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Estrutura de Capital 

Classe/Série 
Montante 
(BRL Mi) a Vencimento Final 

Rating 
 Perspectiva 

Reforço 
de Crédito 

2016-141 131,9 janeiro/2027 AA+(exp)sf(bra) Estável N.D. 

Total da Emissão 131,9     

N.D.: Não disponível 

O rating da proposta de emissão está condicionado ao recebimento dos documentos finais que estejam em conformidade 
com as informações já recebidas. Os ratings de crédito da Fitch não constituem recomendação de compra, venda ou 
manutenção de um título. O prospecto e outros materiais disponibilizados desta oferta deverão ser lidos anteriormente à 
sua aquisição.  a Montante total esperado da proposta de emissão. 

Fonte: Fitch 

Resumo da Transação 

A Fitch Ratings atribuiu Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(exp)sf(bra)’, com Perspectiva 

Estável, à emissão da 141ª série da primeira emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRIs) da RB Capital Companhia de Securitização (RB Capital). A série é 

lastreada por aluguéis originados por um contrato atípico de locação firmado pela Northwest 

International II Investimentos Imobiliários em Saúde S.A. (NS2) e pela Rede D’Or São Luiz S.A. 

(Rede D’Or). O imóvel objeto da locação é o Hospital Caxias D’Or, localizado em Duque de 

Caxias (RJ). A NS2 cederá o contrato de locação ao FII Northwest Investimentos Imobiliários 

em Saúde Fund I (FII Northwest). 

Os CRIs emitidos somam BRL131,9 milhões, com prazo total aproximado de 127 meses, dos quais 

120 de pagamentos, e vencimento final em janeiro de 2027. O rating reflete a esperada capacidade 

de pagamento integral de principal, corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

mais spread anual, que será definido durante o bookbuilding, até o vencimento final da emissão. 

Principais Fundamentos do Rating 

Qualidade de Crédito da Locatária: A locatária (Rede D’Or) será a única fonte pagadora dos 

aluguéis mensais que lastreiam a série e responderá por todas as obrigações financeiras e 

não financeiras previstas no contrato. Em caso de rescisão, a devedora será obrigada a pagar 

multa indenizatória equivalente ao valor presente dos aluguéis remanescentes. 

Indenização: Em caso de rescisão do contrato pela devedora, esta deverá pagar indenização 

equivalente a todo o contrato de aluguel, trazido a valor presente pelo CDI à época da rescisão. 

O contrato de aluguel, de 25 anos, estará em vigor por mais 22 anos, e seu valor presente é 

suficiente para pagar o saldo devedor dos CRIs, que têm duração de dez anos, a qualquer 

momento da operação. O que exceder o saldo devedor dos CRIs será devolvido à NorthWest. 

Casamento de Índices e Taxas: Os pagamentos mensais de aluguel que lastrearão os CRIs 

serão atualizados monetariamente, em janeiro, pela inflação acumulada positiva, medida pelo 

IPCA nos 12 meses precedentes. As amortizações dos CRIs serão ajustadas pelo mesmo 

índice de inflação, também em janeiro. No momento da cessão da CCI, o fluxo de pagamentos 

de aluguel será adquirido a taxa de desconto igual ao cupom dos CRIs. Portanto, não haverá 

descasamentos de taxas, índices ou intervalo de correção entre lastro e passivo. 

Seguro Patrimonial: A transação contará com um seguro de receitas contratado pela Rede 

D’Or para que, em caso de sinistro, os aluguéis sejam pagos regularmente enquanto o sinistro 

é reparado, até o limite de 24 meses. A RB Capital será a beneficiária do seguro. 
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Outros Fundamentos do Rating 

Alienação Fiduciária de Imóvel: A operação conta com alienação fiduciária de 100% do 

Hospital Caxias D’Or e seu estacionamento. Em dezembro de 2013, a propriedade foi 

adquirida pela NorthWest por USD90 milhões. Foi apresentado um relatório de avaliação que 

estimou um valor de mercado atual de BRL222 milhões para a propriedade. 

Fundo de Reserva: Será constituído um fundo de reserva de caixa equivalente a BRL150 mil 

para despesas extraordinárias da transação. 

Despesas Operacionais: As despesas operacionais recorrentes serão deduzidas do fluxo 

de aluguéis pagos pela Rede D’Or. Assim, a transação não está exposta ao risco 

operacional da locadora.  

Sensibilidades do Rating 

O rating está diretamente atrelado à qualidade de crédito da Rede D’Or, responsável pelo 

pagamento dos créditos imobiliários que lastreiam a emissão, entre outras obrigações 

decorrentes da securitização.  

Assim, qualquer alteração no perfil operacional e creditício da companhia poderá afetar o 

rating da proposta de emissão de CRIs na mesma proporção. Como parte da análise desta 

operação, a Fitch acompanhará o perfil de crédito da locatária e da garantidora. 

Análise de Dados 

Modelagem, Aplicação de Critério e Adequação de Dados  

O contrato atípico de locação, cujas parcelas lastreiam a emissão, é considerado um sale to 

lease back e foi analisado segundo a ‘Metodologia Global de Rating de Finanças Estruturadas’, 

de 27 de junho de 2016, e a ‘Counterparty Criteria for Structured Finance and Covered Bonds’, 

de 18 de julho de 2016, disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ e ‘www.fitchratings.com.br’. 

Para analisar a operação, a Fitch recebeu, entre outros documentos, uma cópia do contrato de 

locação; do contrato de cessão das CCIs; do contrato de alienação fiduciária do imóvel e do 

termo de securitização. A RB Capital também forneceu dados referentes ao fluxo de caixa da 

operação, que apresenta casamento entre o fluxo de pagamento de ativos e passivos. 

Portanto, não há exposição a riscos de descasamento de taxas de juros. 

Transação e Estrutura Legal 

Northwest
(cedente)

Rede D’Or
(devedora)

Conta de 
Recebimento

(Itaú Unibanco)

Pentágono
(agente fiduciário)

RB Capital
(emissora)

Investidores

Contrato de locação

Serviço da 
dívida

CRIs $$

$$ CCIs

Diagrama da Estrutura

Fonte: Documentos da transação; elaboração, Fitch

 

 
 
 
 
 
Metodologia Aplicada 
Metodologia Global de Rating de 
Finanças Estruturadas (junho de 
2016).  

 
Outra Metodologia Relevante 
Counterparty Criteria for Structured 
Finance and Covered Bonds (julho de 
2016).  
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Esta emissão é lastreada por recebíveis imobiliários decorrentes de um contrato atípico de 

locação firmado entre a NW2, como locadora, e Rede D’Or, como locatária. A propriedade 

objeto de locação é o Hospital Caxias D’Or, localizado em Duque de Caxias (RJ). A NW2 

cederá o contrato de locação ao FII Northwest. 

O fundo emitiu CCI que representa 100% das parcelas de locação a serem pagas pela Rede 

D'Or. O FII Northwest cedeu a CCI à RB Capital e os aluguéis mensais serão depositados em 

conta de titularidade da RB Capital, integrante do patrimônio separado da operação. A RB 

Capital emitiu a 141ª série com montante nominal inicial de BRL131,9 milhões. O prazo total 

aproximado de 127 meses, dos quais 120 de pagamentos, e vencimento final em janeiro de 

2027. Os recursos oriundos da emissão não terão destinação específica e podem ser 

utilizados livremente, a exclusivo critério do FII Northwest. 

Caso a Rede D’Or decida rescindir o contrato antes do prazo, deverá pagar multa indenizatória 

equivalente ao valor presente do total de parcelas do contrato lastro, de 25 anos, descontado 

pelo CDI vigente à época. Nesse caso, a Rede D’Or terá dez dias úteis para fazer o 

pagamento à RB Capital. A multa indenizatória à qual os detentores dos CRIs terão direito 

será equivalente a, no máximo, o saldo devedor dos CRIs. O resultante do saldo de 

indenização menos saldo devedor dos CRIs será do FII Northwest.  

Desta forma, a multa indenizatória deverá ser suficiente para quitar integralmente o saldo 

devedor dos CRIs durante toda a operação. 

Determinação de Vencimento Final Legal 

O rating considera a capacidade de pagamento integral do principal investido, acrescido de 

taxa de juros anual, até o vencimento final legal da emissão (janeiro de 2027).  

Estrutura Jurídica 

Com base na estrutura legal da operação, a Fitch está convicta do comprometimento da 

locatária em pagar os aluguéis que lastreiam a emissão. A agência solicitou e recebeu parecer 

legal atestando a validade da constituição dos documentos relacionados à transação e à 

perfeita e acabada cessão dos recebíveis imobiliários. 

Além da cessão definitiva dos créditos imobiliários, foi constituída alienação fiduciária da 

propriedade locada e do respectivo estacionamento. O FII Northwest ou a NW2 deverá endossar 

a apólice de seguro do imóvel dado como garantia à securitizadora, que será beneficiária em 

caso de indenização por sinistro. O montante mínimo de cobertura é de BRL161 milhões e 

ficará a critério da securitizadora a destinação dos recursos em caso de sinistro. 

O contrato de locação se iniciou em dezembro de 2013. A partir de janeiro de 2027, a Rede 

D’Or efetuará os pagamentos dos aluguéis diretamente na conta corrente da transação, no 

Itaú Unibanco S.A. (Itaú - Ratings Nacionais de Longo e Curto Prazos ‘AAA(bra)’ e 

‘F1+(bra)’), respectivamente), de titularidade da RB Capital.  

A CCI que representa os créditos do contrato atípico de locação, as garantias e os CRIs 

constituirão regime fiduciário que permite separar o patrimônio dos créditos que lastreiam a 

operação dos demais ativos da RB Capital. A estrutura contempla, ainda, a contratação da 

Pentágono S.A. DTVM  como agente fiduciário para representar os interesses dos investidores. 

Partes da Transação 
Função Nome Ratings Perspectiva 

Emissora RB Capital Companhia de Securitização NA NA 

Custodiante Pentágono DTVM S.A. NA NA 

Locatária Rede D’Or São Luiz S.A. AA(bra) Estável 

Locadora/Cedente FII Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I NA NA 

Coordenador Líder  RB Capital DTVM Ltda. NA NA 

Agente de Recebimento Itaú Unibanco S.A. AAA(bra) Estável 

NA – Não Avaliada 
Fonte: Documentos da Transação / Fitch        
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A Pentágono assumirá a administração do patrimônio separado em caso de inadimplência da 

RB Capital ou se esta entrar com pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência. 

Devido à estrutura legal desta operação, a Fitch entende que um evento de insolvência do 

originador/cedente ou da securitizadora não afetará a integridade dos CRIs ou das garantias 

neles constituídas e que a RB Capital será capaz de honrar seus compromissos com os 

investidores. A agência solicitou e espera receber parecer legal assinado da assessoria 

jurídica da transação atestando a constituição de cessão definitiva, de forma perfeita e 

acabada, da carteira de crédito objeto de securitização. 

Esclarecimento 

Em sua análise de crédito, a Fitch confia na opinião legal e/ou fiscal emitida pela assessoria 

jurídica da transação. A agência reforça que não presta aconselhamento legal e/ou fiscal, nem 

atesta que opiniões legais e/ou fiscais ou quaisquer outros documentos relacionados à 

transação ou à sua estrutura sejam suficientes para qualquer propósito. A nota ao final deste 

relatório esclarece que este documento não constitui consultoria legal, fiscal ou sobre a 

estruturação da operação por parte da Fitch, nem deve ser utilizado como tal. Caso os leitores 

deste relatório necessitem de aconselhamento legal, fiscal e/ou sobre a estruturação, eles 

devem procurar profissionais capacitados nas jurisdições relevantes. 

Análise do Colateral 

Os CRIs serão amortizados com os recebimentos mensais dos aluguéis devidos pela Rede 

D’Or de fevereiro de 2017 a janeiro de 2027, que deverão ser depositados em conta corrente 

de titularidade da securitizadora domiciliada no Itaú.  

A Propriedade 

A propriedade é o Caxias D’Or, hospital privado de Duque de Caxias, na região metropolitana do 

Rio de Janeiro. O Hospital Caxias D´Or é um complexo hospitalar com terreno de 3.852,45 m² e 

área construída de 19.314,58 m². A unidade possui 220 leitos, dos quais oitenta são de terapia 

intensiva. Além disso, conta com um edifício-garagem de 5.138,59m² de área construída.  

A NW2 adquiriu a propriedade, 100% locada para a Rede D’Or, em dezembro de 2013, por 

USD90 milhões, e o FII adquiriu seu usufruto. Em junho de 2016, o hospital foi avaliado pela 

consultoria imobiliária Cushman & Wakefield em BRL222,4 milhões. A proposta de emissão 

representaria, portanto, 59,95% de Loan to Value (LTV).  

Contrato Atípico de Locação 

Em 11 de outubro de 2013, a Rede D’Or e a NW2 iniciaram um contrato de locação atípica, no 

qual a NW2 adquire o imóvel da Rede D’Or e o aluga de volta à empresa. O prazo do contrato 

é de 25 anos, e a data de início do prazo locatício, 23 de dezembro de 2013. Ao fim dos 25 

anos, a locatária pode prorrogar o contrato por mais três vezes, cada vez por mais 25 anos.  

O aluguel é devido no primeiro dia útil de cada mês e atualizado monetariamente pelo IPCA 

acumulado nos 12 meses precedentes todo mês de janeiro, mesmo mês em que os CRIs são 

ajustados, pelo mesmo índice. A locatária será responsável pelo pagamento de todos os 

impostos do imóvel e por todos os serviços públicos relacionados.  

Caso a Rede D’Or opte por rescindir o contrato de locação antes do prazo final, deve pagar 

multa indenizatória equivalente ao valor presente do total de parcelas (contrato de 25 anos) de 

aluguéis mensais remanescentes com desconto pelo CDI vigente à época. Nessa hipótese, a 

Rede D’Or teria dez dias úteis para fazer o pagamento à RB. Os detentores dos CRIs terão 

direito ao valor da multa indenizatória até o saldo devedor dos CRIs.  
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Alienação Fiduciária 

Segundo o contrato de alienação fiduciária, a NW2, como proprietária, aliena fiduciariamente a 

propriedade à RB Capital. Em caso de rescisão antecipada do contrato, sem pagamento de 

multa pela Rede D’Or, a RB Capital poderá executar a alienação da propriedade. 

Após a consolidação, um primeiro leilão pode ser convocado em até trinta dias. O preço mínimo 

de venda será indicado no instrumento de garantia e, se não houver comprador, um segundo 

leilão pode ser convocado 15 dias depois. Se os leilões não forem bem-sucedidos, a RB Capital 

ficará com a propriedade e agirá conforme orientação dos investidores, sendo extinta a dívida.  

Seguro Patrimonial 

A Rede D’Or deverá arcar com a manutenção do seguro patrimonial com valor total de 

reconstrução e de receitas equivalente a 24 meses de pagamentos de aluguel. Os valores da 

apólice deverão ser corrigidos monetariamente a cada 12 meses pelo mesmo índice que corrige 

o aluguel (IPCA). O seguro deverá ser endossado colocando a RB Capital como beneficiária, 

sendo que a securitizadora receberá eventuais indenizações em seu patrimônio separado.  

Durante todo o contrato e em qualquer prorrogação, a Rede D’Or deve contratar seguro 

suficiente para reconstruir toda a propriedade em valor ajustado de perda somado a um 

arrendamento por 24 meses. A Rede D’Or precisa chegar a um acordo com a NW2 para 

escolher a seguradora. A inquilina é responsável pelo pagamento dos prêmios de seguro. 

Assim, em caso de perda total ou parcial, o CRI tem benefício de 24 meses de pagamento de 

aluguel, enquanto o imóvel está sendo reconstruído. Se a reconstrução demorar mais de 24 

meses, a obrigação mensal da locação se reduz a 50% do pagamento regular e, se for 

superior a 31 meses, reduz-se a 25% do aluguel regular até a reconstrução ser concluída. 

A Rede D’Or não poderá, salvo autorizada pela locadora, pré-pagar qualquer obrigação. Se a 

NW2 tiver qualquer obrigação financeira com a Rede D’Or, os pagamentos de aluguel não 

podem ser compensados. Como regra geral, a locatária não pode reivindicar qualquer 

dedução de aluguel e suas obrigações.  

Estrutura Financeira 

Os aluguéis são devidos e pagos na conta centralizadora vinculada ao patrimônio separado. O 

fluxo de pagamento dos CRIs seguirá o dos aluguéis, e os investidores dos CRIs receberão 

exatamente o que tiver sido pago no contrato de locação, líquido de despesas.  

Em caso de rescisão do contrato antes do prazo final, a multa indenizatória, equivalente ao valor 

presente do total de aluguéis remanescentes da locação de 25 anos, será descontada pelo 

CDI. O valor será suficiente para pagar o saldo devedor dos CRIs, cujo prazo é de dez anos. 

As CCIs representativas da totalidade dos aluguéis mensais serão cedidas considerando uma 

taxa de desconto equivalente à remuneração dos CRI. Portanto, não haverá descasamentos 

de taxas, índices ou intervalo de correção entre lastro e passivo. 

Risco de Contrapartes 

Segregação do Fluxo de Caixa 

A principal fonte de repagamento da operação são os pagamentos oriundos do contrato de 

locação devidos pela Rede D’Or, que serão pagos diretamente na conta da operação, de 

titularidade da RB Capital e mantida no patrimônio separado da emissão. A conta está 

domiciliada no Itaú.  

Riscos Operacionais 

As despesas recorrentes da operação serão pagas pelo fluxo de aluguéis, e as despesas 

extraordinárias, pelo fundo de despesas, de BRL150 mil. 
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Monitoramento 

A Fitch acompanhará o desempenho desta operação, de forma contínua, até seu vencimento 

final. Este acompanhamento visa a assegurar que o rating atribuído continue refletindo, 

apropriadamente, o perfil de risco da emissão. 

A Fitch receberá relatórios em base regular sobre o desempenho do crédito cedido à operação. 

Estas informações serão fornecidas pelas partes da transação e analisadas mensalmente pela 

equipe da agência. A transação passará por revisão completa em base anual ou a qualquer 

momento em que ocorrer fato relevante relacionado à operação ou à fonte pagadora dos créditos. 
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Anexo A: Rede D’Or 

A Rede D’Or é uma das maiores redes privadas de hospitais no fragmentado e pouco 

desenvolvido setor hospitalar brasileiro. A companhia possui 29 hospitais e administra 

outros dois. Registra sólidas posições de negócios, com diferencial de larga escala nas 

cidades onde opera: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. A escala de negócios é 

um aspecto fundamental neste setor e sustenta os ratings da Rede D ’Or, pois permite lhe 

diluir custos fixos e proporciona significativo poder de barganha com as contrapartes e a 

comunidade médica em geral.   

A concentração geográfica da companhia no Rio de Janeiro e em São Paulo é parcialmente 

atenuada pela forte atividade econômica destas regiões, bem como pela força das 

companhias de seguro-saúde. Ainda assim, a concentração nestas duas cidades torna a Rede 

D’Or mais vulnerável à entrada de participantes. Desde o início de 2015, o setor hospitalar 

brasileiro conta com uma nova estrutura regulatória, que permite a participação de capital 

estrangeiro, o que deverá aumentar a concorrência a médio e longo prazo. 

A Rede D’Or deve continuar buscando crescimento, tanto orgânico como inorgânico. Seu 

histórico de aquisições é agressivo. De 2010 a maio de 2015, adquiriu 18 hospitais, 

incorporando à sua carteira 2,1 mil leitos operacionais. Desde abril de 2015, conta com um 

novo acionista, a HPT Participações S.A. (Grupo Carlyle), que aportou BRL1,8 bilhão. A 

transação foi dividida em duas séries, uma de BRL875 milhões, recebida em abril de 2015, e 

outra de BRL945 milhões, em abril de 2016. 

A Rede D’Or tem aumentado sua rentabilidade mediante economias de escala e obtenção de 

sinergias de suas aquisições. A receita líquida cresceu 208% entre 2011 e 2015, atingindo 

BRL6,5 bilhões, enquanto a média de leitos operacionais aumentou 77%, para 4,5 mil. Durante 

este período, a taxa de ocupação se elevou para 81%, de 75%, enquanto a margem de 

EBITDAR cresceu para 27,4%, de 17,8%. A margem operacional é uma das mais altas do 

setor, em termos globais. 

A companhia foi bem-sucedida no aumento da geração de caixa operacional, medida pelo 

EBITDAR, para BRL1,767 bilhão no período de 12 meses encerrado em dezembro de 2015, 

de BRL373 milhões em 2011. Enquanto o FFO da Rede D'Or aumentou para BRL1 bilhão em 

2015, de BRL291 milhões em 2011, o fluxo de caixa operacional cresceu para BRL214 

milhões, de BRL81 milhões, pressionado principalmente pela grande necessidade capital de 

giro. A geração de fluxo de caixa livre (FCF) tem sido negativa. Em 2015, o FCF foi negativo 

em BRL669 milhões, após BRL874 milhões em investimentos. A Fitch não espera desvio 

significativo nestes números nos próximos três anos, pois a empresa pretende dobrar sua 

capacidade para 9.000 leitos operacionais até 2021. 

Grande parte do crescimento da Rede D’Or foi financiada por dívida. A alavancagem ajustada 

pelo FFO estava em cerca de 3,3 vezes em 31 de dezembro de 2015, e o índice dívida líquida 

ajustada/EBITDAR também era de 2,7 vezes. Estes índices se comparam às médias de 4,9 

vezes e 4,5 vezes, respectivamente, de 2011 a 2014. A recente capitalização, de BRL928 

milhões, e a parcela adicional de BRL945 milhões recebida em abril de 2016 deverão melhorar 

a estrutura de capital da Rede D’Or.  

Em bases pro forma, considerando o pagamento da segunda parcela em dinheiro, a 

alavancagem líquida ajustada, medida pelo índice dívida líquida ajustada/EBITDAR, é de 2,3 

vezes. No cenário-base da Fitch, a companhia continua se beneficiando das melhoras de sua 

geração de fluxo de caixa operacional e mantém os índices de alavancagem líquida ajustada 

abaixo de 2,5 vezes nos próximos três anos. 
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Resumo da Transação 

RB Capital Companhia de Securitização                                                                                                                   
CMBS/Brasil                                                                                               
Estrutura de Capital  
Classe/Série Rating Perspectiva 

Montante 
(BRL Mi) 

Taxa de 
Juros* 

Freq. de 
Pagamento 

Período de 
Carência 

Vencimento 
Final 

Reforço de 
Crédito 

ISIN 

2016-141 AA+(exp)sf(bra) Estável 131,9 IPCA+Spread Mensal 6 meses de 
principal 

jan/2027 Não há BRRBRACRI3V3 

          

 

Fundo de Reserva Inicial: Não Há 

 

 

 

Reforço de Crédito Inicial:a  Não Há 

 

 
* a taxa final será estabelecida em processo de bookbuilding, 

Informações Relevantes 
Detalhes   Partes 

Data de Emissão 06 de junho de 2016  Emissora  RB Capital Companhia de Securitização 
Classe dos Ativos CMBS/ Locação Atípica e Outros  Agente Fiduciário  Pentágono DTVM S.A. 
País da SPE Brasil  Locatária  Rede D’Or São Luiz S.A. 
Analistas Mario Capuano  Locadora  FII Northwest 
 +55-11-4504-2619  Agente de Recebimento  Itaú Unibanco S.A. 
 Robert Krause     
 +55-11-4504-2211     
Analista de Monitoramento Mario Capuano     

 +55-11-4504-2619     

Principais Fundamentos do Rating                                                          

Qualidade de Crédito da Locatária: A locatária (Rede D’Or) será a única fonte 
pagadora dos aluguéis mensais que lastreiam a série e responderá por todas as 
obrigações financeiras e não financeiras prevista no contrato. Em caso de 
rescisão, a devedora será obrigada a pagar multa indenizatória equivalente ao 
valor presente dos aluguéis remanescentes. 

Indenização: Em caso de rescisão do contrato pela devedora, esta deverá 
pagar indenização equivalente a todo o contrato de aluguel, trazido a valor 
presente pelo CDI à época da rescisão. O contrato de aluguel, de 25 anos, 
estará em vigor por mais 22 anos, e seu valor presente é suficiente para pagar o 
saldo devedor dos CRIs, que têm duração de dez anos, a qualquer momento da 
operação. O que exceder o saldo devedor dos CRIs será devolvido à 
NorthWest. 

Casamento de Índices e Taxas: Os pagamentos mensais de aluguel que 
lastrearão os CRIs serão atualizados monetariamente, em janeiro, pela inflação 
acumulada positiva, medida pelo IPCA nos 12 meses precedentes. As 
amortizações dos CRIs serão ajustadas pelo mesmo índice de inflação, também 
em janeiro. No momento da cessão da CCI, o fluxo de pagamentos de aluguel 
será adquirido a taxa de desconto igual ao cupom dos CRIs. Portanto, não 
haverá descasamentos de taxas, índices ou intervalo de correção entre lastro e 
passivo 

Seguro Patrimonial: A transação contará com um seguro de receitas 
contratado pela Rede D’Or para que, em caso de sinistro, os aluguéis sejam 
pagos regularmente enquanto o sinistro é reparado, até o limite de 24 meses. A 
RB Capital será a beneficiária do seguro. 

Alienação Fiduciária de Imóvel: A operação conta com alienação fiduciária de 
100% do Hospital Caxias D’Or e seu estacionamento. Em dezembro de 2013, a 
propriedade foi adquirida pela NorthWest por USD90 milhões. Foi apresentado 
um relatório de avaliação que estimou um valor de mercado atual de BRL222 
milhões para a propriedade. 

Fundo de Reserva: Será constituído um fundo de reserva de caixa equivalente 
a 150 mil para despesas extraordinárias da transação  

Despesas Operacionais: As despesas operacionais recorrentes serão 
deduzidas do fluxo de aluguéis pagos pela Rede D’Or. Assim, a transação não 
está exposta ao risco operacional da locadora.  
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Fonte: Documentos da transação; elaboração, Fitch
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TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR ESSAS LIMITAÇÕES E TERMOS 
DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. 
AS DEFINIÇÕES E TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA AGÊNCIA, 
EM WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PUBLICADOS 
ESTÃO PERMANENTEMENTE DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E POLÍTICAS 
DE CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE 
AFILIADAS, COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO 
DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE CONDUTA".  
Copyright © 2016 da Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. e suas subsidiárias.  33 Whitehall St, NY, NY 10004.Telefone: 
1-800-753-4824 (para chamadas efetuadas nos Estados Unidos), ou (001212) 908-0500 (chamadas fora dos 
Estados Unidos).  Fax: (212) 480-4435. Proibida a reprodução ou retransmissão, integral ou parcial, exceto quando 
autorizada. Todos os direitos reservados. Ao atribuir e manter seus ratings, a Fitch conta com informações 
factuais que recebe de emissores e underwriters e de outras fontes que a agência considera confiáveis. A Fitch 
executa uma pesquisa razoável das informações factuais de que dispõe, de acordo com suas metodologias de 
rating, e obtém razoável verificação destas informações de fontes independentes, na medida em que estas fontes 
estejam disponíveis com determinado patamar de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é 
conduzida a investigação factual da Fitch e o escopo da verificação de terceiros que a agência obtém poderão 
variar, dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das exigências e práticas na jurisdição em 
que o título analisado é oferecido e vendido e/ou em que o emitente esteja localizado, da disponibilidade e natureza 
da informação pública envolvida, do acesso à administração do emissor e seus consultores, da disponibilidade de 
verificações pré-existentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de procedimentos acordadas, 
avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e outros relatórios fornecidos por 
terceiros, disponibilidade de fontes independentes e competentes de verificação, com respeito ao título em 
particular, ou na jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos ratings da Fitch 
devem estar cientes de que nem uma investigação factual aprofundada, nem qualquer verificação de terceiros 
poderá assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe com respeito a um rating serão precisas e 
completas. Em última instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela precisão das informações 
fornecidas à Fitch e ao mercado ao disponibilizar documentos e outros relatórios. Ao emitir seus ratings, a Fitch é 
obrigada a confiar no trabalho de especialistas, incluindo auditores independentes, com respeito às demonstrações 
financeiras, e advogados, com referência a assuntos legais e tributários. Além disso, os ratings são naturalmente 
prospectivos e incorporam hipóteses e predições sobre eventos futuros que, por sua natureza, não podem ser 
confirmados como fatos. Como resultado, apesar de qualquer verificação sobre fatos atuais, os ratings podem ser 
afetados por condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou afirmado.   
As informações neste relatório são fornecidas "tal como se apresentam", sem que ofereçam qualquer tipo de 
garantia. Um rating da Fitch constitui opinião sobre o perfil de crédito de um título. Esta opinião se apoia em 
critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch. Os ratings são, 
portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhuma classificação é de responsabilidade exclusiva de 
um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos. O rating não cobre o risco de perdas em função de outros riscos que 
não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado. A Fitch não participa da oferta 
ou venda de qualquer título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os profissionais 
identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são isoladamente responsáveis 
pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que 
contenha um rating atribuído pela Fitch não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, 
verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os 
ratings podem ser modificados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch. A 
agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem 
recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título. Os ratings não comentam a correção dos preços 
de mercado, a adequação de qualquer título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou 
taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título. A Fitch recebe pagamentos de emissores, 
seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos. Estes p r e ç o s  geralmente 
variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável) por emissão. Em certos 
casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas por um emissor em particular ou 
seguradas ou garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante um único  pagamento anual. Tais 
valores podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda local aplicável). A atribuição, 
publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a utilização de seu 
nome como especialista, com respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante a legislação 
referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, de 2000, 
da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição, em particular. Devido à relativa 
eficiência da publicação e distribuição por meios eletrônicos, a pesquisa da Fitch poderá ser disponibilizada para os 
assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os assinantes dos impressos. 
 

A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos do 

artigo 16 da Instrução CVM no 521/12.  

O rating acima foi solicitado pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada 

pela avaliação do rating. 

 


