
2001 a 2006, na categoria Planos Odontológicos.
Qualidade e flexibilidade nos Planos Odontológicos oferecidos. Um dos fatores chave do nosso
sucesso tem sido a nossa capacidade de oferecer uma grande variedade de Planos Odontológicos
personalizados e de qualidade para atender às diferentes necessidades dos nossos clientes. Temos uma
rede com cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas em todo o Brasil, sendo aproximadamente 4.700
especialistas e pós-graduados, que atendem aos rigorosos padrões de seleção estabelecidos por nós e
têm acesso à educação continuada, fator diferenciador da nossa rede. Acreditamos que o nosso
sistema de gerenciamento permite identificar e reter bons profissionais através de um sistema de
remuneração flexível e individualizado, bem como com a oferta de serviços adicionais e oportunidades
profissionais. Adicionalmente, são oferecidos planos com cerca de 120 estruturas de benefícios
diferentes, o que nos possibilita atrair empresas e grupos de funcionários de todos os tipos e portes,
mediante uma adequada relação custo-benefício.
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Avançada tecnologia da informação. Com o intuito de acompanhar as crescentes demandas por
informações de saúde precisas e de alta qualidade, e com base no nosso histórico atuarial de cerca de
19 anos, desenvolvemos uma plataforma própria de tecnologia da informação que nos possibilita: (i)
administrar a logística e o relacionamento com a nossa Rede Credenciada; (ii) acompanhar o
desempenho de cada cirugião-dentista; (iii) acompanhar o histórico de saúde bucal dos nossos
Associados e seu relacionamento com a nossa Companhia; (iv) realizar uma administração pró-ativa de
risco clínico e comportamental de Associados e cirurgiões-dentistas; (v) monitorar de perto a qualidade
dos serviços prestados; e (vi) controlar o comportamento atuarial da nossa carteira de clientes
mantendo a Sinistralidade em níveis adequados.
Gestão experiente e especializada no setor. Nossos executivos são especializados em Planos
Odontológicos e estão, em sua maioria, envolvidos há quase duas décadas na área de saúde bucal, o
que resulta na diferenciação dos produtos e serviços oferecidos pela nossa Companhia a cada um dos
segmentos de mercado em que atuamos. Atualmente, 4 dos 6 membros da nossa diretoria são
cirurgiões-dentistas de formação.
Nossa Estratégia
Nosso objetivo é continuar a consolidação do setor, mantendo nossa liderança e alcançando taxas de
retorno atrativas para nossos acionistas. A seguir apresentamos os principais elementos da nossa estratégia:
Manter o foco em Planos Odontológicos. O foco exclusivo do nosso negócio é a operação de
Planos Odontológicos. Concentramos todos os nossos recursos e esforços nessa atividade, o que, aliado
à nossa administração especializada, nos confere um profundo conhecimento deste mercado. Este foco
nos permite maximizar a qualidade e confiabilidade dos serviços que prestamos, fatores essenciais para
o sucesso do nosso negócio. Adicionalmente, conseguimos nos beneficiar das características únicas
desse setor, tais como o menor custo individual em relação aos Planos Médico-hospitalares e maior
previsibilidade dos eventos de tratamento odontológico.
Maximizar o crescimento dos nossos negócios e resultados. Nossa estratégia de expansão é
baseada no crescimento orgânico, no crescimento via aquisições e no crescimento através de
parcerias estratégicas.
•

•

Crescimento orgânico. Acreditamos que o nosso crescimento orgânico se dará, principalmente,
por meio de dois fatores:


Crescimento dos nossos clientes atuais: através do aumento da adesão aos nossos
planos em nossos clientes que têm planos de livre adesão e através do crescimento da
base de beneficiários dos nossos atuais clientes. Só este fator nos proporcionou uma
taxa de crescimento no ano de 2005 de cerca de 6,4%, superior ao crescimento do PIB
brasileiro em 2005, que foi de 2,3%; e



Captação de novos clientes: com base em iniciativas de comercialização e vendas,
através da nossa própria equipe de vendas e corretores presentes em todo o País.
Buscamos dar especial atenção ao mercado de clientes de pequeno e médio porte,
ainda pouco explorado pela nossa Companhia.

Crescimento via aquisições. Acreditamos que cerca de dois milhões de Associados estejam
atualmente em empresas que podem ser alvos de aquisição. Concentraremos nossos esforços
em empresas de destaque que atuem em mercados brasileiros que consideramos estratégicos
para a nossa expansão, observando o potencial de sinergia esperado nas aquisições, bem
como o nível de retorno requerido.
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•

Crescimento através de parcerias estratégicas. Acreditamos que as parcerias estratégicas
nos conferem acesso a mercados com baixa penetração e elevado potencial de expansão,
como clientes de Planos Médico-hospitalares, Grupos de Afinidade, incluindo empresas de
cartões de crédito.


Parcerias com operadoras de Planos Médico-hospitalares: o crescimento através
de parcerias com operadores de Planos Médico-hospitalares representa um mercado
potencial de aproximadamente 2,7 milhões de Associados com os quais já mantemos
relacionamento, que poderá ser acessado pela nossa Companhia; e



Parcerias com emissores de cartão de crédito de grandes redes varejistas e
seguradoras: Acreditamos que haja um elevado potencial de crescimento através de
parcerias com emissores de cartão de crédito de grandes redes varejistas e seguradoras
em segmentos ainda pouco explorados no nosso mercado de Planos Odontológicos. Um
elemento importante dessa estratégia é a contratação com Grupos de Afinidade, bem
como outros mecanismos associativos.

Maximizar a nossa rentabilidade. Esperamos que, assim como já tem ocorrido de forma consistente
nos últimos anos, a expansão dos nossos negócios, por meio de crescimento orgânico, aquisições e
parcerias estratégicas nos permita continuar a: (i) atingir economias de escala e eficiência operacional;
(ii) capturar margens ao longo de toda a cadeia de negócios; e (iii) melhorar o nosso desempenho
operacional e o das empresas que venhamos a adquirir, por exemplo, através de economia de escala.
Assegurar serviços de alta qualidade. Temos o compromisso de assegurar elevada qualidade nos serviços
que prestamos. Para isso, valorizamos o relacionamento com a nossa rede de cirurgiões-dentistas, clientes e
Associados. Buscamos oferecer produtos diferenciados e personalizados, a custos competitivos. Além disso,
oferecemos treinamento constante à nossa Rede Credenciada de cirurgiões-dentistas e mantemos rigoroso
controle de qualidade dos seus serviços através da nossa plataforma proprietária de tecnologia da informação,
criada e desenvolvida ao longo dos nossos 19 anos de experiência no setor.
Indicadores Financeiros e Operacionais
A tabela abaixo apresenta, nos exercícios informados, alguns dos nossos principais indicadores
financeiros e operacionais consolidados:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2001
Receita Operacional Líquida ...................
Custo de Serviços (Sinistralidade)............
Despesas de Comercialização .................
Despesas Administrativas .......................
EBITDA...................................................
Margem - EBITDA .................................
Lucro Líquido do Exercício ......................
Número de Associados...........................

56.505
37.150
1.860
16.531
4.650
8,2%
1.861
544.273

2002
2003
2004
(R$ mil, exceto dados operacionais)
75.220
90.414
115.808
48.055
54.633
61.897
2.723
3.743
5.287
22.695
24.229
30.920
3.245
9.812
19.915
4,3%
10,9%
17,2%
1.320
6.471
12.023
613.202
762.890
942.667
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2005
142.996
74.209
8.070
35.197
28.546
20,0%
17.755
1.131.743

Nossa Estrutura Societária
O organograma abaixo apresenta os nossos acionistas que participam com mais de 5% do nosso
capital social e as nossas Subsidiárias, na data deste Prospecto, com as respectivas participações:
Mariscal

(1)

ZNT

55,0%

(2)

17,7%

Randal

(3)

FMO

11,1%

7,3%

Administradores(4)

7,8%

Outros

1,1%

OdontoPrev

99,9%

99,9%

CLIDEC

Odontoprev
Serviços

(1)

Mariscal, LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de Delaware, nos Estados Unidos da América, cujo único acionista é a Bocaina, que por
sua vez é detida pelo Fundo TMG.
(2)
ZNT Empreendimentos Comércio e Participações S.A., sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, controlada indiretamente pelo nosso
Diretor Presidente, por meio da Santa Rita.
(3)
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., sociedade constituída de acordo com as leis dos Países Baixos, investidor
do Fundo TMG.
(4)
Inclui a participação acionária de membros do nosso Conselho de Administração, da nossa Diretoria, com exclusão das Ações detidas pelo
Sr. Randal Luiz Zanetti.

Nossos Mercados
Nossa Rede Credenciada de cerca de 12.500 cirurgiões-dentistas opera em mais de 1.000 cidades em
todo o País. Temos escritórios em 7 cidades, em 6 Estados do Brasil, e clínicas e equipes de profissionais
localizadas em 18 cidades, em 9 Estados do Brasil. Acreditamos que a nossa presença nacional permite
atender melhor os nossos clientes com distribuição nacional.
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Nossos Segmentos
Nossas atividades são organizadas nos seguintes segmentos de negócios:
•

Planos Odontológicos pré-pagos;

•

Planos Odontológicos pós-pagos; e

•

atendimento odontológico em consultórios próprios.

A tabela a seguir apresenta as nossas receitas consolidadas referentes aos dois primeiros segmentos
acima descritos, e que compõem as nossas contraprestações efetivas de operação de assistência à
saúde (receita operacional bruta) de acordo com o Plano de Contas da ANS, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005 e nos períodos encerrados em 30 de setembro
de 2005 e 2006:

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(RECEITA OPERACIONAL BRUTA)
Planos odontológicos pré-pagos ..................
Planos odontológicos pós-pagos..................
Total ..........................................................

Exercício de encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
(R$ mil)
86.789
6.630
93.419

113.530
6.140
119.670

140.960
6.859
147.819

Período de nove
meses encerrado em
30 de setembro de
2005
2006
101.812
5.012
106.824

129.791
5.037
134.828

Além das mencionadas acima, temos receitas referentes ao atendimento odontológico em consultórios
próprios, que, segundo o Plano de Contas da ANS, são contabilizadas como Outras Despesas e Receitas
Operacionais, as quais, nos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses encerrado em 30
de setembro de 2005 e 2006 foram de: (i) R$1.290 mil em 2003; (ii) R$1.154 mil em 2004; (iii) R$964
mil em 2005; (iv) R$727 mil no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2005; e (v)
R$639 mil nos primeiros nove meses de 2006.
Planos Odontológicos Pré-Pagos
Através da oferta dos nossos produtos pré-pagos, assumimos os custos do atendimento
odontológico dos nossos Associados, todos os aspectos referentes à administração do plano, e a
gestão de saúde bucal da população considerada, em troca de uma remuneração mensal per capita
que, geralmente, é uma taxa fixa por um período de um ano. Nossos contratos com esses clientes
em geral apresentam prazo de dois a três anos. As eventuais reavaliações anuais das Mensalidades
desses contratos são baseadas na Sinistralidade efetiva do cliente, acrescida das reservas técnicas e
reajustada pela inflação, conforme índice negociado em cada caso. Adicionalmente, mantemos
aplicativos administrativos e financeiros baseados na internet para administrar serviços
odontológicos, encaminhar questões técnicas aos cirurgiões-dentistas, possibilitar a análise de dados
específicos por paciente e o acesso dos pacientes a informações e serviços odontológicos pessoais,
dentre outras diversas funcionalidades.
Também oferecemos Planos Odontológicos pré-pagos por meio de parcerias estratégicas que
mantemos com operadoras de Planos Médico-hospitalares, sob duas formas: (i) na modalidade de
aliança comercial pura, com a distribuição conjunta de produtos, cujo registro do Plano
Odontológico junto à ANS cabe a nós; e (ii) na modalidade conhecida como “risco assumido”, em
que assumimos o risco do Plano Odontológico, cujo registro junto à ANS cabe à operadora de Plano
Médico-hospitalar.
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Planos Odontológicos Pós-Pagos
Na modalidade pós-paga, o cliente assume integralmente o risco atuarial do contrato, arcando com o
custo dos serviços prestados. Os serviços administrativos, de suporte e de gestão de saúde são
basicamente os mesmos prestados nos nossos produtos de risco. Nesse modelo, recebemos uma taxa
fixa mensal per capita pelos serviços de gestão, bem como somos reembolsados do custo dos serviços
odontológicos prestados no mês de referência.
Atendimento Odontológico em Consultórios Próprios
Em 2000, adquirimos a Clidec, com sede na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais,
empresa que atua no modelo assistencial próprio, ou seja, baseado em estruturas próprias de
atendimento, que tem liderança regional e base de clientes atrativa. A Clidec é operadora de Planos
Odontológicos e prestadora de assistência odontológica, com consultórios espalhados por várias
cidades e cerca de 200 colaboradores, sendo que a sua rede própria de cirurgiões-dentistas é
credenciada à nossa Companhia e presta serviços a outras empresas.
As operações da Clidec incluem a instalação de consultórios dentro de clientes específicos (in company), e
a administração de unidades abertas aos Associados de tamanhos que variam de consultório individual a
clínicas com cerca de dez gabinetes. A tabela abaixo apresenta o número de consultórios da Clidec
instalados em clientes e o número de consultórios próprios nos períodos indicados.
Em 31 de dezembro de

Consultórios in company .............
Consultórios próprios ..................
Total ..........................................

Em 30 de setembro de

2003

2004

2005

2005

2006

33
55
88

31
57
88

29
50
79

33
49
82

28
31
59

As receitas da Clidec são oriundas de: (i) Mensalidades de Planos Odontológicos; (ii) assistência odontológica
por meio de credenciamento, principalmente, à nossa Companhia; (iii) assistência odontológica a
particulares; e (iv) operação (locação) de unidades dentro de clientes. Em setembro de 2006, o principal
cliente da Clidec foi a nossa Companhia, sendo responsável por 99% do seu faturamento.
Uma vez que o modelo assistencial próprio não é o nosso foco estratégico, sempre que possível
buscamos converter esse modelo assistencial pelo atendimento via Rede Credenciada ou de livre
escolha por reembolso.
Produtos
Oferecemos uma variedade abrangente de produtos de benefícios odontológicos, que oferecem
flexibilidade aos clientes e Associados. Cada produto está posicionado de forma a atender às necessidades
dos segmentos de mercado identificados por nós. Nossos produtos incluem: (i) Planos Odontológicos
padronizados ou personalizados para clientes corporativos e associações; (ii) serviços administrativos e
consultivos (prestados pela OdontoPrev Serviços); e (iii) operação de unidades próprias de atendimento.
Hoje operamos cerca de 120 Planos Odontológicos diferentes registrados junto à ANS que, juntamente
com os Planos Odontológicos cujo registro é feito pelas operadoras de Planos Médico-hospitalares,
nossas aliadas, representam uma ampla gama de opções. Estamos constantemente desenvolvendo
Planos Odontológicos e, para estruturá-los, levamos em consideração os fatores descritos abaixo.
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Modelo de Risco
A definição do modelo de risco a ser adotado na estruturação de um plano implica em determinar
quem arca com o eventual custo dos Eventos de tratamento odontológico durante a vida do contrato.
Os nossos modelos de risco classificam-se em pré-pagos ou pós-pagos.
O custo dos Eventos de tratamento odontológico pode ser suportado por nós, pelo cliente ou
compartilhado por ambos de diversas formas. Quando arcamos total ou parcialmente com esse custo, a
taxa mensal per capita que recebemos embute a previsão atuarial desses, bem como as demais
despesas administrativas e comerciais (pré-pagos). Quando o cliente arca com o referido custo, a taxa
mensal per capita cobrada por nós cobre apenas as despesas administrativas e comerciais, sendo os
honorários dos cirurgiões-dentistas repassados diretamente ao cliente (pós-pagos).
O modelo de risco pré-pago tem sido a opção da grande maioria dos nossos clientes, tendo em vista o
claro benefício em diluir seu risco individual. Este tipo de modelo é mais previsível, evitando oscilações
não desejadas de custo ao longo do contrato, e é de mais fácil gestão.
Em 2005, as nossas receitas por modelo de risco pré-pago e pós-pago foram de aproximadamente
95,4% e 4,6%, respectivamente. Nos primeiros nove meses de 2006, as nossas receitas por modelo de
risco pré-pago e pós-pago foram de aproximadamente 96,3% e 3,7%, respectivamente.
Modelo de Atendimento
O modelo de atendimento define como o Associado receberá a assistência odontológica
contratada: (i) se em nossa Rede Credenciada; (ii) se no cirurgião-dentista de sua exclusiva escolha;
ou (iii) se em nossas unidades próprias de atendimento. Na Rede Credenciada o Associado recebe
os serviços odontológicos de que necessita, dentro da cobertura a que tem direito, sem qualquer
desembolso adicional, além de contar com a plena atuação dos sistemas de controle de qualidade
e seleção dos nossos profissionais. Além da nossa Rede Credenciada, desenvolvemos aos nossos
clientes redes especialmente credenciadas, conhecidas como redes dedicadas, através da
contratação de cirurgiões-dentistas, de forma a atender as necessidades desses clientes. No
sistema de livre escolha de profissionais, o Associado é atendido pelo cirurgião-dentista de sua
preferência. O Associado deve efetuar o pagamento diretamente a este e, posteriormente, solicitar
o reembolso dos valores gastos, nos limites de seu contrato. Quando a opção se dá pelo
atendimento em unidades próprias, duas modalidades são possíveis: o Plano Odontológico
propriamente dito, denominado pela ANS de Segmento Odontológico Próprio ou a locação de
consultórios odontológicos exclusivos dentro do cliente. No primeiro modelo, ocorre a definição de
uma cobertura determinada e o pagamento pelo Associado de uma taxa mensal per capita. No
segundo modelo, ocorre simplesmente o pagamento de um valor fixo por consultório, sem
definição de cobertura, designação de Associados ou taxa per capita.
Em 2005, aproximadamente 85% dos nossos Associados optaram pelo atendimento em Rede
Credenciada, tendo em vista sua simplicidade, eficiência, segurança e custo competitivo, enquanto
aproximadamente 14% dos nossos Associados optaram pelo sistema de livre escolha de profissionais e
aproximadamente 1% optaram pelo atendimento em nossas unidades próprias.
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, os percentuais de preferência dos
nossos Associados para Rede Credenciada, sistema de livre escolha de profissionais e unidades próprias
foram de, respectivamente, 80,4%, 19,4% e 0,2%.
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Modelo de Adesão
O modelo de adesão determina se o grupo de beneficiários será vinculado de forma integral
(compulsória) ou parcial (livre adesão) ao plano e como se dará o pagamento da taxa mensal per
capita, ou seja, se será totalmente custeado pelo cliente (empregador, associação, etc.), totalmente
custeado pelo Associado, ou rateado por ambos, em diversas proporções. O modelo de adesão
compulsório é aquele no qual, em geral, o cliente arca com a totalidade do custeio da taxa mensal,
sendo que o Associado estará necessariamente vinculado ao plano. Já no modelo de livre adesão, em
geral, o Associado é quem arca total ou parcialmente com o custeio de sua taxa mensal per capita,
bem como com a de seus dependentes, devendo aderir ao contrato através de termo específico. Nesse
caso, apenas o Associado que fez tal opção será efetivamente vinculado ao plano.
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, cerca de 67% dos nossos
Associados possuíam planos de livre adesão, sendo que, em grande parte, a maior parcela do custo da
taxa mensal per capita fica a cargo do cliente (empregador, associação, etc.). O restante dos Associados
estava vinculado a planos compulsórios.
Coberturas
Cobertura é o conjunto de eventos de tratamento odontológico cujo custeio está, total ou
parcialmente, coberto pelo Plano Odontológico contratado. A regulamentação atualmente vigente
determina uma cobertura odontológica mínima, definida pela ANS. Esta cobertura é razoavelmente
ampla, congregando os Eventos de tratamento odontológico de maior incidência e de maior impacto
na saúde bucal, sobretudo dentro das especialidades de diagnóstico, prevenção, dentística,
periodontia, endodontia, pediatria e cirurgia oral menor (fora de ambiente hospitalar). A essa cobertura
mínima podem ser adicionadas centenas de outros procedimentos odontológicos, principalmente nas
especialidades de prótese, ortodontia e implantes dentários. O Plano Integral e o Plano Master são os
principais produtos oferecidos por nós, com coberturas adicionais àquelas mínimas previstas no Plano
Odontológico Mínimo.
A cobertura mais comercializada por nós é a do Plano Integral, que é superior à do Plano Odontológico
Mínimo, mas que não inclui as especialidades prótese, ortodontia e implantes. Cerca de 84% de nossos
Associados estão em planos com cobertura similar ao do Plano Integral. Para os demais 16%, o plano
mais significativo é o Plano Master, com cobertura abrangente em todas as especialidades, excluindo
apenas implantes dentais.
Fatores Moderadores de Utilização
Em diversos de nossos planos, adotamos regras de uso e acesso aos serviços odontológicos cobertos,
denominados fatores moderadores, os quais contribuem na definição do custeio desses serviços e
evitam o uso predatório e abusivo do sistema. Os principais tipos empregados por nós são: (i) coparticipação, que consiste no pagamento pelo próprio Associado de uma parte do valor dos
tratamentos efetivamente recebidos; (ii) carências, que consistem em períodos nos quais o Associado
não poderá utilizar-se dos serviços cobertos por seu plano; e (iii) franquias, que consistem em
patamares de valor por Evento de tratamento odontológico de responsabilidade exclusiva dos
Associados até o limite da franquia, a partir dos quais se inicia a cobertura efetiva do plano.
Os fatores moderadores estão presentes em diversas estruturas de Planos Odontológicos, sobretudo
nos planos por adesão e para clientes com características associativas.
Honorários
Na estruturação de um Plano Odontológico podem ainda ser consideradas as remunerações
diferenciadas para os profissionais da nossa Rede Credenciada, bem como diversos patamares de
reembolso de livre escolha.
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Nossas Operações
Nossas operações estão estruturadas de forma a oferecer apoio e gerenciamento em âmbito nacional a
toda a nossa Rede Credenciada. Para tanto, em cada região em que atuamos, operamos sob a
supervisão de um cirurgião-dentista Consultor de Campo alocado em um determinado Estado em que
atuamos. Os Consultores de Campo contam com cirurgiões-dentistas Consultores Internos baseados
em nosso escritório central e nas nossas filiais, que são acessados via telefone ou através da internet,
para apoio às diversas ações do dia-a-dia. O conhecimento e a competência locais proporcionados por
esses representantes nos possibilitam desenvolver redes de cirurgiões-dentistas altamente acessíveis e
especializadas para os Associados, um fator que acreditamos ser importante para as empresas no
momento de seleção de um Plano Odontológico. Todos os esforços locais têm o apoio da nossa gestão
centralizada de rede e sistemas de controle de qualidade, por meio dos quais buscamos prestar um
serviço de qualidade a preços competitivos.
Esse processo está totalmente integrado pelos nossos sistemas de informação, sobretudo nas
funcionalidades de CRM/workflow e módulos clínico, de gestão de risco e de auditoria, de forma a
propiciar uma ação conjunta e coordenada das nossas diversas áreas, divididas em: (i) administração da
Rede Credenciada; (ii) auditoria clínica; e (iii) atendimento (que inclui o Disque OdontoPrev (call center),
o Centro Integrado de Atendimento e as Células Multifuncionais de Atendimento). Dessa forma, os
Consultores de Campo têm toda a informação analítica de seus supervisionados, com relação ao seu
perfil técnico, comportamental e de negócios, podendo utilizar a nossa estrutura em escala nacional
para agir e tornar a operação confiável e segura para Associados e cirurgiões-dentistas.
O principal processo das atividades da nossa Companhia inicia-se com a verificação da elegibilidade dos
Associados e termina com o pagamento do cirurgião-dentista. A descrição sintética do nosso processo
produtivo é a seguinte:
•

Verificação da elegibilidade: o procedimento de verificação da elegibilidade do Associado é
feito pelo cirurgião-dentista credenciado, através do Portal OdontoPrev na internet ou pelo
Disque OdontoPrev, com o propósito de verificar a validade do cartão em posse do Associado.
Em 2005 foram processadas 1.125.000 verificações de elegibilidade e, de janeiro a setembro
de 2006, foram processadas 965.304.

•

Prontuários clínicos virtuais: as informações clínicas originadas na assistência odontológica
aos Associados, incluindo todas as imagens clínicas (radiografias, fotos e prontuários), são
convertidas em informação digital diretamente pelo nosso departamento de produção ou, em
menor escala, pelo cirurgião-dentista credenciado. Em 2005 foram produzidos 1.058.000
prontuários virtuais e, de janeiro a setembro de 2006, foram produzidos 890.323.

•

Auditoria clínica: o procedimento de auditoria clínica é de responsabilidade do Departamento
de Auditoria Clínica. Inicia-se com a análise de cada plano de tratamento através dos
prontuários virtuais, passa pelo controle de qualidade de cada tratamento executado e termina
com a autorização do pagamento de cada evento clínico. Em 2005 foram auditados cerca de
1.207.000 planos de tratamento, dos quais, aproximadamente 1.050.000 foram válidos e
resultaram em cerca de 5.000.000 eventos clínicos executados e pagos a nossa Rede
Credenciada. Nos primeiros nove meses de 2006, foram auditados cerca de 1.016.318 planos
de tratamento, dos quais aproximadamente 880.034 foram válidos, resultando em cerca de
4.200.000 de eventos clínicos executados e pagos à nossa Rede Credenciada.
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Rede Credenciada
Acreditamos que o correto dimensionamento, a qualidade e a acessibilidade da nossa Rede Credenciada
de cirurgiões-dentistas têm sido um elemento essencial no crescimento de adesões aos nossos planos. A
nossa rede conta hoje com cerca de 12.500 profissionais em todo o Brasil, sendo aproximadamente
4.700 especialistas titulados ou pós-graduados nas respectivas especialidades. A relação de 37,6% de
especialistas sobre o total de credenciados é superior à média nacional, de 24,7%, sendo mais um dentre
os nossos indicadores de qualificação. Distribuída em todos os Estados e capitais, em mais de 1.000
cidades, a nossa Rede Credenciada é uma das mais capilarizadas operações de saúde do País. Essa
capilaridade e índice de especialização garantem a qualidade de acesso aos Associados.
Em 30 de setembro de 2006, contávamos com mais de 1,4 milhão de Associados. A dimensão atual da
nossa Rede Credenciada tem capacidade para atender uma população de cerca de 3 a 4 milhões de
Associados, pelas nossas estimativas, ou um número muito superior, pelas recomendações da
Organização Mundial de Saúde, que sugere uma relação de 1.500 habitantes por cirurgião-dentista.
Por essa razão, entendemos que exista uma grande escalabilidade na rede atual, que poderá absorver
um bom crescimento com poucos investimentos, gerando maiores volumes de atendimento para
nossos cirurgiões-dentistas, permitindo melhores negociações de honorários onde hoje não possuímos
a escala ideal e limitando as despesas administrativas nas equipes de operações. Mesmo assim,
mantemos um banco de dados de milhares de cirurgiões-dentistas em toda a nossa área de
atendimento, utilizado para recrutar continuamente novos profissionais para a nossa Rede
Credenciada, o que tem garantido a sua expansão ao longo dos anos. O crescimento médio anual
composto da nossa Rede Credenciada de 2003 a 2005 foi de 5,4%.
Acreditamos que somos uma opção atraente para muitos cirurgiões-dentistas porque oferecemos:
•

uma escala de pacientes única no mercado nacional, que em média gera um bom volume de
pacientes para os cirurgiões-dentistas;

•

um sistema de remuneração flexível e personalizado que reconhece a experiência, a
qualificação profissional e o mérito individual do cirurgião-dentista;

•

acesso amplo, ágil e eficiente sistema de suporte técnico e administrativo ao cirurgião-dentista,
composto de um call center especializado, operando 24 horas toll free, um amplo leque de
ferramentas administrativas e de informações via internet, suporte no campo pelos nossos
consultores e suporte telefônico pelos consultores e pelo Centro Integrado de Atendimento;

•

reposição parcial dos insumos odontológicos utilizados no atendimento aos nossos Associados;

•

oferta de insumos odontológicos a custos reduzidos;

•

participação em programas de educação continuada que atendem anualmente a milhares de
credenciados, promovidos pelas mais conceituadas entidades de classe de todo o País;

•

acesso amplo a informações clínicas de Associados (prontuário virtual) e suporte de
especialistas na elaboração de planos de tratamento;

•

relatórios e extratos claros e detalhados, informando cada etapa do relacionamento de cada
cirurgião-dentista com a empresa; e

•

um relacionamento transparente, justo, profissional e dentro dos mais elevados princípios éticos.
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Cabem à nossa área operacional as seguintes atividades em relação à nossa Rede Credenciada:
•

formar a Rede Credenciada, o que inclui a prospecção de cirurgiões-dentistas, avaliação das
qualificações técnicas dos profissionais, bem como das instalações e dos recursos dos seus
consultórios, negociação da remuneração dentro de parâmetros regionais pré-estabelecidos ou
submissão das exceções ao Comitê de Remuneração de Rede e descredenciamento dos
profissionais, sempre que necessário;

•

treinar os cirurgiões-dentistas nos nossos procedimentos operacionais e garantir a adesão deles
a tais programas, além de construir relacionamentos baseados em respeito e confiança;

•

cuidar da comunicação efetiva entre a nossa Companhia e a Rede Credenciada, resolver
problemas, exceções e dúvidas operacionais dos cirurgiões-dentistas, atuando como seu
interlocutor junto à nossa Companhia;

•

oferecer feedback aos cirurgiões-dentistas, mostrando as oportunidades de melhoria e
difundindo as melhores práticas da região, contribuindo para a melhoria da sua atividade e de
sua relação com a nossa Companhia; e

•

organizar a elegibilidade aos programas de educação continuada e de relacionamento.

Remuneração Flexível e Individualizada
Entendemos que o nosso sistema de remuneração flexível e individualizado, possibilitado pelos nossos
sistemas proprietários de tecnologia de informação, constitui um elemento de diferenciação
competitiva em relação a alguns dos nossos principais concorrentes, cujos sistemas admitem apenas
uma única política de remuneração, independentemente da região geográfica e da qualificação dos
seus profissionais.
A remuneração de cada cirurgião-dentista da nossa Rede Credenciada é pactuada entre esse e o
Consultor de Campo responsável pela sua prospecção. Tal negociação parte da tabela média da
região, mas pode ser personalizada por especialidade ou mesmo por Evento de tratamento
odontológico. Os Consultores de Campo têm autonomia de negociação dentro de determinados
parâmetros por especialidade e por região. As negociações em que seja necessário extrapolar esses
parâmetros são submetidas mensalmente ao Comitê de Remuneração de Rede, com a participação
das Diretorias Clínica e Operacional, e da Controladoria de Operações. Dependendo da faixa de
remuneração pactuada, o credenciado é classificado em um determinado nível de rede, que é
disponibilizado aos clientes de acordo com a estrutura de planos comercializados, podendo ser
formadas redes personalizadas ou dedicadas a clientes específicos.
Os nossos custos de assistência odontológica representaram aproximadamente 51,9% das nossas receitas
líquidas em 2005 e 47,7% no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006. Veja a seção
“Fatores de Risco – Os resultados das nossas operações poderão ser adversamente afetados se não
conseguirmos estimar ou controlar precisamente os custos de assistência odontológica ou se não pudermos
aumentar as Mensalidades para compensar os aumentos dos nossos custos”.
Avaliações Contínuas
Acreditamos que a nossa Rede Credenciada é estável, confiável e visa oferecer assistência contínua de
longo prazo. Vemos nossos credenciados mais como clientes e aliados de negócios do que como
prestadores de serviços e, conseqüentemente, concentramos recursos significativos na avaliação e
abordagem de questões e pontos de insatisfação do credenciado. Conduzimos pesquisas de satisfação
periódicas junto aos cirurgiões-dentistas da nossa rede e constantemente procedemos a ajustes em
nossas operações, observando as suas sugestões e comentários.

113

Cada cirurgião-dentista, seja da Rede Credenciada, de livre escolha de Associado ou das nossas
unidades próprias de atendimento, é avaliado de forma permanente e on line pelos nossos sistemas de
informação. Essa avaliação é baseada nos dados gerados pela auditoria clínica a cada Evento de
tratamento odontológico realizado, bem como pelas informações de Associados fornecidas pelo call
center, pela internet ou nas pesquisas de satisfação. As avaliações do ambiente de consultório, técnicas
e recursos disponibilizados ao Associado e o relacionamento conosco também são avaliados pelos
Consultores de Campo. Assim, cada ocorrência entre nós e o credenciado é dessa forma registrada,
classificada e ponderada por método proprietário, gerando indicadores de qualidade técnica e
comportamental que são avaliados para determinar a permanência do credenciado na rede, bem como
balizar as negociações de honorários.
Contratos de Credenciamento
Celebramos contratos de credenciamento com cada um dos cirurgiões-dentistas da nossa rede, de
acordo com as normas publicadas pela ANS. Esses contratos têm como anexo o Manual do
Credenciado OdontoPrev, o qual detalha todos os aspectos operacionais e clínicos exigidos pela
legislação vigente, pela boa técnica odontológica e por nós. Grande parte do nosso atendimento
odontológico aos Associados é realizada pela Rede Credenciada, e, portanto, depende dos contratos
de credenciamento. Assim, a rescisão de uma quantidade relevante desses contratos pode ter um
efeito substancialmente negativo sobre o nosso atendimento e, conseqüentemente, sobre os nossos
resultados e as nossas operações. O percentual de profissionais que solicitou o descredenciamento da
nossa Rede Credenciada nos últimos três anos foi de 10,1% em 2003, 7,9% em 2004, 4,5% em 2005.
Os contratos de credenciamento que celebramos têm prazo indeterminado, podendo ser rescindidos
por qualquer das partes por meio de notificação por escrito fornecida com, no mínimo, 60 dias de
antecedência. Os contratos podem ser rescindidos de imediato em caso de descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas ou do Manual do Credenciado, por qualquer das partes. Salvo decisão em
contrário do Associado ou nossa, em qualquer hipótese de rescisão o credenciado deverá concluir os
tratamentos em curso.
Contratos de Trabalho com Cirurgiões-dentistas
Todos os cirurgiões-dentistas empregados que trabalham em tempo integral ou parcial nas instalações
odontológicas ou administrativas de qualquer das empresas do grupo, sob o regime da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), seja na função de cirurgiões-dentistas propriamente dita, seja como
Consultores, Auditores ou outra, celebram contratos de trabalho conosco.
Clientes
Nossos clientes consistem em aproximadamente 1.200 diferentes grupos econômicos. Para o período
de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, nossos dez principais clientes representaram
33,7% das nossas receitas operacionais brutas, e o principal cliente foi equivalente a 7,1% da nossa
receita operacional bruta. Além disso, 27 das 150 empresas qualificadas como “Melhores Lugares para
Trabalhar” pelas revistas Exame e Você S/A fazem parte da nossa carteira de clientes.
Em 2005, de acordo com pesquisa realizada pela Datafolha, 86% dos nossos clientes atribuíram nível
de excelência aos nossos serviços. Outro fator que indica a satisfação com a prestação dos nossos
serviços é o nível extremamente baixo de rotatividade dos nossos clientes. Acreditamos que a nossa
reputação elevada entre os nossos clientes deve-se, entre outros fatores, ao atendimento personalizado
prestado por nós de forma a atender às necessidades específicas de cada cliente.
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Nossos contratos com clientes têm como objeto a operação de Planos Odontológicos, de acordo com a
legislação vigente. Os reajustes são baseados no comportamento da Sinistralidade passada e corrigidos
pela inflação do período. Em geral o teto do índice de Sinistralidade pactuado é de 60%. A estrutura
de cada plano contratado é detalhada no respectivo contrato. Normalmente, os contratos têm prazo de
dois a três anos, sendo renováveis automaticamente por iguais períodos, desde que não denunciados
com antecedência mínima de 90 dias do término do período em vigor. Em caso de denúncia, o prazo
de 90 dias seria utilizado para finalizar os atendimentos em curso, sem início de novos tratamentos,
salvo em caso de urgências e emergências. Em caso de inadimplência contratual de qualquer das
partes, o contrato pode ser rescindido imediatamente.
Comercialização e Vendas
Acreditamos que a nossa estratégia de comercialização diversificada resulta em uma vantagem
competitiva, permitindo-nos comercializar nossos produtos a uma faixa maior de grupos em potencial e
de maneira mais eficiente, bem como os nossos diversos canais de distribuição nos proporciona
flexibilidade para satisfazer as necessidades de todo o espectro de clientes.
Comercializamos nossos Planos Odontológicos a empresas e associações por meio de:
•

nossa equipe interna de vendas, composta por 37 funcionários, que atua em âmbito nacional,
com foco em grupos de médio e grande porte, tais como grandes empresas e organizações
comerciais e profissionais;

•

uma rede de corretores independentes que, em geral, vende para empregadores e associações
de menor porte; e

•

alianças estratégicas que estabelecemos com Planos Médico-hospitalares e seguradoras, que
oferecem nossos Planos Odontológicos como benefício adicional aos seus Associados.

As alianças estratégicas que estabelecemos com as operadoras de Planos Médico-hospitalares vão
desde a simples distribuição conjunta de produtos, onde o registro do plano junto à ANS cabe a nós,
até o modelo de “risco assumido”, onde assumimos o risco de planos cujo registro junto à ANS cabe à
Operadora médica parceira. Já as alianças junto às seguradoras têm por objetivo a venda cruzada dos
nossos produtos junto aos clientes corporativos tradicionais dessas seguradoras, que atuam em ramos
diversos, como seguro de vida e automóvel. Essas alianças com Operadoras de qualidade e boa
condição financeira nos permitem atuar indiretamente nos segmentos em que elas focam, como
pequenos negócios, atuações regionais delimitadas e mesmo pessoas físicas (exclusivamente em
contratos de propriedade das aliadas).
A nossa equipe interna de vendas oferece todo nosso leque de produtos, incluindo produtos
personalizados a todos os perfis de clientes, focando principalmente organizações de médio e grande
portes. Essa equipe tem alto nível de qualificação e especialização em Planos Odontológicos, em geral
com muitos anos de experiência no setor dentro e fora da nossa Companhia. O perfil da nossa equipe
interna de vendas permite a atuação de seus membros como consultores de negócios aos clientes,
ajudando-os na definição de necessidades e na melhor alocação de recursos. O amplo conhecimento
por nós acumulado permite à nossa equipe interna de vendas dispor de um banco de dados que
consideramos único no País, com as melhores práticas de recursos humanos e os casos de maior
sucesso para cada tipo de necessidade. Nossa equipe interna de vendas é remunerada de acordo com a
nossa política geral descrita em “- Remuneração” abaixo, sendo que não há comissionamento interno.
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Temos por estratégia atuar com um número limitado de parceiros, corretores, agentes e consultores de
benefícios não exclusivos, procurando operar somente com aqueles com comprovada atuação no setor de
benefícios em geral, e de saúde, em particular, para o segmento corporativo. Nossa política consiste em
oferecer Planos Odontológicos diferenciados aos nossos parceiros de negócios, que contam com uma Rede
Credenciada altamente qualificada, uma boa relação custo-benefício e relacionamento profissional, justo e
transparente, desenvolvido em longo prazo. Para esse grupo, disponibilizamos uma equipe comercial interna
dedicada exclusivamente a atender às suas necessidades, difundindo nosso conhecimento, treinando suas
respectivas equipes e auxiliando no desenho personalizado de produtos. O leque de produtos
disponibilizados a cada parceiro dependerá do perfil de seus clientes e do seu grau de conhecimento do
setor de Planos Odontológicos. Os corretores são nomeados pelos clientes e, na maioria das vezes, são
pagos por nós. Normalmente, existe um comissionamento mensal vitalício em percentual determinado caso
a caso, sobre o faturamento líquido da carteira. Existem também situações onde a implantação do benefício
no cliente é conduzida pelo corretor. Nesses casos, pode ser adicionada uma comissão de agenciamento,
que vem a ser uma parcela única, normalmente sobre o primeiro faturamento do cliente. O
comissionamento cessa, em geral, apenas com a substituição do corretor por parte do cliente.
Adotamos a mesma estratégia de marketing, com adaptações, para os diferentes canais de distribuição que
utilizamos. A mais significativa dessas adaptações refere-se às alianças com operadoras de Planos Médicohospitalares, em que a marca do parceiro está em geral associada à nossa e, nos casos em que o Plano
Odontológico é registrado junto à ANS pelo parceiro, é a marca desse que predomina. Tal situação pode
ocorrer em clientes corporativos de caráter associativo, sobretudo Grupos de Afinidade, com os quais
começamos a desenvolver relações comerciais. Adotamos linhas muito similares de produtos e preços entre os
diversos canais, sendo que produtos mais sofisticados, personalizados e voltados para públicos diferenciados
tendem a ser mais comercializados sob a nossa marca principal. Nossa publicidade normalmente é de caráter
institucional e de relacionamento, dirigida ao nosso público-alvo, sobretudo gestores de recursos humanos.
Além disso, o fato dos nossos clientes serem empresas de destaque em seus setores contribui para o elevado
grau de reconhecimento da nossa marca no mercado brasileiro. Fomos anualmente eleitos empresa “Top of
Mind” pelos profissionais de recursos humanos na categoria Planos Odontológicos desde 2001, até o presente
ano de 2006. A nossa despesa com publicidade e propaganda em 2005 foi de R$2.975 mil, e no período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006 correspondeu a R$2.934 mil.
Temos um Departamento de Monitoramento voltado exclusivamente para a medição do nível de satisfação
dos nossos diversos públicos, principalmente cirurgiões-dentistas, Associados, clientes e colaboradores. Essa
área, gerenciada por profissionais com ampla experiência e formação estatística, tem por missão contratar
institutos de pesquisa de renomada qualificação para realizar pesquisas de satisfação, a exemplo do
Datafolha, contratado para as pesquisas de satisfação realizadas em 2005 e 2006. Este Departamento
também é responsável pela transformação dos dados coletados em informação gerencial e oportunidades
de melhoria para cada área da empresa e cada cliente. O Departamento também contribui para a
formulação e implementação de planos de ação.
Sazonalidade
Nosso modelo de negócios está baseado na cobrança de Mensalidades aos nossos Associados, em
contratos de médio e longo prazo. Dessa forma, a nossa receita não sofre interferências sazonais
relevantes. Entretanto, observamos sazonalidade nos seguintes aspectos do nosso negócio:
•

Crescimento das nossas receitas: nos últimos nove anos temos observado o crescimento das
nossas receitas por meio da celebração de novos contratos, significativamente, no segundo
semestre; e

•

Custos de assistência odontológica: nossos custos assistenciais no primeiro trimestre
normalmente ficam 10% abaixo da média anual por razões diversas, dentre as quais
destacamos o período de férias escolares. Por outro lado, durante os meses de agosto,
setembro e outubro esses custos em geral ficam 7% acima da média anual. Essa sazonalidade
de custos gera um efeito direto em nossos resultados.

116

Atendimento
O nosso atendimento é voltado aos: (i) clientes corporativos e associações, (ii) Associados, e (iii)
cirurgiões-dentistas. As nossas principais estruturas de atendimento são: o Disque OdontoPrev (call
center), o Centro Integrado de Atendimento e as Células Multifuncionais de Atendimento.
O Disque OdontoPrev conta hoje com aproximadamente 110 posições de atendimento, possui modernas
tecnologias especializadas (já implantadas ou em fase de implantação) como gravação, Computer Telephone
Integration (“CTI”), Unidade de Resposta Automática (“URA”) e sistemas de gerenciamento de fluxo, dentre
outras. Também possui uma divisão dinâmica entre atendimento aos Associados, cirurgiões-dentistas e
projetos especiais, podendo promover atendimentos diferenciados e personalizados.
O Centro Integrado de Atendimento é voltado ao atendimento especializado aos nossos clientes
corporativos, Associados e cirurgiões-dentistas. Os assuntos que demandam análise e providência
diferenciada em relação a prática usual adotada pela nossa equipe do Disque OdontoPrev é de
responsabilidade do Centro Integrado de Atendimento. O Centro Integrado de Atendimento é
composto por uma equipe especialmente treinada, que inclui cirurgiões-dentistas, para atender as
demandas dos profissionais da nossa Rede Credenciada, solucionar problemas de natureza clínica dos
Associados e atender às demandas administrativas dos nossos clientes e Associados.
As Células Multifuncionais de Atendimento focam os clientes corporativos e associações. Cada célula é
composta pelos melhores colaboradores de cada área, organizados como uma unidade de negócios, em uma
estrutura não hierárquica, sempre liderados por dois membros da nossa gerência sênior. Cada célula responde
pelos indicadores de sua carteira de clientes, incluindo indicadores econômicos, de crescimento, de retenção,
de qualidade e de satisfação do cliente corporativo e associações e dos Associados. A remuneração variável
dessas células depende do bom desempenho de tais indicadores. Acreditamos que as Células Multifuncionais
de Atendimento têm tido um papel relevante no elevado índice de retenção e satisfação de nossos clientes.
Geograficamente, nosso atendimento está baseado em nosso escritório central, possuindo ramificações nos
escritórios regionais e em nossas Subsidiárias em 6 Estados. Toda essa estrutura de atendimento é gerenciada e
suportada pelo módulo de CRM (Ocorrências) do Dental Care Management System (“DCMS-7”). Acreditamos
que um ambiente profissional com infra-estrutura adequada e confortável é um aspecto fundamental da
satisfação do paciente em geral. Em relação às nossas unidades próprias de atendimento operadas pela Clidec,
cada uma das nossas instalações é construída para ser acolhedora, atraente e convidativa para os pacientes,
além de ser altamente funcional. As nossas instalações odontológicas possuem de 1 a 14 consultórios e
geralmente acomodam cirurgiões-dentistas e especialistas, técnicos em higiene dental (“THDs”), auxiliares de
consultórios odontológicos (“ACDs”), um gerente, recepcionistas e pessoal de apoio.
Auditoria Clínica
A Auditoria Clínica é responsável pela análise de cada caso clínico, composta atualmente por cerca de
30 profissionais especialistas, titulados nas diversas especialidades da odontologia. Tais profissionais
contam com o apoio das nossas ferramentas de tecnologia de informação, que disponibilizam todas as
imagens de cada caso clínico, bem como indicadores de risco clínico e comportamental de cada caso, e
outras análises estatísticas. O auditor foca na análise de cada caso, sem preocupação com o
relacionamento com o cirurgião-dentista credenciado, avaliando a qualidade da técnica empregada, o
seu planejamento e a sua execução. O auditor também procura evidências de desvios nos planos de
tratamento e segue protocolos de controle que visam identificar indícios de fraude. É do acúmulo de
seus julgamentos individuais de cada caso clínico que nossos sistemas de informação classificam a
atuação de cada cirurgião-dentista, auxiliando os Consultores de Campo a melhor gerir as suas redes.
À Auditoria Clínica também compete o processo de reembolso na modalidade de atendimento por livre
escolha. Da mesma forma que nos atendimentos em Rede Credenciada, cabe aos auditores a
verificação documental e clínica de cada solicitação de reembolso. Qualquer pagamento de evento de
tratamento odontológico, seja para o cirurgião-dentista da Rede Credenciada, seja reembolso ao
Associado com plano de livre escolha, só é aceito pelo sistema após a instrução de um auditor clínico
com alçada para tal. O departamento também responde pelo controle de qualidade dos tratamentos
executados nas clínicas próprias ou nas clínicas da nossa subsidiária Clidec.
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Sistemas de Informações Gerenciais
Desde a nossa fundação, temos investido de forma consistente e determinada no desenvolvimento de
uma plataforma tecnológica, um dos diferenciais de nossa liderança no mercado brasileiro de Planos
Odontológicos. Acreditamos que, como resultado destes 19 anos de investimento contínuo,
construímos uma plataforma tecnológica exclusiva no mercado nacional. Fomos a primeira Operadora
de saúde no Brasil a possuir, em escala total e em plataforma aberta, o prontuário virtual de nossos
Associados disponibilizado através da internet, que foi inaugurado durante as Olimpíadas de Sydney,
objetivando suporte aos atletas olímpicos brasileiros. Também fomos uma das primeiras companhias a
utilizar a digitalização integral das imagens diagnósticas e demais documentos clínicos de todos os
tratamentos executados em nossos pacientes. Também temos desenvolvido sistemas proprietários de
medição de riscos clínicos e comportamentais de Associados e cirurgiões-dentistas.
O principal resultado desse esforço é a plataforma conhecida por DCMS-7, sistema proprietário com
registro junto ao INPI, e da ferramenta de internet, o Portal OdontoPrev, os quais integram, dentre
outras, as seguintes funcionalidades:
•

CRM: conhecido também como “Ocorrências”, registra e classifica todas as situações possíveis
envolvendo a nossa Companhia e os nossos cirurgiões-dentistas, Associados e clientes,
controlando o fluxo de trabalho e competências para a solução de cada caso;

•

Administrativo: controla os cadastros de Associados e clientes, elegibilidade de Associados
e planos, preços, faturamento, fatores moderadores, dentre outros recursos;

•

Clínico: registra e disponibiliza todos os eventos clínicos e suas respectivas imagens, controla
o fluxo de trabalho da liquidação de eventos e análise de contas com uso de ferramentas
de medição de risco;

•

Produção: captura, compressão e tratamento de imagens clínicas e diagnósticas com hardware
e software proprietários, digitalização de documentos clínicos com apoio de tecnologia OCR
(Optical Character Recognition);

•

Operações: registro da Rede Credenciada, pagamentos aos cirurgiões-dentistas, logística
e distribuição da rede, controle de compras e distribuição de suprimentos odontológicos,
controle de agenda, determinação dos riscos profissionais;

•

Comercial: ferramentas de apoio a parceiros comerciais,
e acompanhamento individual de cada plano, cliente ou Associado;

•

Jurídico: controle dos principais contratos e demandas;

•

Regulatório: atendimento às demandas da ANS; e

•

BI (Inteligência de Negócios): data warehouse com diversos relatórios e análises para todos os
públicos, com foco em gestão de saúde.

formação

de

preço

Aperfeiçoamos permanentemente os nossos sistemas de hardware e software para: (i) aumentar a
nossa capacidade de intercâmbio eletrônico com os nossos públicos; (ii) otimizar a capacidade dos
sistemas de suportar nossa flexibilidade, garantindo ganhos de escala; (iii) aumentar a integração entre
os nossos sistemas de informações gerenciais e nossos respectivos softwares de contabilidade; (iv)
aprimorar a capacidade estatística e analítica relativa a vários aspectos das nossas atividades; e (v)
promover outras mudanças tecnológicas para aprimorar a eficiência dos nossos sistemas. Planejamos
introduzir novas tecnologias de voz e dados e aumentar o uso de métodos eletrônicos de cobrança,
adesão e manutenção de elegibilidade contínua entre grupos de empregadores e cirurgiões-dentistas
credenciados. Acreditamos que essas etapas nos auxiliarão a limitar aumentos na equipe de
funcionários no futuro e a eficácia e a eficiência de suas operações administrativas.
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Concorrência
Operamos em um ambiente altamente competitivo, concorrendo com outras empresas que oferecem
Planos Odontológicos, com benefícios similares aos nossos. Também concorremos com diversas
empresas do setor de assistência à saúde, incluindo, principalmente, as maiores Operadoras de seguro
saúde, de Planos Médico-hospitalares, cooperativas odontológicas, entidades filantrópicas, além de
outras Operadoras odontológicas exclusivas.
Os principais fatores competitivos neste setor incluem: (i) qualidade e confiabilidade dos serviços
prestados; (ii) a qualificação, distribuição e acessibilidade da Rede Credenciada; (iii) uma boa relação
custo benefício; (iv) a tecnologia que suporta a operação, melhora a comunicação e a gestão e
desburocratiza o uso dos serviços; e (v) as equipes e estruturas de suporte e atendimento.
Acreditamos ter vantagens competitivas neste setor pois: (i) temos economia de escala e alto potencial de
crescimento; (ii) temos uma carteira de clientes diversificada e de qualidade; (iii) oferecemos Planos
Odontológicos de qualidade e personalizados; (iv) desenvolvemos uma plataforma própria de tecnologia da
informação avançada; e (v) um time de profissionais experiente e especializado no setor.
De acordo com a ANS, temos sido a operadora de Planos Odontológicos líder no Brasil desde 2000,
com participação do mercado total de cerca de 17,6% em junho de 2006, e no sub-segmento de
Odontologia de Grupo de aproximadamente 28,3%, ambos por número de Associados. Nossos
principais concorrentes são: (i) Bradesco Saúde S.A., subsidiária do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco
Saúde”), seguradora com foco em Planos Médico-hospitalares e a maior Operadora médica do País; (ii)
Interodonto, empresa especializada em odontologia pertencente ao grupo Intermédica, uma das
maiores Operadoras médicas do País; e (iii) OdontoSystem, empresa regional com foco na região
Nordeste do Brasil.
A tabela abaixo apresenta a nossa posição de liderança e alguns dos nossos principais concorrentes,
considerando o número de associados, de acordo com os últimos dados divulgados pela ANS no
Cadastro de Beneficiários em Agosto de 2006:
Operadoras(1)
Odontoprev S.A. .............................................................................................
Interodonto - Sistema de Saúde Odontológica S/C Ltda.(3) .................................
Odonto System Serv. Odont. Dist. e Repres. Ltda. .............................................
Dentalcorp Assistência Odontológica Internacional Ltda ...................................
Associl Assessoria de Saúde em Odontologia ao Com. e Ind Ltda. ....................
Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica. ........................................
Odonto Empresa Convênios Dentários Ltda ......................................................
Gama Odonto S.A. .........................................................................................
Uniodonto de Curitiba Cooperativa Odontológica ............................................
Plano de Assistência Odontológica Ltda – EPP. ..................................................

Número de Associados
(mil)
(2)
1.341
629
289
180
179
160
137
124
115
112

(¹)

A seguradora Bradesco Saúde é uma de nossas principais concorrentes. A seguradora Bradesco Saúde não divulga informações
individualizas de seus associados dos Planos Odontológicos dos seus associados de seus Planos Médico-hospitalares, razão pela
qual a tabela acima não inclui a Bradesco Saúde.
(²)
Considera a somatória dos nossos próprios Associados e dos Associados dos nossos aliados operadores de Planos Médico-hospitalares.
(³)
Empresa do grupo Intermédica Sistema de Saúde S.A.

Ainda de acordo com a ANS, em junho de 2006 fomos a terceira maior Operadora de saúde no Brasil,
considerando-se todos os ramos, por número de beneficiários, com participação de mercado de cerca
de 2,8%, atrás apenas da seguradora Bradesco Saúde e da Intermédica.

119

Contratos Relevantes
Os contratos relevantes para o desenvolvimento das nossas atividades são: (i) contratos de operação de
Planos Odontológicos, celebrados com diversos tipos de clientes corporativos; (ii) contratos de
prestação de serviços de consultório odontológico, celebrados entre a Clidec e clientes contratantes de
consultórios exclusivos de atendimento; (iii) contratos de prestação de serviços de administração e back
office, celebrados com operadores de saúde contratantes que oferecem os nossos produtos; (iv)
contratos de credenciamento e manual do credenciado, celebrado com os cirurgiões-dentistas e clínicas
da Rede Credenciada, descrevendo em detalhes todas as normas e políticas operacionais; e (v)
contratos de parceria e aliança comercial, celebrados com as Operadoras de saúde, nossas aliadas
comerciais, regulando as relações comerciais e estratégicas entre nós e tais companhias.
Não temos contratos relevantes que não sejam diretamente relacionados com as nossas atividades
operacionais, inclusive contratos com fornecedores.
Ativos
Nós e as nossas Subsidiárias não somos proprietários de nenhum imóvel de nosso uso, sendo que
alugamos todos os escritórios executivos e clínicas odontológicas que ocupamos. Acreditamos que as
nossas instalações existentes sejam adequadas aos nossos níveis de operações atuais e planejados.
A tabela abaixo apresenta as principais propriedades que atualmente alugamos.
Imóveis
Al. Juruá, n.º 149, 3º andar – Barueri – SP

Aluguel/mês
(R$ mil)
5,0

Al. Tocantins, n.º 125, cjs. 1401, 1402, 1501, 1502,
3101, 3102, 3401, 3402, 3501 e 3502 –
Barueri – SP

107,4

R. Bela Cintra, n.º 967, cj 71
São Paulo – SP

Prazo de Locação
Indeterminado
• 1/02/2006 a 31/01/2010 para os cjs.
1401, 1402, 1501 e 1502
• 01/05/2006 a 30/04/2010 para os cjs.
3401, 3402, 3501, 3502, 3101 e 3102

9,7

Indeterminado

Av. Brasil, n.º 888, 14º e 15º andares –
Belo Horizonte - MG

18,0

Indeterminado

R. Paraíba, n.º 330, 19º andar –
Belo Horizonte – MG

12,8

Indeterminado

R. Portinari, n.º 27, salas 801 a 803 e 901 a 907 –
Vitória – ES

10,7

Indeterminado

Seguro
Mantemos apólices de seguro com as principais seguradoras brasileiras, dentre elas Royal & SunAlliance
Seguros (Brasil) S.A. e Real Seguros ABN AMRO. Nossas apólices de seguro cobrem todos os riscos
potenciais existentes relativos a incêndio, furto e roubo de bens e lucros cessantes e são válidas até
setembro e dezembro de 2006. No momento não possuímos seguro de responsabilidade civil. Nossa
administração acredita que a cobertura de seguro que possuímos é adequada aos padrões do setor no
Brasil e que não teremos qualquer dificuldade em renovar nenhuma apólice de seguro.
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Meio Ambiente
Não desenvolvemos atividades que causam impacto ao meio ambiente, nos termos da Lei n.º 6.938, de
31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. No entanto, mantemos
desde 2003 o “Projeto Apoena”. Pretendemos, por meio do “Projeto Apoena”, conscientizar tanto os
nossos colaboradores internos e respectivos familiares, quanto os nossos colaboradores externos,
principalmente os integrantes da nossa Rede Credenciada, sobre ações que visam minimizar os seus
impactos no meio ambiente.
Além de campanhas voltadas à economia do uso de energia elétrica e da conscientização sobre a
coleta seletiva, celebramos, em 4 de abril de 2005, importante parceria com a Faculdade de
Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, cujo objetivo é o desenvolvimento e a
implantação do sistema de recuperação do amálgama, material utilizado largamente em tratamentos
odontológicos.
Não aderimos expressamente a padrões internacionais relativos à proteção ambiental.
Gestão do Risco
É cada vez mais comum que os cirurgiões-dentistas credenciados possuam seguro contra responsabilidade civil
profissional. Dado o sucesso de nossos sistemas de qualidade e da qualificação de nossa Rede Credenciada, até
o momento, as ações dessa natureza contra nós não são relevantes, o que, no nosso julgamento tem
dispensado a contratação de seguro com essa finalidade até a presente data.
Propriedade Intelectual
Somos proprietários, no Brasil, de várias marcas para a condução de nossas atividades. As nossas marcas
mais importantes são: OdontoPrev, Unidont e Clidec. Acreditamos que nossas atividades dependam dessas
marcas, em razão da forte reputação que construímos no decorrer dos anos. Temos também registrada
junto ao INPI a propriedade intelectual do nosso software de gestão de planos, conhecido como DCMS-7.
Empregados
A tabela abaixo demonstra o perfil dos nossos empregados e das nossas Subsidiárias em 31 de dezembro de
2003, 2004 e 2005 e em 30 de setembro de 2005 e de 2006:
Em 31 de dezembro de

Em 30 de setembro de

2003

2004

2005

2005

2006

Administrativo............................
Operacional ...............................

321
214

335
177

396
175

399
173

475
170

Total .........................................

535

512

571

572

645

Em 30 de setembro de 2006, tínhamos 475 empregados da área administrativa e 170 em nossas
clínicas odontológicas próprias, sendo que 73% dos nossos empregados são mulheres, 80% têm
menos de 40 anos de idade, 37% são graduados e 8% são pós-graduados.
A contratação de cada empregado é submetida previamente ao nosso Departamento de Recursos Humanos
e ao nosso Diretor Presidente, a quem compete decidir pela contratação. A contratação de qualquer
membro da nossa alta administração é submetida previamente ao nosso Conselho de Administração.
Os custos com a contratação de novos empregados estão incluídos no nosso orçamento anual.
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Temos programas obrigatórios de treinamento técnico e sessões opcionais de treinamento geral,
inclusive relacionadas à motivação e liderança. Nossos programas de treinamento técnico são
relacionados às atividades pertinentes de cada área. Acreditamos que os altos níveis de produtividade
alcançados em nossas prestações de serviços e nossa reputação de atendimento ao cliente de
qualidade superior podem ser em grande parte atribuídos à ênfase que damos ao treinamento
contínuo dos nossos empregados. Os custos com desenvolvimento e treinamento de empregados estão
incluídos no nosso orçamento anual. Não concedemos benefícios relacionados à educação de nível
superior aos nossos empregados.
Os benefícios proporcionados a todos os nossos empregados são: assistências médica e odontológica,
seguro de vida, auxílio alimentação e para a compra de medicamentos, despesas com estacionamento
e auxílio-refeição, transporte, auxílio-creche e demais benefícios provenientes de acordos e convenções
coletivas de trabalho. Além disso, os membros da nossa alta administração têm à disposição carro para
uso profissional. Os benefícios concedidos aos nossos empregados são extintos com o término da
relação de emprego.
Remuneração
A nossa política de remuneração é baseada em pesquisas de mercado, com base nas quais verificamos
as práticas salariais vigentes para cada cargo. Além disso, oferecemos um programa de participação
nos lucros e resultados a todos os nossos empregados, que está relacionado às avaliações das equipes e
à avaliação anual individual do empregado.
A participação dos empregados nos nossos lucros e resultados varia de 1 a 8 salários mensais e
baseia-se no êxito dos objetivos previamente determinados, entre eles, os lucros auferidos no
exercício social, a produtividade dos nossos empregados, o nosso crescimento e a avaliação de
satisfação dos nossos clientes. Esta participação é determinada por meio de instrumentos coletivos
de trabalho celebrados com as entidades sindicais representativas e por meio de plano específico de
participação nos lucros. A remuneração dos membros da nossa alta administração é determinada
pelo nosso Conselho de Administração.
No momento, não possuímos empregados sindicalizados, sendo que o Sindicato Único dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região - SUEESSOR representa a
nossa principal categoria na celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho. O SINOG Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo é o nosso sindicato patronal. Em regra, o
SINOG – Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo negocia anualmente com os dois
sindicatos acima convenções coletivas de trabalho aplicáveis aos nossos empregados. A convenção
coletiva de trabalho mais recente foi celebrada em 19 de julho de 2006, prevendo reajuste salarial de
3% a ser pago sobre os salários vigentes em 30 de abril de 2006, em duas parcelas iguais, sendo 1,5%
em fevereiro de 2007 e 1,5% em março de 2007.
Acreditamos que o nosso relacionamento com os nossos empregados e sindicatos seja bom. Nunca
tivemos greves. Fomos considerados em 2005 e em 2006, pelas revistas Exame e Você S/A e pelo Great
Place to Work Institute/Revista Época, uma das “Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil”.
Contingências Judiciais e Administrativas
Em 30 de setembro de 2006, nós e a Clidec éramos parte em processos judiciais e administrativos,
de natureza tributária, cível e trabalhista, oriundos do curso normal dos nossos negócios no valor
total de R$4.874 mil.
As Práticas Contábeis Adotadas no Brasil exigem que mantenhamos reservas em virtude de perdas prováveis
e que efetuemos a provisão quando, na opinião de nossos advogados externos, um resultado desfavorável é
provável e que a respectiva perda possa ser estimada com suficiente segurança.
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Nesse sentido, mantemos provisões em nossos balanços patrimoniais referentes às perdas possíveis
decorrentes de litígios, sendo que a definição da quantia a ser provisionada (50% da contingência em
caso de processos cíveis e trabalhistas e 100% em caso de processos tributários, considerando-se,
inclusive, os valores depositados judicialmente) baseia-se nos valores envolvidos nos processos,
conforme avaliação dos advogados externos responsáveis por cada processo, e também em decisões
judiciais que já tenham sido proferidas sob o mesmo objeto, valores esses que poderão acarretar efeito
relevante e adverso na nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais.
Em 30 de setembro de 2006, as nossas provisões para os processos judiciais e administrativos eram de
R$2.950 mil, dos quais R$2.695 mil referiam-se aos processos tributários e R$255 mil referiam-se aos
processos cíveis e trabalhistas. Acreditamos que as nossas provisões para os nossos processos judiciais e
administrativos são suficientes para atender prováveis perdas, os quais não representam um efeito
material adverso na nossa situação financeira e/ou em nossos resultados operacionais, considerados
individual ou conjuntamente.
A nossa Companhia encontra-se submetida a procedimento de fiscalização pelo qual se objetiva
averiguar, em relação ao ano-calendário de 2002, a sua escrituração contábil e fiscal, em relação ao
IRPJ. Esse processo de fiscalização está relacionado a procedimento investigatório, que segundo
assessores externos da nossa Companhia não deve acarretar em qualquer sanção ou penalidade para a
nossa Companhia, seus administradores e/ou acionistas.
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL
Em 2005, as ações sociais desenvolvidas por nós, agrupadas sob a denominação “Ação Amigos do
Futuro”, foram ampliadas para outros Estados de forma representativa, onde destacamos São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Por meio dessas ações levamos a
cerca de 56.000 pessoas, que vivem em comunidades de baixa renda, noções de higiene bucal e
realizamos 9.180 atendimentos odontológicos.
Nosso apoio envolve a instalação e/ou manutenção de consultórios para a assistência odontológica à
comunidade local, o apoio financeiro e/ou ações de prevenção permanente realizadas com o apoio de
450 voluntários.
As instituições apoiadas por nós são: Associação Profissionalizante da Bolsa de Mercadorias e de
Futuros; Instituto Ronald McDonald; Casa Hope; Projeto Mais Vida (em parceria com a Unilever);
Fundação Gol de Letra; APAE São Paulo; Associação de Ballet para Cegos Fernanda Bianchini;
Associação Comunitária Despertar; Liga das Senhoras Católicas; e Clube da Turma M’Boi Mirim.
Relacionamos a seguir os nossos principais projetos sociais:
•

Programa de Atendimento Continuado (“PAC”): o PAC dedica-se integralmente à saúde
bucal de crianças e adolescentes de comunidades carentes, de forma permanente e
continuada, por meio da nossa Rede Credenciada. Em 2005, 3.170 crianças, jovens e
adolescentes estavam inscritos no programa. Nesta data contávamos com os seguintes
parceiros: APAE São Paulo; Associação Comunitária Despertar Creche e Profissionalização;
Fundação Gol de Letra (Projeto “Virando o Jogo São Paulo” e Projeto “Dois Toques Niterói”);
Clube da Turma M´Boi Mirim Jardim Ângela; Casa Ronald McDonald; Educandário Dom Duarte
da Liga das Senhoras Católicas; AABB; Marriott; e Projeto Formare (desenvolvido em parceria
com a Asea Brown Boveri, ATL, Videolar e Lear);

•

Projeto Mais Vida: campanha de prevenção para mais de 5.300 crianças e adolescentes e
preparação de 350 agentes sociais para atuar na prevenção, por meio de visitas a todas as
residências da cidade de Araçoiaba, no Estado de Pernambuco; e

•

APAE São Paulo: patrocínio ao evento “Noite da Sorte” e patrocínio Master para a Copa de
Golfe APAE de São Paulo OdontoPrev.
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ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o nosso Estatuto Social, somos administrados por um Conselho de Administração que
deve ser composto por, no mínimo, 5 membros e, no máximo, por 7 membros, e por uma Diretoria
que deve ser composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 membros. Nosso Estatuto Social prevê um
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5
membros efetivos e igual número de suplentes, devendo ser instalado a pedido dos nossos acionistas.
Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração é responsável pelo estabelecimento das nossas políticas estratégicas
gerais e, dentre outras atribuições, é responsável pelo estabelecimento de nossas políticas comerciais
gerais, por eleger os nossos diretores e fiscalizar a gestão dos mesmos. Atualmente, nosso Conselho de
Administração é composto por 7 membros. O Conselho de Administração reúne-se ordinariamente a
cada mês ou sempre que necessário, conforme convocação do presidente.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação
ordinária de nossa emissão, podendo residir no Brasil ou no exterior e devendo ser eleito pelos titulares
de nossas ações ordinárias reunidos em Assembléia Geral. Ainda de acordo com a Lei das Sociedades
por Ações, o membro do Conselho de Administração está proibido de votar em qualquer assembléia,
ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de interesses
com a Companhia.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas de companhias abertas que detiverem em
conjunto ações ordinárias representativas de, no mínimo, 15% do nosso capital social por, no mínimo,
três meses, têm o direito de eleger um membro do nosso Conselho de Administração.
O mandato dos membros do nosso Conselho de Administração é de 2 anos, unificado, com direito à
reeleição. Nosso Estatuto Social não determina idade para aposentadoria compulsória dos nossos
conselheiros. O mandato atual dos membros do Conselho de Administração da Companhia termina em
28 de junho de 2008. Na hipótese de haver Controle Difuso, os membros do Conselho de
Administração poderão ser eleitos, uma única vez, com mandato unificado de até 3 anos, nos termos
do Regulamento do Novo Mercado.
Cumpre ressaltar que o Regulamento do Novo Mercado sofreu recentemente algumas alterações que
passaram a vigorar a partir de 6 de fevereiro de 2006, dentre as quais destacamos a disposição que
estabelece que pelo menos 20% dos membros do Conselho de Administração da Companhia sejam
Conselheiros Independentes.
A tabela a seguir indica o nome, idade, cargo, data de eleição e mandato dos atuais membros do nosso
Conselho de Administração, e é acompanhada de uma breve descrição biográfica de cada um dos atuais
conselheiros:
Nome
Luiz Francisco Novelli Viana
Randal Luiz Zanetti
Chu Chiu Kong
Eduardo Augusto Buarque de Almeida
Eduardo de Toledo*
Patrick Jacques Albert Ledoux
César Suaki dos Santos*

Idade
56
42
51
66
41
42
43

Cargo
Presidente do Conselho
Vice-Presidente do Conselho
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

* Conselheiros Independentes.
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Eleição
28/6/2005
28/6/2005
28/6/2005
28/6/2005
28/6/2005
28/6/2005
31/5/2006

Mandato
28/6/2008
28/6/2008
28/6/2008
28/6/2008
28/6/2008
28/6/2008
28/6/2008

Luiz Francisco Novelli Viana. Presidente do Conselho de Administração. Luiz Francisco é formado em
Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em
São Paulo, com MBA (Master in Business Administration) pela Universidade de Harvard. Fundou o
Banco de Investimentos BHM/Arlabank, vendido ao Grupo AGF. Foi o principal executivo da HM até
1989, tendo participado da fundação de empresa de crédito ligada ao grupo. É sócio-fundador e
Presidente da TMG Participações Ltda., empresa gestora do Fundo TMG. É Presidente e fundador da
MVA Participações S.A., holding atuando nas áreas de desenvolvimento imobiliário, alocação de ativos
financeiros, reestruturação de empresas e private equity e Presidente do Conselho do CEPE-FGV
(Centro de Estudos de Private Equity da Fundação Getúlio Vargas). Endereço comercial: Rua Joaquim
Floriano, nº 72, cj. 93, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil.
Randal Luiz Zanetti. Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. Randal é
formado em Odontologia pela Universidade de São Paulo. Foi membro da Comissão de Convênios e
Credenciamentos do Conselho Regional de Odontologia, Professor Assistente do Departamento de
Prótese da Universidade Cidade de São Paulo de 1986 a 1995 e Primeiro Secretário da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas. É membro da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e membro efetivo da SBRO - Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral. Sóciofundador da Odontoprev S.A., é membro da Diretoria da Companhia desde 1987. Endereço comercial:
Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil.
Chu Chiu Kong. Membro Efetivo do Conselho de Administração. Chu é formado em Administração de
Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Fundou e foi Diretor-Gerente da Oriente Comercial
Ltda., uma rede de varejo de confecções. Também foi Diretor e Vice-Presidente da Vila Romana S.A. e auditor
da Arthur Andersen & Co. É membro da TMG Participações Ltda., empresa gestora do Fundo TMG. Endereço
comercial: Rua Joaquim Floriano, nº 72, cj. 93, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil.
Eduardo Augusto Buarque de Almeida. Membro Efetivo do Conselho de Administração. Eduardo é
formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas em São Paulo, com Master of Science em Administração pela Southern Illinois
University. Entre as funções desempenhadas no passado, destacam-se a de Diretor-Superintendente da
DAKO S.A., Diretor da então Casa Anglo-Brasileira S.A. (Mappin), Diretor da São Paulo Alpargatas S.A.
e executivo de marketing da Anderson Clayton S.A. É membro da TMG Participações Ltda., empresa
gestora do Fundo TMG. É também membro do conselho da CEPE-FGV e Professor da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, lecionando cursos de pósgraduação nas áreas de Marketing e de Globalização. Endereço comercial: Rua Joaquim Floriano, nº 72,
cj. 93, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil.
Eduardo de Toledo. Membro Efetivo do Conselho de Administração e conselheiro independente para
fins das regras estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado. Eduardo é formado em Engenharia de
Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e em Economia, pela Faculdade de
Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Cursou o International Executive Program da
INSEAD, em Fontainebleau, França. Ministrou, durante 4 anos, a disciplina de Introdução à
Contabilidade e Custos pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Universidade de São Paulo. Atua no
Grupo Ultra desde 1987, chegando a responsável pela Tesouraria, em 1996. Foi Diretor de
Administração e Controle da Oxiteno S.A. Assumiu a Diretoria Superintendência da Ultracargo em
2003. É Diretor da Ultrapar Participações S.A. Endereço comercial: Avenida Brigadeiro Luíz Antônio, n.º
1.343, 4º andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil.
Patrick Jacques Albert Ledoux. Membro Efetivo do Conselho de Administração. Patrick é formado em
Administração de Empresas e Economia pela Universidade de Liège, Bélgica. Foi Diretor de M&A do
BankBoston no Brasil, Diretor de Reestruturação Financeira do Banco Chase Manhattan no Brasil e
Diretor de M&A do Banco Francês e Brasileiro - Crédit Lyonnais. É membro da TMG Participações
Ltda., empresa gestora do Fundo TMG. Endereço comercial: Rua Joaquim Floriano, nº 72, cj. 93, na
cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil.
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César Suaki dos Santos. Membro Efetivo do Conselho de Administração e conselheiro independente
para fins das regras estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado. César é formado em Engenharia
de Produção pela Universidade de São Paulo, com Mestrado em Administração de Empresas pela
Universidade de São Paulo. Comandou uma unidade de negócios do Grupo Ultra e foi responsável
pelas áreas de compras e logística do Grupo Martins. Ex-membro da Diretoria da Companhia Brasileira
de Distribuição, recentemente nomeado Diretor-Geral da Martins Atacadista. Endereço comercial: Rua
Jataí, n.º 1.150, na cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, Brasil
O nosso Conselho de Administração é composto atualmente de 7 (sete) membros, sendo que 2 (dois),
dentre os Srs. Luiz Francisco Novelli Viana, Chu Chiu Kong, Eduardo Augusto Buarque de Almeida e
Patrick Jacques Albert Ledoux, deverão renunciar até a publicação do Anúncio de Início, sendo todavia
respeitado o critério mínimo de 5 (cinco) membros, bem como o requisito de 20% de Conselheiros
Independentes do Regulamento do Novo Mercado.
Ademais, nos termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2006, foi definido
que a partir da data do Anúncio de Início, o Sr. Eduardo de Toledo passará a ocupar o cargo de
Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Diretoria
Nossos Diretores são os nossos representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração
cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo
Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da nossa Diretoria deve ser residente no
País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos cargos do Conselho de
Administração poderão ser preenchidos por membros da Diretoria.
Os Diretores são eleitos pelo nosso Conselho de Administração com mandato de 3 anos, podendo ser
reeleitos e destituídos a qualquer tempo.
Atualmente, a nossa Diretoria é formada por 6 membros, eleitos nas reuniões do Conselho de
Administração realizadas em 4 de outubro de 2004 e 24 de maio de 2006, com mandato até outubro
de 2007. Segundo nosso Estatuto Social, nossa Diretoria poderá ser composta por no mínimo 3 e no
máximo 6 membros.
A nossa Diretoria de Relações com Investidores está localizada na cidade de Barueri, no Estado de São
Paulo, na Alameda Tocantins, n.º 125, 34º andar. O responsável por esta Diretoria é o Sr. José Roberto
Borges Pacheco, eleito Diretor de Relações com Investidores na reunião do nosso Conselho de
Administração realizada em 24 de maio de 2006.
A tabela abaixo indica o nome, idade, cargo, data de eleição e mandato de cada um dos nossos
diretores, e é acompanhada de uma breve descrição biográfica de cada um deles.
Nome
Randal Luiz Zanetti
Amauri José Junqueira
Ruy Francisco de Oliveira
Renato Velloso Dias Cardoso
José Maria Benozatti
José Roberto Borges Pacheco

Idade
42
45
45
44
53
45

Cargo
Diretor Presidente
Diretor Administrativo-Financeiro
Diretor de Operações
Diretor de Desenvolvimento de Mercado
Diretor Clínico
Diretor de Relações com Investidores
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Eleição
04/10/2004
04/10/2004
04/10/2004
04/10/2004
24/05/2006
24/05/2006

Mandato
04/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
04/10/2007

Apresentamos, abaixo, breve descrição curricular, com destaque para as principais ocupações de nossos
diretores que não fazem parte do nosso Conselho de Administração:
Amauri José Junqueira. Diretor Administrativo-Financeiro. É formado em Ciências Contábeis pela
Universidade de São Paulo, com MBA em Gestão Financeira e Atuarial pela Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo. Atuou na Vila Romana S.A., onde ocupou os cargos de
Gerente Geral, Controller e Gerente de Contabilidade. Foi Diretor Financeiro da AMESP Saúde Ltda. e
também Diretor Geral da Sidewalk. É membro da Diretoria da Companhia desde 1998. Endereço
comercial: Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil.
Ruy Francisco de Oliveira. Diretor de Operações. Ruy é formado em Odontologia pela faculdade de
Odontologia da Universidade de Taubaté, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas em São Paulo. Lecionou como Professor
Assistente a Disciplina de Prótese da Faculdade de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo no
período de 1986 a 1992. Atuou como dentista autônomo entre 1985 e 1998. Desde 1987 é sócio e
membro da Diretoria da Companhia, sendo responsável pela área Clínico-Operacional. Endereço comercial:
Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil.
Renato Velloso Dias Cardoso. Diretor de Desenvolvimento de Mercado. Renato é formado em Odontologia
pela Universidade Cidade de São Paulo. Foi Professor da UNICID e da Escola de Aperfeiçoamento Profissional
da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), onde também atuou como membro do Conselho
Deliberativo e Tesoureiro. É sócio-fundador da Companhia, integrando desde 1987 o seu quadro
administrativo, tendo sido responsável pela área Clínico-Operacional. Atualmente coordena a área de
Desenvolvimento de Mercado. Endereço comercial: Alameda Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de
Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil.
José Maria Benozatti. Diretor Clínico. José Maria é formado em Odontologia pela Universidade
Bandeirante. Foi sócio e fundador da Unidont, sociedade adquirida pela Companhia em 1999 e
incorporada pela Companhia em 2000. Desde 2000 é sócio da Companhia e em 2006 passou a
integrar a Diretoria da Companhia, sendo responsável pela área Clínica. Endereço Comercial: Alameda
Tocantins, n.º 125, 15º andar, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, Brasil.
José Roberto Borges Pacheco. Diretor de Relações com Investidores. Pacheco é formado em Economia pela
Universidade Nacional de Brasília, com pós-graduação pela Stockholm School of Economics, Suécia, e
mestrado em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação
Getúlio Vargas. Atuou na Caemi Mineração e Metalurgia S.A., Banco ABN-Amro e Gol Linhas Aéreas S.A. em
funções relacionadas a finanças corporativas, tesouraria e relações com investidores. Endereço Comercial:
Alameda Tocantins, n.º 125, 34º andar na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo.
Para informações sobre os contratos existentes entre os nossos administradores e a nossa Companhia,
veja a seção “Operações com Partes Relacionadas”.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração
e da auditoria externa da companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos
administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.
Nosso Conselho Fiscal não é permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social caso
haja requisição por parte de certo número de acionistas, como descrito abaixo. Sempre que instalado,
será constituído de três a cinco membros efetivos e suplentes em igual número. Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o Conselho Fiscal poderá ser
instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações
ordinárias, com mandato até a primeira assembléia geral ordinária seguinte à sua instalação. Ademais,
acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das ações ordinárias, também têm direito de
eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente.
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O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria
ou do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo,
tampouco um cônjuge ou parente dos nossos administradores. Além disso, a Lei das Sociedades por
Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10%
da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e
participações nos lucros e resultados.
Atualmente não temos Conselho Fiscal em funcionamento.
Ações de Titularidade dos Administradores
A tabela abaixo indica o nome, o cargo, a quantidade de ações e o percentual (em relação ao total de
nossas ações) detido por cada um dos nossos administradores, na data deste Prospecto.

Administrador
(1)
Luiz Francisco Novelli Viana
(2)
Randal Luiz Zanetti
Chu Chiu Kong
Eduardo Augusto Buarque de Almeida
Patrick Jacques Albert Ledoux
Eduardo de Toledo
César Suaki dos Santos
José Roberto Borges Pacheco
Amauri José Junqueira
Renato Velloso Dias Cardoso
Ruy Francisco de Oliveira
José Maria Benozatti
Total

Cargo
Presidente do Conselho de Administração
Vice-Presidente do Conselho de
Administração e Diretor Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Diretor de Relações com Investidores
Diretor Administrativo Financeiro
Diretor de Desenvolvimento de Mercado
Diretor de Operações
Diretor Clínico

Quantidade de
Ações Ordinárias
93.450

Percentual do
Total de Ações
(%)
0,5

2.090.000
93.450
93.450
93.450
32.970
1
21.000
393.270
368.550
279.630
3.559.221

11,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,1
2,1
1,9
1,5
18,9

(1)

Além das ações diretamente detidas, o Sr. Luiz Francisco Novelli Viana também detém uma participação de aproximadamente 7,3% no capital
social da nossa Companhia, por meio de sua participação indireta na Mariscal.
(2)
Além das ações diretamente detidas, o Sr. Randal Luiz Zanetti também detém, indiretamente, 3.337.809 ações da nossa Companhia por meio de
sua participação na ZNT.

Comitê de Remuneração de Rede
Temos um Comitê de Remuneração de Rede que tem por objetivo analisar as solicitações de aumento
da remuneração dos cirurgiões-dentistas da nossa Rede Credenciada que sejam diferentes da nossa
política de reajuste geral. Tal Comitê é composto pelos seguintes órgãos: (i) Presidência; (ii)
Departamento Operacional; e (iii) Departamento Clínico. A Presidência tem a função de analisar os
casos apresentados, deliberando sobre a procedência ou improcedência do aumento solicitado,
atuando como mediador em cada caso.
O Departamento Operacional é responsável pela análise individual do cirurgião-dentista credenciado à
nossa rede, com base em seus indicadores econômicos, com o propósito de aferir se o aumento
solicitado é justo.
O Departamento Clínico é responsável pela análise da viabilidade do aumento solicitado, considerando
a compatibilidade de tal aumento com o nosso orçamento e o seu impacto sobre o valor final dos
repasses mensais feitos à nossa Rede Credenciada.
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Remuneração
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o nosso Estatuto Social, compete aos nossos acionistas,
reunidos em assembléia geral, fixar a remuneração anual, de modo global ou individualizado, dos
membros do nosso Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, se instalado.
Na assembléia geral ordinária e extraordinária, realizada em 31 de março de 2006, foi fixada a remuneração
global anual dos nossos administradores em até R$3.080.000,00, para o exercício social de 2006. No
exercício social de 2005, a remuneração global dos nossos administradores foi de R$157.800,00.
Plano de Opção de Compra de Ações
Até a presente data, não possuímos plano de opção de compra de ações. Entretanto, o nosso Estatuto
Social prevê a possibilidade de criação de tal plano e nossa Administração, em observância às melhores
práticas de governança corporativa, desenvolve estudos visando submeter uma proposta à nossa
Assembléia Geral.
A nossa Companhia, como futura participante do Novo Mercado da BOVESPA, acredita que a
implantação de um plano de opção de compra de suas ações ordinárias se constituirá em mais um
elemento de alinhamento de interesses de seus acionistas com a Administração da Companhia.
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS VENDEDORES
Principais Acionistas
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações ordinárias de nossa emissão na data
deste Prospecto, por cada um dos nossos acionistas titulares de 5,0% ou mais das nossas ações
ordinárias e por todos os membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria como um
grupo, indicando suas respectivas participações antes e depois da Oferta, sem levar em conta o
exercício da Opção de Lote Suplementar.
Ações Ordinárias antes da Oferta

Acionistas
(2)

Mariscal .........................
(3)
ZNT ...............................
FMO(4) ..............................
Randal Luiz Zanetti ...........
Administradores(5) ............
Outros .............................
Total...............................

Ações
Ordinárias
10.368.150
3.337.809
1.380.330
2.090.000
1.469.221
204.720
18.850.230

Capital Total
(%)
55,0
17,7
7,3
11,1
7,8
1,1
100,0

Ações Ordinárias após a Oferta(1)
Ações
Ordinárias
3.456.050
3.337.809
460.110
280.730
854.881
16.243.259
24.632.839

Capital Total
(%)
14,0
13,6
1,9
1,1
3,5
65,9
100,0

(1)

Sem considerar o exercício integral da Opção de Lote Suplementar.
Mariscal, LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de Delaware, nos Estados Unidos da América, cujo único acionista é a Bocaina, que por
sua vez é detida pelo Fundo TMG.
(3)
ZNT Empreendimentos Comércio e Participações S.A., sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, controlada indiretamente pelo nosso
Diretor Presidente, por meio da Santa Rita.
(4)
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., sociedade constituída de acordo com as leis dos Países Baixos, investidor
do Fundo TMG.
(5)
Inclui a participação acionária de membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria, com a exclusão das Ações detidas pelo Sr. Randal Luiz
Zanetti.
(2)

Acionistas Vendedores
Nossos Acionistas Vendedores são Mariscal, FMO, Randal Luiz Zanetti, Renato Velloso Dias Cardoso, Ricardo
Peres Júnior, Ruy Francisco de Oliveira, Luiz Francisco Novelli Viana, Chu Chiu Kong, Eduardo Augusto Buarque
de Almeida, Patrick Jacques Albert Ledoux, Eduardo de Toledo, José Maria Benozatti, Amauri José Junqueira e
Carlos Eduardo Ciucio. Os Acionistas Vendedores detêm 18.850.229 Ações Ordinárias, que representam
99,99% das ações ordinárias de nossa emissão, considerando a quantidade de ações ordinárias de nossa
emissão detidas indiretamente pelo Sr. Randal Luiz Zanetti através da ZNT. Os Acionistas Vendedores estão
ofertando 10.429.540 Ações Ordinárias, que representam 55,3% das ações ordinárias de nossa emissão, sem
considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.
Acordo de Acionistas
A partir da publicação do Anúncio de Início, a nossa Companhia terá um Acordo de Acionistas vigente,
celebrado em 25 de maio de 2006, tendo como partes ZNT, Randal Luiz Zanetti, Ruy Francisco de
Oliveira, Renato Velloso Dias Cardoso, José Maria Benozatti e Carlos Eduardo Ciucio.
Entre as disposições do Acordo, as partes comprometem-se a votar em conjunto nas Assembléias
Gerais da nossa Companhia, reunindo-se previamente a todas as Assembléias convocadas. O quórum
de instalação das referidas reuniões prévias é de 50% (cinqüenta por cento) das ações vinculadas ao
Acordo e as decisões são tomadas mediante voto favorável da maioria dos presentes.
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O Acordo dispõe, ainda, sobre vedação à transferência das ações vinculadas. Durante o prazo de 2
(dois) anos a partir da publicação do Anúncio de Início, Ruy Francisco de Oliveira, Renato Velloso Dias
Cardoso, José Maria Benozatti e Carlos Eduardo Ciucio não poderão efetuar qualquer tipo de
transferência das ações vinculadas, excetuando-se as transferências (i) realizadas entre eles; (ii) para
sociedades por eles controladas; (iii) para ZNT; ou (iv) para Randal Luiz Zanetti.
Durante o mesmo prazo, ZNT e Randal poderão efetuar qualquer transferência de suas ações vinculadas
(em Bolsa ou por transferência privada), mediante notificação prévia, comunicando a desvinculação das
ações objeto da transferência. Em tal hipótese, Ruy Francisco de Oliveira, Renato Velloso Dias Cardoso, José
Maria Benozatti e Carlos Eduardo Ciucio terão direito de venda conjunta (tag along) proporcionalmente à
sua participação em relação ao número de ações alienadas por ZNT ou Randal Luiz Zanetti.
Após o decurso do prazo de 2 anos acima mencionado, as partes poderão desvincular suas ações,
mediante notificação, para livremente delas dispor no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual as ações
não transferidas estarão novamente vinculadas ao Acordo de Acionistas.
O Acordo de Acionistas entra em vigor na data da publicação do Anúncio de Início, pelo prazo de 5
anos, automaticamente renováveis por períodos adicionais e sucessivos de 2 anos cada, ressalvado o
direito de qualquer uma das partes de não renovar o Acordo de Acionistas.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Mantemos algumas relações comerciais com partes relacionadas, sempre realizadas em condições de
mercado, a seguir relacionadas.
Locação de Bens Imóveis
A Clidec mantém um contrato de locação não residencial para o imóvel situado na Avenida Paulista
n.º 2.444, conjunto 151, onde funciona uma de suas filiais, sendo referido imóvel de propriedade do
Dr. Artemio Luiz Zanetti, pai do nosso Diretor Presidente, Dr. Randal Luiz Zanetti. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2005, o valor anual do aluguel foi de R$16.800,00.
Credenciamento de Cirurgiões-dentistas
Mantemos contratos de credenciamento com cirurgiões-dentistas para assistência odontológica aos
Associados, com a (i) Dra. Raquel Virgínia Zanetti, irmã do nosso Diretor Presidente, Dr. Randal Luiz Zanetti,
cujos pagamentos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 importaram em R$8.816,16; e
(ii) Dra. Anete S. Zanetti, cônjuge do nosso Diretor Presidente, Dr. Randal Luiz Zanetti, cujos pagamentos
importaram em R$3.746,66 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Mútuo
A Odontoprev Serviços mantém um contrato de mútuo em favor da Brazilian Business Consultants S.C.
Ltda., sociedade cujo principal sócio é o Sr. Amauri José Junqueira, diretor da Companhia. Em 30 de
setembro de 2006, o saldo deste contrato era de R$66.732,64.
Serviços de Consultoria Financeira
Mantemos um contrato de prestação de serviços com a TMG, cujo objeto é a assessoria em fusões e
aquisições, em conformidade com a nossa estratégia de expansão. Atualmente não existe saldo em
aberto entre a Companhia e a TMG.
Outras Partes Relacionadas
Para informações sobre as operações entre partes relacionadas realizadas no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003, veja a Nota 16 às nossas demonstrações financeiras
consolidadas e, para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2006, veja a Nota 17
das nossas informações trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2006 e 2005, ambas anexas ao
presente Prospecto, no “Item 4 – Demonstrações Financeiras”.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Geral
Somos uma sociedade por ações, constituída de acordo com as leis do Brasil, inscrita na ANS sob o
número 30.194-9, tendo obtido nosso registro de Companhia Aberta junto à CVM em 13 de junho de
2006, sob o número 2012-5. Após a conclusão da Oferta, o nosso capital social será constituído de
24.632.839 ações ordinárias, sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.
Capital Social
Antes da Oferta o nosso capital social era de R$3.924.815,11, totalmente subscrito e integralizado, dividido em
18.850.230 ações ordinárias e, após a conclusão desta Oferta será de R$165.837.867,11, totalmente subscrito
e integralizado e dividido em 24.632.839 ações ordinárias, sem considerar o exercício da Opção de Lote
Suplementar. De acordo com o nosso Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração, nosso
capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, em até 20.000.000 ações
ordinárias adicionais. Os nossos acionistas deverão aprovar em Assembléia Geral qualquer aumento de capital
que exceda o limite do capital autorizado acima mencionado. De acordo com as regras do Novo Mercado, o
nosso capital social deve ser representado exclusivamente por ações ordinárias.
Histórico do Capital Social
Em 31 de dezembro de 2001, o nosso capital social era de R$608.578,94, dividido em 585.320 ações
ordinárias e 23.258 ações preferenciais.
Em 29 de abril de 2002, o nosso capital social foi aumentado em R$13.360,00, mediante a emissão de
668 ações preferenciais resgatáveis de classe especial, sob a denominação de ações preferenciais classe
“B”, passando as demais ações preferenciais da companhia a serem denominadas classe ”A”, sendo o
capital social da Companhia dividido em 585.320 ações ordinárias, 23.258 ações preferenciais classe
“A” e 668 ações preferenciais classe “B”. Em 30 de abril de 2002, foi realizada Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária que aprovou o aumento do capital social em R$2.824.769,69, mediante
capitalização de créditos de juros sobre capital próprio, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2001, e de reservas de lucros da Companhia, sendo o nosso capital social dividido em
585.320 ações ordinárias, 23.258 ações preferenciais classe “A” e 668 ações preferenciais classe “B”.
Em 29 de abril de 2003, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária que deliberou pelo resgate da totalidade
das ações preferenciais classe “B”, sem qualquer redução do capital social, passando o nosso capital social a
ser dividido em 585.320 ações ordinárias e 23.258 ações preferenciais classe “A”. Em 30 de maio de 2003, o
nosso capital social foi aumentado em R$16.778,24, mediante a emissão de 928 ações preferenciais
resgatáveis de classe especial, sob a denominação de ações preferenciais classe “B”, permanecendo as demais
ações preferenciais da Companhia a serem denominadas classe “A”, sendo o nosso capital social dividido em
585.320 ações ordinárias, 23.258 ações preferenciais classe “A” e 928 ações preferenciais classe “B”.
Em 1º de outubro de 2004, foi aprovado o aumento do nosso capital social no valor de R$461.328,51,
mediante a emissão de 19.763 ações ordinárias, sendo o nosso capital social dividido em 605.083
ações ordinárias, 23.258 ações preferenciais classe “A” e 928 ações preferenciais classe “B”.
Em 31 de março de 2006, realizamos uma Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou, dentre
outras matérias, o resgate da totalidade das nossas ações preferenciais classe “B”, que foi aprovado pela
unanimidade dos nossos acionistas titulares de ações preferenciais reunidos na mesma assembléia. Em 24 de
abril de 2006, realizamos uma Assembléia Geral Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias: (i) a
conversão da totalidade das nossas ações preferenciais classe “A” em ações ordinárias, à razão de uma ação
ordinária para cada ação preferencial; e (ii) o desdobramento da totalidade das nossas ações ordinárias à
razão de 1 para 30 ações ordinárias. Em 31 de maio de 2006, realizamos uma Assembléia Geral
Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias, a adaptação do nosso Estatuto Social às regras do Novo
Mercado. Em 9 de junho de 2006, celebramos um contrato com a BOVESPA regulando o nosso ingresso no
Novo Mercado no dia útil seguinte à data da publicação do Anúncio de Início.
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Objeto Social
Nosso objeto social, definido no artigo 3º do nosso Estatuto Social, consiste na atividade de operação
de planos privados de assistência odontológica, e nesse sentido, a administração, comercialização ou
disponibilização dos referidos planos destinados a pessoas jurídicas e/ou físicas, bem como a
participação, como sócia, acionista ou cotista, em outras sociedades civis ou comerciais e em
empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e /ou no exterior, e a administração de
bens próprios e/ou de terceiros.
Direitos das Ações Ordinárias
Cada Ação Ordinária confere ao respectivo titular direito a um voto nas nossas assembléias gerais
ordinárias (“Assembléias Gerais Ordinárias”) e extraordinárias (“Assembléias Gerais Extraordinárias”).
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, o nosso capital social deve ser representado
exclusivamente por ações ordinárias. No caso da nossa liquidação, é conferido aos titulares das Ações
Ordinárias direito ao recebimento do capital, na proporção das ações detidas por cada um, após o
cumprimento de todas as obrigações sociais. Exceto em situações específicas, previstas na Lei das
Sociedades por Ações e em “- Direito de Preferência” abaixo, os titulares das Ações Ordinárias têm o
direito de participar dos aumentos do nosso capital social, na proporção das ações detidas por cada um.
Assembléias Gerais
Nas assembléias gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão autorizados a
decidir sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as deliberações que julgarem
convenientes aos nossos interesses. Compete exclusivamente aos nossos acionistas aprovar, em
Assembléia Geral Ordinária, as nossas demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do
nosso lucro líquido e o pagamento de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior.
Nossos conselheiros são, em regra, eleitos em Assembléias Gerais Ordinárias, ainda que de acordo com
a Lei das Sociedades por Ações eles possam ser eleitos em Assembléia Geral Extraordinária.
Os membros do Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido solicitada por número
suficiente de acionistas, podem ser eleitos em qualquer assembléia geral.
Uma assembléia geral extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo que a assembléia geral
ordinária. Compete aos nossos acionistas decidir em assembléia geral, exclusivamente, sobre as
matérias abaixo, sem prejuízo de outras matérias de sua competência:
•

reforma do nosso Estatuto Social;

•

eleição e destituição dos membros do nosso Conselho de Administração;

•

fixação dos honorários globais dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa
Diretoria, assim como da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;

•

atribuição de bonificações em ações;

•

desdobramentos de ações de nossa emissão;

•

aprovação de planos de opção de compra de ações;

•

tomada das contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações financeiras por
eles apresentadas;

•

destinação do lucro líquido do exercício e pagamento de dividendos, de acordo com proposta
apresentada pela nossa administração;

•

eleição do liquidante, bem como dos membros do Conselho Fiscal, o qual deverá funcionar no
período de liquidação;

•

saída do Novo Mercado;
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•

escolha de empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da nossa
Companhia para fins das ofertas públicas previstas no nosso Estatuto Social, dentre as
empresas indicadas pelo nosso Conselho de Administração;

•

emissão de debêntures conversíveis e/ou com garantia real de nossa emissão;

•

suspensão do exercício dos direitos de acionista que deixou de cumprir obrigação prevista em
lei ou em nosso Estatuto Social;

•

avaliação de bens através dos quais um acionista pretende subscrever ações do nosso capital social;

•

nossa transformação em uma sociedade limitada ou qualquer outra forma prevista na
legislação societária;

•

nossa fusão, incorporação em outra sociedade ou cisão;

•

nossa dissolução e liquidação, eleição e destituição dos liquidantes, bem como aprovação das
contas por estes apresentadas; e

•

autorização para que nossos administradores confessem nossa falência ou requeiram nossa
recuperação judicial ou extrajudicial.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o nosso Estatuto Social e as deliberações aprovadas em
assembléia geral não podem privar os nossos acionistas dos seguintes direitos:
•

direito de votar nas assembléias gerais;

•

direito de participar na distribuição dos lucros;

•

direito de participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição
de quaisquer ativos remanescentes na hipótese da nossa liquidação;

•

direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações
descritas em “- Direito de Preferência”; e

•

direito de retirar-se da nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações,
conforme descrito em “- Direito de Retirada e Resgate”.

Quorum
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a assembléia geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25% do capital social
com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações
com direito a voto. Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a reforma do
nosso Estatuto Social, o quorum de instalação em primeira convocação será de pelo menos dois terços
das Ações Ordinárias e, em segunda convocação, de qualquer número de acionistas.
De modo geral, a aprovação de acionistas que compareceram pessoalmente ou por meio de
procurador a uma assembléia geral, e que representem, no mínimo, a maioria das ações ordinárias, é
necessária para a aprovação de qualquer matéria, sendo que as abstenções não são levadas em conta
para efeito deste cálculo. A aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações
ordinárias é necessária para a aprovação das seguintes matérias:
•

a redução do dividendo obrigatório;

•

a mudança do objeto social;

•

a fusão ou incorporação;

•

a cisão;
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•

a participação em um grupo de sociedades;

•

a cessação do estado de liquidação;

•

a dissolução; e

•

a incorporação de nossas ações em outra sociedade.

Enquanto estivermos no Novo Mercado, o nosso capital social deve ser representado exclusivamente
por ações ordinárias e, para sair do Novo Mercado e passar a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, o acionista Controlador deverá realizar uma oferta pública de aquisição das ações dos demais
acionistas. Veja “- Saída do Novo Mercado”.
Convocação
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas assembléias gerais sejam convocadas
mediante três publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, veículo oficial do Governo do
Estado de São Paulo, bem como em outro jornal de grande circulação (atualmente utilizamos o jornal
Valor Econômico). A primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 15 dias antes da realização da
assembléia geral, e a segunda convocação deve ser feita com 8 dias de antecedência. A CVM poderá,
todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a nossa Companhia, em determinadas circunstâncias,
requerer que a primeira convocação para nossas assembléias gerais seja feita em até 30 dias antes da
realização da respectiva assembléia geral.
Local da Realização de Assembléia Geral
Nossas assembléias gerais são realizadas em nossa sede, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo. A Lei
das Sociedades por Ações permite que nossas assembléias gerais sejam realizadas fora de nossa sede, nas
hipóteses de força maior, desde que elas sejam realizadas na cidade de Barueri e a respectiva convocação
contenha uma indicação expressa e inequívoca do local em que a assembléia geral deverá ocorrer.
Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete ordinariamente ao nosso Conselho de Administração convocar as assembléias gerais, ainda
que as mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos:
•

qualquer acionista, quando nossos administradores retardarem a convocação por mais de 60
dias da data em que deveriam tê-la realizado, nos termos da Lei das Sociedades por Ações;

•

acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social, caso nossos
administradores deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma assembléia solicitada por tais
acionistas, através de pedido que apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente
fundamentado;

•

acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social quando nossos
administradores não atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de
assembléia que tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal; e

•

Conselho Fiscal, quando instalado, caso os órgãos da administração retardarem a convocação
da Assembléia Geral Ordinária por mais de um mês da data prevista para a sua realização; o
Conselho Fiscal, quando instalado, poderá, ainda, convocar Assembléia Geral Extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes a serem tratados.
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Legitimação e Representação
Os acionistas presentes à assembléia geral deverão provar a sua qualidade de acionista e sua
titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer o direito de voto.
Nossos acionistas podem ser representados na assembléia geral por procurador constituído há menos
de um ano, que seja nosso acionista, nosso administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição
financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador.
Conselho de Administração
Eleição
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve ser composto de, no
mínimo 5 e, no máximo, 7 membros. O número dos membros do Conselho de Administração será
definido nas assembléias gerais pelo voto majoritário dos titulares das nossas ações ordinárias. A Lei das
Sociedades por Ações permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por
acionistas representando, no mínimo, 10% do nosso capital votante. Em não sendo solicitada a adoção
do voto múltiplo, os conselheiros serão eleitos pelo voto majoritário de acionistas titulares de nossas
ações ordinárias, presentes ou representados por procurador, sendo assegurado aos acionistas que
detenham, individualmente ou em bloco, pelo menos 15% de nossas ações ordinárias (excluído o
acionista Controlador), o direito de indicar, em votação em separado, um conselheiro e seu suplente.
Esses direitos somente poderão ser exercidos pelos acionistas que comprovarem a titularidade
ininterrupta da participação acionária exigida durante o período de três meses, no mínimo,
imediatamente anterior à realização da assembléia geral. Nossos conselheiros são eleitos pelos nossos
acionistas reunidos em assembléia geral para um mandato unificado de 2 anos.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma
ação de nossa emissão. Nossos conselheiros não estão sujeitos a aposentadoria obrigatória por idade.
Operações nas Quais os Conselheiros tenham Interesse
A Lei das Sociedades por Ações proíbe um conselheiro de:
•

realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da
companhia;

•

receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de
terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de
assembléia geral; e

•

intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia,
ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.

A remuneração dos conselheiros em determinado exercício social é fixada pelos acionistas na
assembléia geral ordinária que aprova as demonstrações financeiras do exercício social anterior.
Direito de Retirada e Resgate
Direito de Retirada
Qualquer um de nossos acionistas dissidente de certas deliberações tomadas em assembléia geral
poderá retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no
valor patrimonial.
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras,
nas seguintes circunstâncias:
•

a nossa cisão (observado o disposto abaixo);

•

a redução do nosso dividendo obrigatório;

•

a mudança do nosso objeto social;

•

a nossa fusão ou incorporação em outra sociedade; e

•

a nossa participação em um Grupo de sociedades, conforme tal expressão é utilizada na Lei das
Sociedades por Ações.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece que a nossa cisão somente ensejará direito de retirada nos
casos em que ela ocasionar:
•

a mudança do nosso objeto, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja
atividade preponderante coincida com a decorrente do nosso objeto social;

•

a redução do dividendo obrigatório; ou

•

a nossa participação em um grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades
por Ações.

Caso ocorra a (i) nossa fusão ou incorporação em outra companhia; ou (ii) nossa participação em um
grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas não terão
direito de retirada caso as ações ordinárias tenham as seguintes características:
•

liquidez, ou seja, integrem o índice geral da BOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa,
conforme definido pela CVM; e

•

dispersão no mercado, de forma que o nosso acionista Controlador, a sociedade Controladora
ou outras sociedades sob seu controle detenham menos da metade das nossas ações
ordinárias.

O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da
assembléia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. Adicionalmente, temos o direito
de reconsiderar qualquer deliberação que tenha ensejado direito de retirada nos dez dias subseqüentes
ao término do prazo de exercício desse direito, se entendermos que o pagamento do preço do
reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira.
No caso de exercício do direito de retirada, os nossos acionistas terão o direito de receber o valor
patrimonial de suas ações, com base no nosso último balanço aprovado pela assembléia geral.
Se, todavia, a deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da
data do último balanço aprovado, o acionista poderá solicitar, juntamente com o reembolso, o
levantamento de balanço especial em data que atenda tal prazo, para avaliação do valor de suas ações.
Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último
balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo no prazo de 120 dias a contar da data da
deliberação da assembléia geral.
Resgate
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações podem ser resgatadas mediante
determinação dos nossos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária.
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Registro das Nossas Ações Ordinárias
Nossas ações ordinárias são mantidas sob a forma escritural no Banco Itaú S.A. A transferência de
nossas ações é realizada por meio de um lançamento pelo agente escriturador em seus sistemas de
registro a débito da conta das ações do alienante e a crédito da conta das ações do adquirente,
mediante ordem por escrito do alienante ou mediante ordem ou autorização judicial.
Direito de Preferência
Exceto conforme descrito no parágrafo abaixo, nossos acionistas possuem direito de preferência na
subscrição de ações ordinárias em qualquer aumento de capital, na proporção de sua participação
acionária, à época do referido aumento de capital. Nossos acionistas também possuem direitos de
preferência na subscrição de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Concede-se prazo
não inferior a 30 dias contados da publicação do aviso aos acionistas referente ao aumento de capital,
para o exercício do direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado pelo acionista.
Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o nosso Estatuto Social, o nosso
Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo do exercício do
direito de preferência dos nossos acionistas, nos aumentos de capital mediante emissões de ações,
emissão de debêntures conversíveis em ações e emissão de bônus de subscrição dentro do limite do
capital autorizado e, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição
pública ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de Controle.
Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária
Nosso Estatuto Social contém disposição que tem o efeito de evitar a concentração de nossas ações nas
mãos de um grupo pequeno de investidores, de modo a promover uma base acionária mais dispersa.
A disposição neste sentido exige que qualquer acionista, que adquira ou se torne titular de ações de
emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da
Companhia deverá, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou
na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da
Companhia, efetivar o registro de uma oferta pública de aquisição (“OPA”) da totalidade das ações de
emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos
da BOVESPA e os termos do nosso Estatuto Social. Incluem-se na obrigação de realizar esta OPA o
acionista que adquira ou se torne titular de 15% ou mais ações da Companhia em decorrência de
usufruto ou fideicomisso. Estão excluídos destas obrigações os acionistas que já eram titulares de 15% ou
mais do total de ações de emissão da Companhia e seus sucessores até a data de aprovação de nosso
Estatuto Social vigente, aplicando-se exclusivamente àqueles investidores que adquirirem ações e se
tornarem acionistas da Companhia após a realização da Assembléia Geral Extraordinária de 31 de maio
de 2006 que aprovou a previsão estatutária do referido mecanismo de proteção à dispersão acionária.
O percentual de 15% aqui explicitado não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de
ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% do total das ações de sua emissão em
decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até
30 dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia,
(iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (iv) da subscrição de ações
da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembléia
Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de
aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor
econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por
empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas.
Para fins do cálculo do percentual de 15% do total de ações de emissão da Companhia, não serão
computados os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações
em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
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A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (ii) efetivada em leilão a
ser realizado na BOVESPA, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o procedimento a seguir, e
(iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da
Companhia. Além disso, o instrumento da OPA deverá prever que a transferência do controle decorrente
da realização da OPA estará sujeita à prévia aprovação pela ANS. O preço de aquisição na OPA de cada
ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior a 1,5 (uma vez e meia) o maior valor entre (i) o
valor econômico apurado em laudo de avaliação; (ii) 100% (cem por cento) do preço de emissão das
ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 12
meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA, devidamente atualizado
pelo IPCA até o momento do pagamento; (iii) 100% (cem por cento) da cotação unitária média das ações
de emissão da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da OPA na
BOVESPA; (iv) 100% (cem por cento) do maior valor pago pelo acionista adquirente por ações da
Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 meses que anteceder a data em que se
tornar obrigatória a realização da OPA; ou (v) o montante correspondente a 12 vezes o EBITDA apurado
nos 12 meses anteriores ao último balanço trimestral da Companhia.
Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste caso determine a adoção de um critério
de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na OPA que resulte em
preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista aquele preço de aquisição
calculado nos termos da regulamentação da CVM.
A realização da OPA não exclui a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a
própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
A alteração que limite o direito dos acionistas à realização da OPA ou a exclusão deste mecanismo
obrigará o(s) acionista(s) que tiver(em) votado a favor de tal alteração ou exclusão na deliberação em
Assembléia Geral a realizar a OPA aqui prevista.
Restrições à Negociação de Valores Mobiliários de Nossa Emissão pelos nossos Acionistas
Controladores, Conselheiros e Diretores e pela nossa Companhia
Nossos acionistas Controladores, conselheiros, diretores e membros do conselho fiscal, se instalado,
considerados “insiders” para efeito da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, devem abster-se de
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, inclusive no contexto de operações com
derivativos que envolvam valores mobiliários de emissão da Companhia, nas seguintes condições,
dentre outras:
•

anteriormente à divulgação ao público de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos
nossos negócios;

•

na hipótese de nossa fusão, incorporação ou cisão de parte ou a totalidade de nossos ativos ou
ainda de nossa reorganização;

•

durante o período de 15 dias anteriores à divulgação de nossas informações trimestrais e
anuais; ou

•

relativamente aos nossos acionistas Controladores, conselheiros e diretores, na hipótese de
comprarmos ou vendermos ações de nossa própria emissão ou na hipótese de compra ou
venda de ações de nossa própria emissão por qualquer uma de nossas sociedades controladas
ou coligadas ou por qualquer outra sociedade sob Controle comum com a Companhia.
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Operações de Compra de Ações de Nossa Própria Emissão
Nosso Estatuto Social autoriza o nosso Conselho de Administração a aprovar a compra, pela nossa
Companhia, de ações de nossa própria emissão. A decisão de comprar ações de nossa própria emissão
para manutenção em tesouraria ou para cancelamento não pode, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;

•

requerer a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas disponíveis,
constantes do último balanço;

•

criar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou
preço das ações ou envolver práticas não eqüitativas;

•

ter por objeto ações pertencentes ao nosso acionista Controlador; ou

•

ocorrer, enquanto estiver em curso oferta pública de aquisição das nossas ações.

Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% da totalidade das ações de nossa emissão,
excluídas as ações de titularidade do acionista Controlador, incluindo as ações detidas por nossas
subsidiárias e coligadas.
Qualquer compra de ações de nossa emissão pela Companhia deve ser realizada em bolsa, exceto se as
ações somente estiverem admitidas à negociação em mercado de balcão, não podendo tal compra ser
feita por meio de operações privadas, exceto se previamente aprovada pela CVM. Podemos também
comprar ações de nossa emissão na hipótese de deixarmos de ser uma companhia aberta.
Adicionalmente, podemos comprar ou emitir opções de compra ou de venda das ações de nossa emissão.
Divulgação de Informações
Como somos uma companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à divulgação, previstas
na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função da listagem
das nossas ações no Novo Mercado, devemos seguir, também, as exigências relativas à divulgação
contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas
A Lei do Mercado de Valores Mobiliários estabelece que uma companhia aberta deve fornecer à CVM e
à BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as informações anuais, as informações
trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes. Esta lei prevê
também a obrigação de arquivarmos junto à CVM acordos de acionistas e avisos de convocação de
assembléias gerais, bem como as atas destas assembléias.
Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos observar também os
seguintes requisitos de divulgação:
•

no máximo seis meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado,
devemos apresentar demonstrações financeiras consolidadas após o término de cada trimestre
(excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa que
deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa,
segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos;
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•

a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a
obtenção de autorização para negociar nossos valores mobiliários no Novo Mercado devemos,
no máximo, quatro meses após o encerramento do exercício social (i) divulgar demonstrações
financeiras e demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais U.S. GAAP
ou IFRS, em reais ou dólares, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês,
acompanhadas (a) do relatório da administração, (b) das notas explicativas que informem,
inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício social, segundo
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e a proposta da destinação do resultado, e (c) do
parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das
demonstrações financeiras, relatório da administração e as notas explicativas, preparadas de
acordo com a Lei das Sociedades por Ações, acompanhadas (a) de nota explicativa adicional
que demonstre a conciliação do resultado do exercício social e do patrimônio líquido apurados
segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e segundo os padrões internacionais U.S.
GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios
contábeis aplicados, e (b) do parecer dos auditores independentes; e

•

no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações
trimestrais, devemos (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o idioma
inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações financeiras e demonstrações consolidadas de acordo
com os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, acompanhadas de relatório dos auditores
independentes.

Divulgação de Informações Trimestrais
Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma
companhia listada no Novo Mercado, como nós, deverá:
•

apresentar o balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e
comentário de desempenho consolidado, caso a companhia esteja obrigada a apresentar
demonstrações consolidadas ao fim do exercício social;

•

informar a posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da
companhia, de forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física;

•

informar de forma consolidada a quantidade e características dos valores mobiliários de
emissão da companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o acionista
Controlador, os administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado;

•

informar a evolução da participação do acionista Controlador, dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, em relação aos respectivos
valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores;

•

incluir em notas explicativas a demonstração de fluxo de caixa da companhia e consolidado;

•

informar a existência de vinculação à cláusula de arbitragem; e

•

informar a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de
ações emitidas.

As informações previstas no segundo, terceiro, quarto, sexto e sétimo itens acima deverão também ser
incluídas na seção “Outras Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da
Companhia” das Informações Trimestrais - ITR, bem como as informações previstas no terceiro, quarto
e sexto itens acima deverão ser incluídas nas Informações Anuais - IAN da Companhia, na seção
“Outras Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da Companhia”.
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Divulgação de Negociação por Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração, Diretor
ou Membro do Conselho Fiscal
Nossos administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, ou de qualquer outro órgão
técnico ou consultivo devem informar a nós, à CVM e à BOVESPA o número, tipo e a forma de
negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, das sociedades controladas por nós e
das sociedades que detêm nosso Controle, que são detidos por eles ou por pessoas próximas a eles,
bem como quaisquer alterações nas suas respectivas participações. As informações relativas à
negociação de tais valores mobiliários (como, por exemplo, quantidade e característica dos valores
mobiliários, preço e data de compra) devem ser fornecidas a nós dentro do prazo de dez dias a contar
do final do mês em que tais movimentações ocorreram.
Além disso, as regras do Novo Mercado obrigam o nosso Acionista Controlador a divulgar as
informações acima à BOVESPA, incluindo informação relativa a derivativos.
De acordo com a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), sempre que
restar elevada ou reduzida em pelo menos 5,0% do nosso capital social a participação dos nossos
acionistas Controladores, direta ou indiretamente, ou de acionistas que elegem membros do nosso
Conselho de Administração, tais acionistas ou Grupo de Acionistas deverão comunicar à BOVESPA e à
CVM as seguintes informações:
•

nome e qualificação do adquirente das ações;

•

objetivo da participação e quantidade visada;

•

número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de
opções de compra de ações, por espécie e classe, debêntures conversíveis em ações já detidas,
direta ou indiretamente, pelo adquirente ou por pessoa a ele ligada; e

•

indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia.

Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativo às companhias abertas, regulando o seguinte:
•

estabelece o conceito de fato relevante, estando incluído nesta definição qualquer decisão de
acionista Controlador, deliberação de assembléia geral ou dos órgãos da administração de
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia, que
possa influir de modo ponderável na (i) cotação dos valores mobiliários; (ii) decisão de
investidores em comprar, vender ou manter tais valores mobiliários; e (iii) na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerente à condição de titulares de valores mobiliários
emitidos pela companhia;

•

dá exemplos de ato ou fato potencialmente relevante que incluem, entre outros, a assinatura de
acordo ou contrato de transferência do Controle acionário da companhia, ingresso ou saída de sócio
que mantenha com a companhia contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou
administrativa, incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou sociedades ligadas;

•

obriga o Diretor de Relações com Investidores, os acionistas Controladores, diretores, membros
do conselho fiscal, se instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas a
comunicar qualquer fato relevante à CVM;

•

requer a divulgação simultânea de fato relevante em todos os mercados onde a companhia
tenha as suas ações listadas para negociação;
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•

obriga o adquirente do Controle acionário de companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo
a sua intenção de cancelar o registro de companhia aberta no prazo de um ano da aquisição;

•

estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de participação relevante em
companhia aberta; e

•

restringe o uso de informação privilegiada.

Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um pedido
de tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando nossos acionistas Controladores
ou administradores entenderem que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo da nossa Companhia.
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Companhia possui ainda, conforme a Instrução CVM 358, uma Política de Divulgação de Atos ou
Fatos Relevantes, aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de
2006, que consiste na divulgação de informações relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas
informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
Informação relevante consiste em qualquer decisão de acionista Controlador, deliberação de
Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos
negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na
determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de
valores mobiliários.
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
O cancelamento do registro de companhia aberta por decisão do acionista Controlador ou grupo de
acionistas Controladores só pode ocorrer caso o acionista Controlador, grupo de acionistas
Controladores, ou a própria Companhia realize uma oferta pública de aquisição de ações de todas as
ações em circulação, de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e observados os
regulamentos e normas da CVM. O preço mínimo ofertado pelas ações na oferta pública de aquisição
de ações corresponderá, obrigatoriamente, no mínimo, ao valor econômico dessas ações, conforme
determinado por laudo elaborado por empresa especializada.
O laudo de avaliação deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência
comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
Acionista Controlador, além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades
por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. A escolha da instituição
ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da companhia é de
competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação, pelo conselho de administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria
dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembléia, que se
instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
Os custos de elaboração de referido laudo deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante.
Na hipótese de haver Controle Difuso, sempre que for aprovado em Assembléia Geral o cancelamento
de registro de companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela
própria Companhia, observadas as limitações legais, sendo que, neste caso, a Companhia somente
poderá adquirir ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de
registro na deliberação em Assembléia Geral, após ter adquirido as ações dos demais acionistas que
não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública.
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Saída do Novo Mercado
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento de nossa listagem no Novo Mercado, desde
que tal deliberação seja aprovada em Assembléia Geral por acionistas que representem a maioria das
nossas ações, e desde que a BOVESPA seja informada por escrito com no mínimo 30 dias de
antecedência. Tal deliberação deverá especificar se a saída ocorre porque os valores mobiliários por nós
emitidos passarão a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou se em razão do
cancelamento do nosso registro de companhia aberta. Nossa saída do Novo Mercado não implicará a
perda da nossa condição de companhia aberta registrada na BOVESPA.
Se ocorrer a nossa saída do Novo Mercado por deliberação dos acionistas reunidos em Assembléia Geral,
para (i) que nossas ações passem a ter registro de negociação fora do Novo Mercado ou (ii) em
decorrência de reorganização societária, na qual as ações da Companhia resultante de tal reorganização
não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, o acionista Controlador ou grupo de acionistas
Controladores deverá realizar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da
Companhia. O preço da referida oferta corresponderá, no mínimo, ao valor econômico apurado,
mediante elaboração de laudo de avaliação, conforme as disposições acima. Os custos de elaboração de
referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo acionista Controlador.
Na hipótese de haver Controle Difuso, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja por registro para
negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária, ensejará a realização de
oferta pública de aquisição de ações pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação.
Outra hipótese prevista em nosso Estatuto Social é aquela na qual a BOVESPA determina a suspensão da
negociação das ações em razão de descumprimento de obrigações determinadas pelo Regulamento do
Novo Mercado. Neste caso, o Presidente do Conselho de Administração convocará em até dois dias uma
Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração e, não a fazendo,
qualquer acionista poderá convocá-la. O novo Conselho de Administração ficará responsável pelo
saneamento do descumprimento que deu ensejo a nova composição do Conselho de Administração.
Adicionalmente, se a Companhia sair do Novo Mercado, (i) por descumprimento de obrigações do
Regulamento do Novo Mercado decorrentes de deliberação de Assembléia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser realizada pelos acionistas que votaram a favor da deliberação; ou (ii) por
descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo Mercado decorrentes de atos da administração,
a Companhia deverá realizar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de
companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia, observadas as limitações legais.
Nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, caso o nosso Controle seja alienado nos
12 meses subseqüentes à nossa saída do Novo Mercado, o acionista Controlador alienante e o
comprador deverão oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo preço e nas
condições obtidas pelo acionista Controlador alienante, devidamente atualizado.
Após uma eventual saída do Novo Mercado, não poderemos solicitar a listagem de valores mobiliários de
emissão da Companhia no Novo Mercado pelo período de dois anos subseqüentes ao cancelamento, a
menos que ocorra uma alienação do nosso Controle após nossa saída do Novo Mercado.
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Controle Difuso
Haverá Controle Difuso na hipótese do Controle sobre nossas atividades ser exercido por um acionista
detentor de menos de 50% de nosso capital social ou por vários acionistas que detenham percentual
superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha individualmente menos de 50% do capital
social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob controle
comum e nem atuem representando um interesse comum. Tais acionistas não serão considerados
Controladores para os seguintes propósitos, entre outros, nos termos de nosso Estatuto Social:
•

em caso de cancelamento de registro de companhia aberta, nós seremos responsáveis pela realização
de oferta pública de aquisição de ações, observadas as limitações legais, a um preço que corresponde,
no mínimo, ao valor econômico apurado por laudo elaborado por empresa especializada, porém
apenas poderemos adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do
cancelamento de registro após termos adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham
votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública;

•

em caso de saída do Novo Mercado por deliberação de acionistas, os acionistas que tenham
votado a favor da saída do Novo Mercado serão responsáveis pela realização de oferta pública
de aquisição de ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado
por laudo elaborado por empresa especializada; e

•

em caso de saída do Novo Mercado por descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do Novo Mercado, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
implique descumprimento serão responsáveis pela realização de oferta pública de aquisição de
ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado por laudo elaborado
por empresa especializada, exceto se o descumprimento decorrer de ato da administração, quando
nós seremos responsáveis pela realização de uma oferta pública, observadas as limitações legais.

Alienação de Controle
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a alienação de nosso Controle, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das
ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista controlador alienante.
A oferta pública de aquisição de ações é exigida, ainda:
•

nos caso em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou de direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na
alienação do nosso Controle;

•

em caso de alienação do controle pelo acionista Controlador da Companhia, sendo que, nesse
caso, o controlador alienante ficará obrigado a declarar à BOVESPA o valor atribuído à
Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove; e

•

quando aquele que já detiver nossas ações, adquirir o Poder de Controle em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações. Nesse caso, o Acionista Adquirente estará obrigado a efetivar oferta
pública de aquisição de ações pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista
alienante e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa de valores, nos
6 meses anteriores à data da alienação do Controle. O valor do ressarcimento é a diferença
entre o preço pago ao acionista Controlador alienante e o valor pago em bolsa de valores, por
ação nesse mesmo período, devidamente atualizado até o momento do pagamento pelo IPCA.
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O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis
meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado.
A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o comprador do Poder de Controle, ou
para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores, a que alude o Regulamento do Novo Mercado. A Companhia tampouco
registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle enquanto seus
signatários não subscreverem o referido Termo de Anuência dos Controladores.
Oferta Pública de Aquisição de Ações
Nosso Estatuto Social prevê que em caso de configuração em um mesmo momento de mais de uma
oferta pública de aquisição de ações, será facultada a formulação de uma única oferta pública de
aquisição de ações visando mais de uma finalidade, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações, não haja prejuízo para
os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Adicionalmente, nosso Estatuto Social permite que a Companhia ou os acionistas responsáveis pela
realização de qualquer das ofertas públicas de aquisição de ações mencionadas nesta seção “Descrição
do Capital Social”, assegurem sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e conforme
o caso, a própria Companhia. A Companhia ou o acionista responsável, conforme o caso, não se
eximem da responsabilidade de realizar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja
concluída com observância das regras aplicáveis.
Suspensão dos Direitos do Acionista Adquirente por Infração ao Nosso Estatuto Social
Na hipótese de descumprimento de regras estabelecidas em nosso Estatuto Social, o Acionista Adquirente
que deixar de realizar a oferta pública de aquisição de ações prevista na hipótese de alienação de Controle e
de aquisição de ações representativas de 15% ou mais do capital da Companhia estará sujeito à suspensão
do exercício dos seus direitos de acionista por deliberação em Assembléia Geral, cuja convocação é
obrigatória na hipótese dos referidos descumprimentos. O Acionista Adquirente não poderá votar na
Assembléia que deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos.
Juízo Arbitral
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo BACEN e pela CVM, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem.
Regulamentação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela CVM, que tem autoridade para supervisionar
e editar normas gerais sobre poder disciplinar e administração das bolsas de valores e das instituições
financeiras registradas junto à CVM, integrantes do mercado brasileiro de valores mobiliários, bem como
pelo CMN e pelo BACEN, que têm, entre outros, poderes para autorizar a constituição e o funcionamento
de corretoras de valores e para regular investimentos estrangeiros e operações de câmbio. O mercado
brasileiro de valores mobiliários é regulado pela Lei do Mercado de Valores Mobiliários, bem como pela
Lei das Sociedades por Ações e pela regulamentação expedida pela CVM, pelo CMN e pelo BACEN. Essas
leis e regulamentos, entre outras coisas, determinam as exigências de divulgação de informações,
restrições à negociação de ações mediante utilização de informação privilegiada e manipulação de preço
e a proteção de acionistas minoritários.
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a sociedade anônima classifica-se em aberta, se os
valores mobiliários de sua emissão são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários
brasileiro ou, fechada, se não há a negociação pública dos seus valores mobiliários no mercado de
valores mobiliários brasileiro. Todas as companhias abertas devem ser registradas na CVM e estão
sujeitas às exigências regulatórias e de divulgação de informações.
Uma companhia registrada na CVM pode negociar seus valores mobiliários na BOVESPA ou no mercado
de balcão brasileiro. É necessário requerer o registro à BOVESPA e à CVM para que uma companhia tenha
suas ações listadas na BOVESPA. As ações das companhias listadas na BOVESPA não podem ser
negociadas simultaneamente no mercado de balcão brasileiro. As ações de uma companhia listada na
BOVESPA também podem ser negociadas em operações privadas, observadas diversas limitações.
O mercado de balcão brasileiro, organizado ou não, consiste em negociações entre os investidores, por
intermédio de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro, registrada
junto à CVM. Não se faz necessário nenhum requerimento especial, além do registro junto à CVM,
para se negociar valores mobiliários de companhia aberta no mercado de balcão não-organizado.
A CVM exige que os respectivos intermediários entreguem aviso acerca de todas as negociações
realizadas no mercado de balcão brasileiro.
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA poderá ser interrompida mediante solicitação de
companhia emissora antes da publicação de fato relevante. A negociação também poderá ser suspensa
por iniciativa da BOVESPA ou da CVM, com base em ou devido a, entre outros motivos, indícios de que
a companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou tenha
fornecido respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA.
A liquidação das operações realizadas na BOVESPA ocorre três dias úteis após a data da negociação.
A entrega e o pagamento das ações são realizados por intermédio de câmara de compensação
independente. A câmara de compensação da BOVESPA é gerenciada pela Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia, ou CBLC. A CBLC é a contraparte central garantidora das operações realizadas
na BOVESPA, realizando a compensação multilateral, tanto para as obrigações financeiras, quanto para
as movimentações de títulos. Segundo o Regulamento da CBLC, a liquidação financeira é realizada
através do Sistema de Transferência de Reservas do BACEN. A movimentação de títulos é realizada no
sistema de custódia da CBLC. Tanto as entregas quanto os pagamentos têm caráter final e irrevogável.
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Valores Disponíveis para Distribuição
Em cada Assembléia Geral Ordinária, o nosso Conselho de Administração deverá fazer uma
recomendação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social anterior, que será objeto de
deliberação por nossos acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido é
definido como o resultado do exercício social deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais
anteriores, a provisão para o imposto sobre a renda, a provisão para contribuição social e quaisquer
valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e administradores.
Nosso Estatuto Social prevê que uma quantia equivalente a, no mínimo, 25% do nosso lucro líquido
anual ajustado, reduzido pelas destinações à nossa reserva legal e reserva para contingências
(se houver), e acrescido mediante a reversão de valores das nossas reservas de lucros (exceto os valores
alocados à nossa reserva legal e da reserva para contingências, se houver), deverá estar disponível para
distribuição aos nossos acionistas, a título de dividendo ou pagamento de juros sobre o capital próprio
em cada ano. Tal quantia distribuída ou paga representa o dividendo obrigatório. Além disso, o
dividendo obrigatório estará limitado à porção do lucro líquido realizado. Nossos cálculos relativos ao
lucro líquido e alocações para reservas referentes a qualquer exercício social, bem como aos valores
disponíveis para distribuição, são determinados com base em nossas demonstrações financeiras não
consolidadas preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
Reservas
De acordo com a legislação brasileira, as companhias geralmente apresentam duas principais contas de
reservas – as reservas de lucros e as reservas de capital.
Reservas de Lucros
Nossas reservas de lucros compreendem a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva para
contingências, a reserva de retenção de lucros e a reserva estatutária.
Reserva Legal. Estamos obrigados a manter reserva legal, à qual devemos destinar 5% do lucro líquido
de cada exercício social até que o valor da reserva seja igual a 20% do nosso capital integralizado. Não
obstante, não somos obrigados a fazer qualquer destinação à reserva legal com relação a qualquer
exercício social em que a reserva legal, quando acrescida as outras reservas de capital constituídas,
exceder 30% do nosso capital social. Eventuais prejuízos líquidos poderão ser levados a débito da
reserva legal. Os valores a serem alocados à reserva legal devem ser aprovados em assembléia geral e
só podem ser utilizados para compensar prejuízos ou aumentar o nosso capital social. Dessa forma, os
recursos da Reserva Legal não são disponíveis para pagamento de dividendos. Em 30 de setembro de
2006, o saldo da nossa reserva legal era de R$785 mil, o que equivalia a 20% do nosso capital social
integralizado na mesma data.
Reserva de Lucros a Realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que
o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser
destinado à constituição de reserva de lucros a realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício social que exceder a soma dos seguintes
valores (i) o resultado líquido positivo, se houver, da equivalência patrimonial; e (ii) o lucro, ganho ou
rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social
seguinte. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido
absorvidos por prejuízos em exercícios sociais subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a sua realização. Em 30 de setembro de 2006, não existia saldo na nossa
reserva de lucros a realizar.
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Reserva para Contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do lucro líquido poderá ser
destinada à reserva para contingências com a finalidade de compensar, em exercício social futuro, a diminuição
do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Qualquer valor destinado à
reserva para contingências deverá ser revertido no exercício social em que a perda que tenha sido antecipada
não venha, de fato, a ocorrer, ou deverá ser baixado na hipótese de a perda antecipada efetivamente ocorrer.
A alocação de recursos destinados à reserva para contingências está sujeita à aprovação dos acionistas em
assembléia geral. Em 30 de setembro de 2006, não existia saldo na nossa reserva para contingências.
Reserva de Retenção de Lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a Assembléia Geral poderá
deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício social prevista em orçamento de capital que tenha sido
previamente aprovado. Em 30 de setembro de 2006, não existia saldo na nossa reserva de retenção de lucros.
O saldo das contas de Reservas de Lucros, com exceção da Reserva para Contingências e Reserva de
Lucros a Realizar, não podem exceder o nosso capital social. Caso isso ocorra, a Assembléia Geral
Ordinária deverá decidir se o excedente será utilizado no pagamento de capital subscrito e não
integralizado, no aumento, subscrição e integralização de capital social ou no pagamento de dividendos.
Reservas de Capital. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de capital somente
poderão ser utilizadas, entre outras coisas, para (i) absorção de prejuízos que excedam os lucros
acumulados e as reservas de lucros; (ii) resgate, reembolso, ou compra das nossas próprias ações; e
(iii) incorporação ao nosso capital social. As parcelas eventualmente destinadas à nossa reserva de
capital não são consideradas no cálculo do dividendo obrigatório. Em 30 de setembro de 2006 a
reserva de capital era de R$4.040 mil.
Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
A Lei das Sociedades por Ações determina que o estatuto social de uma sociedade anônima brasileira
especifique um percentual mínimo do lucro disponível para pagamento aos acionistas, a título de
dividendos, em cada exercício social, ainda que ele possa ser pago sob a forma de juros sobre o capital
próprio, denominado dividendo obrigatório.
O dividendo obrigatório tem como base um percentual do lucro líquido ajustado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, ao invés de um valor monetário fixo por ações. De acordo com o nosso Estatuto
Social e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, devemos destinar 25% do nosso lucro líquido
ajustado, conforme explicado acima em “Valores Disponíveis para Distribuição”, ao pagamento de
dividendos aos nossos acionistas.
De acordo com o nosso Estatuto Social, a Assembléia Geral Ordinária pode determinar o pagamento de
participação nos lucros aos nossos administradores. O pagamento de participação nos lucros aos
administradores da Companhia somente poderá ocorrer após o pagamento do dividendo obrigatório aos
nossos acionistas.
A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que uma companhia aberta suspenda a distribuição
obrigatória de dividendos, caso o Conselho de Administração informe à Assembléia Geral Ordinária que a
distribuição seria incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em
funcionamento, deve dar parecer sobre a informação do Conselho de Administração. Nessa hipótese, a
nossa administração deverá encaminhar exposição justificativa para a suspensão à CVM. Os lucros não
distribuídos em razão da suspensão na forma acima mencionada serão registrados como reserva especial e,
caso não sejam absorvidos por prejuízos em exercícios sociais subseqüentes, deverão ser pagos, a título de
dividendos, tão logo a condição financeira da companhia assim o permita. Segundo a Lei das Sociedades
por Ações, a assembléia geral de uma companhia de capital aberto, tal como nós, pode deliberar, desde que
não haja oposição de qualquer acionista presente, pelo pagamento de dividendos em um montante inferior
ao dividendo obrigatório, ou decidir reter o total do lucro líquido, exclusivamente para o pagamento de
créditos representados por debêntures vencíveis e que não sejam conversíveis em ações.
O dividendo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre o capital próprio, tratado como
despesa dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
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Dividendos
Somos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a realizar Assembléia
Geral Ordinária até 30 de abril de cada exercício social, para deliberar dentre outras coisas, sobre o
pagamento de dividendos, que toma por base as demonstrações financeiras auditadas não
consolidadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior.
Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos
dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo de
60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data de
pagamento. Em qualquer hipótese, o pagamento de dividendos deverá ocorrer antes do encerramento
do exercício social em que tenham sido declarados.
Os acionistas têm prazo de três anos, contados da data de pagamento de dividendos, para reclamar
dividendos, ou pagamentos de juros sobre o capital próprio, referentes às suas ações, após o qual o
valor dos dividendos não reclamados reverterá em nosso favor.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos
intermediários baseado em balanços semestrais ou períodos menores. O total de dividendos pagos
semestralmente não pode exceder o montante das nossas reservas de capital. Os dividendos
intermediários podem ser abatidos do valor do dividendo obrigatório relativo ao lucro líquido do final
do exercício social em que os dividendos intermediários foram pagos.
Juros sobre o Capital Próprio
o
Desde 1 de janeiro de 1996, as sociedades brasileiras estão autorizadas a pagar juros sobre o capital
próprio dos seus acionistas e considerar tais pagamentos dedutíveis do lucro para fins de cálculo do
IRPJ e, a partir de 1997, também para fins de cálculo da CSLL. A dedução fica, de modo geral, limitada
em relação a um determinado exercício social, ao que for maior entre (i) 50,0% do nosso lucro líquido
(após as deduções de provisões para a CSLL, mas antes de se considerar a provisão para o IRPJ e juros
sobre o capital próprio) do período com relação ao qual o pagamento seja efetuado; e (ii) 50,0% de
nossos lucros acumulados e reservas de lucros no início do exercício social em relação ao qual o
pagamento seja efetuado. Os juros sobre o capital próprio ficam limitados à variação pro rata dia da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O valor pago a título de juros sobre o capital próprio, líquido de
IRRF, poderá ser imputado como parte do valor do dividendo obrigatório. De acordo com a legislação
aplicável, somos obrigados a pagar aos acionistas valor suficiente para assegurar que a quantia líquida
recebida por eles a título de juros sobre o capital próprio, descontado o pagamento do IRRF, acrescida
do valor dos dividendos declarados, seja equivalente ao menos ao montante do dividendo obrigatório.

Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, sejam eles residentes ou não no Brasil,
está sujeito ao IRRF à alíquota de 15,0%, sendo que esse percentual será de 25,0% caso o acionista que
receba os juros seja residente em um paraíso fiscal (i.e., um país onde não exista imposto de renda ou que
tenha imposto de renda com percentual máximo fixado abaixo de 20,0% ou onde a legislação local
imponha restrições à divulgação da composição dos acionistas ou do proprietário do investimento).
De acordo com o artigo 32 da Lei n.º 4.357, de 16 de julho de 1964, as pessoas jurídicas brasileiras que
estiverem em débito não garantido para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência
Social, por falta de recolhimento de tributos, não poderão distribuir quaisquer bonificações a seus
acionistas ou dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
A multa aplicável à pessoa jurídica que deixar de observar tal determinação é 50% sobre o valor distribuído
ou pago aos beneficiários, tendo sido recentemente limitada pela Lei n.º 11.051, de 29 de dezembro de
2004 (“Lei n.º 11.051/04”), ao percentual de 50% do valor do débito de tributo. Devido ao fato de que a
Lei n.º 11.051/04 foi editada recentemente, não havendo, até o momento, manifestação em âmbito judicial
sobre a sua aplicação, não é possível prever se uma eventual interpretação de que tal dispositivo é aplicável
para o pagamento de dividendos prevalecerá nos tribunais do País.
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Política de Dividendos
Nós pretendemos declarar e pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, em cada exercício
social, no montante de, no mínimo, 25% do nosso lucro líquido ajustado de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações e o nosso Estatuto Social.
A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo obrigatório,
exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares de nossas
ações ordinárias e irá depender de diversos fatores. Dentre estes fatores estão nossos resultados
operacionais, condição financeira, necessidades de caixa, perspectivas futuras e outros fatores que nosso
Conselho de Administração e acionistas julguem relevantes. Dentro do contexto de nosso planejamento
tributário, no futuro poderá ser benéfico o pagamento de juros sobre o capital próprio.
Distribuímos aos nossos acionistas dividendos no montante de R$1.044 mil relativo a 2001, R$1.583
mil relativo a 2002, R$3.270 mil relativo a 2003, R$5.408 mil relativo a 2004 e R$28.713 mil relativo a
2005. Em 2006, deliberamos, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2006, a
distribuição de dividendos intercalares no montante de R$4.040 mil, que foram pagos em junho de
2006. Em 16 de outubro foram aprovados dividendos intercalares no montante de R$4.040 mil, os
o
quais foram pagos em 27 de outubro de 2006, conforme o parágrafo 1 do artigo 204 da Lei das
Sociedades por Ações.
A tabela abaixo apresenta a remuneração efetuada pela nossa Companhia aos seus acionistas nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005:

2003
CÁLCULO DOS DIVIDENDOS
Lucro Líquido do Exercício ...............................................
Constituição da Reserva Legal .........................................
Base de cálculo ..................................................................
Dividendos propostos ......................................................
Utilização de saldo da conta Lucros Acumulados .............
TOTAL ................................................................................

6.471
323
6.148
2.000
1.270
3.270

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2004
(R$ mil)
12.023
271
11.752
2.410
2.998
5.408

2005
17.755
3
17.752
6.000
22.713
28.713

De acordo com as regras do Novo Mercado, nosso capital social deve ser representado exclusivamente por
ações ordinárias e, portanto, não estamos autorizados a emitir ações preferenciais. Em 31 de março de 2006,
realizamos uma Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias, o resgate da
totalidade das nossas ações preferenciais classe “B”, que foi aprovado pela unanimidade dos nossos acionistas
titulares de ações preferenciais reunidos na mesma assembléia. Em 24 de abril de 2006, realizamos uma
Assembléia Geral Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias: (i) a conversão da totalidade das nossas
ações preferenciais classe “A” em ações ordinárias, à razão de uma ação ordinária para cada ação preferencial;
e (ii) o desdobramento da totalidade das nossas ações ordinárias à razão de 1 para 30 ações ordinárias.
A matéria prevista no item (i) acima foi previamente aprovada pela unanimidade dos nossos acionistas titulares
de ações preferenciais reunidos na referida Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2006.
Em 31 de maio de 2006, realizamos uma Assembléia Geral Extraordinária que aprovou, dentre outras matérias,
a adaptação do nosso Estatuto Social às regras do Novo Mercado. Em 9 de junho de 2006, celebramos um
contrato com a BOVESPA regulando o nosso ingresso no Novo Mercado no dia útil seguinte à data da
publicação do Anúncio de Início.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa recomendadas no Código de
Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e
adotadas pela nossa Companhia (“IBGC”), e deve ser analisada conjuntamente com as seções “Descrição
do Capital Social”, “Administração” e “Informação sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”.
De acordo com o IBGC, Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria,
auditores independentes e Conselho Fiscal.
Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) eqüidade; (iii) prestação de
contas; e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar a divulgação de
informações não só de desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também de todos os
demais fatores, ainda que intangíveis, que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade entende-se o
tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou
credores. A prestação de contas, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas pelos agentes de
governança corporativa, por sua atuação, a quem os elegeu, com responsabilidade integral por todos
os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da
estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição
dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, adotamos as seguintes:
(i)

a assembléia geral de acionistas tem competência para deliberar sobre: (a) aumento ou
redução do capital social e outras reformas do Estatuto Social; (b) eleger ou destituir, a
qualquer tempo, conselheiros de administração e conselheiros fiscais; (c) tomar, anualmente,
as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras; e (d) deliberar
sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade;

(ii) manutenção e divulgação de registro contendo a quantidade de ações que cada sócio possui,
identificando-os nominalmente;
(iii) contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e demonstrativos
financeiros;
(iv) previsão estatutária para instalação de um Comitê Fiscal;
(v) escolha do local para a realização da Assembléia Geral de forma a facilitar a presença de todos
os sócios ou seus representantes;
(vi) clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembléia Geral, e (b) da
forma de eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria;
(vii) não eleição de conselheiros suplentes;
(viii) transparência na divulgação pública do relatório anual da administração; e
(ix) livre acesso às informações e instalações da companhia pelos membros do Conselho de
Administração.
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Além de adotar as práticas de governança corporativa do IBGC, aderimos ao Novo Mercado, segmento
especial de listagem da BOVESPA, destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se
comprometem, voluntariamente, com a adoção das práticas de governança corporativa e divulgação de
informações adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de
governança corporativa, denominados Nível I, Nível II e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as
companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e um nível de divulgação de informações
adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de
ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança
corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira.
Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos
acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo o máximo de práticas de governança
corporativa dentre os três segmentos.
As regras do Novo Mercado exigem, além das obrigações impostas pela legislação brasileira em vigor, o
atendimento aos seguintes requisitos, entre outros:
•

manter somente ações ordinárias em seu capital social;

•

conceder a todos os acionistas o direito de venda conjunta (tag-along), em caso de alienação
do nosso Controle acionário, devendo o adquirente do Controle realizar oferta pública de
aquisição das ações aos demais acionistas, oferecendo as mesmas condições asseguradas ao
alienante do Controle, incluindo o mesmo preço pago por ação do bloco Controlador;

•

assegurar que as nossas ações, representativas de, no mínimo, 25% do capital total, estejam
em circulação;

•

adotar procedimentos de oferta que favoreçam a dispersão acionária;

•

cumprir padrões mínimos de divulgação trimestral de informações;

•

divulgar as negociações realizadas mensalmente pelos nossos Acionistas Controladores,
envolvendo valores mobiliários de nossa emissão;

•

disponibilizar um calendário de eventos societários;

•

limitar o mandato de todos os membros do nosso conselho de administração a, no máximo, 2
anos, podendo ser reeleitos; excepcionalmente e para fins de transição, quando o Poder de
Controle da companhia vier a ser exercido de forma difusa, os membros do Conselho de
Administração poderão ser eleitos uma única vez com mandato de até 3 anos;

•

limitar a composição do Conselho de Administração a, no mínimo, 5 membros, sendo que, no
mínimo, 20% deles deverão ser independentes;

•

elaborar, a partir do segundo exercício social encerrado após a admissão no Novo Mercado,
demonstrações financeiras anuais, inclusive demonstrações de fluxo de caixa, em idioma inglês,
de acordo com normas contábeis internacionais, tais como o U.S. GAAP ou o IFRS;

•

a resolução, pela Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal,
se instalado, por meio da arbitragem, de toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem.
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•

realizar, pelo menos uma vez ao ano, reunião pública com analistas e quaisquer outros
interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômicofinanceira, projetos e perspectivas; e

•

em caso de saída do Novo Mercado, para que as ações sejam negociadas fora do Novo Mercado,
o acionista Controlador deve fazer oferta pública de aquisição das ações em circulação, no
mínimo pelo valor econômico apurado mediante laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada. Veja a seção “Descrição do Capital Social – Saída do Novo Mercado”.

A Companhia, em 2006, alterou espontaneamente seu Estatuto Social para adequá-lo às regras do Novo
Mercado e celebrou o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, por meio do qual
aderiu às regras do Novo Mercado, o qual passará a vigorar na data de publicação do Anúncio de Início.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por, no mínimo, 5 membros, dos quais, no mínimo, 20% deverão ser
Conselheiros Independentes, eleitos pela Assembléia Geral. Todos os novos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria devem subscrever um termo de anuência dos administradores previsto no
Regulamento do Novo Mercado, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse
documento. Por meio do referido termo de anuência, os administradores da Companhia
responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo
Mercado, com o Regulamento de Arbitragem e com o Regulamento do Novo Mercado.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 e no
máximo 7 membros. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral com mandato unificado de
2 exercícios anuais, considerando-se exercício anual o período compreendido entre 2 Assembléias Gerais
Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por acionistas da Companhia reunidos
em Assembléia Geral. Na Assembléia Geral Ordinária que tiver por objeto deliberar a eleição do Conselho de
Administração, tendo em vista o término de seu mandato, os acionistas deverão fixar o número efetivo de
membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. Veja as seções “Administração –
Conselho de Administração” e “Descrição do Capital Social – Conselho de Administração”.
Conselho Fiscal
Do mesmo modo que o Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, por meio do termo de anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento
do Novo Mercado, responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento de Arbitragem e com o Regulamento do Novo
Mercado, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento.
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente. Atualmente, a Companhia não
possui um Conselho Fiscal instalado, no entanto, ele pode ser instalado em qualquer exercício social
caso haja requisição por parte de acionistas. Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais
representantes para compor o Conselho Fiscal que não tenham sido membros da sua composição no
período subseqüente à última Assembléia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia,
por escrito, com 5 dias de antecedência em relação à data da Assembléia Geral que elegerá os
Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos.
Veja a seção “Administração – Conselho Fiscal”.
Comitê de Remuneração de Rede
A Companhia possui um Comitê de Remuneração de Rede. Para informações adicionais, veja a seção
“Administração – Comitê de Remuneração de Rede”.
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Dispersão Acionária em Distribuição Pública
O Regulamento do Novo Mercado estipula que a Companhia deverá envidar melhores esforços com o
fim de alcançar dispersão acionária, com adoção de procedimentos especiais, como, por exemplo,
garantia de acesso a todos os investidores interessados ou a distribuição a pessoas físicas ou
investidores não institucionais de, no mínimo, 10% do total de ações a ser distribuído.
O Estatuto Social da Companhia possui um mecanismo de proteção à dispersão acionária, segundo o
qual qualquer acionista, que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em
quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da Companhia deverá, no prazo
máximo de 30 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em
quantidade igual ou superior a 15% do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o
registro de uma oferta pública de aquisição (“OPA”) da totalidade das ações de emissão da Companhia,
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BOVESPA e os
termos do nosso Estatuto Social. Incluem-se na obrigação de realizar esta OPA o acionista que adquira ou
se torne titular de 15% ou mais ações da Companhia em decorrência de usufruto ou fideicomisso.
Percentual Mínimo de Ações em Circulação após Aumento de Capital
O Regulamento do Novo Mercado prevê que, na ocorrência de um aumento de capital que não tenha
sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado com
número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública, a subscrição total ou parcial de tal
aumento de capital pelo acionista Controlador obrigá-lo-á a tomar as medidas necessárias para
recompor o percentual mínimo de ações em circulação, de 25% das ações do capital social da
Companhia nos 6 meses subseqüentes à homologação da subscrição.
Alienação do Controle
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que a alienação do Controle da Companhia, tanto por meio
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente obrigue-se a efetivar uma oferta pública de
aquisição de ações aos outros acionistas da Companhia, observando as condições e prazos vigentes na
legislação e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao acionista Controlador alienante.
Esta oferta ainda será exigida quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, em que venha resultar na alienação do
Controle da Companhia, e em caso de alienação de Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle
da Companhia, sendo que, neste caso, o acionista Controlador alienante ficará obrigado a declarar à BOVESPA
o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentos que comprovem esse valor.
Segundo o Novo Mercado, aquele que já detiver ações da Companhia e que venha a adquirir o Poder de
Controle da Companhia, em razão de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com o
acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá efetivar oferta pública do modelo
acima referido, e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos seis meses anteriores à
data da alienação de Controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao acionista Controlador
alienante e o valor pago em bolsa, por ações da Companhia neste período, devidamente atualizado.
O Estatuto Social da Companhia prevê ainda que o acionista Controlador alienante não poderá transferir a
propriedade de suas ações, nem a Companhia poderá registrar qualquer transferência de ações representativas
do Controle, enquanto o Acionista Adquirente, ou aquele que vier a deter o Poder de Controle, não subscrever
o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento do Novo Mercado.
O comprador deve ainda, quando necessário, tomar as medidas necessárias para recompor o
percentual mínimo de ações em circulação, consistente em 25% do total de ações do capital social,
dentro dos seis meses subseqüentes à aquisição do Controle. Veja a seção “Descrição do Capital Social
– Alienação de Controle” deste Prospecto.
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Negociações de Valores Mobiliários e seus Derivativos por Acionistas Controladores,
Administradores e Membros do Conselho Fiscal
Os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, devem comunicar à
BOVESPA, logo após a investidura no cargo, e o Acionista Controlador, imediatamente após a
aquisição do Poder de Controle, acerca da quantidade e as características dos valores mobiliários de
emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus Derivativos.
Ainda, segundo as regras do Novo Mercado, qualquer negociação efetuada com esses valores
mobiliários deverá ser comunicada à BOVESPA. Veja a seção “Descrição do Capital Social – Divulgação
de Negociação por Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração, Diretor ou Membro
do Conselho Fiscal” deste Prospecto.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
Conforme as regras do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, o cancelamento do registro
de Companhia aberta exigirá a elaboração de laudo de avaliação, elaborado por empresa especializada
e satisfazendo os requisitos da lei, de suas ações pelo valor econômico.
Esta empresa especializada será escolhida em Assembléia Geral, tendo seus custos suportados pelo
ofertante.
O valor econômico das ações, apontado no laudo de avaliação, será o preço mínimo a ser ofertado na
oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento do registro de companhia aberta.
O procedimento para o cancelamento do registro de companhia aberta deve seguir os procedimentos e
demais exigências estabelecidas pela legislação vigente e pelas normas editadas pela CVM, respeitados
os preceitos contidos no Regulamento do Novo Mercado. Veja a seção “Descrição do Capital Social Cancelamento de Registro de Companhia Aberta” deste Prospecto.
Saída do Novo Mercado
É permitido à Companhia sair a qualquer tempo do Novo Mercado, desde que a saída seja aprovada
em Assembléia Geral, e comunicada à BOVESPA, por escrito, com antecedência de 30 dias. Esta saída
não implica na perda da condição de companhia aberta registrada na BOVESPA. Veja a seção
“Descrição do Capital Social – Saída do Novo Mercado” deste Prospecto.
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Companhia possui ainda, conforme a Instrução CVM 358, uma Política de Divulgação de Atos ou
Fatos Relevantes, aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de
2006, que consiste na divulgação de informações relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas
informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
Informação relevante consiste em qualquer decisão de acionista Controlador, deliberação de
Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos
negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii)
na determinação dos investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de
valores mobiliários.
É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e à BOVESPA,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia que seja considerado
informação relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da informação relevante nas
bolsas de valores e ao público em geral (através de anúncio publicado no jornal, etc.).
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A Companhia prevê uma única hipótese de exceção à imediata divulgação de informação relevante.
Referida informação só poderá deixar de ser divulgada se sua revelação puder colocar em risco
interesse legítimo da Companhia.
Todas as pessoas vinculadas (os Acionistas Controladores da Companhia, seus diretores, membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se instalado, e de quaisquer outros órgãos com
funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e funcionários da
Companhia que tenham acesso freqüente a informações relevantes e outros que a Companhia
considere necessário ou conveniente) deverão assinar termo de adesão à Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante, e guardar sigilo sobre as informações ainda não divulgadas, sob pena de indenizar a
Companhia e as demais pessoas vinculadas dos prejuízos que venham a ocorrer.
Cláusula Compromissória
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem.
Informações Periódicas
Demonstrações de Fluxos de Caixa
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que as demonstrações financeiras da Companhia e as
demonstrações consolidadas a serem elaboradas ao término de cada trimestre e de cada exercício
social, devem incluir a demonstração do fluxo de caixa, contendo, no mínimo, as alterações ocorridas
no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregadas em fluxos das operações, dos financiamentos e
dos investimentos. Veja a seção “Descrição do Capital Social – Divulgação de Informações Eventuais e
Periódicas” deste Prospecto.
Demonstrações Financeiras Elaboradas de Acordo com Padrões Internacionais
Dispõe o Regulamento do Novo Mercado que, após o encerramento do segundo exercício social após a
adesão ao Novo Mercado, a Companhia deverá elaborar (i) demonstrações financeiras ou
demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, as quais
deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês. Devem ainda ser acompanhadas do relatório de
administração, de notas explicativas, que informem inclusive o lucro líquido e o patrimônio líquido
apurados ao final do exercício social segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e a proposta de
destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, no idioma inglês, a
íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas explicativas que demonstra a
conciliação do resultado do exercício social e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios
contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, conforme o caso,
evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis, e do parecer dos auditores
independentes (registrados na CVM e com experiência comprovada no exame de demonstrações
financeiras elaboradas de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS). Veja a seção
“Descrição do Capital Social – Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas” deste Prospecto.
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Informações Trimestrais em Inglês ou elaboradas de Acordo com os Padrões Internacionais
Conforme esta regra, a Companhia deverá apresentar a íntegra das Informações Trimestrais traduzida
para o idioma inglês ou, então, apresentar demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas
de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS. Veja a seção “Descrição do Capital Social –
Informações Trimestrais” deste Prospecto.
Esta apresentação de Informações deverá ser acompanhada de Parecer ou de Relatório de Revisão
Especial dos Auditores Independentes.
Requisitos Adicionais para as Informações Trimestrais – ITR
O Regulamento do Novo Mercado estipula algumas informações complementares que deverão conter
no ITR. São elas: (i) apresentar, o balanço patrimonial consolidado, a demonstração do resultado
consolidado e o comentário de desempenho consolidado, se estiver obrigada a apresentar
demonstrações consolidadas ao final do exercício social; (ii) informar a posição acionária de todo aquele
que detive mais de 5% do capital social da Companhia, direta ou indiretamente, até o nível da pessoa
física; (iii) informar de forma consolidada a quantidade e as características dos valores mobiliários de
emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, os Grupos de Acionista
Controlador, administradores e membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) informar a evolução da
participação das pessoas mencionadas no item iii, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos
doze meses anteriores; (v) incluir em notas explicativas, a demonstração dos fluxos de caixa
anteriormente mencionados; (vi) informar a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em
relação ao total de ações emitidas; e (vii) a existência e a vinculação à Cláusula Compromissória.
Requisitos adicionais para as Informações Anuais - IAN
São também requisitos do Novo Mercado a inclusão dos itens (iii), (iv), e (vii) do tópico “Requisitos
Adicionais para as Informações Trimestrais” nas Informações Anuais da Companhia no quadro “Outras
Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da Companhia”. Veja a seção
“Descrição do Capital Social – Informações Trimestrais” deste Prospecto.
Reunião Pública com Analistas
O Regulamento do Novo Mercado estipula que pelo menos uma vez ao ano, a Companhia deve
realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações
quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas.
Calendário Anual
O Novo Mercado determina que as companhias e os administradores devem enviar à BOVESPA e divulgar,
até o fim de janeiro de cada ano, um calendário anual, informando sobre eventos corporativos
programados, contendo informações sobre a Companhia, o evento, data e hora de sua realização, a
publicação e o envio do documento tratado no evento à BOVESPA. Eventuais alterações subseqüentes em
relação aos eventos programados deverão ser enviadas à BOVESPA e divulgadas imediatamente.
Acordo de Acionistas
A Companhia enviará à BOVESPA e à CVM, até a data da publicação do Anúncio de Início, cópia de
todos os acordos de acionistas arquivados em sua sede, e noticiará as mesmas sobre as averbações de
acordos existentes em seus livros. Veja a seção “Nossas Atividades – Acordo de Acionistas” e
“Principais Acionistas e Acionistas Vendedores – Acordo de Acionistas” deste Prospecto.

160

Plano de Opção de Compra de Ações
A Companhia não possui, na data deste Prospecto, nenhum plano de opção de compra de ações e de
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. A Companhia deverá enviar à CVM e à
BOVESPA cópia de tal plano, caso venha a ser promovido e, ainda, realizar a devida divulgação.
A OdontoPrev, como futura participante do Novo Mercado da BOVESPA, acredita que a implantação
de um plano de opção de compra de suas ações ordinárias se constituirá em mais um elemento de
alinhamento de interesses de seus acionistas com a Administração da Companhia.
Contratos com o Mesmo Grupo
A Companhia deve enviar à BOVESPA e divulgar informações de todo e qualquer contrato celebrado
entre a Companhia e suas Controladas e coligadas, seus administradores, seu acionista Controlador, e,
ainda, entre a Companhia e sociedades Controladas e coligadas dos administradores e do acionista
Controlador, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo
grupo de fato ou direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos,
com ou sem o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$0,2 milhão, ou
valor igual ou superior a 1% sobre o patrimônio líquido da Companhia, considerando o maior.
Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições
de rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos
negócios da Companhia. Veja a seção “Operações com Partes Relacionadas” deste Prospecto.
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3.

ANEXOS

•
•
•
•

Estatuto Social da Companhia
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de novembro de 2006
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de novembro de 2006
Deliberações dos órgãos societários competentes da Mariscal, realizada em 19 de outubro de
2006, e de FMO, realizada em 29 de maio de 2006
RDC nº 77 da ANS, de 17 de julho de 2001
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4.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

•

Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2004 e
2003 e respectivos pareceres dos Auditores Independentes
Informações Trimestrais da Companhia em 30 de setembro de 2006 e de 2005, 30 de junho
de 2006 e respectivo relatório de revisão especial dos Auditores Independentes
Demonstrações Financeiras Consolidadas para os períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2006 e 2005, e respectivo relatório de revisão limitada dos Auditores
Independentes.
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