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O que são SWAPS?

São acordos estabelecidos entre
duas partes visando a uma troca
de fluxos de caixa futuros (sem
trocar o principal) por um certo
período de tempo.
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Estranho né?

Um exemplo esclarece melhor este instrumento
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Exemplificando – Swap de câmbio
Seja uma empresa brasileira A emitiu R$ 100 milhões em títulos (debêntures) no Brasil
para financiar um investimento na Alemanha. Esta empresa A recebe em €
(investimento) e paga em R$ (financiamento dos títulos). Por outro lado, uma
empresa alemã B emitiu € 100 milhões em títulos no seu país para financiar um
investimento no Brasil. Então,

Empresa A recebe € na Alemanha pelo investimento e paga o financiamento em R$.Empresa A recebe € na Alemanha pelo investimento e paga o financiamento em R$.

Admita que cada empresa consiga captar fundos no país de origem a
uma taxa de juros inferior a que teria de pagar se decidisse
captar fundos no outro país, onde vai investir.

Empresa B recebe R$ no Brasil pelo investimento e paga o financiamento em €.Empresa B recebe R$ no Brasil pelo investimento e paga o financiamento em €.

Como se proteger?

Ambas empresas estão expostas ao risco cambial.

Ambas se encontram e combinam trocar (SWAP) os fluxos de caixa numa datsa pré
estabelecida, isto é:

Empresa A recebe € na Alemanha pelo investimento e os repassa à empresa B para
que esta liquide o seu financiamento em € feito naquele país.
Empresa A recebe € na Alemanha pelo investimento e os repassa à empresa B para
que esta liquide o seu financiamento em € feito naquele país.

Empresa B recebe R$ no Brasil pelo investimento e os repassa à empresa A para que 
esta liquide o seu financiamento em R$.
Empresa B recebe R$ no Brasil pelo investimento e os repassa à empresa A para que 
esta liquide o seu financiamento em R$.
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Exemplificando 

Empresa A

Empresa B

Brasil ‐financia

Alemanha ‐investe

Alemanha ‐financia

Brasil ‐investe

R$

R$

€

€

A maioria destes acordos são feitos entre empresas e bancos (Citibank, p.ex.), onde estes últimos
procuram se proteger da oscilação da taxa de câmbio cobrindo a sua posição, identificando outra
empresa no outro país com interesse contrário, ou, então, utiliza contratos futuros de câmbio.
Cada empresa evitou orisco da taxa de câmbio e desfrutaram de uma taxa de juros inferior!
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Swap de Taxas de Juros
Admita que uma empresa esteja avaliando um financiamento de capital de giro junto a 
dois bancos: A e B ou C. As condições oferecidas são:

Banco A: taxa pré‐fixada = 15,5% a.a.

Banco B: taxa pós‐fixada = 5,0% a.a. + variação cambial

É também oferecido à empresa um contrato de swap por outra instituição financeira C  
nas seguintes condições:
Banco C:  cobra = 7,5% a.a.de juros

paga = variação cambial

Es
tr
at
ég
ia A empresa tomadora de recursos para capital de giro ao aceitar a proposta do banco 

C, incorrerá no custo financeiro de: 
7,5% + 5% = 12,5% a.a.

que é uma taxa pré‐fixada inferior à cobrada pelo banco A.

OBSERVAÇÃO: não houve troca de principal no swap, sendo os pagamentos
efetuados na mesma data. Em razão desta coincidência de adatas dos fluxos de caixa,
os pagamentos são geralmente realizados pelas diferenças calculadas.

$

$

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1
Suponhamos que a XYZ Ltda. deseje tomar francos suíços (SFr) emprestados para ajudar a financiar
suas operações europeias. Como a XYZ é mais conhecida nos USA, o gerente financeiro acredita que a
empresa poderá obter termos mais atraentes sobre um empréstimo em US$ do que sobre um
empréstimo em francos suíços. Dessa forma, a empresa tomaria emprestados do JPMorgan Chase US$
10 MM por 5 anos a 5% a.a. nos USA. Ao mesmo tempo a XYZ arruma com outro banco, o Credit
Suisse Group, para negociar seu passivo futuro, que está em dólares, por francos suíços. Sob esse
arranjo, o Credit Suisse Group concorda em pagar à XYZ dólares o suficiente para atender seu
empréstimo em dólares feito junto ao JPMorgan Chase, e em troca a XYZ concorda em fazer uma série
de pagamentos anuais em francos suíços para o Credit Suisse Group.
Os fluxos de caixa da XYZ estão dispostos na Tabela:

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

US$ SFr US$ SFr US$ SFr US$ SFr US$ SFr US$ SFr

Empréstimos em dólares 
JPMorgan Chase

+10 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5 ‐10,5

Arrumar swap de moedas

a. XYZ aplica US$ no 
Credit Suisse Group

‐10 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +10,5

a. XYZ financia SFr do 
Credit Suisse Group

+20 ‐1,2 ‐1,2 ‐1,2 ‐1,2 ‐21,2

Fluxo de caixa livre 0 +20 0 ‐1,2 0 ‐1,2 0 ‐1,2 0 ‐1,2 0 ‐21,2

Exercício p/ casa: Suponha que a taxa de câmbio tivesse sido US$ 1 = SFr 3 e que as 
taxas de juros na Suiça fossem de 8% a.a. Calcule novamente os fluxos de caixa em 
francos suiços em que o banco Credit Suisse Group concordaria e os fluxos de caixa 
líquidos da XYZ
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EXERCÍCIO RESOLVIDO 1
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OUTRO EXEMPLO ‐ SWAP de taxa de juros

Suponhamos que a empresa PRÉ levanta um empréstimo de $ 15 milhões por 5 anos, à taxa
prefixada de 12% a.a. As condições da operação envolvem pagamentos semestrais de juros de 6%,
resgate do principal ao final do período.
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Prevendo que os juros vão cair no futuro, a posição assumida de taxa prefixada dessa empresa
não permite que usufrua dessa economia esperada de custo. Para tanto, a empresa PRÉ está
avaliando a possibilidade de realizar um contrato de swap com outra empresa, tendo por objetivo
referenciar sua obrigação financeira em taxas pós‐fixadas (flutuantes).

$15MM        i = 6% a.s. (préfixada)

1        2         3         4        5           6        7         8         9        10

$ 15 MM

A empresa PRÉ identifica no mercado uma outra empresa PÓS que trabalha com uma projeção
diferente com relação ao comportamento esperado das taxas de juros. Para a empresa PÓS, os
juros irão subir e, como forma de se proteger desse dispêndio adicional, gostaria de ter seu
endividamento em taxas flutuantes permutado por juros prefixados.

Os interesses são opostos!!!

A empresa PÓS tem um empréstimo do mesmo
valor e duração, porém pagando taxas flutuantes
de juros, definidos por Libor + 2,4% a.a. Os juros
são também pagos ao final de cada semestre, e o
principal ao final dos cinco anos.

$15MM        i =  Libor +  2,4% a.a.

1        2         3         4        5           6        7         8         9        10

$ 15 MM
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OUTRO EXEMPLO ‐ SWAP de taxa pré por taxa pós
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Nessas condições, as empresas poderiam permutar entre si seus fluxos de
caixa, assumindo uma a obrigação da outra. Assim, a empresa PRÉ deveria
pagar Libor + 2,4% a.a. para a empresa PÓS, e esta, por sua vez, pagaria a taxa
fixa de 12% a.a. à empresa PRÉ, sendo todos os percentuais calculados sobre o
mesmo montante referencial de $ 15 milhões.

Em verdade, dos fluxos de pagamentos/recebimentos que as empresas
fariam seria apurado seu valor líquido, medido pela diferença entre a taxa
prefixada ade 12% a.a. e a taxa flutuante de Libor +2,4% a.a. O principal da
operação de empréstimo de $ 15 milhões não entraria na permuta, devendo
as empresas pagar ou receber somente o saldo líquido dos encargos
financeiros.

$

$

Atenção e detalhes
É interessante ressaltar que os agentes trocam indexadores das operações de
captação ou aplicação de recursos, sem interferir sobre o principal. Uma operação de
swap é realizada entre duas partes, sendo geralmente montada por uma instituição
financeira. O acordo é registrado na BM&F ou na CETIP, que se responsabilizam pela
inadimplência das partes envolvidas, sendo a operação realizada sem garantia. Na
BM&F as swpas são na modalidade com garantia

27/06/2013 10Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Podemos conceber um contrato de swap como um contrato a termo de moedas e
indexadores, com uma data de vencimento .

Empresas com passivos à taxa pós fixada antes da globalização aumentavam seus
preços para cobrir os riscos. Com a concorrência internacional, houve a necessidade
de reduzir o risco sem elevar amargem de lucro.

Por que as empresas estão procurando swaps?

Não existe ajustes diários com swaps, mas é necessário depositar margem de 
garantia. 
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Swaps com taxas de juros
Admita que uma empresa tenha investido $ 3 milhões em CDB de determinado banco
por 90 dias à taxa de 1,8% a.m.

Resultados da operação com Swap

Montante ao final do 1º mês

FV = $ 3.000.000,00 x 1,018 = $ 3.054.000,00. ....valor referencial

Sobre este montante são calculados os fluxos de rendimentos a serem pagos e
recebidos pelas partes.

Após 30 dias da aplicação, avalia um movimento de alta nas taxas do CDI‐over,
estimada pela empresa na taxa efetiva de 2,4% a.m., para o bimestre restante do
investimento.

Com base nessas suas projeções, a empresa procura o banco para realizar um swap,
propondo a troca dos fluxos de caixa provenientes da aplicação em CDB pelos fluxos de
rendimentos da taxa do CDI para os próximas 60 dias.
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O contrato do swap firmado prevê que a empresa aplicadora em CDB apura o
montante de seu investimento ao final de 30 dias, considerado como o valor referencial
da operação, e transfere seus rendimentos em CDB previstos no bimestre seguinte para
o Banco. Em contrapartida, deverá receber juros da taxa CDI calculados sobre o mesmo
valor de referência.

$

$

Continuação da swap de taxas de juros

Resultado do swap

A confirmarem‐se as expectativas com relação às taxas de juros, a empresa aplicadora
apura um retorno maior do que teria se mantivesse seus recursos em CDB. Este ganho
é medido pelo diferencial encontrado entre a taxa CDI‐over e a taxa CDB, aplicado
sobre o valor referencial da operação , ou seja:

Ganho: $ 3.054.000 (1+0,024) – 3.054.000(1+0,018) = $ 18.324,00 .... pela empresa

Caso os juros do CDI‐over não subissem acima dos do CDB, a empresa aplicadora
apuraria um prejuízo na operação de swap, obtendo um retorno inferior ao que
obteria se tivesse mantido sua aplicação em CDB

27/06/2013 12Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Planilha ‐Planilha ‐
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Caso Prático de Swap de taxas de juros

Admita que uma empresa possua uma dívida de $ 6 milhões indexada no DI, com
vencimento para 81 dias. As aplicações (recebíveis) da empresa são remuneradas à taxa
prefixada de 14% a.a. Este descasamento (Ativo: taxa prefixada e Passivo: taxa variável)
eleva o risco de perda da empresa diante de uma variação das taxas de juros.

Para uma taxa acumulada do CDI‐pós de 18% a.a.o (ao ano over) no período, tem‐se o 
seguinte resultado da operação:

Valor Final da Dívida sem swap (com CDI-pós acumulado):
$ 6 milhões x (1,18)81/252 = $ 6.327.850,10

Valor Final da Dívida com swap (com CDI-pré):
$ 6 milhões x (1,165)81/252 = $ 6.301.882,45

Resultado do Swap                  $ 25.967,65
A empresa ganhou $ 25,967,65 na operação de Swap. O CDI‐pós acumulado, base de 
reajuste da dívida, ficou em 18% a.a.o,  uma taxa maior que a contratada na operação 
de Swap x pré de 16,5% a.a.o.
O resgate das aplicações (recebíveis) da empresa atingiu um montante de:
Resgate dos recebíveis:
$ 6 milhões x (1,14)81/252 = $ 6.258.094,19
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A empresa procura então se proteger da oscilação do CDI (elevando
por demais a sua dívida)fazendo um swap CDI-pós x CDI-pré, sendo
este último fixado em 16,5% a.a.o (ao ano over). Com isso ele
travou a dívida! Se o CDI-pós ficar abaixo de 16,5%, ele perde.
Caso contrário, ele ganha.

$

$

Continuação
Logo, o total de recursos recebidos pela empresa (resgate dos recebíveis mais o
resultado de Swap) é de $ 6.284.061,81 ($ 6.258.094,19 + $ 25.967,65).
Como a dívida a ser paga pela empresa atingiu $ 6.327.850,10, ela precisa de $
43.788,28 ($ 6.327.850,10 ‐ $ 6.284.061,81) de recursos para completar o pagamento da
dívida aos credores no vencimento. Este valor é o que se denomina de custo da
operação.

Admita , a seguir, que a taxa do CDI –pós tenha sido de 15% a.a.o, e não de 18% a.a.o, 
como considerado:

Valor Final da Dívida sem swap (com CDI-pós acumulado):
$ 6 milhões x (1,15)81/252 = $ 6.275.686,93

Valor Final da Dívida com swap (com CDI-pré):
$ 6 milhões x (1,165)81/252 = $ 6.301.882,45

Resultado do Swap          $ (26.195,52)
O resgate das aplicações (recebíveis) da empresa atingiu um montante de:
Resgate dos recebíveis:
$ 6 milhões x (1,14)81/252 = $ 6.258.094,19
Resultado do Swap          =   ($   26.195,52)
Resgate + Swap                    $ 6.231.898,67
Valor Final da dívida          ($ 6.275.686,93)
Custo da proteção  ($ 43.788,26). Aqui não consideramos corretagens e emolumentos.

27/06/2013 14Bertolo ‐Mercado de Derivativos
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Exemplo de Swap de taxas de juros
Uma empresa toma um empréstimo de R$ 1 milhão a taxa pós
fixada. Ela deseja fixar a taxa em 1,6 % (taxa pré).
 realiza um swap com o banco.

Resultado do swap: 

27/06/2013 15Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Taxa pós fixada 1,4% 1,6% 1,8%

Principal 
corrigido (pós)

R$ 1.014.000 R$ 1.016.000 R$ 1.018.000

Principal 
corrigido (pré)

R$ 1.016.000 R$ 1.016.000 R$ 1.1016.000

Diferença 
pré‐pós

+R$      2.000 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (R$          2.000)

Resultado Empresa Paga Não há fluxo Banco Paga

$

$

Estrutura Geral de um Swap
Requisitos básicos: 
Descasamento entre ativo e passivo das partes contratantes, o 
que gera risco. 

Requisitos básicos: 
Descasamento entre ativo e passivo das partes contratantes, o 
que gera risco. 

Swap plain vanilla
É a simples troca de uma taxa fixa para uma flutuante ou vice‐versa. 

Exemplo:
Um banco internacional (BI) emite um eurobônus de 10 anos que paga a taxa de
juros de Treasury Bond americano mais 80 pontos‐bases (basis point). Os recursos
assim captados são emprestados a um cliente a uma taxa pós fixada igual a Libor
mais 100 pontos‐bases.
O T.Bond para 10 anos está rendendo 7% a.a. 

Desta forma temos: 
•Ativo(clientes)   taxa pós = Libor + 100 pontos-bases
•Passivo(Eurobonds)taxa pré = 7% + 0,80% = 7,8% a.a.

Fluxo de caixa 
do BI está 
descasado! 

27/06/2013 16Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Como resolver isso?
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Estrutura Geral de um Swap
Suponha que exista outro banco (TS) que negocie esse tipo de
derivativos e que o preço do swap de Libor com uma taxa pré seja
de 8% a.a.
Fluxo de um swap plain vanilla:

BI garante spread de 1,2%: 
•1,0% (100 BP)...ganho do cliente 
•0,2% (8% – 7,8%) ... ganho na 
operação de swap 

27/06/2013 17Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Cliente‐ ativo

Eurobônus‐
passivo

pós

pré

$

$

Estrutura Geral de um Swap
Exemplo 2: duas empresas. Exemplo 2: duas empresas. 

Ambas empresas procuram o mesmo banco (uma tomando
emprestado e a outra aplicando) que propõe a seguinte
operação:

27/06/2013 18Bertolo ‐Mercado de Derivativos
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Estrutura Geral de um Swap
Empresa A (com medo do CDI subir) toma recursos emprestados no mercado à
taxa do CDI‐pós mais 4% a.a. e realiza um swap com o banco (que assume o pós
). Para isso a empresa A paga 25,5% a.a. (fixo) e recebe o CDI‐pós. Lembre-se
que no swap NÃO entra o principal, os $ do empréstimo fica na
empresa A.

27/06/2013 19Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Empresa B (com medo do CDI cair) aplica recursos no mercado à taxa do CDI
mais 1% a.a. e realiza um swap com o banco (que assume o pós). Para isso a
empresa B recebe 24,5% a.a. (fixo) e paga o CDI‐pós.

FLUXO

ficou melhor que 
a taxa pré

Também assume 
risco!

A taxa CDI sumiu e
ficou mais barato que
a taxa pré.

Dentro das suas diferentes
expectaivas todos sairam ganhando

$

$

Estrutura Geral de um Swap

No Brasil, sempre que uma operação de swap é realizada, ela
deve ser registrada ou no CETIP ou na BM&F.
–Na BM&F swap na modalidade com garantia.
Na BM&F � swap na modalidade com garantia.
–São depositadas margens de garantia com base no risco de
perdas/ganhos de posição.
–Não existe ajuste diário, mas é necessário depositar margem
de garantia sempre que ocorrer mudanças nas expectativas
futuras do valor o objeto do swap.

• Ganhos elevam o valor presente do swap.

27/06/2013 20Bertolo ‐Mercado de Derivativos
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Precificando um Swap
Dados: 
– a fórmula que determina o valor do swap é a mesma que 
determina o valor de um contrato futuro. 

• O swap é um contrato futuro de moeda não padronizado, 
negociado em balcão. 

S = Taxa de câmbio spot em unidades da moeda A para uma unidade da moeda B 
(p.e., R$/US$) 
F = Taxa de câmbio futura em unidades de A para uma unidade de B 
r = Taxa de juros do país A 
rf = Taxa de juros do país B 
(T‐t) = unidade de tempo para o vencimento do contrato futuro 
e = constante (2,71828183) 

27/06/2013 21Bertolo ‐Mercado de Derivativos
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Precificando um Swap
Quanto mais sofisticada for a operação (por exemplo, opções de 
swap) mais complexa é a precificação. 

27/06/2013 22Bertolo ‐Mercado de Derivativos

Suponha que uma empresa que exporta para os EUA (ou seja, possui ativos em US$) 
deseja investir US$ 1 MM na Europa. 
Considere que esta empresa deseja garantir o retorno de sua aplicação em US$. 
Desta forma, realizará um swap de Euros para Dólar. 
Dados: 
–Taxa de câmbio  €$ 1 = US$ 1,219 ou seja, €$ 0,82 = US$ 1. 
–Taxa de juros na Europa = 10% a.a. 
–Taxa de juros nos EUA = 5% a.a. 
–Swap é feito a uma taxa de €$ 0,86 = US$ 1. 
‐ A operação te duração de 1 ano.

Exemplo: swap de moedas. Exemplo: swap de moedas. 
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Precificando um Swap
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Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Taxa de mercado no 
vencimento da 

operação

€ 0,80/US$ 1 ou 
valorização de 7,38%

€0,90/US$ 1 ou 
desvalorização de 4,54%

€ 0,859/US$ 1 igual 
a swap

Valor obtido com o 
câmbio do mercado

820.000 x 1,1 = € 902.000
902.000/0,82 = 
US$ 1.127.500

902.000/0,90 = 
US$ 1.002.222,22

902.000/0,859 =
US$ 1.050.058

Valor obtido pela taxa 
do swap

€ 902.000/0,86 = 
US$ 1.050.058

US$ 1.050.058 US$ 1.050.058

Diferença 
swap e mercado

1.050.058 – 1.127.500 =  1.050.058 – 1.002.222 zero

Resultado US$ 77.442,00 US$ 47.836 Não há fluxo de caixa

Empresa Paga Banco Paga

$

$

Precificando um Swap

Observações:
–Não há troca de $ na contratação, apenas as diferenças que
ocorrerem.
–O resultado ficou fixo.
–Retorno obtido foi próximo ao que seria obtido aplicando nos
EUA.
•Teoria da Arbitragem :
Em geral, os preços dos swaps encontram‐se de tal forma que
não é possível obter vantagens devido a diferentes taxas de juros
nos títulos livres de risco emitidos pelos governos dos países.
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Não é possível ganhar dólares mudando de um país 
para outro!
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Exercícios
1. O swap representa um dos tipos de derivativos negociados no mercado financeiro. Esse 
contrato negocia:
a) A troca de fluxos de caixa em uma data futura, baseado em uma fórmula preestabelecida
b) Direitos de compra e venda de um ativo por um preço previamente acordado
c) Compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura a um preço ou 
índice previamente acertado, sem ajustes intermediários
d) Compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura a um certo preço, 
sendo que, ao longo do período, as posições dos agentes são ajustadas pelo mecanismo de ajuste 
diário

2. Sobre o “mercado de swap” e “mercado a termo” podemos afirmar que:
a)no mercado de swap, cada parte assume uma posição ativa e uma passiva, em dois ativos
distintos, liquidando a operação pela diferença financeira apurada entre as posições no
vencimento ou diariamente. Dessa maneira, faz‐se necessária a exigência de garantia quando a
operação é registrada.
b)no mercado a termo, a liquidação da operação ocorre somente no vencimento da operação, mas
como há ajustes diários, não há necessidade da exigência de garantia no registro da operação.
c)no mercado de swap, cada parte assume uma posição ativa e uma passiva, em dois ativos
distintos, liquidando a operação pela diferença financeira apurada entre as posições no
vencimento ou diariamente. A operação geralmente é registrada na BM&F ou Cetip e pode ou não
ter garantia.
d)independente da estrutura da operação, tanto no mercado a termo, como no de swap, as
operações efetuadas nesses mercados devem ser registradas com garantia.

27/06/2013 25Bertolo ‐Mercado de Derivativos

$

$

Exercícios
3. Com relação às modalidades de derivativos que existem no Brasil, assinale a
alternativa incorreta:
a)As operações no mercado futuro sofrem ajustes diários, ou seja, as posições são
diariamente liquidadas.
b)As operações no mercado de opções devem ser feitas na BM&F, enquanto as do
mercado futuro podem ser feitas na BM&F e no balcão.
c)No mercado de swap a liquidação é feita pela diferença financeira entre os fluxos,
no vencimento ou diariamente.
d)Durante o prazo de sua vigência, uma opção do tipo americana pode ser exercida a
qualquer momento, enquanto a do tipo européia, somente na data do seu
vencimento.
4. Com relação às modalidades de derivativos que existem no Brasil, assinale a
alternativa correta:
a)O mercado a termo e o mercado futuro podem ser negociados em balcão ou em
bolsa.
b)No mercado a termo, o compromisso de comprar ou vender ocorre somente na data
do vencimento, exatamente como o direito ou a obrigação no caso do mercado de
opções do tipo européias.
c)No mercado de opções os participantes negociam o direito de comprar ou vender
algo por um preço fixo em uma data futura e só podem ser negociados em bolsa.
d)No mercado de swap, assim como no mercado a termo, há possibilidade de ajustes
diários e ambos podem ser negociados em balcão ou em bolsa.
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Exercício 1
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Uma empresa, em 28/5, possui uma dívida de R$ 1 milhão indexada a 100% do CDI, a 
ser pago em 34 dias corridos e deseja converter sua dívida para um referencial 
préfixadio. Dado que a taxa para um swap de 34 dias corridos é negociada na BM&F 
por 21,48% a.a., calcule o resultado do swap, supondo que 100% do CDI efetivo no 
período (34 dias) tenha sido 3%.
Resp: R$ 11.453,16

$

$

Exercício 2
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Um fundo de investimentos referenciado em DI possui em sua carteira títulos do 
governo prefixados no montante de R$ 1 milhão, com vencimento em 33 dias corridos. 
O gestor deste fundo espera um aumento da taxa básica de juros e deseja protegeer a 
carteira. Dado que a taxa para um swap de 33 dias corridos é negociada na BM&F por 
19,20% a.a., calcule o resultado do swap, sabendo que 100% do CDI efetivo no período 
foi de 2,0%.
Resp: R$ 3.770,05
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Exercício 3
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Um fundo de pensão possui ativos de R$ 10 milhões indexados ao CDI, com 
vencimento de suas aplicações em 93 dias corridos. O gestor deste Fundo projeta um 
cenário de queda das taxas de juros e resolve converter a rentabilidade de suas 
aplicações para um referencial prefixado. Dado que a taxa para um swap de 93 dias 
corridos é negociada na BM&F por 20,60% a.a., calcule o quanto o fundo ganhou por 
ter feito o swap, sabendo que 100% do CDI efetivo no período foi de 3,5%.
Resp: R$ 145.780,05

$

$

Exercício 4
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Um fundo de investimentos de rentabilidade indexada ao CDI possui títulos públicos 
que remuneram 1% mais a variação efetiva do dólar em 62 dias corridos, no valor de 
R$ 1 milhão. Como o passivo deste fundo é todo atrelado ao DI, o gestor resolve fazer 
um swap DIxdólar. Dado que a taza para um swap é negociada na BM&F por 54% a.a., 
calcule o resultado deste swap, supondo que 100% do CDI efetivo no período (62 dias) 
tenha sido de 1% e que a variação cambial no período tenha sido de 0,5%.
Resp: (R$ 3.654,17)
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Exercício 5
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Um fundo cambial possui ativos de R$ 10 milhões indexados ao CDI, a ser recebido em 
33 dias corridos. O gestor imagina um cenário de desvalorização cambial e resolve 
fazedr um swap dólar x DI. Dado que a taxa para um swap de 33 dias corridos é 
negociada na BM&F por 3,2% a.a., calcule o resultado deste swap, supondo que 100% 
do CDI efetivo no período tenha sido de 1,5%$ e que a variação cambial no período foi 
de 0,8%. 
Resp: (R$ 40.432,00)

$

$

Exercício 6
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Seja uma empresa A com ativos de R$ 10 milhões indexados ao CDI, a ser recebido em 
93 dias corridos e uma dívida em dólar a ser quitada no mesmo prazo. Com receio de 
uma desvalorização cambial, o gestor da empresa resolve fazer um swap dólarx DI. 
Dado que a taxa para um swap de 93 dias corridos é negociada na BM&F por 8,2% a.a., 
calcule o resultado deste swap, supondo que 100% do CDI efetivo no período (93 dias) 
tenha sido de 2% e que a variação cambial no período tenha sido de 1%.
Resp: R$ 163.951,67)


