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Textos Mensais - Swaps

Henrique Barros

Resumo

Este artigo visa iniciar o leito ao mundo das swaps, visando entender seus meca-

nismos, definições e negociações. Serão abordados mais profundamente as swaps

do tipo taxas de juros e de moedas. A principal fonte do artigo se dá pelo livro de

John C. Hull "Opções, Futuros e Outros Derivativos", usando de suas imagens e

exemplos, pois são bastante explicativos.

1 Introdução

Swaps são contratos de balcão entre duas empresas que visam trocar fluxos de caixa no

futuro. Nesses contratos são definidos os prazos, as datas, os cálculos e, nestes cálculos, a

taxa que será usada para definir o valor futuro. Um contrato a termo1 pode ser um exemplo

simples de swap.

A primeira swap que trataremos se dá pela swap de taxas de juros, a mais popular delas

(plain vanilla2) se dá pela troca da LIBOR (descrita mais adiante) por uma taxa de juros fixa.

Além disso, será necessário avaliar a swap, para isso precisa-se de uma taxa de desconto

’livre de risco’ para os fluxos de caixa e essa taxa normalmente se dá pela LIBOR e isso a

torna mais simples, pois a taxa de desconto é a mesma que a taxa de juros de referência da

swap.

Desde a crise de 2008, outras taxas passaram a ser usadas para o desconto livre de

risco, mas ainda assim, durante o discutir do livro, assumiremos que a LIBOR será a taxa de

desconto livre de risco. Mas para entender um pouco melhor o que é a LIBOR a abordaremos

no subtópico a seguir.

1Um contrato a termo é um contrato que firma a compra e venda de um determinado ativo a uma data futura
por um preço X. Assim, uma das partes adota uma posição comprada (long) e a outra parte a posição vendida
(short).

2O termo se refere a versão mais básica ou padrão de um instrumento financeiro.
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1.1 LIBOR

A LIBOR é a abreviação para London Interbank Offered Rate. Consiste numa taxa de em-

préstimo média em que os bancos globais tomam empréstimos um dos outros. Atualmente

baseia-se em cinco moedas e os períodos de empréstimos variam de um dia a um ano (sete

vencimentos ao todo entre esse período, tal como o de 30 dias e 6 meses, por exemplo).

Assim, com a combinação de cinco moedas e sete vencimentos, existem ao todo 35 taxas

LIBOR, calculada e divulgada às 11h55 de cada dia útil de Londres pelo IBA (ICE Benchmark

Administration).

2 Swaps de Taxas de Juros

Uma swap de taxa de juros consiste em uma empresa pagar para outra fluxos de caixa igual

aos juros acordados, uma taxa fixa predeterminada, sobre um principal nocional por um tempo

determinado. Em troca, ele recebe da outra empresa outros fluxos de caixa, mas a uma

taxa flutuante sobre o mesmo principal nocional e mesmo período de tempo. Em transações

internacionais a LIBOR normalmente é dada como a taxa flutuante, mas para transações mais

locais as taxas básicas de juros do local podem ser usadas, assim como qualquer outra que

ambas as partes concordem. Para exemplificar melhor o exposto acima, vejamos um exemplo:

Exemplo 1. Imagine duas empresas, a empresa A e a empresa B, que fizeram uma swap de

3 anos. A empresa A concorda em pagar à B uma taxa de juros de 5% a.a. sobre um principal

de $100 milhões, e a empresa B concorda em pegar para A a LIBOR de 6 meses sobre o

mesmo principal. A Empresa A é a pagadora da taxa fixa e a B da taxa flutuante.

Presumi-se que a swap ficou acordada em pagamentos a cada 6 meses e a taxa fixa

capitalizada semestralmente.

Assim, a primeira troca ocorreria 6 meses após a firmação do acordo com a empresa A

pagando 2,5% até o final do acordo a cada 6 meses e a empresa B pagando a LIBOR de seis

meses nesse mesmo período.

Em geral, a swap de taxa de juros são estruturadas de modo que um lado transfira a

diferença entre os dois pagamentos para o outro lado.

2.1 Uso da swap para transformar um passivo

Uma empresa poderá usar um swap para, por exemplo, para transformar um empréstimo de

taxa flutuante para um de taxa fixa. Usaremos o exemplo acima como base para ilustrar a

situação adiante. Assim, o seguinte fluxo de caixa seria montado na visão da empresa A,
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que possui um empréstimo de $100 milhões sobre a LIBOR mais 10 pontos base3 e quer

transformar na taxa fixa:

• Paga LIBOR + 0,1% aos credores externos.

• Recebe LIBOR sobre os termos da swap.

• Paga a taxa fixa sob. os termos da swap.

Assim, somando esses três fluxos de caixa, dá um pagamento de 5,1%, assim transfor-

mando o passivo flutuante com LIBOR numa taxa fixa de 5,1%, pois a LIBOR foi zerada no

processo.

Na outra ponta, a empresa B, que possui um empréstimo a taxa fixa de 5,2% sobre o

mesmo valor e quer transformar numa taxa flutuante, o fluxo de caixa seria assim:

• Paga 5,2% aos credores externos.

• Recebe LIBOR sobre os termos da swap.

• Recebe 5% sob. os termos da swap.

Assim, somando esses três fluxos de caixa, dá um pagamento de LIBOR + 0,2%, assim, para

a empresa B, os 5% foram zerados no processo, ficando um novo pagamento flutuante pela

LIBOR, como pode ser observado na imagem.

Figura 1: A empresa A e B usando swap para transformar um passivo

2.2 Uso da swap para transformar um ativo

Uma empresa poderá usar swap também para transformar a natureza de um ativo. Ainda

mantendo a situação do Exemplo 1, o seguinte fluxo de caixa seria montado na visão da

empresa A, que possui títulos que pagarão juros de 4,7% a.a. e se quer transformar numa

taxa flutuante:
3Um ponto base consiste é um centésimo de 1%.
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• Recebe 4,7% sob. os títulos.

• Recebe LIBOR sobre os termos do swap.

• Paga 5%. os termos do swap.

Assim, somando esses três fluxos de caixa, gera-se um influxo de LIBOR menos 0,3%, assim

transformando seu crédito com taxa fixa em flutuante.

Para a empresa B, que possui um ativo de taxa flutuante, poderia usar a swap para

transformá-lo em um de taxa fixa:

• Recebe LIBOR menos 20 pontos-base sobre seu investimento.

• Paga LIBOR sobre os termos do swap.

• Recebe 5% sob. os termos do swap.

Assim, somando esses três fluxos de caixa, gera-se um influxo de taxa de 4,8%, assim trans-

formando seu crédito de taxa flutuante em fixa, ambas as situações ilustradas na imagem

abaixo.

Figura 2: A empresa A e B usando swap para transformar um ativo

2.3 Papel do intermediador financeiro

Geralmente duas empresas não financeiras não se comunicam diretamente para realizar uma

swap xatamente como nos exemplos acima. Para isso, ambas se ligam a algum banco ou

outra instituição financeira para realizar isso.

Assim, como há um intermediador financeiro, este cobra alguns pontos-base sobre o par

de transações. No exemplo a seguir, será considerado que a instituição obtenha entre 3 a

4 ponto-base. Com isso, nos dois exemplos acima, as novas transações financeiras ficariam

como nas figuras abaixo (figuras 3 e 4):
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Figura 3: A empresa A e B usando swap para transformar um passivo intermediado por uma
instituição financeira

Figura 4: A empresa A e B usando swap para transformar um ativo intermediado por uma
instituição financeira

2.3.1 Market makers

Na prática também é improvável que as duas empresas contratem a mesma instituição, ao

mesmo tempo e com posições opostas exatamente ao mesmo tempo. Devido a isso, mui-

tas instituições atuam como market makers4 para as swaps. Com isso, as instituições estão

preparadas para firmar um contrato de swap sem ter uma contraparte correspondente, essa

estratégia também é chamada de warehousing.

Devido a isso, as instituições financeiras precisam quantificar e hedgear os riscos envolvi-

dos que estão assumindo. Entre os instrumentos que podem ser usadas para hedgear a swap

estão títulos, contratos de taxa forward e futuros de taxas de juros.

2.4 Vantagem comparativa e crítica

A popularidade das swaps pode ser explicado pelo argumento da vantagem competitiva, pois

algumas empresas teriam maior vantagem em obter empréstimos em taxas fixas e outras em

taxas flutuantes. Assim, vamos considerar duas empresas, uma com rating5 AAA e outra BBB.

Uma possível taxa de empréstimo seria:

4Um market maker, numa tradução livre seria "fazedor de mercado", consiste em ser um agente do mercado,
como um banco ou correta, que age para manter ofertas de compra e venda de um ativo, com isso dando liquidez
a ele.

5O rating é a classificação de crédito que visa classificar o valor do crédito de emissões da dívida de uma
empresa ou um governo. As mais notáveis agências de classificação de créditos são Fitch Ratings, Standard &
Poor’s (em ordem decrescente de qualidade: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C e D) e Moody’s (em ordem
decrescente de qualidade: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1,
Caa2, Caa3, Ca, C).
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Tabela 1: Taxas de empréstimos usadas como base para o argumento da vantagem compa-
rativa

Fixa Flutuante
AAA 4% LIBOR de 6 meses -0,1%

BBB 5,2% LIBOR de 6 meses +0,6%

Como pode ser observado, a empresa com rating BBB paga maior taxa em ambos os

casos. Entretanto, quando olhado pelo lado da vantagem comparativa, a diferença que a BBB

paga em relação a AAA é de 1,2% a mais na taxa fixa e 0,7% na flutuante, assim, esse poderia

ser um caso vantajoso para a formação de uma swap. A BBB pegaria o empréstimo em taxa

flutuante e a AAA pegaria em taxa fixa, assim, com a swap a AAA ficaria com os fundos da

taxa flutuante e a BBB com os da taxa fixa, sem considerar um intermediador financeiro.

Usando a mesma lógica dos exemplos acima, o fluxo de caixa final com as trocas seria da

AAA pagar a LIBOR - 0,35% a.a., ou seja, pagando 0,25% a.a. (0,35% - 0,1%) a menos se

pagasse diretamente aos mercados de taxa flutuante.

A empresa BBB pagaria 4,95% a.a., assim pagando 0,25% a.a. (5,2% - 4,95%) menos do

que pagaria diretamente aos mercados de renda fixa.

A crítica a esse argumento da vantagem comparativa se dá pelas incertezas futuras. No

mercado de taxa flutuante, o credor tem a oportunidade de revisar a taxa a cada 6 meses,

assim, se a qualidade de crédito da AAA ou BBB cair, o credor pode aumentar o spread6 em

relação a LIBOR cobrada ou se recusar a rolar o empréstimo. Há também o intermediador

financeiro nesse caso, que cobrará uma taxa e, no final, a taxa será maior com uma queda do

rating e aumento do spread. E, novamente, se a o rating da BBB cair a empresa pagará uma

maior taxa flutuante e, por consequência, aumentará sua transação com a taxa fixa.

Outra crítica também se dá pelo tempo, pois, se o contrato for de 5 anos, deve-se levar em

conta esses 5 anos nas premissas e não apenas os 6 primeiros meses com a situação atual

das empresas.

2.5 A natureza das taxas de swap

Para proseguir, é importante entender a natureza das taxas de juros e sua relação entre os

mercados de swap e LIBOR e que não são taxas livres de riscos. Tanto a taxa LIBOR quanto

6Spread refere-se à diferença entre o preço de compra e venda de uma ação, título, opções e outros transa-
ções. No exemplo, o banco empresta dinheiro e para isso cobra uma taxa pelo empréstimo. A diferença entre as
duas taxas (de AAA e BBB) é o chamado spread.
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as taxas de swap7 elas são razoavelmente livres de risco em condições de mercado normais.

Quando se trata de uma swap de 5 anos sobre um determinado principal, por exemplo, a

instituição financeira poderá obter a taxa de swap com a seguinte estratégia:

• Emprestar o principal pelos primeiros seis meses a um tomador AA e então re-emprestá-

lo por períodos sucessivos a outros tomadores AA; e

• Firmar um swap para trocar a renda LIBOR pela taxa de swap de 5 anos.

Assim, o que se vê é que a taxa de swap de 5 anos é uma taxa de juros com risco de

crédito correspondente à situação na qual foram realizados empréstimos LIBOR de 6 meses

consecutivos a empresa AA. O mesmo vale para taxas de swap de mais de 5 anos, assim

correspondendo à situação dos empréstimos consecutivos da LIBOR para a empresa AA.

Mais acerca do risco de crédito será abordado no tópico 5

2.6 Avaliação de Swap de Taxas de Juros

Há duas abordagens de avaliação quando usamos as taxas de swap/LIBOR como taxas de

desconto. A primeira considera o swap como a diferença entre dois títulos; a segunda consi-

dera um portfólio de FRAs8.

2.6.1 Avaliação em termos de preço de títulos

Podemos pressupor que os pagamentos de principal são recebidos e pagos ao final do swap

sem alteração de seu valor. Com isso, do ponto de vista do pagador da taxa flutuante, um

swap pode ser considerado uma posição comprada em um título de taxa fixa e uma posição

vendida em um título de taxa flutuante, de modo que o valor da swap ficaria:

Vsw ap = B f i x −B f l (1)

Da mesma forma, do ponto de vista do pagador de taxa fixa, um swap é uma posição com-

prada em um título de taxa flutuante e uma posição vendida em um título de taxa fixa, de modo

que:

Vsw ap = B f l −B f i x (2)

7A taxa de swap é a média da taxa fixa pela qual o market maker de swap está preparado a pagar em troca
de receber a LIBOR (sua taxa de compra) e a taxa fixa que está preparada para receber em troca de pagar a
LIBOR (sua taxa de venda).

8O Forward Rate Agreement é um contrato financeiro que permite a fixação a prazo de uma taxa de juro, com
início numa determinada data futura, de uma aplicação ou financiamento.
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Onde, em ambos os casos, Vsw ap é o valor do swap, B f i x é o valor do título de taxa fixa e B f l

é o valor de taxa flutuante.

Apesar da figura adiante parecer um pouco confuso, tentarei desmembra-la para facilitar o

exemplo adiante, pois usaremos algumas terminologias. Vamos supor que o principal nocional

é L, a próximo troca de pagamentos ocorre no tempo t∗ e o pagamento flutuante que será

realizado no tempo t∗ é k∗. Até agora tivemos um pagamento flutuante realizado em t∗.

Imediatamente após o pagamento, B f l = L, ou seja, como explicado, foi realizado o pagamento

da taxa flutuante no tempo t∗, antes do pagamento, B f l = L +k∗, assim, como foi pago o k∗,

vemos que o valor da taxa flutuante é igual ao principal nocional. O título de taxa flutuante

pode, assim, ser considerado um instrumento que oferece um único fluxo de caixa de L+k∗ no

tempo t∗. Descontando9 essa quantia, o valor do título de taxa flutuante hoje é (L+k∗)e−r∗t∗ ,

onde r ∗ é a taxa zero de swap/LIBOR para uma maturidade de t∗. A Figura 5 ilustra o exposto:

Figura 5: Avaliação de títulos de taxa flutuante quando o principal do titulo L e o próximo
pagamento é k* e t*

Exemplo 2. Suponha que há algum tempo, uma instituição financeira concordou em receber

LIBOR de 6 meses e pagar 3% ao ano (com capitalização semestral) sobre um principal de

$100 milhões. As características da swap são a seguinte:

• Duração de 1,25 anos.

• Taxas LIBOR com capitalização contínua para maturidade de 3, 9 e 15 meses em 2,8%,

3,2% e 3,4%, respectivamente.

• A taxa LIBOR de 6 meses na última data de pagamento era 2,9%.

Assim, os cálculos para avaliar em termos de títulos estão resumidos na tabela a seguir:
9A taxa de desconto se dá por e−r∗t∗ , onde r∗ é a taxa atual e t∗ é o tempo.
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Tabela 2: Avaliação de uma swap em termos de títulos (em $ milhões).

Tempo
Fluxo de caixa

B f i x

Fluxo de caixa
B f l

Fator de
desconto

Valor presente do
fluxo de caixa

B f i x

Valor presente do
fluxo de caixa

B f l

0,25 1,5 101,4500 0,9930 1,4895 100,7423

0,75 1,5 0,9763 1,4644

1,25 101,5 0,9584 97,2766

Total 100,2306 100,7423

Assim, no exemplo exposto e com o auxílio da tabela, vemos que L = $ 100 milhões, k∗ =

0,5 x 0,029 x 100 = $1.4500 milhão e t∗ = 0,25. A taxa flutuante pode ser avaliado como se

produzisse um fluxo de caixa de $101,4500 milhões em três meses. A tabela mostra que o

valor da taxa flutuante é 101,4500 x 0,9930 = $100,7423 milhões.

O valor do swap é a diferença entre os dois preços de títulos:

Vsw ap = 100,7423−100,2306 = 0,5117 (3)

Caso a instituição financeira estivesse na posição contrária, ou seja, se esta pagasse uma

taxa fixa e recebesse uma flutuante, o valor do swap seria de -$0,5117.

2.6.2 Avaliação em termos de FRAs

Um FRA pode ser avaliado com o pressuposto de que as taxas de juros a termo são reali-

zadas. Como é um portfólio de contratos de taxa forward, um swap de taxas de juros plain

vanilla também pode ser avaliado com o pressuposto de que as taxas de juros a termo são

realizadas. Assim, o procedimento é:

• Usar a curva à vista de swap/LIBOR para calcular as taxas forward para cada uma das

taxas LIBOR que determinarão os fluxos de caixa do swap.

• Calcule os fluxos de caixa de swap com base no pressuposto de que as taxas LIBOR

serão iguais às taxas forward.

• Desconte esses fluxos de caixa de swap (usando a curva à vista de swap/LIBOR) para

obter o valor do swap.

Inicialmente parece confuso esses procedimentos, mas ficará mais claro com o Exemplo 3

adiante. Mas antes, utilizando dos exemplos das empresas A e B anteriormente mencionadas,

sem intermediador financeiro, em que A paga a LIBOR e B uma taxa fixa de 5%. Vamos
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considerar que o swap é um negócio de 3 anos e foi firmado em 5 de março de 2018 e com

pagamentos semestrais. A primeira troca de pagamentos já é conhecida no momento em que

o swap é negociado, pois os juros fixos já estão definidos e o flutuante é de 6 meses atrás,

como poderá ser observado continuando a estória. No desenrolar das transações, as outras

cinco trocas podem ser consideradas FRAs. A troca em 5 de março de 2019, um ano depois,

é um FRA no qual os juros a 5% são trocados por juros à taxa de 6 meses observada no

mercado em 5 de setembro de 2018, ou seja, de 6 meses atrás; a troca em 5 de setembro de

2019 é um FRA no qual juros a 5% são trocados por juros à taxa de 6 meses observada no

mercado em 5 de março de 2018; e assim por diante.

Exemplo 3. Vamos manter o mesmo modelo do Exemplo 2, com as mesmas carateristas de

tempo, taxas da LIBOR e de pagamentos. Os cálculos agora estão resumidos na Tabela 3:

Tabela 3: Avaliação de uma swap em termos de FRAs (em milhões de $).

Tempo
Fluxo de caixa

Fixo
Fluxo de caixa

Flutuante
Fluxo de caixa

líquido
Fator de
desconto

Valor presente do
fluxo de caixa

líquido

0,25 -1,5000 1,4500 -0,0500 0,9930 -0,0497

0,75 -1,5000 1,7145 0,2145 0,9763 0,2094

1,25 -1,5000 1,8672 0,3672 0,9584 0,3519

Total 0,5117

A primeira linha mostra os fluxos de caixa que serão trocados em 3 meses. Estes já foram

determinados. A taxa fixa de 3% ao ano levará a uma saida de caixa de 100 x 0,030 x 0,5

= $1,5 milhão. A taxa flutuante de 2,9%, estabelecida 3 meses atrás levará a um influxo de

100 x 0,029 x 0,5 = $1,45 milhão. A segunda linha da tabela mostra os fluxos de caixa que

serão trocados em 9 meses, pressupondo que as taxas forward são realizadas. A saída de

caixa é a mesma. Para calcular esse novo influxo de caixa, antes precisamos calcular a taxa

forward entre 3 e 9 meses, que dá 3,4% 10 com capitalização contínua e se torna 3,429% 11

em capitalização semestral. Assim, o influxo se dá em 100 x 0,3429 x 0,5 = $1,7145 milhão.

10Sua fórmula se dá por:

RF = R2T2 −R1T1

T2 −T1
(4)

Tal fórmula se dá se R1 e R2 são as taxas zero para os vencimento T1 e T2, respectivamente, e RF é a taxa
forward para o período de tempo entre T1 e T2. Assim, substituindo na fórmula, ficaria: R1 = 2,8%, R2 = 3,2%, T1

= 0,25 e T2 = 0,75.
11Sua fórmula se dá por:

Rm = m(eRc /m −1) (5)

Onde Rm é a taxa equivalente com capitalização m vezes ao ano, Rc é a taxa de juros com capitalização contínua
e eRc /m é a função exponencial.
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O cálculo do fator de desconto se dá do mesmo modo.

3 Swap de Moeda Fixa por Fixa

Outro tipo conhecido de swap e que merece atenção é conhecido como swap de moeda fixa

por fixa. Ele envolve, em ambos os lados, a troca de pagamentos de principal e juros a uma

taxa fixa em uma moeda, cada ponta da swap com uma moeda oposta.

Um contrato de swap de moeda exige que o principal seja especificado em ambas as mo-

edas. Normalmente, os principais são escolhidos para serem aproximadamente equivalentes

usando a taxa de câmbio no início do swap. Quando são trocados no final da vida do swap,

seus valores podem ser bastante diferentes.

Exemplo 4. Vamos considerar um swap de moedas de 5 anos entre a empresa C e D, firmado

há 2 anos. A C paga uma taxa de juros fixa de 5% em libras esterlinas e recebe uma taxa de

juros fixa de 6% em dólares da D. Os pagamentos de taxas de juros são feitos uma vez ao

ano e os valores dos principais são $15 milhões e £10 milhões. Esse é um exemplo de swap

de moedas fixa por fixa, pois a taxa de juros em ambas as denominações é uma taxa fixa e

de moedas opostas. Na visão da empresa C, as transações seriam assim: no início do swap,

C paga $15 milhões e recebe £10 milhões. Em cada ano da swap, a C recebe $0,90 milhão (

que é 6% de $15 milhões) e paga £0,50 milhão (que é 5% de £10 milhões). Ao final da vida

do swap, a situação se reverte e ela paga um principal de £10 milhões e recebe $15 milhões.

3.1 Swap de moeda para transformar passivos e ativos

Assim como nos swaps de taxas de juros, nos de moedas também é possível a transformação

de um ativo e passivo.

Um swap na forma do Exemplo 4 pode ser utilizado para transformar empréstimos em uma

moeda em empréstimos em outra. Vamos supor que C pode emitir $15 milhões em títulos

denominados em dólares americanos a 6% de juros para fazer a swap. C tomou emprestado

£10 milhões a 5% de juros. A troca inicial dos principais converte os resultados da emissão

de títulos de dólares americanos para libras esterlinas. As trocas subsequentes troca os

pagamentos de juros e principais de dólares para libras. O modelo de troca se daria como

na Figura 6.

O swap também pode ser usado para transformar a natureza dos ativos. Suponha que a

C pode investir £10 milhões na Grã-Bretanha a um rendimento de 5% ao ano pelos próximos

5 anos, mas acredita que o dólar americano irá se fortalecer contra a libra e prefere ter um
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investimento denominado em dólares americanos. O swap tem o efeito de transformar o in-

vestimento britânico em um investimento de $15 milhões nos EUA com rendimento de 6%. Ou

seja, C recebe £10 milhões e paga os £10 milhões com 5% em troca de receber $15 milhões

com rendimento de 6%. As trocas ocorreriam como na Figura 2.

3.2 Vantagem comparativa

Assim como as swap de taxa de juros, também há o argumento da vantagem comparativa. O

raciocínio inicial se dá quase da mesma maneira. Temos duas empresas, E e F, cada uma com

os custos de empréstimo de taxa fixa de 5 anos em dólares americanos (USD) e australianos

(AUD) da seguinte maneira:

Tabela 4: Taxas de empréstimos usadas como base para o argumento da vantagem compa-
rativa.

USD AUD
E 5,0% 7,6%

F 7,0% 8,0%

Com o auxílio da tabela vemos que as taxas em USD são melhores e que a empresa E

possuí melhor qualidade de crédito em relação a F. O spread pago pela F em relação a E

é 2% a mais em USD, mas apenas 0,4% em AUD. Assim, temos o argumento da vantagem

comparativa de que E é melhor no mercado de USD e F no mercado AUD. A maior diferença na

vantagem comparativa com a da taxa de juros se dá pelo fato de, como exposto na Tabela 1,

elas podem ser mais ilusórias. No caso de moedas essa vantegem tende a ser mais genuína,

pois uma fonte possível para essa vantagem se dá pela tributação, visto que empréstimos em

USD podem ser menores que em AUD.

Vamos considerar que a taxa de cambio esteja favorável, ou seja, USD por AUD é 0,9000.

A empresa E deseja tomar emprestado 20 milhões de AUD e a empresa F 18 milhões em

USD. E toma um empréstimo em USD e F em AUD, em seguida as duas formam um swap de

moeda para transformar o empréstimo em AUD, por parte de E, e F transformar o empréstimo

em USD. Assim, como mencionado anteriormente, espera-se um ganho para todas as partes

de 2,0% - 0,4% = 1,6% a.a.. Umas das maneiras de se fazer essa swap, com intermédio de

uma instituição financeira está exposto na figura abaixo:
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Figura 6: Swap de moeda na conversão de um passivo na vantagem comparativa.

3.3 Avaliação de Swaps de Moeda Fixa por Fixa

Os swaps de moeda fixa por fixa também podem ser decompostos como a diferença entre

dois títulos ou um portfólio de contratos a termo.

3.3.1 Avaliação em termos de preços de títulos

Para avaliarmos, usaremos Vsw ap como o valor em dólares americanos de um swap em que

dólares são recebidos e uma moeda estrangeira é paga:

Vsw ap = BD −S0BF (6)

Na outra ponta, onde o valor de um swap no qual a moeda estrangeira é recebida e os

dólares são pagos é:

Vsw ap = S0BF −BD (7)

Em ambos os casos BF é o valor, mensurado na moeda estrangeira, do título definido pelos

fluxos de caixa estrangeiros sobre o swap, BD é o valor do título definido pelos fluxos de caixa

nacionais sobre o swap e S0 é a taxa de câmbio à vista (expressa como número de dólares

por unidade de moeda estrangeira). O valor de um swap pode, assim, ser determinado a partir

de taxas de juros nas duas moedas e a taxa de câmbio à vista.

Para ficar mais nítida tal explicação, recorreremos novamente aos exemplos:

Exemplo 5. Vamos considerar que a estrutura das taxas de juros é plana no Japão e EUA, ou

seja, estão estáveis. A taxa japonesa é 4% a.a. e a taxa americana é 9% a.a. (ambas com

capitalização contínua). Há algum tempo uma instituição firmou um swap de moeda pelo qual

recebe 5% a.a. em ienes e paga 8% a.a. em dólares uma vez ao ano. Os principais nas duas

moedas são $10 milhões e ¥1.200 milhão. O swap vai durar mais 3 anos e a taxa de cambio

atual é $1 = ¥110. A tabela da operação ficou da seguinte maneira:

O valor do título em ienes é 1.230,55 milhões de ienes e em dólares é 9,6439. O valor do

swap em dólares fica:
1.230,55

110
−9,6439 = $1,5430 (8)
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Tabela 5: Avaliação de swap de moeda em termos de títulos (valores em milhões).

Tempo

Fluxo de caixa
sob. bônus em

dólares($) Valor presente ($)

Fluxo de caixa
sob. bônus em

ienes(¥) Valor presente (¥)

1 0,8 0,7311 60 57,65

2 0,8 0,6682 60 55,39

3 0,8 0,6107 60 53,22

3 10,0 7,6338 1.200 1.064,30

Total 9,6439 1.230,55

3.4 Avaliação como portfólio de contratos a termo

Cada troca de pagamentos em um swap de moeda fixa por fixa é um contrato cambial a

termo12. Como já foi abordado como a avaliação com contratos a termo funciona, partiremos

para o exemplo a seguir com sua explanação em seguida:

Exemplo 6. Vamos com o mesmo modelo do Exemplo 5. O cálculos serão resumidos na

tabela a seguir:

Tabela 6: Avaliação de swap de moeda como portfólio de contratos a termo (valores em mi-
lhões).

Tempo
Fluxo de caixa
em dólares($)

Fluxo de caixa
em ienes(¥)

Taxa de câmbio
a termo

Valor em
dólares do

fluxo de caixa
em ienes

Fluxo de
caixa líquido ($) Valor presente

1 -0,8 60 0,009557 0,5734 -0,2266 -0,2071

2 -0,8 60 0,010047 0,6028 -0,1972 -0,1647

3 -0,8 60 0,010562 0,6337 -1,663 -0,1269

3 -10,0 1.200 0,010562 12,6746 +2,6746 2,0417

Total 1,5430

As taxas forward de 2 e 3 anos da tabela são calculadas de maneira semelhante. Os con-

tratos a termo subjacentes ao swap podem ser avaliados pressupondo que as taxas forward

são realizadas. Com isso, se a taxa forward de 1 ano é realizada, o fluxo de caixa em ienes

no ano 1 vale 60 x 0,009557 = 0,5734 milhão de dólares e o fluxo de caixa ao final do ano 1 é

12os contratos cambiais a termo foram avaliados com o pressuposto de que as taxas de câmbio a termo seriam
realizadas, assim podemos utilizar o mesmo pressuposto para uma swap de moeda.
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0,5734 - 0,8 = -0,2266 milhão de dólares. Essa quantidade tem o valor presente de:

−0,2266e−0,09x1 =−0,2071 (9)

Valor em milhão de dólares. Esse é o valor presente do contrato a termo correspondente à

troca de fluxos de caixa ao final do ano 1. O valor dos outros anos é calculado de modo

semelhante.

Normalmente, o valor de um swap de moeda é quase zero no início. Se os dois principais

valem o mesmo no início do swap, o valor do swap também é próximo de zero imediatamente

após a troca inicial de principais. Contudo, assim como no caso dos swaps de taxas de

juros, isso não significa que cada um dos contratos a termo individuais subjacentes ao swap

tem valor próximo a zero. É possível demonstrar que quando as taxas de juros nas duas

moedas são significativamente diferentes, a posição do pagador da moeda com a taxa de

juros mais alta é tal que os contratos a termo correspondentes às trocas iniciais de fluxos de

caixa têm valores negativos e os contratos a termo correspondentes à troca final de principais

tem valor positivo. O pagador da moeda com a taxa de juros baixa está na posição contrária;

ou seja, os contratos a termo correspondentes às trocas iniciais de fluxos de caixa têm valores

positivos, enquanto aquele correspondente à troca final tem valor negativo. Esses resultados

são importantes quando estamos avaliando o risco de crédito do swap.

4 Outras Opções de Swap

Dois outros swaps de moeda populares são:

4.1 Fixa por flutuante

Fixa por flutuante consiste na troca quando uma taxa de juros flutuante em uma moeda é

trocada por uma taxa de juros fixa em outra moeda.

Um exemplo seria uma troca na qual a LIBOR em libras esterlinas sobre um principal de

£7 milhões é paga e 3% sobre um principal de $10 milhões são recebidos a cada tempo

determinado. Assim como a swap de moeda fixa por fixa, uma troca inicial de principais na

direção oposta aos pagamentos de juros e uma troca final de principais na mesma direção que

os pagamentos de juros ao final da vida do swap seria realizada. Um swap fixa por flutuante

pode ser considerado um portfólio composto de um swap de moeda fixa por fixa e um swap

de taxas de juros fixa por flutuante.
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Para avaliar essa swap, podemos calcular o valor dos pagamentos em dólar nos próprios

dólares, descontando-os pela taxa de juros livre de risco em dólares. Podemos calcular o valor

dos pagamentos em libras esterlinas pressupondo que as taxas forward LIBOR em libras serão

realizadas e descontando os fluxos de caixa pela taxa de juros livre de risco em libras. O valor

do swap é a diferença entre os valores de dois conjuntos de pagamentos usando as taxas de

câmbio correntes.

4.2 Flutuante por flutuante

Flutuante por flutuante consiste em uma taxa de juros flutuante em uma moeda e trocada por

uma taxa de juros flutuante em outra moeda.

Um exemplo desse tipo de swap seria uma troca na qual a LIBOR em libras esterlinas sobre

um principal de £7 milhões é paga e a LIBOR em dólares sobre um principal de $10 milhões

é recebida. Assim como nos outros casos, isso envolveria uma troca inicial de principais na

direção oposta aos pagamentos de juros e uma troca final de principais na mesma direção

que os pagamentos de juros ao final do swap. Um swap flutuante por flutuante pode ser

considerado um portfólio composto de um swap de moeda fixa por fixa e dois swaps de taxas

de juros, um em cada moeda.

Sua avaliação se dá pressupondo que as taxas de juros a termo em cada moeda serão

realizadas e descontando os fluxos de caixa pelas taxas livres de risco. O valor do swap é

a diferença entre os valores de dois conjuntos de pagamentos usando as taxas de câmbio

correntes.

5 Risco de Crédito

Os swaps correm risco de crédito, pois são arranjos entre duas empresas, logo, o risco de

pagamentos e taxas está a mercê dessas empresas. Vamos considerar uma instituição fi-

nanceira que firmou transações contrárias com duas empresas. Se nenhuma das duas partes

entrar em mora, a instituição financeira permanece totalmente hedgeada. Uma queda no valor

de uma transação sempre será compensada por um aumento no valor da outra. O risco dos

swaps ocorre pela possibilidade de que uma parte sofra dificuldades financeiras e entre em

mora. A instituição financeira ainda precisa honrar o contrato que firmou com a outra parte.

Vamos usar o exemplo da Figura 3. Vamos supor que após o início das transações a

empresa A tem valor positivo para a instituição financeira, enquanto B tem valor negativo.

Vamos também considerar que a instituição financeira não possuí posições de hedge. Se A

entra em mora, a instituição financeira é responsável pela perda de todo o valor positivo que

16



tem na transação. Para manter uma posição hedgeada, ela precisaria encontrar uma terceira

parte disposta a assumir a posição de A. Para conseguir essa terceira parte, a instituição

financeira precisaria pagar a essa terceira parte um valor aproximadamente igual ao valor de

seu contrato com A antes da moratória. Assim, o que vemos é que quando o valor do swap

para a instituição é positivo, esta tem uma exposição de risco de crédito em um swap.

No lado oposto, vamos considerar que a empresa B que sofra dificuldades, relembrando

que B tem valor negativo. Na teoria, a instituição financeira poderia realizar um ganho ines-

perado, pois a inadimplência poderia levá-la a se livrar de um passivo. Entretanto, na prática,

é provável que a contraparte escolha vender a transação para terceiros ou reorganizar seus

negócios de alguma maneira para que seu valor positivo na transação não se perca. Assim, se

a contraparte for à falência, haverá uma perda se o valor do swap para a instituição financeira

for positivo, mas não haverá efeito sobre a posição da instituição financeira caso o valor do

swap para esta seja negativo.

Nos swaps, às vezes ocorre que as primeiras trocas de fluxos de caixa têm valores positi-

vos e as trocas posteriores têm valores negativos. Esses swaps provavelmente terão valores

negativos durante a maior de suas vidas e, logo, envolvem menos risco de crédito do que os

swaps ocorre o oposto.

Para continuarmos, é importante diferenciar entre o risco de crédito e o risco de mercado

para uma instituição em qualquer contrato. Como foi discutido, o risco de crédito é decorrente

da possibilidade de inadimplência quando o valor do contrato para a instituição financeira é

positivo. Já o risco de mercado decorre da possibilidade de que as variáveis de mercado como

taxas de juros e de câmbio sofrerão movimentos bruscos a ponto do valor de um contrato para

a instituição se tornar negativo. Os riscos de mercado podem ser hedgeados mais facilmente

com a estruturação de contratos compensatórios; os riscos de crédito são mais difíceis de

hedgear.

5.1 Credit default swaps

Pelos riscos de crédito serem mais difíceis de hedgear, o credit default swap (CDS, swap de

inadimplência de crédito) vem ganhando popularidade desde os anos 2000. O CDS é um swap

que permite os hedge de riscos de crédito da mesma maneira que as empresas hedgeiam

riscos de mercado há muitos anos. Um CDS funciona como um seguro cujo resultado é pago

se uma determinada empresa ou país entra em mora. O comprador da proteção de crédito

paga um prêmio de seguro, chamado de spread de CDS, ao vendedor da proteção pela vida

do contrato ou até a declaração de moratória. A título de exemplo, vamos supor que o principal

nocional do CDS é $100 milhões e o spread do CDS para um contrato de 5 anos é 120 pontos-
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base. O prêmio de seguro seria 120 pontos-base aplicados a $100 milhões, ou $1,2 milhão

ao ano. Se a entidade de referência (empresa ou país) não entra em mora durante os 5 anos,

nada é recebido pelo seguro. Se a entidade de referência entra em mora e os bônus emitidos

por ela valem 40 centavos por dólar do principal imediatamente após a moratória, o vendedor

da proteção precisa fazer um pagamento ao comprador da proteção igual a $60 milhões. A

ideia é que, se o comprador da proteção tivesse um portfólio de bônus emitidos pela entidade

de referência com um principal de $100 milhões, o resultado seria suficiente para levar o valor

do portfólio de volta a $100 milhões.

6 Outros Tipos de Swaps

O que foi discutido mais profundamente nesse artigo foram as swaps de taxas de juros e os

swaps de moeda. Muitos outros tipos de swap são negociados. Por ora, vamos apresentar

um panorama sobre eles.

6.1 Variações sobre o swap de taxas de juros padrão

Em swaps de taxas de juros fixa por flutuante, como resultado no início do artigo, a LIBOR

é a taxa de juros flutuante de referência mais comum. Nos exemplos abordados, o tenor (a

frequência de pagamentos) da LIBOR foi de 6 meses, mas swaps em que o tenor da LIBOR

é 1 mês, 3 meses e 12 meses são negociados regularmente. O tenor do lado flutuante não

precisa corresponder ao tenor do lado fixo, nos EUA o swap de taxas de juros padrão tem

pagamentos de LIBOR trimestrais e pagamentos fixos semestrais.

O principal em um contrato de swap pode ser variado durante o termo do swap para aten-

der as necessidades de uma contraparte. Em um swap com amortização, o principal é re-

duzido de uma maneira predeterminada. Em um swap step-up, o principal aumenta de uma

maneira predeterminada. Os swaps diferidos ou swaps a termo, nos quais as partes não

começam a trocar pagamentos de juros até alguma data futura, também podem ser contrata-

dos. Às vezes, são negociados swaps nos quais o principal ao qual os pagamentos fixos são

aplicados é diferente do principal aos quais os pagamentos flutuantes são aplicados.

Um swap de maturidade constante (CMS) é um contrato parar trocar uma taxa LIBOR por

uma taxa de swap. Um exemplo seria um contrato para trocar a LIBOR de 6 meses aplicada a

um determinado principal pela taxa de swap de 10 anos aplicada ao mesmo principal a cada

6 meses durante os próximos 5 anos. Um swap do Tesouro de maturidade constante (swap

CMT) é um contrato semelhante para trocar uma taxa LIBOR por uma determinada taxa do

Tesouro (ex.: a taxa do Tesouro de 10 anos).
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Em um swap composto, os juros sobre um ou ambos os lados são compostos a termo

até o final da vida do swap de acordo com regras pré-acordadas e há apenas uma data de

pagamento ao final da vida do swap. Em um swap LIBOR-in-arrears, a taxa LIBOR observada

na data de pagamento é usada para calcular o pagamento naquela data. Em um accrual swap,

os juros sobre um lado do swap se acumulam (accrue) apenas quando a taxa de referência

flutuante fica dentro de determinada faixa.

6.2 Swaps diferenciais

Ocasionalmente, uma taxa observada em uma moeda é aplicada a um principal em outra mo-

eda. Em um contrato como esse, a LIBOR de 3 meses observada nos Estados Unidos poderia

ser trocada pela LIBOR de 3 meses na Grã-Bretanha, com ambas as taxas sendo aplicadas

a um principal de 10 milhões de libras esterlinas. Esses swaps também são chamados diff

swaps ou quantos.

6.3 Equity swaps

Um equity swap ou swap de equity é um contrato para trocar o retorno total (dividendos e

ganhos de capital) realizados sobre um índice de ações por uma taxa de juros fixa ou flutuante.

Por exemplo, o retorno do S&P 500 num período de 6 meses poderia ser trocado pela LIBOR,

com ambos sendo aplicados ao mesmo principal. Os equity swaps podem ser usados por

gerentes de portfólio para converter os retornos de um investimento fixo em flutuante em

retornos do investimento em um índice de ações e vice-versa.

6.4 Opções

Pode ocorrer de um contrato de swap possuir opções embutidas. Por exemplo, em um exten-

dable swap, uma parte tem a opção de estender a vida do swap além do período especificado.

Em um puttable bond, uma parte tem a opção de encerrar o swap antecipadamente. Opções

sobre swaps, ou swaptions, também estão disponíveis. Estas oferecem a uma parte o direito

de, em um momento futuro, firmar um swap no qual uma taxa fixa predeterminada é trocada

por uma taxa flutuante.
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6.5 Swaps de commodities, swaps de volatilidade e outros instrumen-

tos exóticos

Os swaps de commodities, em suma, consiste em uma série de contratos a termo sobre uma

commodity com diferentes datas de maturidade e os mesmos preços de entrega, sendo como

um contrato a termo.

Em um swap de volatilidade, há uma série de períodos de tempo. Ao final de cada período,

um lado paga uma volatilidade pré-contratada, enquanto o outro paga a volatilidade histórica

realizada durante o período. Ambas as volatilidades são multiplicadas pelo mesmo principal

nocional no cálculo dos pagamentos.

Os swaps são limitados apenas pela imaginação dos engenheiros financeiros e o desejo

dos tesoureiros corporativos e gerentes de fundos por estruturas exóticas. Um swap famoso

realizado é o swap 5/30 firmado entre a Procter and Gamble e a Bankers Trust, no qual os

pagamentos dependiam, por uma maneira complexa, da taxa de nota promissória de 30 dias,

o preço de bônus do Tesouro de 30 anos e o rendimento de um bônus do Tesouro de 5 anos.
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