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RESUMO 

 

Project Finance se destaca como uma fonte de captação de recursos para financiar a execução 

de grandes projetos intensivos em capital. Possui, dentre suas características, um grande 

número de participantes envolvidos em sua estruturação e alta taxa de participação de capital 

de terceiros para financiar a execução do projeto. A teoria sugere que o compartilhamento de 

informações entre os diversos participantes da estruturação do projeto contribui para a 

redução de custos de agência. Parte importante nesse compartilhamento é exercida pela 

complexa estrutura contratual que reveste estas operações, responsável por delimitar as 

relações entre as partes envolvidas. Este trabalho analisa o impacto que a presença de 

determinados participantes pode ter nos spreads das operações de financiamento, em uma 

amostra de 1.114 operações de 89 países contratadas entre 01/2001 e 03/2016. A discussão é 

centrada em entender se as operações de Project Finance que possuam, entre seus 

participantes, agentes figurando como patrocinadores ligados ao governo do local do 

investimento ou de outra nacionalidade; ou ainda a participação de financiadores como 

bancos de desenvolvimento ou de controle estatal e das agências multilaterais apresentam 

spreads menores. Outra questão analisada é a diferença entre as operações de Project Finance 

em concessões que operam sob contratos do tipo build-own-operate – BOO e build-operate-

transfer – BOT. Os resultados trazem evidências que as operações sob contratos BOO 

apresentam spreads inferiores e as operações sem contratos de concessão apresentam spreads 

superiores às operações sob contratos do tipo BOO ou BOT. 

 

Palavras chave: Project Finance, assimetria de informação, spreads. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Project Finance provides funds to finance large and capital intensive projects. It has numerous 

participants involved in the structuring process and a high Debt/Equity ratio. Theory suggests 

that sharing information among participants contributes to reduce agency costs. The complex 

contractual web, present in Project Finance, plays an important role in the sharing. Thus, it is 

responsible for delimitating the relationship among agents. This paper analyses the impact 

that the presence of some participants could have over the financing spreads, in a sample with 

1.114 projects from 89 countries signed between 01/2001 and 03/2016. The focus of the 

discussion is to understand if Projects Finance with sponsors linked with the government of 

the local of the investment, or foreign sponsors; or even if in the presence of special lenders, 

like government and development banks, or multilateral agencies, features lower spreads. 

Another issue analyzed is the difference between Project Finance used in concession projects 

under build-own-operate – BOO contracts and build-operate-transfer – BOT. The results 

show evidences that projects under BOO contracts present lower spreads and projects without 

concession contracts present higher spreads than operations under BOO or BOT. 

 

Keywords: Project Finance, information asymmetry, spreads.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Project Finance pode ser considerado como uma forma de estruturação de capital que utiliza 

o compartilhamento de informações entre os envolvidos para maximizar a eficiência na 

alocação dos riscos associados ao desenvolvimento de determinados projetos. 

Surge como alternativa para captação de recursos de longo prazo que utiliza a cooperação 

entre os participantes em benefício comum de todos. Apresenta significativa evolução nos 

últimos 20 anos e possui um potencial de continuar a crescer, principalmente em países em 

desenvolvimento, nos quais os investimentos em infraestrutura são necessidades urgentes para 

viabilizar o crescimento econômico. 

A literatura sugere que o compartilhamento de informações nestas operações é ponto 

importante para sua concepção. 

O propósito do trabalho é analisar empiricamente a estrutura dos esquemas de Project 

Finance (PF) de uma amostra de 1.114 operações contratadas desde 2001 até 2016 em 89 

países e identificar se a presença de determinados patrocinadores afeta o custo das operações 

de crédito realizadas para a execução do projeto. Outro ponto é analisar possíveis diferenças 

entre os contratos de concessão das operações e entender o seu impacto sobre o custo das 

operações de crédito. 

O trabalho está organizado em outras cinco partes: a próxima apresenta uma revisão da 

literatura sobre Project Finance, destacando suas características; a terceira parte elenca as 

hipóteses e o modelo para os testes; a seguir, são descritos os dados e as variáveis utilizados 

neste trabalho, como eles foram coletados e tratados; a quinta parte destina-se à apresentação 

dos resultados obtidos; e, por fim, consta a conclusão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção, são apresentadas as principais características das operações de Project Finance e 

uma evolução da utilização da modalidade nos últimos 15 anos. 

 

2.1 Project Finance: definição e características 

 

Project Finance (PF) pode ser definido como a captação de recursos para o financiamento de 

um projeto com a constituição de uma nova companhia, conhecida como empresa do projeto, 

ou uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), em que os financiadores de recursos estão 

preocupados, em primeiro lugar, com a suficiência dos fluxos de caixa esperados do projeto 

para arcar com o serviço da dívida contratada e também em remunerar o investimento 

efetuado pelos demais patrocinadores (FINNERTY, 2013). 

Brealey, Cooper e Habib (1996), em sua análise das operações de Project Finance, ligadas a 

investimentos em infraestrutura, destacam entre as principais características presentes nas 

operações: a constituição de uma empresa separada dos seus patrocinadores; as celebrações de 

importantes contratos com fornecedores e clientes; e a operação com proporções elevadas de 

dívida. Esta última característica também é apontada por Esty e Megginson (2003). 

Para Finnerty (2013), a estrutura de uma operação de Project Finance permite a alocação de 

retornos financeiros e riscos de maneira mais eficiente. Muitas vezes, os riscos envolvidos em 

grandes projetos são tamanhos que não é prudente que sejam assumidos por um único agente. 

O Esquema 1, abaixo, identifica os componentes de uma operação de Project Finance.  

Pode-se observar no esquema os principais agentes envolvidos em uma operação de PF. Na 

parte inferior, têm-se os investidores, que podem ser sócios do projeto investindo capital 

próprio, ou ainda patrocinadores que suportam o empreendimento, por exemplo, um governo 

local que oferta uma garantia em favor dos investidores, que a utilizam para negociação com 

os credores. Estes, na parte superior, geralmente bancos ou agências de financiamento, são 

importantes na modelagem de uma operação de PF, pois é característica desta modalidade de 

financiamento uma alta taxa de participação de capital de terceiros para financiar a execução 

do projeto. Nas partes direita e esquerda aparecem os fornecedores e compradores, envolvidos 
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na estruturação da operação principalmente por meio de contratos de fornecimento de 

matérias primas e compra dos produtos ou serviços que serão ofertados pela empresa quando 

o projeto estiver em sua fase de operação. Esses dois agentes representam um papel 

importante na mitigação de riscos ligados à fase de operação do projeto, pois, por meio de 

contratos, auxiliam na previsão de demanda contribuindo para a redução da volatilidade dos 

fluxos de caixa futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1 – Elementos básicos de uma operação de Project Finance 

Fonte: FINNERTY, 2013, p.03 (tradução nossa). 

 

De acordo com Byoun, Kim e Yoo (2013), PF pode ser visto como uma inovação no 

mecanismo de compartilhamento de risco, combinando estrutura organizacional e de capital 

com o objetivo de maximizar o valor do projeto, buscando o compartilhamento ótimo dos 

riscos envolvidos.  

Em Project Finance, todos os contratos envolvidos na operação devem ser claramente 

estabelecidos para alocar os vários riscos presentes no projeto às partes que melhor possam 

administrar cada risco assumido. (BREALEY; COOPER; HABIB, 1996) 

Para Byoun, Kim e Yoo (2013), a presença de contratos firmes de demanda dos produtos a 

serem comercializados, frutos do projeto, contribui para a redução dos riscos, visto que 

oferecem informações aos participantes em relação à previsão dos fluxos de caixa futuros. 
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Blanc-Brude e Strange (2007) destacam que a previsibilidade dos fluxos de caixa de longo 

prazo representa uma das mais importantes características das operações de PF. 

Diferentemente das operações de Corporate Finance, o PF é uma operação que conta com 

garantias reais como colateral e é financiada pela geração de caixa advinda da atividade do 

próprio projeto. (MAWUTOR; KWADWO, 2014) 

Uma importante aplicação da modalidade PF são as concessões efetuadas por governos em 

favor da iniciativa privada com o objetivo de promover o desenvolvimento local. 

Neste sentido, as Parcerias Público-Privadas – PPP destacam-se como uma forma de 

promover o desenvolvimento de projetos de infraestrutura públicos, em que o governo 

delimita, por meio de um contrato de concessão, direitos e deveres a serem exercidos pela 

iniciativa privada. A grande maioria das PPP utiliza a modalidade Project Finance para 

financiar a execução destes projetos.  (BLANC-BRUDE; STRANGE, 2007) 

Existem diversos tipos de contratos de concessão utilizados, muitos com diferenças sutis, 

porém, Brealey, Cooper e Habib (1996) destacam a diferença entre os contratos de concessão 

do tipo “build-own-operate” projects (BOO) - neste caso, a companhia concessionária retém 

os ativos depois de findada a concessão - e “build-operate-transfer” projects (BOT), em que, 

ao fim do prazo da concessão, os ativos retornam ao governo. A modalidade BOT, por possuir 

vida limitada, influencia o tempo necessário de retorno do investimento realizado, 

característica que os patrocinadores e credores levarão em consideração para suas avaliações. 

Outro ponto importante é que, conforme o prazo da concessão se aproxima do fim, há pouco 

incentivo para que os patrocinadores continuem a reinvestir no negócio, preferindo distribuir a 

maior quantidade de lucros possível. 

Byoun, Kim e Yoo (2013) constataram que as companhias fazem um trade-off  entre controle 

sobre os fluxos de caixa e alavancagem. Encontraram uma relação em que projetos sob 

contratos do tipo BOO utilizam menos dívida que as companhias sob contratos do tipo BOT, 

pois, quando não há a necessidade de transferir o projeto para autoridades locais após o prazo 

previamente contratado, isso implica em uma maior valorização do controle dos fluxos de 

caixa pelos patrocinadores.  

Byoun e Xu (2014) analisaram a relação entre os riscos políticos e financeiros do país de 

investimento e a estrutura de governança nas operações de PF, divididas em três grupos: 

operações com contratos do tipo BOO (controle privado), operações com contratos BO Build-
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operate, sendo neste caso o governo o proprietário dos ativos (controle do governo), e o 

terceiro grupo de operações sob o regime de PPP (controle compartilhado). Encontraram 

evidências de que em países com alto risco político as operações de PF tendem a apresentar 

menor participação do governo. 

Dada a complexidade presente em operações de PF, por vezes utilizadas em projetos de 

grande valor e envolvendo uma quantidade significativa de agentes, Brealey, Cooper e Habib 

(1996) destacam que a formatação destas operações implica em significativos custos. 

Este conjunto de características limita, de certa maneira, a utilização da modalidade PF; 

porém, projetos que apresentem alta necessidade de investimento, prazos pré-operacionais 

dilatados e lento retorno do capital investido, surgem como o principal campo de utilização da 

modalidade, que contribui para a viabilização de projetos que dificilmente seriam executados 

utilizando outra estrutura de captação de recursos. 

 

2.1.1 Os principais agentes das operações de Project Finance 

 

Para este estudo, os agentes de maior relevância são os sócios que aportam capital próprio e 

os demais patrocinadores, bem como os financiadores, responsáveis por grande parte do 

capital envolvido nos projetos. 

Os investidores de capital próprio de um PF desempenham o papel equivalente ao de 

acionistas nas empresas, e por vezes estão ligados diretamente à administração das operações. 

São, normalmente, outras empresas que optam por constituir uma nova sociedade para 

implantar o projeto, e também são chamadas de patrocinadores. 

A utilização de uma estrutura empresarial específica para executar o projeto, em que o 

patrimônio e as atividades desta empresa ficam segregados das empresas dos sócios 

investidores, pode, segundo Byoun, Kim e Yoo (2013), sofrer influência da reputação dos 

sócios da empresa do projeto, afetando a percepção dos demais agentes envolvidos no PF. 

O governo do local do investimento por vezes assume o papel de investidor, tornando-se 

sócio de um determinado projeto e, em outros, ele apenas fornece algum incentivo aos demais 

investidores para que o executem. 
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Os governos em muitos países utilizam o PF para promover o desenvolvimento de sua 

infraestrutura. (MAWUTOR; KWADWO, 2014) 

Devido a caraterísticas de alto valor investido e longo prazo de maturação das operações PF, o 

governo local pode ser considerado um importante agente, pois há possibilidade deste tomar 

atitudes que possam afetar negativamente algum aspecto ligado à companhia do projeto, 

provocando uma redução nos fluxos de caixa esperados. (BYOUN, KIM; YOO, 2013) Estes 

autores utilizaram a presença do governo em seu estudo considerando ser este um fator 

mitigador de risco. 

De outro lado estão os agentes credores, normalmente representados por bancos (comerciais, 

de investimento e desenvolvimento) ou agências de financiamento, responsáveis pelo 

fornecimento de grande parte do valor investido no projeto. 

Os bancos podem ser comparados a verdadeiros arquitetos nas operações de PF e aceitarão 

conceder os empréstimos se o nível de informação disponibilizada pelos contratos presentes 

na estruturação da operação for suficiente para atender suas necessidades de precificação. 

Porém, há um ponto de desvantagem para os patrocinadores em relação ao poder de barganha 

que os credores adquirem ao ter acesso à tamanha quantidade de informações. (BLANC-

BRUDE; STRANGE, 2007). 

Brealey, Cooper e Habib (1996), Esty e Megginson (2003) afirmam que financiamentos 

sindicalizados, com a participação de vários agentes financiadores, são a principal fonte de 

recursos para as operações de PF. Apontam ainda o incentivo que os bancos possuem em 

monitorar o andamento da vida do projeto. Para Brealey, Cooper e Habib (1996), quando o 

projeto está em uma companhia específica, os credores não precisam monitorar os 

patrocinadores, apenas a companhia do projeto. Informam que também é menos frequente a 

utilização do mercado de capitais para fins de funding, opção restrita normalmente a projetos 

com baixo risco ou quando o projeto já está em sua fase de maturação, quando uma captação 

no mercado de capitais pode ser utilizada para substituir o financiamento bancário caso isto 

seja conveniente. 

Para Kleimeier e Megginson (2000), o número de bancos participantes em uma operação de 

PF fornece uma evidência indireta de que esta modalidade pode ser considerada mais 

arriscada e difícil de formatar que as demais alternativas de financiamento. 
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Esty e Megginson (2003) encontraram evidências entre o risco legal do país que sedia o 

investimento e a estrutura de sindicalização dos empréstimos feita pelos bancos, em que um 

número maior de bancos participa da operação em países nos quais os direitos dos credores 

são limitados. 

Byoun, Kim e Yoo (2013) informam que a sindicalização das operações de crédito e a grande 

quantidade de projetos mantidos em seu portfólio é o que permite aos agentes financiadores 

típicos de operações PF realizarem operações de valores altos sem alterações substanciais em 

sua exposição ao risco. 

Uma preocupação dos credores em operações de PF é certificar-se de que o fluxo de caixa 

disponível do projeto seja direcionado ao pagamento do serviço da dívida e não distribuído 

aos sócios, e que excessos de fluxo de caixa sejam administrados para utilização em eventuais 

insuficiências futuras. (BREALEY; COOPER; HABIB, 1996) 

Um grupo de agentes financiadores desempenha um papel singular nas estruturas PF. Brealey, 

Cooper e Habib (1996) relatam que a presença de um agente financiador como os Export-

Import Banks dos principais países, do Banco Mundial, do International Finance Corporation 

ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento contribui para reduzir possíveis custos com 

ações adversas dos governos envolvidos no projeto, pois tais entidades possuem maior poder 

de influenciar as decisões destes governos. Hainz e Kleimeier (2012) também apontam a 

capacidade de bancos de desenvolvimento utilizarem sua presença em um financiamento para 

exercer influencia sobre um governo e impedir que decisões negativas ao projeto sejam 

tomadas.  

Segundo Byoun, Kim e Yoo (2013), a presença de agências multilaterais como financiadoras 

ou garantidoras dos projetos pode estar associada aos países em que a ausência destas 

entidades impediria a realização da operação, mas, por outro lado, a reputação que tais 

entidades possuem pode servir para mitigar os riscos do projeto. 

Os financiadores estabelecem sua remuneração sobre o capital emprestado por meio de fees, 

algumas delas cobradas na contratação da operação e outras, eventualmente, a cada ano. Outra 

fonte de remuneração são os spreads incidentes sobre o capital emprestado e cobrados de 

acordo com o cronograma acertado entre as partes. Os spreads das operações estão 

diretamente relacionados a variáveis como: risco país, covenants e alavancagem e, ao 
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contrário das operações de Corporate Finance, os spreads das operações PF não são funções 

positivas do prazo e do valor. (BLANC-BRUDE; STRANGE, 2007). 

Em uma operação PF é comum a presença de diversos participantes, cada qual com sua 

responsabilidade. Além dos mencionados no Esquema 1, é frequente a presença de 

seguradoras, envolvidas na prestação de garantias para as operações de crédito e também para 

a parte de engenharia nos projetos que envolvam a execução de obras, e escritórios de 

advocacia que atuam como assessores e elaboram os contratos entre as partes. 

 

2.2 Evolução da modalidade 

 

Não há consenso sobre como e onde a utilização de PF se iniciou. Finnerty (2013) cita a 

existência no século 13 de estruturas de financiamento que podem ser consideradas uma 

origem distante da modalidade. 

Por serem operações privadas é difícil encontrar dados consolidados mundiais (KAYSER, 

2013). O que há são bases de dados mantidas por empresas privadas que possuem acesso aos 

negócios efetuados no mercado de PF. Assim, diferenças de valores encontrados em 

publicações são devidas a diferentes bases de dados utilizadas. 

Brealey, Cooper e Habib (1996) apontam que um dos grandes incentivadores para o 

crescimento da modalidade PF como forma de financiamento de projetos é o Public Utility 

Regulatory Act (PURPA), de 1978, que incentivou a modalidade a ser utilizada nos Estados 

Unidos no setor elétrico. 

Certamente foi durante os anos 90 que a modalidade ganhou escala. Segundo Esty (2004), 

durante esta década a taxa anual de crescimento dos PF foi de 20%, atingindo US$ 217 

bilhões em 2001, com destaque para as áreas de recursos naturais (mineração, petróleo) e 

infraestrutura (rodovias, pontes, telecomunicações e energia).  

Parta Mawutor e Kwadwo (2014), o avanço das contratações de PF recentes demonstra a 

capacidade desta estrutura de capital de viabilizar a execução de grandes projetos intensivos 

em capital. Apesar do alto custo envolvido em sua elaboração, a modalidade tende a continuar 
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sendo estratégica para a captação de financiamentos de longo prazo para esses tipos de 

projetos. 

O Gráfico 1 mostra a evolução das operações de PF nos últimos 15 anos. Os dados são da IJ 

Global e dizem respeito a operações em 201 países de todos os continentes. A linha informa o 

valor total dos projetos, enquanto que as colunas indicam a quantidade correspondente. 

 
Gráfico 1 - Quantidade total de operações Project Finance e valor total em bilhões de dólares por ano para 201 

países. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 

 

Percebe-se um crescimento significativo até o ano de 2008, atingindo US$ 307 bilhões em 

operações. Os dois anos seguintes demonstram uma grande oscilação nas contratações: em 

2009, o valor caiu 35% e, no ano seguinte, subiu 56%, atingindo o maior valor da série: US$ 

316 bilhões com 859 operações. Nos anos posteriores as contratações se mantêm sem grandes 

variações (excluindo 2016, para o qual ainda não há dados completos). 

No Gráfico 2, pode-se observar a distribuição dos investimentos por área. Os setores de óleo e 

gás, transporte, e energia concentraram a maioria dos recursos ao longo da série. A partir de 

2014, há a ascensão do setor de renováveis, superando o segmento energia. Estes dois 

segmentos são como substitutos, pois, recentemente, os avanços tecnológicos proporcionaram 

maior competitividade para investimentos em geração de energia limpa (eólica e solar). 
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Gráfico 2 - Distribuição setorial das operações Project Finance do valor total em bilhões de dólares por ano para 

201 países. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 

 

2.3 Project Finance e os custos de agência 

 

A assimetria de informação surge quando uma das partes envolvidas em um negócio ou 

transação possui um nível de informação sobre o negócio distinto do da outra parte. Não raro, 

as transações podem envolver uma quantidade de incerteza, porém, isso não implica em um 

problema de ineficiência se ambas as partes envolvidas apresentarem a mesma limitação.  

O assunto foi discutido por Akerlof (1970) como causa de seleção adversa. Um dos exemplos 

utilizados para ilustrar as consequências da assimetria de informação é o comércio de carros 

usados, em que os compradores não conhecem a qualidade dos bens, já os vendedores 

possuem tal informação. Os vendedores são incentivados a vender carros de baixa qualidade 

como se de alta qualidade fossem. Os compradores, por sua vez, levam em consideração este 

fato e, ao incorporar esta informação, supõem que há incerteza acerca da qualidade dos carros, 

considerando assim apenas a qualidade média dos bens. O resultado é que veículos com 

qualidade acima da média não são transacionados e o mercado é dominado pelos bens de 

baixa qualidade. 

Este conceito é extrapolado para qualquer mercado em que haja a presença de agentes 

dispostos a vender algo de forma desonesta ou oportunista. O problema do comprador é 
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identificar a qualidade do que está comprando. Novamente, a presença de bens de qualidade 

inferior tende a excluir do mercado os bens de qualidade superior. O autor destaca que o custo 

da desonestidade não se limita ao quanto o comprador é enganado, mas também ao dano 

causado ao mercado com a exclusão dos bens de qualidade superior. 

Outro conceito que também evidencia os efeitos da assimetria da informação é apresentado 

por Jensen e Meckling (1976), que definem uma relação de agência como sendo um contrato 

em que uma parte é o principal e a outra, contratada, é o agente, que firmam um compromisso 

envolvendo a delegação de poder para o agente. Supondo-se que ambas as partes maximizam 

suas utilidades, é de se esperar que o agente nem sempre aja levando em consideração os 

interesses do principal. Dado que o agente possui algum nível de informação privilegiada e 

suas ações podem afetar o bem estar de ambos, o problema da assimetria de informação surge, 

beneficiando o agente à custa do principal. 

A Teoria da Agência desenvolvida pelos autores estuda como a utilização de sistemas de 

remuneração pode alinhar as ações do agente de acordo com as expectativas da outra parte 

(principal). Uma das formas de disciplinar a relação entre as partes é a utilização de contratos, 

nos quais o principal pode impor condições e controles ao papel do agente, porém, mesmo 

após a relação ser estabelecida, não há como a primeira parte se prevenir totalmente em 

relação a uma mudança na atuação do agente. Este comportamento do agente é um exemplo 

de risco moral. 

Somando isso ao que já foi demonstrado nas seções anteriores, é possível concluir que o 

compartilhamento de informações entre os agentes envolvidos em uma operação de PF é uma 

importante característica para a execução do projeto. Muitas vezes, a estrutura de contratos, 

seja de concessão, fornecimento de produtos (vendas) ou aquisição de matérias primas é o 

instrumento utilizado para materializar tal compartilhamento. 

Lambert, Leuz e Verrechia (2011) analisaram a influência que a assimetria de informação 

exerce sobre a determinação do custo de capital das empresas e concluíram que, quando o 

mercado apresenta imperfeições (redução de liquidez, presente no estudo) há importante 

interação entre a imperfeição e a assimetria sobre o custo de capital das companhias.  

Para Farrel (2003), é na complexa e detalhada estrutura de contratos presentes nas operações 

de Project Finance que a exata natureza e a duração das relações entre os participantes são 

definidas. 
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Para Byoun, Kim e Yoo (2013), a complexa rede de contratos envolvidos em uma operação 

de PF contribui para a minimização dos custos de agência e assimetria de informação, 

tornando esta modalidade de financiamento uma importante fonte de estudos sobre a relação 

entre a estrutura de capital ótima do projeto e suas características. O problema de substituição 

de ativos é superado, pois a estrutura de capital do projeto é definida ex ante. Este mesmo 

argumento elimina os possíveis efeitos da assimetria de informação previstos na pecking 

order theory. Como a companhia é criada para um projeto específico, poucas são as novas 

oportunidades futuras para investimento que não as sabidas quando do nascimento do projeto; 

assim, os custos com subinvestimento podem ser considerados desprezíveis. 

Sendo uma forma de captação de recursos para viabilizar a execução de projetos, a utilização 

do Project Finance possibilita a redução dos custos devidos à assimetria de informação, pois 

as companhias poderiam utilizar essa fonte de recursos para financiar os projetos que 

possuem, já que não há restrições a divulgar e compartilhar as informações com os 

participantes do projeto, ao passo que a geração de caixa da empresa permaneceria preservada 

para financiar aqueles empreendimentos nos quais o compartilhamento de informações 

poderia representar algum risco para o sucesso do negócio. (FINNERTY, 2013). 

John e John (1991) também sinalizam a possibilidade da redução do custo do subinvestimento 

e ainda destacam o aumento do benefício fiscal decorrente da possibilidade de uma maior 

utilização de capital de terceiros no financiamento. 

Brealey, Cooper e Habib (1996) informam que os projetos alocados em companhias 

específicas apresentam menor custo de falência, representando também um dos motivos pelos 

quais esta estrutura de financiamento é preferível ao Corporate Finance. Quando os custos de 

falência dos investidores são maiores que os da companhia específica, isolar a dívida nesta 

companhia pode ser mais eficiente, reduzindo o risco de os negócios dos patrocinadores 

serem afetados em uma eventual falência do projeto.   

Esty (2004) aponta a resistência de administradores em investir em projetos de ativos vultosos 

e arriscados, mesmo quando estes apresentam Valor Presente Líquido positivo. Segregando 

estes ativos em novas companhias, os administradores podem evitar que o possível insucesso 

do projeto afete a saúde financeira da empresa agora atuando como investidora. 

Byoun, Kim e Yoo (2013), em seu estudo sobre como as companhias específicas criadas para 

um projeto definem sua estrutura de capital, encontraram evidências que contrariam a teoria 
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do trade-off, na qual as companhias que apresentavam projetos de maior risco utilizavam um 

maior grau de alavancagem, e que, na presença de mitigadores de risco como contratos firmes 

de demanda, a alavancagem diminui. 

Esty (2004) sugere que estudar as operações de Project Finance de maior valor pode 

contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos das naturezas e magnitudes das imperfeições 

de mercado. O autor estabelece como ponto de corte, para considerar um projeto como 

grande, aqueles que possuem investimentos superiores a US$ 500 milhões, que, em seu 

estudo, representavam 25% do total de projetos, mas 75% do valor das operações.  Ele 

defende que, em projetos de maior valor, os administradores exercitam suas capacidades de 

prover informações de maior qualidade e transparência aos credores para obter os fundos 

necessários para a execução dos projetos.  
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3 HIPÓTESES E MODELO  

 

A literatura apresentada destaca no PF uma modalidade de captação dotada de atributos que 

contribuem para a redução da assimetria de informação entre os agentes, e que esta assimetria 

exerce influência sobre os credores no processo de precificação das operações de crédito, 

pois, à medida que a informação é compartilhada, a otimização da alocação dos riscos do 

projeto é maximizada, possibilitando aos credores uma maior eficiência em sua análise. 

Assim, são propostas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: ceteris paribus, operações de Project Finance com a presença de Contratos 

apresentam spreads de financiamento menores. 

 

Entende-se por Contratos a modalidade utilizada na operação de PF, estes podem ser 

divididos em três categorias: operações com contratos do tipo BOO – Build-own-operate, 

BOT – Build-operate-transfer, e operações sem contratos de concessão. 

 

Hipótese 2: ceteris paribus, operações de Project Finance com a presença de Sócios 

Governamentais apresentam spreads de financiamento menores. 

 

São considerados Sócios Governamentais quando, ao menos um dos patrocinadores da 

operação de PF, representa o governo do local de investimento ou empresa por ele controlada. 

 

Hipótese 3: ceteris paribus, operações de Project Finance com a presença de Sócios 

Estrangeiros apresentam spreads de financiamento menores. 

 

Os Sócios Estrangeiros são os patrocinadores que participam do projeto e possuem sua matriz 

em país distinto daquele do investimento. 

 

Hipótese 4: ceteris paribus, operações de Project Finance com a presença de Bancos de 

Desenvolvimento apresentam spreads de financiamento menores. 

 

Considera-se Banco de Desenvolvimento as instituições de financiamento controladas por 

governos e as agências multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

European Investment Bank, dentre outros. 

 

Com o objetivo de testar o impacto sobre os spreads das operações de PF decorrentes da 

redução do custo de assimetria de informação estimou-se o seguinte modelo: 
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(1) SpreadAj = α + β1 CONT + β2 SG + β3 SE + β4  BD + β5 Bancos + β6 TXFIXA + β7 

INVEST+  β8 ALAV + β9 AMORT + β10 RISCOP + β11 LIBOROP + β12 REFIN +  

erro 

 

Na Tabela 1, são fornecidos a legenda e um resumo das definições das variáveis da equação 

acima.  

Tabela 1 – Legenda das variáveis da equação 1. 

                                                                                                                                      (continua) 

Símbolo Nome Definição Tipo  

    

SpreadAj Spread ajustado Spread praticado nos 

financiamentos. 

Dependente 

    

CONT Contratos Indica a presença de contratos 

de concessão na operação de 

PF. 

Independente 

    

SG Sócio Governamental Assume valor quando há 

presença de um patrocinador 

ligado ao governo do local de 

investimento. 

Independente 

    

SE Sócio Estrangeiro Indica a presença de um sócio 

de nacionalidade diferente do 

local do investimento. 

Independente 

    

BD Banco de Desenvolvimento Indica a presença de bancos 

estatais, de desenvolvimento ou 

agências bi ou multilaterais 

como credores do 

financiamento. 

Independente 

    

Bancos Bancos  Nº de credores envolvidos no 

financiamento. 

Controle 

    

TXFIXA Taxa fixa Indica se a operação foi 

financiada com taxa de juros 

fixa. 

Controle 
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Tabela 1 – Legenda das variáveis da equação 1. 

                                                                                                                                   (conclusão) 

Símbolo Nome Definição Tipo  

    
INVEST Investimento 

Logaritmo natural do valor total do 

investimento. 
Controle 

    

ALAV Alavancagem 
Grau de alavancagem do projeto. % de 

participação de capital de terceiros. 
Controle 

    

AMORT Amortização Prazo de amortização do financiamento. Controle 

    

RISCOP Risco País Risco País do local do investimento. Controle 

    

LIBOROP LIBOR da operação 
LIBOR anual do mês de fechamento da 

operação de crédito. 
Controle 

    

REFIN Refinanciamento Indica se a operação é um refinanciamento. Controle 

 

A presença de contratos nas operações de PF, indicada pela variável CONT, fornece aos 

participantes do projeto um nível maior de informação a ser compartilhada que, de alguma 

forma, será utilizada pelos credores em seu processo de precificação dos financiamentos. 

A participação de um Sócio Governamental contribui para subsidiar os patrocinadores acerca 

das ações governamentais que podem afetar o desempenho do projeto no futuro. Desta forma, 

estas informações podem ser incorporadas ao processo decisório desde a concepção do 

projeto, reduzindo incertezas futuras relacionadas ao tema. 

Um Sócio Estrangeiro pode representar para o projeto acesso a tecnologias restritas ou ainda à 

redução de barreiras para o comércio de produtos e serviços entre o novo empreendimento e o 

país de origem desse sócio. 

As agências multilaterais e entidades de fomento ao desenvolvimento possuem reconhecida 

capacidade de influenciar governos, especialmente, os de países mais pobres. Assim, a 
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presença de um Bando de Desenvolvimento entre os agentes financiadores do projeto pode 

fornecer aos demais financiadores informações talvez inacessíveis sem a sua presença. 

A Tabela 2 relaciona as variáveis independentes com as hipóteses apresentadas, bem como 

com a fundamentação utilizada em sua concepção. 

Tabela 2 - Resumo das variáveis independentes. 

                                                                                                                                      (continua) 

Hipótese Variável Sinal esperado 

de β 

Fundamentação e Argumento 

    

1 - Presença de 

contratos reduz 

os spreads dos 

financiamentos 

CONT Negativo 

Byoun, Kim e Yoo (2013) encontraram 

evidências de que a operações de PF com 

contratos do tipo BOO utilizam menos dívida 

que projetos com contratos do tipo BOT. 

Espera-se identificar se tais contratos 

influenciam os spreads das operações. 

    

2 - Presença de 

um Sócio 

Governamental 

reduz os 

spreads dos 

financiamentos 

SG Negativo 

Mawutor e Kwadwo (2014) destacam que 

muitos governos utilizam o PF para 

promover o desenvolvimento. Byoun, Kim e 

Yoo (2013) alertam para a possibilidade de 

que as ações tomadas pelos governos do país 

do investimento podem afetar os fluxos de 

caixa esperados do projeto. Busca-se avaliar 

se a presença do governo local no projeto 

contribui para incorporar tais características 

no processo de estruturação dos projetos. 

    
3 - Presença de 

Sócio 

Estrangeiro 

reduz os 

spreads dos 

financiamentos 

SE Negativo 

Byoun, Kim e Yoo (2013) relatam que a 

reputação dos sócios envolvidos no projeto 

pode afetar a percepção dos credores. 

Objetiva-se analisar o impacto que um sócio 

estrangeiro pode exercer sobre os spreads. 
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Tabela 2 - Resumo das variáveis independentes. 

                                                                                                                                    (conclusão) 

Hipótese Variável Sinal esperado 

de β 

Fundamentação e Argumento 

    

4 - Presença de 

Banco de 

Desenvolvimento 

reduz os spreads 

dos 

financiamentos 

BD Negativo 

Para Brealey, Cooper e Habib (1996), Hainz 

e Kleimeier (2012), e Byoun, Kim e Yoo 

(2013), os bancos de desenvolvimento e 

agências bi ou multilaterais possuem um 

relevante papel nas estruturas de uma 

operação de PF, e destacam a capacidade que 

tais entidades possuem em influenciar as 

decisões dos governos locais.  Espera-se 

medir se tal influencia habilita estas 

organizações ao acesso de informações 

relevantes para a precificação dos 

financiamentos. 

 

A seção seguinte apresenta uma descrição da amostra utilizada e um detalhamento de cada 

variável adotada. 
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4 DESCRIÇÃO DOS DADOS E VARIÁVEIS 

 

A base de dados utilizada neste trabalho pertence à IJ Global – Project Finance and 

Infrastructure Journal, uma publicação da Euromoney Institutional Investor. 

O banco de dados contém 7.656 operações de crédito na modalidade de Project Finance 

mapeadas em 201 países de todos os continentes. Algumas operações apresentam mais de 

uma tranche referente à liberação de crédito. Na amostra selecionada, as tranches que 

apresentavam características idênticas foram somadas. Caso contrário, cada tranche foi 

transformada em uma observação. Nesses casos, foram efetuados ajustes quando da 

participação de capital dos patrocinadores para manter o mesmo grau de alavancagem do 

projeto total. 

Foram selecionadas 1.114 operações que possuíam a informação sobre a taxa de juros 

praticada nos financiamentos relatados para análise e tratamento.  

O Gráfico 3 mostra a evolução do valor total e da quantidade dos projetos da base 

selecionada. Excluindo-se o primeiro e o último ano, por não haver dados consolidados para 

esses anos, percebe-se um crescimento nas operações iniciado em 2002, com 39 projetos com 

um custo total de US$ 7 bilhões, e atingindo um pico em 2007, com 101 operações a um custo 

total de US$ 71 bilhões. Nota-se um declínio acentuado entre 2008 e 2012, possivelmente por 

influência da crise financeira internacional. A partir de 2013, os projetos começam a crescer 

novamente, alcançando em 2015, um total de 99 projetos com custo de US$ 83 bilhões. 
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Gráfico 3- Quantidade total de operações de Project Finance e valor total em bilhões de dólares por ano para 89 

países da amostra selecionada. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 
 

O Gráfico 4 exibe a participação da quantidade de operações de cada país na amostra. Ao 

todo, são 89 nações presentes. O país com maior número de operações é os Estados Unidos 

com 20% do total, seguido pela Espanha com 11%, os 10 seguintes apresentam participação 

inferior a 10%, e os demais 77 países apresentam participação inferior a 2%. 

 
Gráfico 4 - Distribuição da quantidade de operações de Project Finance por país da amostra selecionada. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 
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4.1 Variáveis utilizadas  

 

A IJ Global disponibiliza a remuneração negociada entre as partes para as operações de 

crédito contratadas. Há na amostra operações com taxas fixas e outras flutuantes, compostas 

por um indexador mais uma taxa de sobre preço. Entre os indexadores destacam-se: 

LIBOR: London Interbank Offered Rate é a taxa de juros de referência diária do mercado 

interbancário de Londres; 

EURIBOR: European Interbank Offered Rate é a taxa de juros de referência diária do 

mercado interbancário da zona do Euro; 

SBI: State Bank of India base rate é a taxa de juros base utilizada pelo banco em suas 

operações;  

N/A: operações sem indexadores. 

O Gráfico 5 mostra a participação de cada indexador na amostra selecionada para a análise. 

Percebe-se uma concentração de 85% nos indexadores LIBOR e EURIBOR. A parcela Outros 

reúne 19 indicadores utilizados nas operações. 

 
Gráfico 5 - Distribuição dos indexadores das operações de financiamento da amostra selecionada. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 

 

LIBOR 
62%

EURIBOR 
23%

N/A
3%

SBI  
2%

Outros
10%



32 
 

Blanc-Brude e Strange (2007) optaram por utilizar em seu estudo apenas as operações com 

taxas flutuantes, ou seja, aquelas que possuem algum indexador, por acreditarem que há 

diferenças estruturais determinantes em comparação com as operações de taxa fixa. 

Acreditam, porém, que os spreads não são a medida ideal de prêmio de risco, pois as 

operações possuem fees que fazem parte dessa precificação. 

Na amostra utilizada, constam informações sobre as fees praticadas em menos de 5% das 

observações, inviabilizando a utilização desta informação no estudo. 

Com isso, definiu-se a variável dependente (SpreadAj) como sendo, nos casos de operações 

sem indexadores, a diferença entre a taxa informada e a Libor de três meses do mês de 

fechamento do negócio. No caso de operações com indexadores, a variável dependente é 

medida pelo sobre preço disponibilizado, ambos tratados em basis points (bps). 

Giacomoni e Sheng (2013), com o objetivo de analisar o impacto do risco de liquidez nos 

spreads de debêntures brasileiras no mercado secundário, utilizaram variáveis proxies. Seu 

trabalho analisou individualmente cada proxy adotada para estudar a liquidez por meio de 

regressões, incluindo as demais variáveis de controle contra os spreads. 

O estudo aqui se assemelha ao descrito acima, pois se busca analisar o impacto nos spreads 

das operações de Project Finance provocado pela redução do custo de agência relacionado à 

assimetria de informação, por meio das seguintes variáveis proxies independentes: Contratos 

(CONT), Sócio Governamental (SG), Sócio Estrangeiro (SE) e Banco de Desenvolvimento 

(BD). 

Na base de dados, em algumas operações há um resumo contendo mais detalhes do projeto. 

Neste ponto, todos os resumos foram lidos com o objetivo de obter as informações 

necessárias à construção das variáveis independentes para o objeto do trabalho. 

Em relação à variável Contratos (CONT), a leitura dos resumos objetivou identificar a 

presença de contratos firmes de demanda e resultou em apenas 43 operações com essa 

informação, todas ligadas ao setor de energia, em que os contratos eram do tipo  PPA (Power 

Purchase Agreement). 

Diante da reduzida amostra com estas informações e seguindo Brealey, Cooper e Habib 

(1996), optou-se por analisar a possível diferença que contratos do tipo BOO possuem em 

relação ao tipo BOT. 
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As operações de PF estão classificadas em 13 categorias na base de dados utilizada, resumidas 

na Tabela 3: 

Tabela 3 - Tipos de contratos presentes nas 1.114 operações selecionadas em 89 países. 

Sigla Tipo do contrato Quantidade 

BLT Build–lease–transfer 4 

BOO Build, own and operate concession 79 

BOOT 
Build, own, operate and transfer 

concession 
15 

BOT Build, own and transfer concession 74 

BTO Build transfer operate 1 

DBF Design build finance 2 

DBFM Design build finance maintain 6 

DBFMO Design build finance maintain operate 87 

DBFO Design, Build, Finance, Operate. 84 

DBFOT Design, Build, Finance, Operate. transfer 3 

Lease 

 

7 

N/A Not PPP transaction so not applicable 513 

Unknown Concession type is unknown 239 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016. 

As classificações acima foram agrupadas de acordo com suas características, da seguinte 

maneira: 

 Operações classificadas como BOO Build-own-operate: BOO, DBF, DBFM, 

DBFMO, DBFO, totalizando 258 operações. 

 Operações classificadas como BOT Build-operate-transfer: BLT, BOOT, BOT, BTO, 

DBFOT e Lease, totalizando 104 operações. 

O restante da amostra divide-se em 513 operações sem contratos, além de outras 239 

ocorrências em que não constam na base de dados as informações para a sua correta 

classificação. 

Dessa forma, com a utilização da variável Contratos (CONT), sendo uma dummy com valor 1 

nos casos de contratos do tipo BOO e zero para os contratos BOT, pode-se verificar se há 

diferenças entre estas duas modalidades de contratos. Isto implica em significativa redução do 

tamanho da amostra (retirada de 752 observações), situação agravada pela aplicação dos 

demais controles descritos nesta seção. 
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Para outra comparação, construiu-se uma segunda variável relacionada aos contratos 

(CONTadj) para identificar se há diferenças entre operações de PF com contrato (BOO ou 

BOT) e as demais 513 operações que não possuem contratos de concessão. A variável assume 

o valor 1 na presença destes contratos e 0 caso contrário. 

Outra variável (CONTadj2) foi construída para comparar a diferença entre operações em que 

haverá a transferência de ativos ao fim do projeto. Assim, a variável assume valor 1 para os 

casos de PF com contratos BOO ou sem contratos, pois, nesses casos os ativos são de 

propriedade da companhia do projeto, e 0 em operações com contratos BOT. 

As 239 operações sem informação sobre a existência de contratos não foram consideradas no 

estudo. 

Conforme mencionado na literatura, a estrutura de contratos das operações PF contribui para a 

redução da assimetria de informação, e a construção das três variáveis descritas acima 

objetiva mensurar o possível impacto que diferentes contratos possam exercer sobre os 

spreads da operação. Espera-se que na presença de contratos os spreads das operações de 

crédito desses projetos sejam menores. 

A variável independente Sócio Governamental (SG) foi construída assumindo valor 1 quando 

há a presença do Estado no projeto e 0 caso contrário. Para a construção desta variável foram 

pesquisados todos os patrocinadores de cada operação, por meio de pesquisas em sites das 

próprias companhias, Bloomberg e outros. Considerou-se como governamental, quando 

possível a identificação de que eventual sócio da operação era o próprio governo do país do 

investimento, podendo este ser representado por órgãos diretos ou empresa por ele controlada. 

O objetivo é identificar se a presença de um sócio governamental contribui para a redução da 

assimetria de informação, assumindo que tal presença possa eliminar a preocupação quanto às 

atitudes governamentais que possam afetar o projeto. A presença do governo pode ser 

assumida pelos credores como positiva, desta forma contribuindo para a redução dos spreads 

cobrados nas operações de crédito.   

Na literatura analisada, Byoun, Kim e Yoo (2013) utilizaram em suas análises uma variável 

dummy para indicar a presença de sócios pertencentes à lista da Fortune 500, como uma 

maneira de mensurar o possível efeito que a boa reputação dos sócios do projeto possa exercer 

como fator mitigador de risco. 
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Neste trabalho, ao invés de se classificar os sócios por uma medida de tamanho como o 

ranking da Fortune, criou-se a variável Sócio Estrangeiro (SE) com raciocínio idêntico ao do 

item anterior. Aqui, foram considerados estrangeiros os sócios dos projetos que possuem suas 

matrizes em países diferentes do local do investimento. Empresas que, eventualmente, 

possuam matriz no país investido, mas que sejam controladas por, ou que possuam, sócios de 

outras nacionalidades não foram consideradas estrangeiras.  

Para os casos de investimento em mercados emergentes, a presença de um sócio estrangeiro 

de uma economia desenvolvida pode representar um maior acesso a recursos tecnológicos. 

Outra possibilidade é a de que o patrocinador estrangeiro possa contribuir para eliminar 

barreiras de mercado para que os bens e serviços provenientes do projeto possam ser vendidos 

para o país de origem do sócio estrangeiro, neste último caso, inclusive para projetos 

instalados em mercados desenvolvidos. Outro possível fator relacionado à contribuição de um 

sócio estrangeiro é em relação à reputação que este patrocinador venha a possuir, imaginando-

se que empresas multinacionais, normalmente, possuem vantagens em relação às companhias 

comparáveis não multinacionais. 

Desta forma, é esperado que a presença de um sócio estrangeiro no projeto contribua para a 

redução dos spreads das operações de financiamento. 

Esty e Megginson (2003) utilizaram uma variável dummy para indicar a presença de uma 

agência multi ou bilateral como o International Finance Corporation (IFC) ou US Export-

Import Bank no negócio. 

Neste trabalho, optou-se por ampliar este controle para a presença não apenas de agências, 

mas também de bancos de desenvolvimento ou bancos de controle estatal. A variável Banco 

de Desenvolvimento (BD) assume o valor 1 quando há a presença de ao menos uma destas 

entidades como financiadoras do projeto e 0 caso contrário. Com o conhecimento dos nomes 

dos financiadores, o processo de coleta desta informação seguiu o já exposto para as variáveis 

Sócio Governamental e Sócio Estrangeiro.  

Em linha com o observado em Esty e Megginson (2003), em que tais participantes 

contribuem para a redução do risco legal da operação, espera-se que o coeficiente desta 

variável apresente um sinal negativo, indicando que a presença de uma fonte de 

financiamento com essas características reduziria o spread do financiamento. 

As variáveis descritas a seguir foram adotadas como controles. 
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Seguindo os argumentos de Kleimeier e Megginson (2000), Esty e Megginson (2003), criou-

se a variável número de bancos (Bancos), que é a quantidade de instituições participantes dos 

empréstimos. Seguindo os estudos mencionados, espera-se que esta variável apresente um 

coeficiente positivo, indicando que um número maior de credores representa um risco maior 

para a operação e, consequentemente, o spread deve aumentar. 

A variável dummy taxa fixa (TXFIXA) assume valor 1 para as operações em que essa taxa foi 

adotada e 0 no caso de taxas flutuantes, pois o objetivo é controlar essa diferença na amostra. 

O investimento total do projeto foi inserido como variável (INVEST) na forma do logaritmo 

natural do valor total do investimento, ou seja, a soma de capital próprio e de terceiros. Para 

Byoun, Kim e Yoo (2013), um aumento no tamanho do projeto medido pelo seu investimento 

total pode ser uma proxy para a redução do risco do projeto. 

A variável Alavancagem (ALAV) representa a divisão do valor do financiamento com capital 

de terceiros sobre o valor total do projeto, sendo compreendida entre 0 e 1, este indicando que 

o projeto conta com 100% de capital financiado. 

O prazo de amortização em anos (AMORT) da operação de crédito contratada foi considerado 

como controle. 

 

Gráfico 6 - Relação entre os spreads e os prazos das operações de financiamento da amostra selecionada. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

Nota: valores arredondados. 
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O Gráfico 6 relaciona o prazo das operações em meses com os spreads ajustados e demonstra 

não ser clara a relação linear entre as duas variáveis. Para Blanc-Brude e Strange (2007), 

outros fatores das operações podem influenciar esta relação. 

A variável (RISCOP) segue o argumento de Esty e Megginson (2003) sobre o risco legal do 

país. Foram obtidos os spreads, em bps de Credit Default Swaps (CDS), dos países nos quais 

o investimento foi realizado. Serviram como fonte de pesquisa as plataformas Bloomberg e 

Thomson One. A primeira disponibiliza os CDS diários e a segunda a sua média mensal. 

Assim, sempre que possível, foi utilizado o spread do dia em que a operação foi assinada, 

caso contrário, adotou-se a outra fonte para evitar a redução do tamanho da amostra. Desta 

forma, foi possível obter os spreads do CDS para 529 observações. Esta variável, combinada 

com CONT, implica significativa redução da amostra, pois os dados obtidos para os países 

são posteriores a 2007, enquanto o banco de operações contém observações desde 2001. 

Como os dados estão organizados em uma cross-section com observações em um intervalo de 

15 anos, é necessário incluir uma variável relacionada à taxa de juros que possa influenciar os 

spreads das operações. A Libor é o indexador de 63% das operações na amostra, e é tida 

como uma boa proxy para taxa livre de risco internacional. (BLANC-BRUDE; STRANGE, 

2007). 

Foram obtidas no site do Banco Central do Brasil (2016), disponíveis no Sistema Gerenciador 

de Séries Temporais, as taxas de juros anuais LIBOR de 3 e de 6 meses.  

Assim, criou-se a variável de controle (LIBOROP), que é o valor da taxa LIBOR anual no 

mês em que a operação de financiamento de PF foi contratada. A variável é tratada em bps. 

À medida que o projeto torna-se operacional, há espaço para a análise das premissas adotadas 

em seu estudo, confirmando as expectativas iniciais ou fornecendo explicações para possíveis 

divergências. Não raro, as operações de PF passam por um refinanciamento, em que se busca 

aperfeiçoar a operação originalmente contratada, seja para obter custos mais atraentes em 

decorrência de um bom momento econômico ou para uma reestruturação de prazos devido a 

problemas na geração do fluxo de caixa.  

Blanc-Brude e Strange (2007) sugerem que refinanciamentos tendem a apresentar menores 

spreads, em virtude da redução do risco, dado que agora a companhia está em fase 

operacional. 
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Da amostra analisada constam 288 operações de refinanciamento e, para capturar o possível 

efeito descrito pelos autores, incluiu-se a variável Refinanciamento (REFIN), assumindo o 

valor 1 para esses casos e 0 caso contrário. 

A Tabela 4 resume as estatísticas descritivas das principais variáveis consideradas. 

Tabela 4 - Principais estatísticas descritivas das 1.114 operações selecionadas em 89 países. 

Variável N Média Desvio Padrão Min Max 

Spread ajustado (bps) 1114 234,96 175,07 1 1327 

CONT 362  -   -  0 1 

CONTadj 875  -   -  0 1 

CONTadj2 875  -   -  0 1 

Sócio Governamental presente - SG 151  -   -  0 1 

Sócio Estrangeiro presente - SE 574  -   -  0 1 

Banco de Desenvolvimento presente - BD 371  -   -  0 1 

Bancos 1114 5,35 4,86 1 35 

Operações com taxa de juros fixa - TXFIXA 309  -   -  0 1 

LN do valor total do projeto (US$ milhões) - 

INVEST 1114 5,34 1,35 0,89 9,55 

% financiamento - ALAV 1114 0,85 0,18 0,05 1 

Prazo de amortização (anos) - AMORT 1114 12,04 7,59 0,5 40 

Risco país obtido - RiscoP 529 146,72 260,04 

      

2,63  

        

2.911,81  

LIBOROP 1114 203,19 190,59 23 570 

Operação é refinanciamento - REFIN 288  -   -  0 1 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016. 

Nota: não foram calculados média e desvio padrão para as variáveis dummy.  

 

Para as variáveis dummy CONT, CONTadj e CONTadj2 foi informado o número de 

operações classificadas em cada modalidade, assumindo valor 1 ou 0. Para as demais 

variáveis dummy, o número de observações informado indica apenas quando cada variável 

assume valor 1, sendo a diferença para a amostra total (1.114) as operações que assumiram 

valor 0. 

Os coeficientes de correlação de Pearson estão disponíveis nas tabelas abaixo, uma para cada 

definição da variável Contratos (CONT, CONTadj e CONTadj2). 
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Tabela 5 - Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis para 176 operações em 29 

países - amostra utilizada para testar a variável CONT. 

  CONT SG SE BD Bancos TXFIXA INVEST ALAV AMORT RiscoP LIBOROP Refin 

             
CONT 1,00 

           
SG 0,07 1,00 

          
SE -0,20 -0,07 1,00 

         
BD -0,12 0,25 0,25 1,00 

        
Bancos 0,03 0,12 0,22 0,46 1,00 

       
TXFIXA 0,12 -0,03 -0,03 -0,08 -0,09 1,00 

      
INVEST 0,03 0,17 0,24 0,39 0,57 -0,05 1,00 

     
ALAV 0,16 -0,21 -0,04 -0,23 -0,05 0,01 -0,19 1,00 

    
AMORT 0,19 0,15 0,03 0,15 -0,05 0,13 0,21 0,07 1,00 

   
RiscoP -0,28 -0,08 0,18 0,21 0,06 -0,19 -0,03 -0,20 -0,28 1,00 

  
LIBOROP -0,11 -0,05 -0,17 -0,30 -0,18 -0,05 -0,23 0,20 -0,09 -0,11 1,00 

 
Refin -0,11 -0,21 0,08 -0,09 0,09 -0,01 0,08 0,31 -0,16 0,09 0,04 1,00 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016. 

Tabela 6 - Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis para 450 operações em 46 

países - amostra utilizada para testar a variável CONTadj. 

  CONTadj SG SE BD Bancos TXFIXA INVEST ALAV AMORT RiscoP LIBOROP Refin 

             
CONTadj 1,00 

           
SG 0,09 1,00 

          
SE 0,11 0,01 1,00 

         
BD 0,12 0,20 0,22 1,00 

        
Bancos -0,03 0,09 0,19 0,41 1,00 

       
TXFIXA -0,05 0,02 -0,15 -0,04 0,00 1,00 

      
INVEST 0,05 0,15 0,20 0,32 0,60 -0,01 1,00 

     
ALAV -0,02 -0,05 -0,05 -0,13 -0,08 -0,05 -0,22 1,00 

    
AMORT 0,35 0,15 0,04 0,19 -0,08 0,06 0,08 0,01 1,00 

   
RiscoP 0,07 0,00 0,14 0,13 -0,05 -0,15 -0,07 -0,16 -0,15 1,00 

  
LIBOROP 0,13 -0,01 -0,16 -0,18 -0,19 0,05 -0,24 0,10 0,08 -0,11 1,00 

 
Refin -0,02 -0,03 0,06 -0,07 0,07 -0,06 0,10 0,28 -0,16 -0,02 -0,06 1,00 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016. 
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Tabela 7 - Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis para 450 operações em 46 

países - amostra utilizada para testar a variável CONTadj2. 

  CONTadj2 SG SE BD Bancos TXFIXA INVEST ALAV AMORT RiscoP LIBOROP Refin 

             
CONTadj2 1,00 

           
SG 0,01 1,00 

          
SE -0,16 0,01 1,00 

         
BD -0,12 0,20 0,22 1,00 

        
Bancos 0,03 0,09 0,19 0,41 1,00 

       
TXFIXA 0,09 0,02 -0,15 -0,04 0,00 1,00 

      
INVEST -0,01 0,15 0,20 0,32 0,60 -0,01 1,00 

     
ALAV 0,09 -0,05 -0,05 -0,13 -0,08 -0,05 -0,22 1,00 

    
AMORT -0,02 0,15 0,04 0,19 -0,08 0,06 0,08 0,01 1,00 

   
RiscoP -0,19 0,00 0,14 0,13 -0,05 -0,15 -0,07 -0,16 -0,15 1,00 

  
LIBOROP -0,12 -0,01 -0,16 -0,18 -0,19 0,05 -0,24 0,10 0,08 -0,11 1,00 

 
Refin -0,05 -0,03 0,06 -0,07 0,07 -0,06 0,10 0,28 -0,16 -0,02 -0,06 1,00 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016. 

Na Tabela 5, podem-se observar as correlações das variáveis na amostra em que a variável 

CONT é utilizada. Destaca-se a correlação negativa da variável CONT com a presença de 

Sócio Estrangeiro (SE) e o nível de risco do país (RiscoP) com -0,20 e -0,28 de magnitude, 

respectivamente. A presença de um Sócio Governamental (SG) é positivamente 

correlacionada com a presença de Bancos de Desenvolvimento (BD) nas operações (0,25) e 

negativamente com o nível de alavancagem da operação (ALAV) em -0,21, sugerindo que 

projetos com menor endividamento tendem a ter a participação de um Sócio Governamental. 

A presença de um Sócio Estrangeiro no projeto é positivamente correlacionada com a 

participação de Banco de Desenvolvimento, com número de bancos credores da operação, 

com o valor total do investimento e com o risco país em 0,25, 0,22, 0,24 e 0,18, 

respectivamente. A participação de Bancos de Desenvolvimento apresenta correlação positiva 

com o número de bancos participantes da operação (0,46) e com o risco país (0,21), 

demonstrando que os bancos de desenvolvimento tendem a participar de projetos com maior 

risco. Entre as variáveis de controle destacam-se: o número de bancos, que apresenta alta 

correlação com o valor total dos investimentos (0,56); e o prazo de amortização das 

operações, que é negativamente correlacionado com o risco país em -0,28, indicando que 

projetos em países com menores riscos têm prazos maiores. 

As outras duas tabelas contêm as correlações para o conjunto de variáveis utilizadas nas 

regressões em que as duas outras versões da variável para medir o impacto dos contratos são 

utilizadas. Os sinais são mantidos em grande parte, variando a magnitude das correlações.  
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Pode-se observar elevada correlação nas três tabelas entre as variáveis INVEST e Bancos, 

0,57 na primeira e 0,60 nas outras duas. Procedimentos para tratar de eventual 

multicolinearidade são abordados na próxima seção. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A variável dependente é medida em basis points e foi ajustada para os casos de projetos 

constantes na base apresentarem a indicação de taxa fixa, ou seja, não ligados a indexadores. 

Há 33 observações nesta situação e, nestes casos, o spread ajustado (SpreadAj) é a diferença 

entre o spread disponibilizado na base de dados e a Libor de 3 meses do mês de fechamento 

da operação. 

A variável explicativa CONT foi analisada em outras duas diferentes versões, CONTadj e 

CONTadj2. 

De acordo com a Hipótese 1, a presença de contratos deve estar negativamente associada ao 

custo do financiamento medido pelo spread. Assim, as operações com a presença de contratos 

terão spreads menores (β1 < 0). 

Segundo a Hipótese 2, espera-se que a presença do Estado como patrocinador da operação 

elimine possíveis ações futuras que possam impactar negativamente o projeto. Desta forma, 

os demais participantes possuem acesso a informação para tomar decisões de maneira mais 

eficiente. Com isso, é esperada uma associação negativa com os spreads (β2 < 0). 

A Hipótese 3 afirma que patrocinadores provenientes de outros países que não o do 

investimento contribuem de maneira positiva ao projeto. Para esta variável também é esperada 

uma relação negativa com os spreads (β3 < 0). 

Para as operações em que haja a participação de bancos estatais, de desenvolvimento ou 

agências multilaterais de fomento (BD), a literatura abordada sugere que estas organizações 

possuem a capacidade de reduzir os custos dos financiamentos. Ou seja, operações de PF que 

apresentem um destes participantes entre seus financiadores terão spreads menores (β4 < 0). 

Tais entidades têm acesso à captação de recursos com custos distintos de bancos comerciais e, 

por vezes, são utilizadas pelos governos para incentivar o desenvolvimento de determinados 

setores de suas economias. 

Foram incluídas outras oito variáveis no modelo para controlar seus efeitos já descritos pela 

literatura do assunto. O número de Bancos (Bancos) é tido como positivamente relacionado 

aos spreads, pois bancos buscam sindicalizar a operação na presença de maior risco. A 

variável Taxa Fixa (TXFIXA) objetiva segregar a amostra entre os projetos com taxas de 
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juros fixas e os projetos com taxas de juros flutuantes. Com o Investimento Total do Projeto, 

considerado na forma de logaritmo natural (INVEST), é esperado representar a possível 

economia de escala que possa existir, sendo negativamente relacionado à variável dependente. 

A Alavancagem (ALAV) mede a participação do financiamento mensurado na amostra em 

relação ao investimento total do projeto e também é expectativa geral que seu efeito aponte 

uma relação negativa com o spread. O prazo total das operações de crédito dos projetos 

(AMORT) não parece guardar relação linear com os spreads, conforme já demonstrado no 

Gráfico 6. Como na amostra constam projetos em diversos países, é importante controlar os 

diferentes riscos que cada economia apresenta. Assim, (RISCOP) deve levar a spreads 

maiores em uma relação positiva. A taxa livre de risco (LIBOROP) está presente para 

controlar os efeitos das taxas de juros sobre a variável explicada devido ao longo período 

presente nas observações (15 anos). Projetos que reestruturem a operação de crédito inicial o 

fazem por basicamente dois motivos: primeiro para aproveitar condições favoráveis de 

mercado e reduzir seu custo de financiamento, ou, por outro lado, devido a dificuldades 

enfrentadas, em que parte das premissas utilizadas nos estudos iniciais não se confirmou com 

a maturação do projeto. Neste caso, a reestruturação da operação busca ajustar os 

desembolsos com o serviço da dívida a outra realidade de geração de fluxo de caixa. Para 

controlar estes efeitos é utilizada a variável (REFIN). A Tabela 9 mostra os resultados da 

estimação da equação (1) por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). São apresentadas três 

colunas que diferem na utilização da variável Contratos ligada ao parâmetro β1,  para testar as 

três classificações adotadas. 

O teste Breusch-Pagan identificou a presença de heterocedasticidade no modelo. Desta forma, 

as regressões foram estimadas com estatísticas robustas. O Fator de Inflação de Variância 

(FIV) não apontou a necessidade de ajustar as variáveis. (WOOLDRIDGE, 2011). 

Não há na literatura um valor definido para análise do FIV, apenas uma indicação de que 

valores acima de 10 podem representar problemas de multicolinearidade. As variáveis 

apresentaram o FIV abaixo de 2, conforme a Tabela 8, abaixo: 
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Tabela 8 - Fator de Inflação de Variância (FIV) para as regressões da Tabela 9. 

A   B   C 

Variável VIF   Variável VIF   Variável VIF 

  
  

  
  

  
Bancos 1.82   Bancos 1.84   Bancos 1.84 

INVEST 1.82   INVEST 1.83   INVEST 1.83 

BD 1.67   BD 1.42   BD 1.43 

ALAV 1.40   AMORT 1.34   ALAV 1.24 

AMORT 1.34   ALAV 1.23   AMORT 1.20 

RISCOP 1.33   CONTadj 1.20   Refin 1.19 

Refin 1.27   Refin 1.18   RISCOP 1.18 

CONT 1.24   RISCOP 1.17   LIBOROP 1.16 

LIBOROP 1.21   LIBOROP 1.14   SE 1.15 

SE 1.20   SE 1.14   CONTadj2 1.12 

SG 1.18   SG 1.07   SG 1.07 

TXFIXA 1.07   TXFIXA 1.06   TXFIXA 1.06 

 

Nas colunas, são apresentados os FIV das três regressões efetuadas, diferindo apenas pela 

variável associada a β1, que mede os contratos (CONT, CONTadj e CONTadj2). 

 

Tabela 9 - Estimação da equação (1) por MQO para amostra composta por 1.114 operações de 

Project Finance realizadas em 89 países, entre 01/2001 e 03/2016. 

                        (continua) 

  1 2 3 

Variáveis SpreadAj SpreadAj SpreadAj 

    
CONT -85.68*** 

  

 
[32.75] 

  
CONTadj 

 
-31.14** 

 

  
[14.17] 

 
CONTadj2 

  
-38.07 

   
[33.24] 

SG -11.72 -26.63 -26.82 

 
[24.94] [22.05] [21.32] 

SE 2.786 23.09 17.51 

 
[19.63] [15.57] [15.43] 

BD -15.90 29.29 24.63 

 
[26.46] [21.48] [21.28] 

Bancos 6.965* 1.184 1.468 

 
[3.836] [2.585] [2.606] 

TXFIXA 59.84** 24.84 27.68* 

 
[26.58] [15.64] [15.57] 
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Tabela 9 - Estimação da equação (1) por MQO para amostra composta por 1.114 operações de 

Project Finance realizadas em 89 países, entre 01/2001 e 03/2016. 

                      (conclusão) 

  1 2 3 

Variáveis SpreadAj SpreadAj SpreadAj 

    
INVEST -5.049 -12.12 -12.71 

 
[10.91] [8.041] [8.098] 

ALAV -99.32 -29.32 -21.43 

 
[95.05] [45.14] [44.20] 

AMORT 1.110 -1.742* -2.421*** 

 
[1.187] [0.911] [0.921] 

RISCOP 0.194*** 0.217*** 0.200*** 

 
[0.0643] [0.0368] [0.0346] 

LIBOROP -0.247*** -0.346*** -0.373*** 

 
[0.0458] [0.0365] [0.0366] 

Refin 27.13 19.90 15.50 

 
[39.44] [21.59] [20.64] 

Constante 338.1*** 358.4*** 394.4*** 

 
[113.0] [60.99] [73.39] 

    
Observações 176 450 450 

R² ajustado 0.247 0.240 0.238 

P-valor do teste 

RESET 
0,0265** 0,0000*** 0,0011*** 

Nota: Todas as regressões apresentam erros padrão robustos entre colchetes. 

***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A primeira coluna da Tabela 9 apresenta a variável CONT, associada a β1, e indica 

significância do coeficiente estimado condizente com a Hipótese 1, em que operações de PF 

que apresentem contratos do tipo Build-own-operate – BOO apresentam, em média seus 

spreads 85 bps menores do que operações sob o formato Buil-operate-transfer – BOT.  

Ao impor o controle por esta diferença de contratos e combinando-se com a variável RISCOP, 

observa-se uma redução significativa da amostra, devido à ausência de informação do CDS de 

vários países antes de 2008. 

As variáveis SG, SE e BD não apresentaram significância em seus respectivos coeficientes na 

regressão. Desta forma, as Hipóteses 2, 3 e 4 não encontram sustentação no modelo, não 

havendo evidências de que a presença destes tipos de patrocinadores reduza o custo das 

operações. 
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O número de bancos credores da operação de crédito, medido pela variável (Bancos), 

apresentou significância a 10%, indicando que para cada banco envolvido na operação o 

spread será aumentado em 6,9 bps, resultado em linha com o encontrado por Esty e 

Megginson (2003). 

A variável dummy para identificar se a operação apresenta taxa de juros fixa apresentou 

significância a 5%, indicando que operações com estrutura de taxas fixas custam em média 

59,84 bps a mais que operações com taxas flutuantes. 

O coeficiente de risco país medido pelo CDS é significante a 1% e demonstra que, a cada 10 

bps negociados nos Credit Default Swaps dos países onde o projeto acontece, o spread da 

operação sobe 1,94 bps. 

A taxa livre de risco LIBOR apresentou um coeficiente muito significante, porém, o sinal, a 

uma primeira análise, parece ser contra intuitivo, pois um aumento de 1 ponto percentual (100 

bps) da taxa levaria a uma redução do spread  de 24,7 bps. Percebe-se uma grande variação da 

LIBOR nesta parte da amostra: o desvio padrão apresentado foi de 179,17 bps, a média de 

158,04 bps, um valor mínimo de 23 bps e o máximo de 540 bps. Para Blanc-Brude e Strange 

(2007), é esperado que os credores utilizem a estrutura dos contratos firmados na operação do 

PF para minimizar o risco de crédito, pois essas informações permitem identificar a parcela 

significante de riscos que são repassados para cada patrocinador do projeto. Os credores ainda 

assim terão que mensurar qualquer risco que não possa ser alocado entre as partes, pois este 

poderá influenciar na geração dos fluxos de caixa futuros. Com base neste argumento, pode-se 

acreditar que, sob condições de aumento da taxa básica de juros, há vulnerabilidade na 

economia. Com isso, os credores podem se tornar mais exigentes em relação às alocações de 

riscos possíveis entre os patrocinadores, reduzindo assim o spread cobrado da operação, pois 

apenas os riscos não mitigados é que influenciam os spreads. 

As demais variáveis (INVEST), (ALAV), (AMORT) e (REFIN) não apresentaram 

coeficientes significantes. 

A segunda coluna da Tabela 9 mostra os resultados da regressão com a variável associada a β1 

sendo CONTadj, que objetiva medir a diferença entre as operações PF com contratos (BOO 

ou BOT) e as operações sem contratos. O coeficiente estimado é significante e com sinal 

negativo, indicando que a presença de contratos BOO ou BOT reduz o spread das operações 

de crédito em 31,14 bps. Este resultado sustenta a Hipótese 1. 
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O resultado do coeficiente da variável AMORT, o prazo total da operação de financiamento 

do projeto, indica uma redução de 1,74 bps para cada ano acrescido no prazo de 

financiamento.  

Os coeficientes de RISCOP e LIBOROP mantiveram-se significantes e com os mesmos 

sinais. As demais variáveis não apresentaram significância em seus coeficientes.  

A terceira coluna exibe o resultado da regressão do modelo 1 com a variável CONTadj2 

associada a β1, captando a possível diferença entre operações em que, ao final do prazo do 

projeto, há a transferência de ativos para o governo. Assim, tanto as operações com contratos 

BOO quanto aquelas sem contrato foram comparadas aos projetos sob contratos do tipo BOT. 

O coeficiente da variável não demonstra significância. Permanecem significantes os 

coeficientes das variáveis RISCOP, LIBOROP,  AMORT e TXFIXA. Os demais coeficientes 

não apresentaram significância. 

Os resultados dos P-valor do teste RESET sugerem algum tipo de problema na forma 

funcional da equação 1. (WOOLDRIDGE, 2011). Desta forma, a variável não dummy e 

significante nas três regressões, RISCOP, que utiliza o CDS dos países nos quais o 

investimento foi realizado, teve o seu valor adicionado na equação em um termo quadrático, 

com objetivo de verificar se tal medida proporciona uma melhor forma funcional para a 

equação. 

A Tabela 10 mostra os resultados da estimação da equação (1) por MQO com a adição da 

variável RISCOP elevada ao quadrado (RISCOP2). 

 

Tabela 10 - Estimação da equação (1) por MQO para amostra composta por 1.114 operações 

de Project Finance realizadas em 89 países, entre 01/2001 e 03/2016, com a adição 

do termo quadrático RISCOP2. 

  (continua) 

  1 2 3 

Variáveis SpreadAj SpreadAj SpreadAj 

    
CONT -78.10** 

  

 
[33.12] 

  
CONTadj 

 
-33.84** 

 

  
[14.00] 

 
CONTadj2 

  
-32.59 

   
[33.98] 
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Tabela 10 - Estimação da equação (1) por MQO para amostra composta por 1.114 operações 

de Project Finance realizadas em 89 países, entre 01/2001 e 03/2016, com a adição 

do termo quadrático RISCOP2. 

       (conclusão) 

  1 2 3 

Variáveis SpreadAj SpreadAj SpreadAj 

    SG -17.29 -28.29 -28.32 

 
[25.53] [22.11] [21.40] 

SE -6.594 17.50 13.58 

 
[20.51] [15.90] [15.79] 

BD -14.99 24.07 21.07 

 
[26.45] [21.96] [21.80] 

Bancos 7.502** 1.418 1.622 

 
[3.796] [2.596] [2.611] 

TXFIXA 61.05** 26.23* 28.65* 

 
[26.36] [15.49] [15.44] 

INVEST -5.365 -11.18 -12.01 

 
[10.66] [7.979] [8.082] 

ALAV -103.5 -30.06 -22.79 

 
[94.02] [45.01] [44.05] 

AMORT 1.546 -1.520* -2.294** 

 
[1.133] [0.914] [0.923] 

RISCOP 0.400*** 0.319*** 0.277*** 

 
[0.126] [0.0781] [0.0833] 

LIBOROP -0.226*** -0.339*** -0.367*** 

 
[0.0449] [0.0368] [0.0371] 

Refin 23.58 19.82 15.71 

 
[39.60] [21.73] [20.78] 

RISCOP2 -0.000203** -5.52e-05** -4.15e-05 

 
[9.96e-05] [2.76e-05] [2.95e-05] 

Constante 312.0*** 343.7*** 378.5*** 

 
[113.8] [60.94] [74.94] 

    
Observações 176 450 450 

R² ajustado 0.259 0.244 0.239 

P-valor teste 

RESET 
0,0516* 0,0000*** 0,0015*** 

Nota: Todas as regressões apresentam erros padrão robustos entre colchetes. 

***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Tal modificação apenas resultou em melhora do resultado do teste RESET da coluna 1 que, na 

primeira regressão, apresentou significância a 1% e, agora, reduziu para 10%. As colunas 2 e 
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3 continuaram com estatísticas significantes para o teste RESET, indicando persistir a não 

linearidade na equação. 

O coeficiente da variável RISCOP2 apresentou significância nas três regressões. Os 

coeficientes da variável RISCOP mantiveram-se significantes e tiveram um expressivo 

aumento.  

Comparando os valores da coluna 1 com os resultados da Tabela 9 percebe-se que o 

coeficiente da variável RISCOP dobrou, passando de 0,194 para 0,400. O impacto de um 

aumento de 10 bps no CDS dos países em que o projeto é desenvolvido, agora, implica em 

um aumento do spread da operação em 3,40 bps, ante 1,94 bps com o resultado da Tabela 9. 

O cálculo do novo impacto seguiu a aproximação disponível em Wooldridge (2011), que 

indica o impacto na variável dependente como sendo: 

(2) ∆𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝐴𝑗̂ ≈ (�̂�𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝑃 − 2 ∗ �̂�𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝑃2 ∗ 𝑥) ∗ ∆𝑥 

Utilizando o valor da média do CDS da amostra como 𝑥 temos: (0,400 – 

2*0,000203*146,72)*10 = 3,4043. 

Em relação às demais variáveis, não ocorreram alterações de grande magnitude. 

Wooldridge (2011) aponta que quando y > 0, os modelos que utilizam log (y) como variável 

dependente podem satisfazer de maneira mais adequada as hipóteses do modelo linear 

clássico e variáveis estritamente positivas que, frequentemente, possuem distribuições 

condicionais heteroscedásticas ou concentradas. Nestes casos, a utilização de log pode aliviar 

ambos os problemas.  

Bauer e Hann (2010) utilizaram em seu estudo a variável dependente spread em log devido à 

presença de assimetria positiva na distribuição da variável. 

O Gráfico 7 demonstra a distribuição da variável dependente SpreadAj na amostra total 

composta pelas 1.114 operações de PF e nas três subamostras utilizadas nas regressões das 

Tabelas 9, 10 e 11. 
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Gráfico 7 – Distribuição da variável independente SpreadAj na amostra geral e três subamostras. 

Fonte: IJ Global de 01/2001 a 03/2016, elaboração própria. 

 

Nos quatros gráficos acima, ao comparar a linha que demonstra distribuição normal com o 

histograma da distribuição da varíavel SpreadAj, é possível perceber uma assimetria positiva 

na distribuição da variável independente. 

Seguindo Bauer e Hann (2010) foram obtidos os logaritmos naturais da variável dependente 

SpreadAj e das variáveis de controle RISCOP e LIBOROP. A Tabela 11 mostra os resultados 

da estimação da equação (1) por MQO com a transformação das variáveis mencionadas. 

Nesta versão da equação (1), o P-valor do teste RESET é não significante nas três colunas. 

Na coluna 1, as variáveis CONT e TXFIXA deixaram de ser significantes e  AMORT passou 

a ser significante a 10%. LogRISCOP e LogLIBOROP apresentaram significância ao nível de 

1% e representam a elasticidade do SpreadAj em relação ao risco país e à taxa LIBOR, 

respectivamente. Nesse sentido, um aumento de 10% no nível de risco do país, medido pelo 

CDS, implica em um aumento de 2% no spread da operação. As demais variáveis não tiveram 

alterações na significância de seus coeficientes. 
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Tabela 11 - Estimação da equação (1) por MQO para amostra composta por 1.114 operações 

de Project Finance realizadas em 89 países, entre 01/2001 e 03/2016, com as 

variáveis SpreadAj, RISCOP e LIBOROP tratadas em log. 

  1 2 3 

Variáveis LogSpreadAj LogSpreadAj LogSpreadAj 

    
CONT -0.187 

  
 

[0.136] 
  

CONTadj 
 

-0.145** 
 

  
[0.0692] 

 
CONTadj2 

  
-0.00869 

   
[0.139] 

SG 0.00977 -0.165 -0.170 

 
[0.158] [0.142] [0.139] 

SE -0.0750 -0.0252 -0.0375 

 
[0.130] [0.0705] [0.0685] 

BD -0.152 0.0145 0.00515 

 
[0.155] [0.0884] [0.0874] 

Bancos 0.0383** 0.00839 0.00893 

 
[0.0188] [0.00873] [0.00855] 

TXFIXA 0.147 0.0904* 0.0996* 

 
[0.0996] [0.0534] [0.0533] 

INVEST -0.0347 -0.0349 -0.0372 

 
[0.0474] [0.0267] [0.0269] 

ALAV -0.0471 -0.219 -0.206 

 
[0.516] [0.218] [0.212] 

AMORT 0.0110* 0.000794 -0.00218 

 
[0.00565] [0.00386] [0.00369] 

LogRISCOP 0.200*** 0.180*** 0.178*** 

 
[0.0439] [0.0242] [0.0259] 

LogLIBOROP -0.131*** -0.202*** -0.213*** 

 
[0.0390] [0.0260] [0.0269] 

Refin 0.00628 0.0636 0.0539 

 
[0.110] [0.0708] [0.0709] 

Constante 4.963*** 5.767*** 5.819*** 

 
[0.737] [0.327] [0.417] 

    
Observações 176 450 450 

R² ajustado 0.195 0.259 0.251 

P-valor teste RESET 0,2298 0,3242 0,3691 

Nota: Todas as regressões apresentam erros padrão robustos entre colchetes. 

***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Na coluna 2, percebe-se que a variável CONTadj permaneceu significante, indicando que 

operações de PF com contratos do tipo BOO ou BOT apresentam spreads 15,60% menores 



52 
 

que operações sem a presença desses contratos. Sendo uma variável dummy, CONTadj é a 

semielasticidade do SpreadAj em relação à presença de contratos do tipo BOO ou BOT no 

projeto. O impacto percentual dessa presença sobre a previsão dos spreads é obtido da 

seguinte forma: 100 ∗ [exp(β̂CONTadj) − 1]. A variável TXFIXA apresentou significância ao 

nível de 10%, indicando que contratos com essa opção de custo apresentam spreads 9,46% 

maiores que operações com taxas flutuantes, resultado obtido de forma idêntica ao descrito 

acima. LogLIBOROP e LogRISCOP continuaram significantes e as demais variáveis não 

apresentaram coeficientes significantes. 

Na coluna 3, constam os resultados da regressão com a variável CONTadj2 associada a β1 e 

os coeficientes não sofreram alterações em relação à significância, apenas, em seus valores. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O trabalho analisou a estrutura de 1.114 operações de Project Finance disponíveis na base de 

dados da IJ Global – Project Finance and Infrastructure Journal com o objetivo de mensurar o 

impacto causado pela assimetria de informação em operação de PF por meio da participação 

de agentes patrocinadores governamentais e estrangeiros, financiadores ligados ao setor 

público ou de desenvolvimento e a estrutura de contratos presentes na operação. 

Com os controles adotados, a participação de patrocinadores do projeto pertencentes ao 

governo local, patrocinadores estrangeiros e a presença de bancos de desenvolvimento ou 

estatais, não se encontraram evidências de que estes participantes possam afetar o custo dos 

financiamentos dos projetos. Estes resultados contrariam de alguma forma a literatura 

utilizada, pois, apesar de a variável dependente estudada diferir da aqui analisada, Byoun, 

Kim e Yoo (2013) encontram evidências de que a presença de agências multilaterais e a 

participação do governo do local do investimento como patrocinador afetam o grau de 

alavancagem das operações de PF. Relataram também a influência de sócios privados 

pertencentes ao ranking Fortune 500. Para Hainz e Kleimeier (2012), em países com riscos 

políticos os bancos de desenvolvimento são mais propensos a participar como credores nos 

financiamentos de PF. 

Em relação aos contratos utilizados na estruturação das operações de PF, há evidências de que 

projetos que apresentem contratos BOO ou BOT apresentam spreads inferiores em 

comparação a projetos sem esta estrutura de contratos. A análise entre projetos que 

apresentam contratos BOO ou BOT apontou, a favor de projetos em que os patrocinadores 

não necessitem devolver os ativos da operação para os governos locais, uma redução nos 

spreads dos financiamentos. Byoun, Kim e Yoo (2013) encontraram evidências de que 

projetos de PF com contratos do tipo BOO utilizam menos dívida que projetos com contratos 

do tipo BOT. 

O estudo contribui para o aperfeiçoamento da análise de que o compartilhamento de 

informações presente nas operações de PF possa se transformar em efetiva maximização do 

valor do projeto.  

Uma análise mais abrangente poderia ser obtida com a substituição da variável utilizada para 

medir o risco do país de investimento, já que a utilização desta variável limitou o alcance do 
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trabalho ao impor significativa redução da amostra. Por outro lado, provou-se significante em 

todas as análises efetuadas. Desta forma, aperfeiçoar esta medida de risco do país é parte 

importante para estudos futuros. Byoun, Kim e Yoo (2013) utilizaram a medida de risco geral 

disponibilizada pela Economist Intelligence Unit, não disponível para esta pesquisa. 

Há que se considerar o fato de não estar disponível, em grau suficiente, a informação acerca 

das garantias utilizadas como colaterais nos financiamentos. Desta forma, a variável de 

controle ALAV, que indica o grau de alavancagem do projeto, ainda que os valores da Tabela 

4 estejam em linha com o encontrado por Byoun, Kim e Yoo (2013) e Byoun e Xu (2014), 

pode apresentar erro de medida, pois, seria prudente considerar as garantias ofertadas pelos 

patrocinadores, sejam elas o aval ou bens e direitos de sua propriedade, como participação de 

equity. Esta falta de informação pode explicar a insignificância dos resultados associados a 

esta variável no presente trabalho, resultado diferente da literatura citada, que encontrou 

significância da variável em seus modelos. 

Para trabalhos futuros, incluir uma variável que assinale a presença de investidores 

institucionais pode contribuir para aprimorar os resultados. 
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