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Instrumentos de Captação de 

Recursos em Serviços de Saúde 
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Fatores que Influenciam o Investimento em Hospitais
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• Crescimento da Economia

• Envelhecimento da População

• Aumento do número de clientes dos planos de saúde

• Planos de Saúde Investindo em Hospitais Próprios
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Unidade Hospitalar Como Oportunidade de Investimento
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A Análise de oportunidade de investimento em um hospital está ligada a
três fatores fundamentai:

1. A existência de capacidade gerencial para administrar o serviço
(Governança Corporativa);

2. A Oportunidade que terá o investidor de estabelecer crítica sobre o
desempenho econômico deste serviço;

3. A análise específica investimento x retorno esperado.

Prof. José Maria Porto

Unidade Hospitalar Como Oportunidade de Investimento
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Fonte: Prof. Dr. João da Rocha Lima Junior
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A Relação Entre o Investidor e o Empreendimento Formas

de Gestão da Operação
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• Gestão Direta: O investidor deverá dispor do conhecimento necessário

para administrar os serviços de alta especialização, exigindo-se

acompanhamento da qualidade do serviço durante o ciclo operacional

do empreendimento.

• Terceirização das Unidades Acessórias

• Contratação de uma Administração Especializada

• Arrendamento do hospital

Prof. José Maria Porto
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Investimento Fixo e Investimento em Capital de 

Giro

Investimento Fixo:

Representa o investimento realizado na aquisição de máquinas e
equipamentos;
Instalações industriais para operação dos equipamentos (redes de energia,
vapor, água, dentre outros);
A montagem e o projeto quando houver;
As construções civis necessárias;
Outros investimentos como móveis e utensílios.

Investimento em Capital de Giro:

É o capital próprio adicional necessário para a operação do equipamento ou
da nova fábrica, sendo constituído principalmente pelo estoque de
matérias-primas e componentes, e os recursos necessários para sustentar
as vendas a prazo.
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As três situações do Agente Econômico
Equilíbrio: Os fluxos totais de dispêndios correntes e planejados são
rigorosamente iguais às disponibilidades atuais e aos fluxos futuros de
renda. Tanto o consumo quanto a acumulação de capital são financiados
“internamente”. Os recursos utilizados na liquidação das transações
realizadas são todos próprios.

Superávit de caixa: Os fluxos totais, correntes e planejados são inferiores
às disponibilidades e aos fluxos futuros de renda. Configuram-se situações
superavitárias, quanto ao uso efetivo da moeda recebida. Há, assim,
excedentes financeiros.

Déficit: Os dispêndios correntes e os planejados superam as
disponibilidades atuais e as recebíveis. Configuram-se déficits de caixa, que
podem então levar à procura por operações financeiras de repasse de
recursos. O financiamento do déficit se dará “externamente”.
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PRINCIPAIS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS: 

Conceitos e Atribuições
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Os bancos comerciais têm como objetivo primeiro o
suprimento oportuno e adequado dos recursos
necessários para financiar, a curto e médio prazo, o
comércio, a indústria, as empresas prestadoras de
serviços e as pessoas físicas.

Os bancos comerciais têm como principal característica, a
criação de moeda, através da captação de recursos em
depósitos à vista que são repassados na forma de
operações de empréstimo.

Bancos Comerciais
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As atividades clássicas de um banco comercial são:

- Descontar títulos.

- Realizar operações de abertura de crédito.

- Realizar operações de créditos especiais.

- Obter recursos junto a instituições oficiais.

- Obter depósitos a vista e a prazo.

- Obter recursos no exterior.

- Efetuar operações de prestação de serviços.

Funcionamento de um Banco Comercial

10
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Fornecem recursos de médio e longo prazo para capital fixo

ou de giro das empresas e Captam recursos via emissão de

CDB ou via captação externa, ou pela venda de cotas de

fundos de investimento por eles administrados.

Operações de crédito:

•Repasses de recursos oficiais de crédito provenientes do

BNDES;

•Repasses de recursos provenientes do exterior para

financiamentos de bens de produção.

Bancos de Investimento

11

Prof. José Maria Porto

Serviços:

•Estruturação de subscrição pública de valore mobiliários

(underwriting de ações e debêntures);

•Estruturação de securitização de recebíveis, isto é,

transformação de valores a receber e créditos das empresas

em títulos negociáveis no mercado;

•Serviços de custódia;

•Administração de carteira de títulos e valores mobiliários,

incluindo fundos de investimento;

• Corporate Finance (fusões e aquisições)

Bancos de Investimento

12
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Assessorar o cliente na escolha de qual título deverá
ser colocado (ações ou debêntures), em razão das
condições de mercado.

Assessorar o cliente na formação do preço do título.

Assessorar o cliente quanto a aspectos jurídicos.

Definição do público-alvo, que podem ser investidores
institucionais ou não.

Garantir ou não a colocação do título.

Realizar todo o esforço para que a emissão seja um
sucesso.

Bancos de Investimento – Colocação de Títulos 

Privados
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BNDES

BNB – Banco Múltiplo que opera o FNE

Bancos de Desenvolvimento

14
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Agências Classificadoras de Risco

(Rating)

Prof. José Maria Porto

Para as instituições financeiras a utilização dessas
empresas servem com dois propósitos:

Conhecer o nível de risco quando da compra de um
título ou na concessão de um empréstimo.

Mostrar a qualidade de uma oferta pública de título, por
exemplo debêntures.

Vale destacar que a classificação do título influência em
seu rendimento, isto é, melhor classificação menor custo
ou pior classificação maior será seu custo.

Empresas de Classificação de Risco - Rating

16
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•Definição

-é uma opinião sobre a idoneidade creditícia de um
emissor de obrigações de renda fixa, levando em conta
análise qualitativa e quantitativa.

•Idoneidade Creditícia

- é a capacidade e a vontade de cumprir pontual e
completamente os pagamentos devidos, de juros e
principal, durante o período de validade do instrumento.

Rating - Definição
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•Utilidade

-medir, simplificar e comparar riscos de crédito entre
diferentes regiões, setores e instrumentos.

-opinião objetiva e independente sobre riscos de crédito.

-provê informação ao mercado, melhorando a qualidade
da decisão.

-parâmetro de precificação de ativos.

-FIF, FIDC, e EFPP.

Rating - Utilidade

18
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Risco Corporativo:

Classifica-se os riscos de empresas e/ou de emissões quanto
à sua capacidade de pagar juros e principal de forma
pontual e sistemática.

O que é analisado?

•Ambiente macroeconômico, setorial e regulatório;

•Estrutura acionária, estrutura associativa, fatos recentes e
relevantes, políticas de crédito, origem de recursos,
rentabilidade, adequação de capital, liquidez, administração
de ativos e passivos, produtividade, gerência, mercados,
concorrência e estratégias, dentre outros.

Rating - Tipos
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•Risco de crédito

-risco soberano: governos

-high investment grade: ratings AAA até A-

-investment grade: ratings BBB+ até BBB-

-speculative grade: ratings BB+ até C

-Default: ratings D

Rating – Classificação

20
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INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CURTO PRAZO

Prof. José Maria Porto
22

EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO
Conceito: Empréstimo, sem direcionamento específico, por meio do qual o cliente
capta recursos para cobrir descasamentos em seu fluxo de caixa.

Público-Alvo: Empresas com eventuais descasamentos no fluxo de caixa.

Indexador: Pós-fixado (CDI, TR ou IGP-M) ou prefixado.

Tributação: IOF

Prazo: No mínimo 15 dias e sem prazo máximo.

Fornecedor/ 

Empregador

Cliente

3

Governo

Banco

4

1

2

2.1

1. O cliente e o banco celebram um 

contrato de capital de giro;

2. O banco credita a conta do cliente

2.1. o banco recolhe o IOF do 

cliente e paga ao governo;

3. O cliente paga a obrigação como 

salários ou fornecedores;

4. O cliente paga o capital de giro ao 

banco.
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Conceito: Limite rotativo de crédito, no qual o cliente pode tomar um empréstimo de

capital de giro a curto prazo por meio de abertura de crédito em conta-corrente de

livre movimento.

Público-Alvo: Empresas com fluxo de caixa instável ao longo de um curto período de

tempo.

Indexador: Pós-fixado (CDI, TR ou IGP-M) ou prefixado.

Tributação: IOF Prazo: Negociável

Obrigação

Cliente

conta-corrente

2

Governo

Banco

4

6

7

1. O banco e o cliente celebram contrato

de abertura de crédito rotativo (conta

garantida);

2. O cliente realiza transações diversas e

deixa a conta-corrente negativa;

3. O banco debita a conta garantida e os

recursos são creditados na conta-

corrente livre movimento;

4. O cliente recebe os recursos oriundos

da venda e a conta-corrente fica

superavitária;

5. Os recursos da conta-corrente são

transferidos para zerar a conta garantida;

6. O cliente liquida a operação com o

banco;

7. O banco recolhe o IOF da operação.

Cliente

Conta garantida

3 5

1

CONTA GARANTIDA

Prof. José Maria Porto
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Conceito: São operações de empréstimos de curto e curtíssimo

prazos, normalmente de uma sete dias, demandadas para cobrir
as necessidades mais permanentes de caixa das empresas. As
taxas do Hot Money são formadas com base nas taxas do
mercado interfinanceiro (Taxa do CDI). Essas taxas são
repactuadas diariamente, o que permite aos tomadores de
recursos mudanças rápidas de posição de acordo com as
variações que venham ocorrer em seus percentuais.

Público-Alvo: Empresas com fluxo de caixa instável ao longo de

um curto período de tempo.

Indexador: Pós-fixado (CDI, TR ou IGP-M) ou prefixado.

Tributação: IOF

Prazo: Curtíssimo prazo.

HOT MONEY
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Conceito: Financiamento de longo prazo para investimentos em
aquisição de máquinas e equipamentos nacionais novos destinados ao
incremento da produção.

Público-Alvo: Empresas nacionais e estrangeiras com sede no país.

Indexador: TLJP.

Tributação: Não há.

Garantias: Alienação fiduciária do equipamento adquirido.

Prazo: Depende do projeto.

FINAME BNDES

Prof. José Maria Porto
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Conceito: Financiamentos de até R$ 10 milhões para investimentos que
busquem melhoria de qualidade, aumento de produtividade e expansão da
capacidade, com o objetivo de desenvolver uma economia mais
competitiva.

Público-Alvo: Empresa cujo controle do capital pode ser nacional ou
estrangeiro desde que sediada no país.

Indexador: TLJP.

Tributação: Não há.

Garantias: Hipoteca e alienação fiduciária e fiança.

Prazo: Geralmente 60 meses.

Contratação: Projeto de viabilidade econômica do investimento, CND
do INSS, CRS do FGTS, documentos societários da empresa, quadro de
composição acionária e três últimos balanços.

FINAME AUTOMÁTICO
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INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS LONGO PRAZO

Prof. José Maria Porto

O Que é Uma Companhia Aberta?

Uma companhia é considerada aberta quando promove a
colocação de valores mobiliários em bolsas de valores ou no
mercado de balcão.

São considerados valores mobiliários, por exemplo: ações,
debêntures e notas promissórias.
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A abertura de Capital proporciona um instrumento de capitalização
permanente de recursos. Se bem manejada, a companhia poderá
dispor de recursos para novos investimentos e também para a
reestruturação de passivos com perfil inadequado, ocorrendo a
redução da vulnerabilidade à dinâmica do mercado financeiro.

A Abertura de Capital, antes de ser considerada uma fonte para cobrir
eventual necessidade de recursos, deveria ser encarada como um
passo estratégico da companhia em busca do crescimento e/ou
consolidação de posições. É antes de mais nada uma nova cultura
empresarial.

Endividamento X Capitalização

Prof. José Maria Porto

A decisão para a abertura de Capital está atrelada à decisão de
investimento e financiamento da companhia. Enquanto a decisão de
investimento determina o risco empresarial de uma firma, a decisão
de financiamento define seu risco financeiros, que vai desde a
variabilidade do lucro até a situação de insolvência.

Cabe ao administrador financeiros maximizar a riqueza do acionista;
deverá, portanto, definir qual a estrutura “ótima” de capital para
alcançar esse objetivo, balanceando convenientemente a presença de
recursos próprios (reinversão de lucros e aportes dos atuais
acionistas) e recursos de terceiros (emissão de ações destinadas a
novos acionistas, emissão de títulos de dívida e financiamentos
bancários).

Endividamento X Capitalização
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Processo de Abertura de Capital

Prof. José Maria Porto

O que é abrir o capital de uma empresa?

Significa tornar-se uma companhia de capital aberto, ou seja, emitir ações
para o público em geral. em síntese, abrir o capital significa ter novos
sócios.

Por quê abrir o capital?

Com a entrada novos sócios, a empresa ganha condição de obter novos
recursos não exigíveis, como contrapartida a participação no seu capital;

com os recursos necessários, as empresas tem condições de aumentar
seus investimentos.

Definições
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Divulgar informações (Disclosure);

Distribuir dividendos a acionistas;

Novos acionistas influenciam nas decisões estratégicas;

Conselhos de administração e fiscal;

Acréscimos nos custos administrativos, demonstrações

financeiras, Departamento de RI, etc;

Profissionalização;

Auditoria externa.

* Os custos de underwriting (comissão de coordenação, distribuição e

garantia firme) variam entre 3% e 4% para empresas de maior prestígio, e

em até 10% para empresas que estejam abrindo o capital (IPO’s)

Novos Custos e Obrigações

Prof. José Maria Porto

IPO – Initial Public Offering

Compra de ações através de sua corretora

Oferta Primária: Venda de novas ações da empresa. O
recurso captado vai para o caixa da empresa.

Oferta Secundária: Venda de ações em poder de um
acionista. O recurso captado vai para o acionista.

Oferta Primária e Oferta Secundária
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Underwriting firme: A instituição financeira (ou o consórcio de
instituições) responsável pela distribuição garante a subscrição da
emissão;

Melhor esforço ou Best Effort Underwriting: A instituição
financeira não assume nenhum tipo de responsabilidade pela
subscrição das ações;

Abertura de Capital Mediante Subscrição 

(Tipos de lançamentos públicos de ações)

Prof. José Maria Porto

As debêntures são títulos nominativos, negociáveis, representativos
de uma fração de um empréstimo global, de médio/longo prazo,
contraído pela companhia emissora. Elas rendem juros, prêmios e
outros rendimentos fixos ou variáveis, sendo todas as características
definidas na escritura de emissão.

Valor da Emissão:

Regulamentada pelo Lei nº 6.404, de 15/12/76;

A emissão deverá ter por limite máximo o valor do capital próprio da
empresa;

A escritura de emissão deverá ser registrada em cartório.

Debêntures

36
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Não existe padronização das características deste título. Ou seja, a debênture
pode ter:

Qualquer prazo de vencimento, porém em geral ela é de longo prazo, pois processo de
lançamento é longo e dispendioso para a empresa;

Amortização programada na forma anual, semestral, trimestral, mensal ou esporádica, no
percentual que a emissora decidir

Remuneração prefixada, ou pós-fixada (TR, TJLP, por taxa flutuante e índices de preços);

Prêmio: baseado na receita ou no lucro da emissora (não pode ter referencial baseado
em taxa de juros).

Debêntures - Características

37
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Quanto a Classe/Tipo:

As debêntures podem ser de dois tipos: simples e conversíveis

 Simples (não conversíveis): São as que não podem ser
convertidas em ações, ou seja, resgatáveis exclusivamente em
moeda nacional;

 Conversíveis: Além de serem resgatáveis em moeda, podem ser
convertidas em ações de emissão da empresa, nas condições
estabelecidas pela escritura de emissão;

Debêntures - Características

38
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Garantia Real: Garantidas por bens (Móveis e Imóveis);

Garantia Flutuante: Tem assegurado o privilégio geral sobre o ativo
da companhia, não impedindo a negociação dos bens que compõem
esse ativo;

Quirografárias (sem preferência): Não oferecem aos títulos
nenhuma aos títulos nenhuma garantia real do ativo da companhia ou
de terceiros, concorre em igualdade de condições com os demais
credores quirografários da empresa;

Subordinadas: Em caso de liquidação da companhia, preferem
apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver.

Debêntures – Garantias

39
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Na prática é uma nota promissória de giro rápido,
para financiamento de curto prazo.

Como não possuem garantia o CP, é acessível apenas
para empresas com bom crédito.

Prazo: Mínimo de 30 e máximo de 360 dias (para
empresas de capital aberto), Mínimo de 30 e máximo
de 180 dias (para empresas de capital fechado) ;

Remuneração: Podem ser remuneradas por taxas
prefixadas, flutuantes, e pós-fixadas em TR, TJLP,
TBF e índice de preços, neste caso só para empresas
de capital aberto.

Commercial Paper

40
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FIDC - Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (Res. do CMN n°356, 17/12/01)

Direitos Creditórios:

São os direitos e títulos representativos de crédito, originários de

operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial,

imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação

de serviços, bem como direitos e títulos representativos de créditos de

natureza diversa assim reconhecidos pela CVM.

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios: Comunhão de

recursos que destina parcela preponderante do respectivo patrimônio

líquido para a aplicação em direitos creditórios.

41
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FIDC - Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (Res. do CMN n°356, 17/12/01)

Características Gerais:

I - Serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;

II - Somente poderão receber aplicações, bem como ter cotas

negociadas no mercado secundário, quando o subscritor ou o

adquirente das cotas for investidor qualificado;

III - As cotas de sua emissão devem ser classificadas por agência de

Rating;

III - Valor mínimo de aplicação R$25.000,00.

42
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FIDC - Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (Res. do CMN n°356, 17/12/01)

Composição da carteira:

I - Após 90 dias do início de suas atividades, o fundo deve ter 50%, no

mínimo, de seu patrimônio líquido representado por direitos creditórios,

podendo a CVM prorrogar, desde que o administrador apresente

motivos que justifiquem.

Recursos Remanescentes podem ser aplicados em:

•Títulos em títulos de emissão do tesouro nacional;

•Títulos de emissão de estados e municípios;

•CDBs e RDBs;

•Demais títulos e valores mobiliários e ativos de renda fixa, exceto cotas

do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).
43
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FIDC – Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios

Tipos de Cotas: Níveis de classe para efeito de 
prioridade na amortização e resgate

Sênior: 

•Prioridade de amortização e/ou resgate em relação as cotas subordinadas;

•Podem dar direito a voto

Subordinadas:

•Somente podem ser amortizadas ou resgatadas após o resgate integral das 
cotas seniores

•Não são transferíveis.

44
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FIDC – Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios

Setores

Industrial

Comercial

Imobiliário

Financeiro

Prestação de 

Serviços

Cedentes

Indústrias

Factorings

Empresas Comerciais

Incorporadoras

Bancos e Financeiras

Hospitais

Entre outros

45
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FIDC – Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios

Recebíveis

Duplicatas

Carnês

Cheques

Cartões de Crédito

Contas Médicas

Aluguel de 

Imóveis

CDC

Sacados

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

46
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•Características:

• (Instrução n ° 391 de 16/07/03, da CVM)

•Constituído sob a forma de condomínio fechado;

•É uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures,

bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou

permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas;

•Os cotistas participam do processo decisório da companhia investida, com

efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,

notadamente através da indicação de membros do Conselho de

Administração;

•Podem ser cobradas taxa de administração e de performance.

Fundos de Investimento em Participações –
Private Equity

47

•Características:

•A participação do fundo no processo decisório da companhia
investida pode ocorrer:

I - pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de
controle;
II - pela celebração de acordo de acionistas ou ainda,
III - pela celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de

procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na
definição de sua política e na sua gestão.

•Somente poderão investir no fundo investidores qualificados.

•Administração do Fundo, compete exclusivamente a :

•Pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para exercer a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários.

Fundos de Investimento em Participações –
Private Equity

48
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Fundos de Investimento

Imobiliário

Conceito:

Comunhão de recursos captados por meio de
sistema de distribuição de valores mobiliários
(Bancos de Investimento, Corretoras de Valores
e Distribuidoras de Valores) e destinados à
aplicação em empreendimentos imobiliários,
prontos ou a construir, além de valores
mobiliários de lastro imobiliário.

Os fundos imobiliários são fundos fechados, ou
seja, não permitem o resgate de cotas.

50
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Fonte: Jornal Valor Econômico – 04/09/2012

Para o investidor pessoa física, é uma excelente oportunidade
de diversificação, uma vez que os rendimentos são oriundos,
em geral, da receita obtida pela locação dos imóveis de
propriedade do fundo.

52
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 Valor do Investimento Mínimo – permite ao investidor privado o acesso a

imóveis e inquilinos de grande qualidade, antes acessíveis somente a investidores de

grande porte.

 Fracionamento na venda/compra - se o proprietário de um imóvel necessita de

recursos e só possui um imóvel, terá que vendê-lo, mesmo que o valor que necessite

seja parte do valor que estava investido no imóvel. Com cotas de um fundo

imobiliário, basta vender somente o montante necessário. Por outro lado, se um

investidor recebe a renda de um fundo imobiliário e não vai necessitar destes

recursos, pode comprar mais cotas deste fundo ou de outro.

 Transparência - a negociação das cotas num mercado organizado e transparente

como o da BM&FBovespa traz a segurança de que se está fazendo um negócio pelo

melhor peço possível no momento, já que todo o mercado tem a informação sobre

as ofertas de compra e venda.
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 Isenção de IR – segundo a lei n° 9779/99, nos casos em que o Fundo possua mais de 50

investidores, tenha suas cotas negociadas em bolsa de valores no mercado secundário e o

investidor pessoa física detenha menos de 10% das cotas do fundo, este estará isento de imposto

de renda sobre os rendimentos que receber do Fundo.

Fundo de Investimento Imobiliário – FII - Vantagens
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Liquidez – O baixo índice está relacionado ao alto grau de
entesouramento das cotas por investidores de todo porte,
sejam eles Fundos de Pensão ou pessoas físicas.

Observamos no dia-a-dia, entretanto, que não há falta de
compradores para as cotas de Fundos Imobiliários;

A Liquidez Relativa refere-se ao percentual do patrimônio
negociado.

Fundo de Investimento Imobiliário – FII - Vantagens
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Exemplos de Fundo Imobiliário

Blue Tree Towers Faria Lima

FII Hotel Maxinvest

Edifício localizado na Av. JK, 510 no 

bairro do Itaim Bibi na cidade de São 

Paulo.

Participação corresponde a uma área 

de 5.210,95 m2 ou 38,95% do 

empreendimento.

Edif. JK 

Financial Center

FII Rio Bravo de Renda Corporativa

O FII Hotel Maxinvest aplica seus 

recursos na aquisição de flats na 

cidade de São Paulo. Com cerca de 

580 flats em seu patrimônio, a 

maioria (73%) composta de flats 

de categoria superior.

56



29

Shopping Higienópolis

Edif. Torre Almirante – RJ
Inquilino: PETROBRAS

Empreendimento com 36 andares 

de 1.200 m2 cada, totalizando quase 

42.000 m2 de área útil, totalmente 

alugados pela Petrobrás (com 

exceção da loja, locada à CEF).

Lançado no final de 1999, adquiriu 25% 

do condomínio que é proprietário do 

Shopping Pátio Higienópolis, na cidade de 

São Paulo-SP. Com 245 lojas em 6 pisos, 

1.350 vagas de estacionamento, 6 cinemas e 

1 teatro.
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Shopping Higienópolis

Edif. Torre Almirante – RJ
Inquilino: PETROBRAS
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Hospital Nossa Senhora de Lourdes - São Paulo - SP

NSLU11BSetor: Hospital (REDE D’Or)

Constituição: 17/3/2006

Registro: 20/4/2006

Patrimônio: 133.016.000,00

Cotas Emitidas: 1.144.800,00

Valor Patrimonial: 101,44

Administrador: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Características:

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII HOSPITAL NOSSA

SENHORA DE LOURDES, é constituído sob a forma de condomínio

fechado, com prazo de duração indeterminado, por seu regulamento, e

pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
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Shopping Higienópolis

Edif. Torre Almirante – RJ
Inquilino: PETROBRAS
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Hospital da Criança - São Paulo

HCRI11B Setor: Hospital

Constituição: 2/10/2000

Registro: 3/10/2000

Patrimônio: 12.157.644,99

Cotas Emitidas: 200.000,00

Valor Patrimonial: 60,79

Administrador: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECARIA

Características: O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

HOSPITAL DA CRIANÇA, constituído sob a forma de condomínio

fechado, é uma comunhão de recursos, captados através do sistema de

distribuição de valores mobiliários, destinados à aplicação em

empreendimentos imobiliários, conforme definidos na regulamentação

vigente, com prazo de duração indeterminado, regido por seu

regulamento, e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem

aplicáveis.

Shopping Higienópolis

Edif. Torre Almirante – RJ
Inquilino: PETROBRAS
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Shopping Higienópolis

Edif. Torre Almirante – RJ
Inquilino: PETROBRAS

61

FONTE: Infomoney
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