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EDITORIAL 

 
A edição n.º 44 dos Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários apresenta quatro artigos, 

dois de cariz jurídico e outros dois de natureza 

económica, todos sobre uma temática muito 

atual: os Interest Rate Swaps (IRS).  

 

No primeiro artigo é efetuado o enquadramento 

jurídico da figura dos IRS. O autor refere que, 

apesar de não ser uma figura juridicamente 

complexa nos seus traços essenciais, o IRS está 

longe de fazer parte do domínio cognitivo da 

maioria dos investidores. Os swaps são contra-

tos bilaterais através dos quais cada uma das 

partes se obriga perante a outra, por certo perío-

do de tempo pré definido, a realizar uma série 

de prestações pecuniárias, cujo valor é calcula-

do com referência a fatores fixos ou variáveis e 

na mesma ou em diferentes moedas. Os swaps 

podem assumir diversos tipos, consoante a na-

tureza do seu objeto: taxas de juro (IRS), unida-

des monetárias (currency swaps), taxas de câm-

bio (exchange rate swaps), incumprimento ou 

outros eventos relacionados com a concessão de 

crédito (credit default swaps) e equity swaps, 

entre outros. O autor refere serem três as razões 

essenciais que, de um ponto de vista de raciona-

lidade económica, levam à utilização deste tipo 

de contratos: cobertura ou redução de risco 

(hedging), especulação e redução de custos de 

financiamento. 

 

Da comparação dos IRS com os contratos de 

seguro, o autor conclui que em ambos os casos 

se está perante contratos sinalagmáticos, onero-

sos e aleatórios. Contudo, do ponto de vista do 

regime legal existente, apenas o contrato de 

seguro assume natureza típica visto que o IRS é 

atípico no sentido em que não tem regulação 

específica seja quanto ao seu conteúdo seja 

quanto à sua formação. Sendo certo que o 

objeto de IRS pode incidentalmente ser carate-

rizado pelos três elementos que constituem a 

essência do contrato de seguro – prestações si-

nalagmáticas, natureza onerosa e cobertura de 

risco –, apenas os dois primeiros destes elemen-

tos fazem parte da essência de um IRS. A co-

bertura de risco não faz parte da essência do 

IRS, uma vez que não constitui a sua finalidade 

exclusiva, ainda que seja uma das suas finalida-

des típicas ou frequentes. Entende ainda o autor 

que as comparações entre os instrumentos fi-

nanceiros e o “jogo e aposta” se justificam em 

traços gerais pela natureza especulativa e pecu-

niária das prestações, elementos que tipicamen-

te estão presente em ambos os contratos. No 

entanto, o “jogo e a aposta”, ainda que enqua-

dráveis numa dada perspetiva de especulação, 

têm inerentes as vertentes lúdica ou recreativa 

que concetualmente os afastam do contexto   

típico dos instrumentos financeiros e valores 

mobiliários (marcado por preocupações como a 

proteção dos investidores, a qualidade da infor-

mação, a eficiência, estabilidade e regularidade 

de funcionamento do mercado, a prevenção de 

riscos e a proibição de comportamentos ilegais) 

pelo que as figuras em causa não se confundem 

por terem contextos, estruturas formais e finali-

dades distintas. 

 

No segundo texto é analisada a primeira juris-

prudência relativa a decisões tomadas pelos 

Tribunais da Relação relativamente a matérias 

controvertidas em relações contratuais que ema-

nam de IRS celebradas entre duas partes. O au-

tor centra a sua análise em dois acórdãos do 

Tribunal da Relação de Lisboa relativos a um 
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mesmo caso, designadamente a litigância de um 

cliente contra uma instituição financeira num 

contrato de IRS em que ambos foram parte, 

tendo o cliente, originalmente, um empréstimo 

concedido por aquela instituição. O primeiro 

acórdão refere-se a um recurso de uma decisão 

que deferira uma providência cautelar, em que 

o cliente pedia ao tribunal que determinasse à 

instituição financeira a suspensão imediata do 

débito dos fluxos financeiros no âmbito de um 

contrato de IRS entre eles celebrado, na medida 

em que, na formação do contrato, o banco teria 

violado os seus deveres legais de informação, o 

que, por sua vez, teria levado a que o cliente 

tivesse celebrado um contrato cujo conteúdo, na 

verdade, desconhecia. O segundo acórdão refe-

re-se ao recurso da ação principal em que foi 

solicitada a declaração de nulidade daquele 

IRS, com a consequente restituição das partes à 

situação em que se encontravam antes da sua 

celebração (a ação foi julgada improcedente em 

primeira instância, pelo que o cliente interpôs 

recurso). 

 

A Relação de Lisboa não vislumbrou nada de 

errado com o contrato e entendeu que a razão 

assistia ao banco. No primeiro acórdão a deci-

são foi fundamentada pelo facto de “na verda-

de, não se pode assacar, sem critério, a todos os 

operadores financeiros a responsabilidade pela 

crise financeira internacional que teve o seu 

culminar na crise do «subprime» norte america-

na e a falência inesperada do Lehman Brothers, 

em setembro de 2008, seis meses depois da ce-

lebração do terceiro contrato de permuta de ju-

ros”. Já no segundo acórdão é referido não ha-

ver qualquer prova de que o banco, ao propor o 

contrato de permuta de taxa de juro tivesse co-

nhecimento ou previsão acerca da eclosão da 

crise do «subprime» norte americano e da falên-

cia do Lehman Brothers, fatores que estiveram  

na base da longa descida das taxas de juro.  

 

O autor entende que o tribunal passou ao lado 

das questões cuja análise era verdadeiramente 

necessária. Tal terá sucedido porque a análise 

foi centrada em torno da questão do (in)

cumprimento, por parte do banco, dos deveres 

de informação e outros a que está sujeito por 

força das disposições sobre essa matéria cons-

tantes do Código dos Valores Mobiliários, ten-

do o tribunal concluído pelo cumprimento des-

ses deveres pelo banco (mal, em opinião do 

autor). O autor considera que há questões pré-

vias, relacionadas com a própria construção do 

contrato, que deveriam ter sido também analisa-

das, o que levaria a decisões diferentes. Assim, 

refere que o risco do cliente em causa consistia 

na possibilidade da Euribor assumir valores 

muito altos, pelo que a cobertura deste risco, 

por via de um IRS, só pode ser feita mediante a 

atribuição ao cliente de uma taxa fixa, num cer-

to intervalo de valores da Euribor. Ora, não foi 

isso o que aconteceu uma vez que ao cliente 

raramente foi atribuída uma taxa fixa mas antes 

uma margem de ganho em certos intervalos. 

Todavia, essa margem não compensa, uma vez 

que nos intervalos em que o cliente tem um   

ganho com o swap esse ganho é de 0,20% e os 

custos que o cliente tem com o endividamento 

situam-se entre Euribor + 2% e Euribor + 4%. 

O IRS apenas permitirá ao cliente reduzir       

um pouco o montante dos seus custos de       

endividamento e apenas na eventualidade de a 
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Euribor se situar em certos intervalos, não ha-

vendo, pois, verdadeira cobertura de risco. O 

autor conclui que o contrato em causa padece 

de grave desequilíbrio. Um IRS consubstancia 

uma permuta de posição financeira. Patente ao 

regime da permuta está um princípio de equiva-

lência ou equilíbrio, relativamente àquilo que se 

troca: tem de haver a reciprocidade de vanta-

gens própria dos contratos onerosos, coisa que 

não acontece neste caso: quando o cliente ganha 

com o contrato, ganha pouco e, quando perde, 

perde muito, sendo o inverso válido para o ban-

co. Acrescenta ainda o autor que, ao longo do 

tempo, o contrato sempre se tornaria progressi-

vamente especulativo visto não haver nenhuma 

cláusula relativa a amortizações. Se a importân-

cia nominal ou o montante nocional do IRS não 

for progressivamente diminuindo, de modo a 

refletir os pagamentos que o cliente faz no âm-

bito do endividamento, então as quantias troca-

das estão a sê-lo em função da cobertura de um 

risco que parcialmente (por excesso) não existe, 

o que confere ao contrato uma natureza cada 

vez mais especulativa. Para o autor fica claro 

que a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa 

devia ter ido noutro sentido, já que estavam em 

causa contratos em que o risco é endógeno e em 

que, por conseguinte, não há cobertura de risco, 

mas uma total especulação. O contrato não seria 

válido, por aplicação da exceção do jogo e 

aposta, ou, no mínimo, seria fonte de obriga-

ções naturais, se a aposta fosse considerada  

lícita. 

 

O terceiro artigo procura avaliar em que medida 

a volatilidade dos IRS é afetada por riscos     

macroeconómicos num conjunto de países euro-

peus (Reino Unido, França, Alemanha, Espanha 

e Portugal). Os autores referem que é importan-

te estudar essa relação porque o risco da volati-

lidade macroeconómica é considerado como 

fundamental para o risco de mercado e tem in-

fluência nos preços de ativos. Além disso, 

quanto maior forem os riscos macroeconómi-

cos, maior será o uso de instrumentos derivados 

seja com o intuito de cobertura de risco ou ape-

nas com natureza especulativa. Os resultados 

apurados pelos autores permitem concluir que 

as alterações nas taxas de juro têm um efeito 

mais explicativo da volatilidade dos IRS do que 

a própria volatilidade das taxas de juro, e que os 

investidores modificaram o seu comportamento 

desde o eclodir da crise financeira de 2007, su-

gerindo um aumento da preocupação com os 

níveis de taxas de juro e uma diminuição da 

importância da volatilidade dessas taxas. No 

entanto, os resultados obtidos variam de país 

para país e de acordo com a maturidade dos 

IRS. 

 

Os autores terminam referindo que o estudo das 

relações entre o mercado de IRS e a envolvente 

macroeconómica tem implicações práticas dado 

que os criadores de mercado (market makers), 

os especuladores e os agentes que cobrem risco 

(hedgers) usam as taxas swap como referência 

para avaliar as taxas de juro de longo prazo, as 

obrigações emitidas por empresas privadas e 

diversos outros instrumentos financeiros. Os 

resultados empíricos obtidos permitem afirmar 

que os riscos macroeconómicos, bem como os 

riscos decorrentes das políticas financeiras e 

monetárias, conduzem a um incremento das 

atividades de cobertura de risco e especulativa 
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nos mercados financeiros, o que se traduz num 

maior recurso a IRS e/ou a outros instrumentos 

financeiros derivados. 

 

No último texto são apontados os fundamentos 

económicos para a existência dos IRS e descre-

vem-se os pressupostos para a sua avaliação. O 

autor refere que os swaps têm por base princí-

pios económicos recuperados das Teorias do 

Comércio Internacional, nomeadamente do con-

ceito de vantagens comparativas desenvolvido 

por David Ricardo no início do século XIX. De 

forma simplificada, o autor refere que o valor 

de um determinado IRS é função do valor atua-

lizado dos fluxos financeiros que irão ocorrer, 

sendo que um determinado agente económico 

tipicamente vai pagar juros a uma taxa fixa e 

receber a uma taxa variável com base num certo 

valor “nocional” e pelo horizonte temporal pre-

tendido.  

 

O autor refere que o primeiro swap cambial a 

ser contratualizado terá ocorrido no final da 

década de 70, tendo o Banco Mundial e a IBM 

como contrapartes e com a intermediação do 

Solomon Brothers, permitindo àquela obter 

marcos alemães e francos suíços para financiar 

as suas operações na Alemanha e na Suíça sem 

ter de recorrer diretamente aos mercados finan-

ceiros daqueles países. Foi, portanto, com natu-

ralidade, que se assistiu ao lançamento do pri-

meiro IRS, que terá ocorrido em 1981, em Lon-

dres, com a permuta de fluxos financeiros inde-

xados a uma taxa de juro variável (LIBOR) por 

fluxos financeiros determinados a uma taxa de 

juro fixa. Outros marcos importantes na história 

dos swaps surgiram em 1986, com a introdução 

dos designados “commodity swaps” pelo The 

Chase Manhattan Bank em que um dos fluxos a 

permutar estava indexado à evolução do preço 

de matérias-primas (“commodity”) e em 1989, 

com o Bankers Trust a introduzir o conceito de 

“equity swaps” em que um dos fluxos financei-

ros estava indexado a ações e índices acionistas. 

 

Em suma, a qualidade dos artigos e a diversida-

de analítica apresentada no contexto da temáti-

ca dos IRS aconselham uma leitura atenta desta 

edição dos Cadernos. 

 



9 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

 

 

 

ARTIGOS  
 

 

* INTEREST RATE SWAPS: PERSPECTIVA JURÍDICA 

 

* SWAP DE TAXA DE JURO:  

A PRIMEIRA JURISPRUDÊNCIA 

 

* INTEREST RATE SWAPS AND MACROECONOMIC  

UNCERTAINTY: VOLATILITY ANALYSIS IN EUROPE 

 

* CONTRATOS SWAP REVISITADOS  

 
 



10 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Swaps 

 

O objecto do presente artigo é o enquadramento 

jurídico da figura do interest rate swap, o qual 

terá de ser naturalmente sumário e não exausti-

vo atentas as limitações inerentes ao escopo 

essencialmente introdutório e informativo. Não 

sendo uma figura juridicamente complexa nos 

seus traços essenciais, o interest rate swap  

está, ainda assim, longe de fazer parte do  

domínio cognitivo da maioria dos investidores, 

o que, para lá do contexto geral de literacia  

financeira1, se deve essencialmente a dois facto-

res: a origem histórica e as funções típicas. 

 

O interest rate swap (expressão que traduzida à 

letra para português significa troca, ou permuta, 

de taxa de juro) é um subtipo dos contratos ge-

nericamente designados por swaps2. Estes últi-

mos, de origem Norte Americana, foram utili-

zados pela primeira vez na década iniciada em 

19803. Segundo parece, o primeiro contrato de 

swap terá sido um swap de divisas (currency 

swap) celebrado entre a International Business 

Machines Corporation (IBM) e o Banco Mun-

dial para redução de custos de financiamento4. 

 

Na substância, os swaps são uma sub-espécie 

dos instrumentos financeiros derivados, ou seja, 

aqueles cujo valor depende, em maior ou menor 

medida, do valor de um ou mais activos, instru-

mentos financeiros ou índices que lhes estão 

subjacentes5. 

 

Formalmente são contratos bilaterais através 

dos quais cada uma das partes se obriga perante 

a outra, por certo período de tempo pré defini-

do, a realizar uma série de prestações pecuniá-

rias, cujo valor é calculado com referência a 

factores fixos ou variáveis e na mesma ou em 

diferentes moedas. 

INTEREST RATE SWAPS: PERSPECTIVA JURÍDICA
* 

 
 

 
PEDRO BOULLOSA GONZALEZ

** 

* As opiniões expressas são pessoais. 

 

** Advogado, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, R.L. 
 
1- A este respeito, mostra-se útil uma referência ao Plano Nacional de Formação Financeira, aprovado pelo Conselho Nacional  

de Supervisores Financeiros, disponível em: http://www.cmvm.pt/CMVM/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional/Conselho%

20Nacional%20de%20Supervisores%20Financeiros/Documents/Plano%20Nacional%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%
20Financeira.pdf.  

 

2- Para uma perspectiva genérica do tema, veja-se HU, Henry T.C., Swaps, The Modern Process of Financial Innovation and the  
Vulnerability of a Regulatory Paradigm, in University of Pennsylvania Law Review, Vol. 138, 1989. 

 

3- HAZEN, Thomas Lee, Principles of Securities Regulation, Third Edition, West, 2009, pp. 38 e ss.. 
 

4- Cf. ROSS, Stephen / WESTERFIELD, Randoloph W. / JORDAN, Bradford D., Fundamentals of Corporate Finance, 9th Edition, 2009, 

p. 746. 
 

5- ANTUNES, José A. Engrácia, Os Derivados, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, número 30, Agosto de 2008. O Código 

dos Valores Mobiliários não contém uma definição de instrumento financeiro derivado. 

 

http://www.cmvm.pt/CMVM/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional/Conselho%20Nacional%20de%20Supervisores%20Financeiros/Documents/Plano%20Nacional%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Financeira.pdf
http://www.cmvm.pt/CMVM/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional/Conselho%20Nacional%20de%20Supervisores%20Financeiros/Documents/Plano%20Nacional%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Financeira.pdf
http://www.cmvm.pt/CMVM/Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional/Conselho%20Nacional%20de%20Supervisores%20Financeiros/Documents/Plano%20Nacional%20de%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Financeira.pdf
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No momento da celebração do contrato, as duas 

partes obrigam-se reciprocamente a realizar as 

respectivas prestações como sendo equivalentes 

(no fundo, as partes permutam as diferentes 

prestações), assumindo assim o risco respectivo 

inerente aos factores que influenciarão o valor 

futuro de cada uma das prestações. 

 

A ideia de base de um contrato de swap é      

evidente perante a designação: a de troca ou 

permuta6. As duas partes do contrato trocam 

prestações pecuniárias cujos montantes ou for-

mas de cálculo são diferentes, o que implica a 

referida assunção dos riscos inerentes à varia-

ção do valor intrínseco de cada uma delas. A 

ideia de base é precisamente a divisão, à partida 

simétrica, do risco. O objecto da troca variará 

consoante o tipo de contrato de swap em causa. 

A título de exemplo, pense-se no caso de uma 

empresa que é, no âmbito de um contrato de 

mútuo, devedora de certo montante em Euros, a 

pagar no prazo de 20 anos, sujeita a uma taxa 

de juro de referência variável. Em alternativa, 

pense-se no caso do referido mútuo dever ser 

pago na maturidade em moeda que não o Euro. 

Em ambos os casos, a empresa devedora está 

sujeita a riscos (em particular, o risco de as ta-

xas de juro de referência subirem ou o Euro 

desvalorizar face à moeda em causa, respectiva-

mente). Em qualquer das referidas hipóteses, a 

empresa poderia celebrar um contrato de inte-

rest rate swap com um intermediário financeiro 

(tipicamente, um banco), através do qual ficaria 

adstrita ao pagamento de juros a uma taxa fixa a 

favor do banco, que por sua vez ficaria obriga-

do a efectuar pagamentos à empresa em causa a 

uma taxa de juro variável. Ambas as taxas de 

juros serão calculadas com base num valor no-

cional acordado pelas partes. Nesse caso, no 

que respeita à repartição do risco, poderiam 

verificar-se dois cenários possíveis na dinâmica 

da relação contratual: no caso de as taxas de 

juro de referência subirem, a empresa obteria 

uma vantagem relativa, uma vez que o valor das 

prestações a que se obrigou se manteria enquan-

to o valor das prestações que recebe do banco 

passaria a ser superior. Por outro lado, no caso 

de as taxas de juro descerem, seria o banco a 

obter vantagem relativa, já que se reduziria o 

valor das prestações que está obrigado a pagar, 

mantendo-se o valor das prestações que recebe 

da contraparte. Uma hipótese semelhante pode 

ser pensada a respeito de taxas de câmbio, por 

via de um contrato de exchange rate swap: a 

empresa pode obrigar-se a efectuar pagamentos 

periódicos ao banco em valor fixo predetermi-

nado em Euros, ficando em contrapartida o ban-

co obrigado a efectuar pagamentos periódicos à 

empresa numa certa moeda estrangeira (por 

hipótese, o dólar dos Estados Unidos da Améri-

ca). Também nesta hipótese, existem dois cená-

rios alternativos a marcar a dinâmica da relação 

contratual: no caso de o Euro valorizar face à 

outra moeda, o banco obteria uma vantagem 

comparativa, que se traduziria num prémio re-

sultante da variação favorável da taxa de câm-

bio. Já no caso de o Euro desvalorizar face à 

outra moeda em causa, seria a empresa a obter 

uma vantagem comparativa. 

 

Em ambas as hipóteses acima referidas, a ideia 

de base é a de que, através do contrato de swap 

(interest rate swap ou exchange rate swap, res-

pectivamente) a empresa transferiria o risco, 

inerente às variações de taxas de juro ou de ta-

xas de câmbio, para o Banco, que assumiria 

esse risco, tipicamente mediante a cobrança de 

um prémio ou comissão. Sob uma perspectiva 

funcional, nas hipóteses acima referidas os 

swaps assumiriam uma função instrumental de 

adaptação dos meios de financiamento (no caso, 

contratos de mútuo) a que a empresa recorreu, 

6- Sobre os contratos de troca ou com função de troca, veja-se ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca, 
Almedina, 2007, pp. 129 e ss..  

INTEREST RATE SWAPS: PERSPECTIVA JURÍDICA : 11 
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com vista a reduzir riscos mas também eventu-

almente a adaptar a situação integrada da em-

presa no conjunto dos contratos de financia-

mento de que seja parte. 

 

Os swaps são o mais importante instrumento 

financeiro derivado tradicionalmente negociado 

fora de mercado7 (Over The Counter8 ou OTC 

na terminologia anglo-saxónica), ou seja, fora 

do âmbito de uma qualquer forma organizada 

de negociação. Não significa isto, como melhor 

veremos adiante, que os swaps sejam realidades 

estranhas ao âmbito da intermediação financeira 

mas apenas que estão fora do âmbito do que 

tradicionalmente se entendia como “mercado 

regulamentado”9 e que hoje10 corresponde, 

grosso modo, à realidade das formas organiza-

das de negociação. Aliás, a verdade é que a   

negociação de interest rate swaps, tal como a 

de muitos outros instrumentos financeiros,  

é frequentemente intermediada. Refira-se, a  

este respeito, que o intermediário financeiro 

(tipicamente, um banco, na qualidade de “swap 

bank”) pode intervir num contrato de swap atra-

vés de uma de duas formas: como intermediário 

que, através da cobrança de uma comissão, jun-

ta duas contrapartes com interesses convergen-

tes sem assumir qualquer risco ou outra forma 

de intervenção na gestão da operação inerente 

ao contrato de swap (intermediação pura) ou 

como parte do contrato de swap em causa. 

 

Por outro lado e em sentido inverso, a negocia-

ção dos contratos de swaps é feita tipicamente 

7- Em rigor, a expressão “fora de mercado” abrange, no contexto legislativo actual, as situações de negociação fora de mercado  
regulamentado, sistema de negociação multilateral, internalização sistemática ou outra forma organizada de negociação, tal como definida 

pela CMVM, ao abrigo do artigo 198.º do Código dos Valores Mobiliários (CdVM). 

 
8- De acordo com um estudo do Bank for International Settlements (BIS), intitulado Statistical release: OTC derivatives statistics at  

end-December 2011, disponível em http://www.bis.org/publ/otc_hy1205.pdf, no final do ano de 2011 a soma dos valores nocionais de 

derivados vincendos negociados em OTC ascendia a $648.000.000.000.000 (seiscentos e quarenta e oito triliões de dólares dos Estados 
Unidos da América – E.U.A.), dos quais $504.000.000.000.000 (quinhentos e quatro triliões de dólares dos E.U.A.) relativos a derivados 

de taxas de juro (onde se incluem não só interest rate swaps, mas também interest rate options e Forward Rate Agreements).  

 
9- Veja-se SOARES, António, Mercados Regulamentados e Mercados Não Regulamentados, in Cadernos do Mercado de Valores  

Mobiliários, n.º 7, Abril de 2000. 

 
10- O regime hoje vigente em Portugal a este respeito, constante sobretudo dos artigos 198.º e ss. do CdVM, resulta em grande medida  

da transposição da Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de  

instrumentos financeiros (Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros ou DMIF).  

http://www.bis.org/publ/otc_hy1205.pdf
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através do uso de documentação desde há muito 

estandardizada11. 

 

No que respeita aos sujeitos dos contratos de 

swap é frequente que pelo menos uma das par-

tes seja uma instituição financeira ou empresa 

seguradora. 

 

Os swaps podem assumir diversos tipos, conso-

ante a natureza do seu objecto: taxas de juro 

(interest rate swaps); unidades monetárias 

(currency swaps), taxas de câmbio (exchange 

rate swaps), incumprimento ou outros eventos 

relacionados com a concessão de crédito (credit 

default swaps)12, equity swaps13, entre outros14. 

São três as razões essenciais que, de um ponto 

de vista de racionalidade económica, levam à 

utilização de contratos de swaps: cobertura/

redução de risco (“hedging”), especulação e 

redução de custos de financiamento15,16. 

 

Não obstante os riscos naturalmente envolvi-

dos, os swaps podem servir como um instru-

mento importante para ajustar os meios de fi-

nanciamento disponíveis àquilo que são as ne-

cessidades específicas de cada entidade financi-

ada. É uma evidência constatar que nem todos 

os instrumentos e modos de financiamento es-

tão ao dispor de todas as entidades que a elas 

gostariam de aceder, pelo que os swaps são um 

11- A este respeito, impõe-se uma referência à International Swaps and Derivatives Association (ISDA), associação fundada em 1985. 
Foi no seio da ISDA que foram criados e desenvolvidos os principais documentos contratuais utilizados na negociação de instrumentos 

financeiros derivados: em particular, o ISDA Master Agreement (documento estandardizado, que contém os elementos e condições gerais, 

utilizado principalmente em duas versões principais, a primeira datada de 1992 e a segunda de 2002, que inclui ligeiras alterações à primei-
ra) e os demais documentos que o integram (um anexo denominado de Schedule do qual constam as condições específicas; uma ou mais 

Confirmations, respeitantes às transacções realizadas no âmbito do Master Agreement e do Schedule e eventualmente garantias, autónomas 

ou no âmbito de um Credit Support Annex: aditamento ao abrigo do qual são definidas as obrigações de periodicamente prestar garantias 
(collateral) das obrigações assumidas, tipicamente através da transferência de activos líquidos). 

A ISDA foi criada com os objectivos de facilitar a negociação de instrumentos financeiros derivados e identificar e reduzir os riscos a estes 

associados, dada a ausência de legislação e regulação específica, que entretanto tem vindo a ser progressivamente criada, em especial na 
sequência da crise financeira de 2008 e em particular após a necessidade de intervenção financeira do Governo Federal dos E.U.A. para 

evitar a insolvência da empresa multinacional American International Group, Inc. (AIG). A este respeito, merece destaque a chamada 

“swaps pushout rule”, constante da Section 716 (d)(3) do Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law no. 
111-203, 124 Stat. 1376 (2010) (“Dodd Frank Act”). O propósito desta disposição é o de reduzir o risco sistémico inerente à negociação de 

instrumentos derivados. Nesse sentido, as entidades bancárias (em rigor, “banking entities”, tal como definidas na Section 619 (h) (1) do 

Dodd Frank Act) deixam de poder actuar como contraparte em contratos de swaps, a não ser mediante a criação de uma filial (“affiliate”), 
específica para esse fim, que não terá acesso à possibilidade de assistência financeira Federal nem à chamada “social safety 

net” (possibilidade de obtenção de crédito por parte do Federal Reserve System). Acresce que, nos contratos de swaps em que seja parte 

uma das referidas filiais, a liquidação e compensação terão de estar a cargo de uma entidade de liquidação e compensação central (que 
poderá ser uma “clearing organization” ao abrigo do Commodity Exchange Act, de 1936 ou uma “clearing agency” tal como definida no 

Securities Exchange Act, de 1934). A ideia de base desta disposição representa de certa forma uma nova aproximação ao conceito de segre-

gação, que havia já sido experimentado nos E.U.A. com o Banking Act (Public Law no. 73-66, 48 Stat. 162 (1933) (“Glass-Steagall Act”). 
Mas a verdade é que, perante um olhar atento, as semelhanças esfumam-se. Em termos gerais, o Glass-Steagall Act criou uma segregação 

entre os depósitos (banca comercial) e a actividade de intermediação em valores mobiliários. Por outro lado, o Dodd Frank Act (e, em 

particular, a chamada “Volcker Rule”) estabelecem agora uma barreira entre a negociação por conta própria e as funções de intermediação 
financeira. Acresce que, ao contrário do Glass-Steagall Act, a Volcker Rule é aplicável não só a bancos mas também a outras “financial 

companies”. A este respeito, veja-se COFFEE JR., John C., Systemic Risk After Dodd Frank: Contingent Capital and the Need for Regula-
tory Strategies Beyond Oversight, in Columbia Law Review, Volume 111, Maio de 2011. 

 

12- Sobre credit default swaps, veja-se GORDON, Jeffrey N., Confronting Financial Crisis – Dodd Frank’s Dangers and The Case For a 
Systemic Emergency Insurance Fund, in Yale Journal on Regulation, Vol. 28, pp. 151 e ss., 2011; entre nós, VILLAS-BOAS, Mariana, 

Social Benefits of the OTC Credit Derivative Market: Looking For a Way Forward, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 

número 34, Dezembro de 2009.  
 

13- Sobre equity swaps, veja-se CHANCE, Don M., Equity Swaps and Equity Investing, in The Journal of Alternative Investments, Vol. 7, 

2004, pp. 75-97. 
 

14- COFFEE JR., John C., Securities Regulation, Cases and Materials, Eleventh Edition, Foundation Press, 2009, pp. 24 e ss.. 

 
15- Em rigor, poder-se-ia autonomizar também a ideia de arbitragem a que aludem alguns autores. Porém, entendemos que a mesma,    

apesar de ser em teoria autonomizável, não justifica tratamento autónomo nesta sede dado que está abrangida pela noção de especulação, 

na medida em que se reconduz também a uma forma de obtenção de ganhos através do aproveitamento de oportunidades. 
 

16- Veja-se, entre outros, CORB, Howard M, Interest Rate Swaps and Other Derivatives, Columbia University Press, 2012; SCOTT,       

Hal S., International Finance, Law and Regulation, Sweet and Maxwell, 2004. 
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dos meios disponíveis para adaptar os financia-

mentos às necessidades, estruturas e maturida-

des de dívida de cada entidade. 

 

Por outro lado, apesar de problemas no que    

respeita a falta de transparência e garantias de 

resiliência, os swaps podem constituir um im-

portante factor de sinalização a respeito da ade-

quada valorização das realidades subjacentes, 

nem sempre inteiramente perceptível de outro 

modo17. 

 

1.2 Interest rate swaps 

 

Um interest rate swap é, em suma, um contrato 

mediante o qual ambas as partes se vinculam 

reciprocamente, durante período determinado, a 

realizar prestações pecuniárias periódicas com 

objectos distintos: assim acontece, num exem-

plo simples, quando uma das partes, “A” assu-

me a obrigação de pagar à outra, “B” uma taxa 

de juro (nomeadamente, de tipo fixo, e.g. 3%) e 

recebe da outra parte uma taxa de juro distinta 

(que poderá ser de tipo variável, e.g. Euribor  

a 6 meses), por um período pré-determinado, 

sobre um montante nocional previamente  

acordado18. Na substância, é uma permuta de 

taxas de juro cujo valor é calculado atendendo a 

pressupostos distintos mas com referência a um 

mesmo montante nocional acordado. 

 

Mesmo nesta configuração mais simples, um 

interest rate swap pode assumir diversas moda-

lidades, consoante a natureza das prestações em 

causa: prestações de taxa de juro fixa trocadas 

por prestações diferentes mas também de taxa 

de juro fixa (pense-se na hipótese de as presta-

ções serem ambas calculadas com referência a 

taxas de juro fixas mas em moedas diferentes), 

prestações de taxa de juro fixa trocadas por 

prestações de taxa de juro variável (pense-se no 

exemplo simples indicado no parágrafo antece-

dente), ou prestações de taxa de juro variável 

trocadas por prestações distintas mas também 

de taxa de juro variável (como sucederia no 

caso de uma das partes se vincular a prestações 

de juro com referência à taxa Euribor a 6 meses 

contra o recebimento de juros calculados com 

base na taxa Euribor a 3 meses) e em qualquer 

caso podem estar em causa prestações na mes-

ma ou em diferentes moedas.  

 

Outras configurações, mais complexas, podem 

também ser objecto de um interest rate swap. 

As partes podem, nomeadamente, estabelecer 

que o valor nocional de referência venha a ser 

amortizado ao longo da duração do contrato. 

 

Tipicamente, a determinação do valor das pres-

tações de cada uma das partes será feita aten-

dendo a que o valor presente/actual de ambas 

seja igual. Porém, uma vez que as prestações 

são periódicas e os valores futuros das mesmas 

podem vir a ser diferentes (porque as formas de 

cálculo respectivo são efectivamente diferen-

tes), o contrato tem inerente uma componente 

de risco, que cada uma das partes assume por 

nisso ver conveniência, seja mediante o recebi-

mento de um prémio seja por leitura favorável 

da evolução das taxas relevantes ou por benefí-

cios que podem advir da conjunção com outros 

compromissos contratuais assumidos. 

 

Em regra, a periodicidade do pagamento das 

prestações de taxa de juro variável corresponde-

rá à periodicidade do índice ao qual estão asso-

ciadas: assim, por exemplo as prestações variá-

veis indexadas à taxa Euribor a 6 meses serão 

17- Veja-se, a este respeito, ZINGALES, Luigi, Credit Default Swaps on Trial, artigo disponível em: http://www.project-syndicate.org/
commentary/credit-default-swaps-on-trial.  

 

18- Este é o exemplo mais simples de um interest rate swap, por isso coloquialmente apelidado, em Inglês, de “plain vanilla swap”. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/credit-default-swaps-on-trial
http://www.project-syndicate.org/commentary/credit-default-swaps-on-trial
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devidas a cada período de 6 meses. O pagamen-

to das prestações fixas não tem de corresponder 

temporalmente ao pagamento das prestações de 

taxa variável, embora seja frequente que coinci-

dam. Quando assim sucede, a prática comum é 

a de ser transferida apenas a diferença líquida 

entre o valor da prestação de taxa fixa e a pres-

tação de taxa variável (em suma, compensação 

parcial e liquidação do saldo remanescente). 

 

Na prática e de um ponto de vista funcional, os 

interest rate swaps podem assemelhar-se de 

certa forma a outros tipos de operações finan-

ceiras. Em particular, a posição da parte “B” no 

exemplo simples de interest rate swap atrás 

apresentado é funcional e estruturalmente seme-

lhante à situação de alguém que, como mutuá-

rio, celebra um contrato de mútuo com paga-

mento de juros calculados com referência à taxa 

Euribor e utiliza o capital mutuado para investir 

em Obrigações do Tesouro19. Nessa hipótese, o 

investidor em obrigações do Tesouro receberá 

juros a uma taxa fixa ou o “cupão” das obriga-

ções e ficará obrigado a realizar pagamentos de 

juros a taxa variável relativos ao financiamento 

obtido.  

 

Por outro lado, a situação de “A” no exemplo 

de interest rate swap atrás apresentado, é estru-

tural e funcionalmente semelhante à de uma 

instituição financeira que emite obrigações com 

pagamento de juros a taxa fixa e utiliza parte ou 

a totalidade do capital proveniente dos investi-

dores para celebrar, como mutuante, contrato 

ou contratos de mútuo ao abrigo dos quais rece-

berá pagamentos de juros a taxa variável. 

 

Em todas as referidas hipóteses, as partes estão 

vinculadas a efectuar prestações de natureza 

fixa contra o recebimento de prestações de  

natureza variável, ou vice-versa. A natureza e a 

relação recíproca das prestações em causa sujei-

tam as partes ao risco inerente de variação das 

taxas de juro, associado à data de maturidade 

dos instrumentos em causa. 

 

2. ENQUADRAMENTO DOGMÁTICO 

 

2.1 Comparação com outras figuras 

 

Antes de procedermos ao sumário enquadra-

mento jurídico da figura do interest rate swap e 

para tornar o mesmo mais claro é útil proceder 

a uma breve comparação desta figura com ou-

tras que lhe são, de certa forma, próximas, ain-

da que apenas na aparência e atendendo sobre-

tudo à convergência de finalidades prossegui-

das. Atendendo à já referida natureza essencial-

mente introdutória e informativa do presente 

texto, parece-nos ser útil uma comparação com 

figuras contratuais privatísticas comuns e não a 

comparação com outras figuras, em particular 

outros tipos de contratos de swap. Nesse senti-

do, optamos por comparar o contrato de interest 

rate swap com o contrato de seguro, o contrato 

de prestação de serviços e o de jogo e aposta.  

 

Vimos já que podem ser essencialmente três as 

finalidades pretendidas com a celebração de um 

contrato de swap e, em particular, interest rate 

swap: cobertura ou redução de risco, especula-

ção e redução de custos de financiamento.  

 

a) Interest rate swap e contrato de seguro 

 

A primeira das referidas finalidades, a de cober-

tura ou redução de risco, traz inevitavelmente à 

memória a figura do contrato de seguro. Come-

çaremos, assim, por comparar o contrato de 

interest rate swap com o contrato de seguro. 

19- Sobre Obrigações do Tesouro, veja-se o sítio de internet do Instituto de Gestão do Crédito Público, E.P.E., em: http://www.igcp.pt/
gca/?id=57.  
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Em ambos os casos estamos perante contratos 

sinalagmáticos, onerosos e aleatórios.20 Por ou-

tro lado, do ponto de vista do regime legal exis-

tente, apenas o contrato de seguro assume natu-

reza típica, enquanto o interest rate swap é atí-

pico, no sentido em que não tem regulação es-

pecífica seja quanto ao seu conteúdo seja quan-

to à sua formação.21 

 

O contrato de seguro é aquele por via do qual 

alguém (segurador) se obriga a suportar o risco 

de ocorrência de determinado evento como con-

trapartida do recebimento de um prémio por 

parte de outrem (segurado). Ou seja, o segura-

dor, como contrapartida do recebimento do 

prémio passa a estar disponível para fazer face 

às consequências da eventual realização do 

risco (sinistro).22  

 

O regime jurídico do contrato de seguro resulta 

essencialmente do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 

16 de Abril. O artigo 1.º do referido diploma 

legal, sob a epígrafe de “conteúdo típico”, esta-

belece que “por efeito do contrato de seguro, o 

segurador cobre um risco determinado do to-

mador de seguro ou de outrem, obrigando-se a 

realizar a prestação convencionada em caso de 

ocorrência do evento aleatório previsto no con-

trato, e o tomador do seguro obriga-se a pagar 

o prémio correspondente”. Assim, é possível 

concluir que são essencialmente três as caracte-

rísticas ou elementos de base do contrato de 

seguro: prestações sinalagmáticas, natureza 

onerosa23 e cobertura de risco. 

 

Ainda a respeito do objecto do contrato de se-

guro, é possível identificar duas categorias prin-

cipais: a do seguro de danos, que inclui a cober-

tura de danos respeitantes a coisas, bens imate-

riais, créditos e quaisquer outros direitos patri-

moniais e a do seguro de pessoas, que inclui a 

cobertura de riscos relativos à vida, à saúde e à 

integridade física de uma pessoa ou de um gru-

po de pessoas identificadas no contrato.24 

 

No que toca à delimitação subjectiva do contra-

to de seguro, o art. 16.º do citado Decreto-Lei 

estabelece que o segurador deve estar legalmen-

te autorizado a exercer a actividade seguradora 

em Portugal, no âmbito do ramo em que actua, 

sob pena de nulidade do contrato (sendo que, 

não obstante a nulidade, a entidade que aceitou 

cobrir o risco de outrem fica adstrita ao cumpri-

mento das obrigações que para si decorreriam 

do contrato ou da lei caso o negócio fosse váli-

do, salvo havendo má fé da contraparte). 

 

É, portanto, claro que só podem propor contra-

tos de seguro entidades legalmente autorizadas 

a exercer a actividade seguradora em Portugal, 

pelo que se não for o caso, o contrato, não será 

válido. 

20- Em concreto, estamos perante contratos em que, respectivamente, “um dos contraentes suporta o sacrifício patrimonial certo, em vista 
de atribuição incerta, que todavia, a verificar-se, será ou poderá ser de valor superior; ou, então, há reciprocidade de atribuições, mas o 

valor de ambas, ou de uma delas, não é conhecido antecipadamente, e pode variar em função de determinado factor”, cf. TELLES,  

Inocêncio Galvão, Manual dos Contratos em Geral, Lisboa, 1995 (reimpressão da 3ª Edição de 1965), p. 405. 
 

21- Os swaps, em geral, estão previstos enquanto categoria de instrumentos financeiros no artigo 2.º, n.º 1, do CdVM, mas não são objecto 

de regime específico no CdVM. A este respeito, veja-se COSTA, Mário Júlio de Almeida, Direito das Obrigações, 9.ª Edição Revista e 
Aumentada, Almedina, 2001, pp. 325 e ss., VARELA, João de Matos Antunes, Das Obrigações em Geral, Vol. I, 10.ª Edição, Almedina, 

2004, pp. 272 e ss.. 

 
22- Cf. VASQUES, José, Contrato de Seguro: elementos essenciais e características, in Scientia Iuridica, Julho-Setembro 2006, Tomo 

LV, número 307, p. 4504. 

 

23- A este respeito, veja-se COSTA, op. cit., pp. 332 e ss.. 

 

24- A referida classificação consta do referido Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, em particular dos seus artigos e 123.º e ss. e 175.º  
e ss.. Por sua vez, o artigo 14.º proíbe a celebração de contratos de seguro sobre certas matérias. 
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O contrato de seguro pode assumir natureza 

obrigatória, nos casos em que a lei exige a cele-

bração do mesmo para estabelecer cobertura 

para certo tipo de sinistros25. 

 

Dos elementos acima referidos, pode concluir-

se que um interest rate swap não se confunde 

com um contrato de seguro. 

 

É certo que o objecto de um interest rate swap 

pode incidentalmente ser caracterizado pelos 

três elementos que constituem a essência do 

contrato de seguro – prestações sinalagmáticas, 

natureza onerosa e cobertura de risco – mas a 

verdade é que apenas os dois primeiros destes 

elementos fazem parte da essência de um inte-

rest rate swap. A cobertura de risco não faz 

parte da essência do interest rate swap, uma vez 

que não constitui a sua finalidade exclusiva, 

ainda que seja uma das suas finalidades típicas 

ou frequentes26. 

 

Em todo o caso, o ponto diferenciador essencial 

tem que ver com o objecto de cada um dos tipos 

contratuais em causa: no interest rate swap há 

uma permuta de prestações distintas, tipicamen-

te periódicas, de natureza pecuniária, que se 

executam durante o tempo de duração do con-

trato. Já no contrato de seguro, apenas a realiza-

ção da prestação pecuniária de uma das partes 

(o segurado) integra a essência do contrato, en-

quanto a realização de prestação pecuniária por 

parte do segurador está por definição sujeita a 

condição suspensiva: isto é, à ocorrência do 

sinistro, que é eventual e não essencial ao tipo 

contratual. Ou seja, em ambos os casos existe 

sinalagma entre as prestações pecuniárias das 

partes, mas a prestação de uma seguradora, ape-

sar de periódica em sentido amplo, está sujeita a 

condição suspensiva e não é periódica em senti-

do restrito, por o seu cumprimento não estar 

adstrito a prazos regulares, antes dependendo da 

ocorrência de eventos futuros incertos. 

 

Também quanto aos sujeitos os dois tipos con-

tratuais se distinguem, porquanto os contratos 

de interest rate swaps podem mas não têm de 

ser celebrados por empresas seguradoras, ao 

contrário do que sucede com o contrato de se-

guro, em que, como vimos, a parte que se obri-

ga a suportar o risco tem de ser uma entidade 

legalmente autorizada a exercer a actividade 

seguradora27. 

 

Por fim, quanto aos efeitos mediatos, e na  

medida em que tenham conexão relevante com 

o território Português, o contrato de seguro  

gera uma relação jurídica que ficará sujeita à  

25- A natureza obrigatória de certos tipos de contratos de seguro assenta em preocupações de interesse público específico cuja tutela é 
assegurada, de certa forma, mediante a existência de um modelo de supervisão prudencial a cargo de uma única entidade, que em Portugal 

é o Instituto dos Seguros de Portugal (ISP) e da criação de fundos de garantia específicos, como é o caso do fundo de garantia automóvel, 

criado pelo Decreto-Lei n.º 408/79, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 58/79, ambos de 25 de Setembro, sendo actualmente as suas 

atribuições e âmbito de intervenção regulados pelo Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto. Entre os casos de seguros obrigatórios 

previstos na legislação Portuguesa encontram-se, além do seguro de responsabilidade civil automóvel, o seguro para acidentes de trabalho e 

o seguro de incêndio. A Lista completa de seguros obrigatórios encontra-se disponível no sítio de internet do ISP, disponível em: 
www.isp.pt. 

 

26- Nos casos em que se destine a cobertura de risco, o objecto do interest rate swap aproxima-o efectivamente do contrato de seguro 
financeiro, que é um dos sub-tipos dos seguros de danos, previsto em particular nos artigos 161.º e ss. do citado Decreto-Lei n.º 72/2008. O 

objecto deste tipo de seguro de dano inclui, entre outros, a cobertura de perdas causadas por variações de taxa de câmbio de moedas de 

referência no pagamento (cf. artigo 161.º, n.º 1, d) do referido diploma legal). O n.º 2 do artigo 161.º acrescenta que “o seguro de crédito 
pode cobrir riscos de crédito inerentes a contratos destinados a produzir os seus efeitos em Portugal ou no estrangeiro, podendo abranger 

a fase de fabrico e a fase de crédito e, nos termos indicados na lei ou no contrato, a fase anterior à tomada firme”. Assim, neste caso, o 

elemento diferenciador das duas figuras assenta no aspecto estrutural das mesmas, já que a realização de prestação pecuniária por parte do 
segurador está sujeita a condição suspensiva: a ocorrência do sinistro. Diferentemente, num interest rate swap, a realização de prestações 

pecuniárias por ambas as partes do contrato é elemento essencial do mesmo. É por isso que, em rigor, num interest rate swap existe  

partilha de risco entre as partes, na medida em que permutam prestações cujo valor relativo futuro é incerto, enquanto num contrato de 

seguro existe transferência de risco de uma parte para a outra, mediante o pagamento de um preço ou prémio. 

 

27- Em rigor, porém, este aspecto não faz parte do regime de imputação mas antes das consequências jurídicas. Ainda assim, acaba por ser 
um elemento diferenciador adicional. 
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legislação relativa aos seguros e à supervisão 

por parte do ISP, enquanto a relação jurídica 

que nasce com a celebração de um contrato  

de interest rate swap dá origem a sujeição ao 

regime do Código dos Valores Mobiliários 

(CdVM) 28 e demais legislação complementar e 

regulamentos e à supervisão por parte da  

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM). 

 

b) Interest rate swap e contrato  

de prestação de serviços29 

 

Vejamos agora como se compara o contrato de 

interest rate swap com o já referido contrato de 

prestação de serviços, que é regulado entre nós 

nos artigos 1154.º e seguintes do Código Civil. 

O contrato de prestação de serviços é definido 

legalmente como aquele em que “uma das par-

tes se obriga a proporcionar à outra certo re-

sultado do seu trabalho intelectual ou manual, 

com ou sem retribuição”. 

 

Da citada definição legal, é possível desde já 

retirar duas notas quanto aos seus elementos 

essenciais: contrato típico e natureza gratuita ou 

onerosa30. Apesar da terminologia parecer indi-

cativa, a verdade é que o contrato de prestação 

de serviços gera para o prestador uma obrigação 

que pode ser de meios, de resultado, ou inte-

grante de aspectos de ambas.31 Em particular, a 

obrigação tem por objecto o resultado do traba-

lho, intelectual ou manual, do prestador do ser-

viço pelo que esse objecto implicitamente inte-

gra também o dito trabalho, intelectual ou ma-

nual. O contrato de prestação de serviços inte-

gra, portanto, como elemento essencial, a reali-

zação ou desempenho de um trabalho ou activi-

dade e o seu resultado, que será proporcionado 

à contraparte. A precisão não é meramente retó-

rica. Pense-se no caso de um prestador de servi-

ços que é contratado para demolir um edifício 

que acaba entretanto por ser demolido em con-

sequência de um desastre natural, imediatamen-

te antes do início dos trabalhos. O resultado 

visado pelo adquirente do serviço foi atingido 

mas o trabalho, intelectual e manual, do presta-

dor não teve lugar pelo que não foi a causa do 

resultado, termos em que o prestador não cum-

priu a prestação a que se vinculou32. 

 

O contrato de prestação de serviços está, deste 

ponto de vista, próximo do contrato de trabalho, 

do qual se distingue, em termos muito gerais, 

pela inexistência de autoridade e direcção da 

contraparte e pelo facto de poder, ou não, ser 

remunerado33. Em comum, partilham como ele-

mento típico a realização de uma actividade 

física ou intelectual.34 

28- Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro e objecto de sucessivas alterações, a última das quais por via do  
Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29 de Junho. 

 

29- Usamos aqui o conceito de prestação de serviços em sentido amplo ou geral, tal como previsto nos artigos 1154.º e seguintes do Código 

Civil. É certo que a prestação de serviços pode assumir um de diversos tipos com especificidades inerentes (empreitada, deposito, etc.) mas 

os elementos gerais da figura descrita nos referidos artigos do Código Civil são comuns aos diversos sub-tipos. Ponto é que a figura que é 

objecto de análise no presente artigo não integra esses elementos. 
 

30- Quando assuma natureza onerosa, o contrato de prestação de serviços será, nos termos do Direito das Obrigações, um contrato  

comutativo e não aleatório. 
 

31- Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 26 de Janeiro de 2010, Apelação n.º 130175/08.8YIPRT.C1, disponível em:   

http://www.trc.pt/. Na Doutrina, sobre o tema, veja-se, entre outros, MÚRIAS, Pedro / PEREIRA, Maria de Lurdes, Obrigações de meios, 
obrigações de resultado e custos da prestação, para os Estudos em Memória do Prof. Doutor Paulo Cunha. 

 

32- O mesmo sucede nos casos de execução incompleta, em que o prestador do serviço inicia o seu trabalho mas não chega a terminá-lo e 
não produz, por isso, o resultado a que se vinculou. Também nesses casos, o trabalho realizado assume relevância, para efeitos de determi-

nação da prestação a exigir ao prestador do serviço. 

 

33- Sobre este tema, veja-se XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 2011. 

 

34- Sobre o conceito de actividade, veja-se REBELO, Glória, Do conceito de actividade no Código do Trabalho, in Revista da Ordem dos 
Advogados, Ano de 65, Volume II, Setembro de 2005. 

http://www.trc.pt/
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Assim, facilmente se conclui que a prestação de 

serviços e o interest rate swap são realidades 

distintas. Por um lado, o contrato de interest 

rate swap tem natureza necessariamente onero-

sa e sinalagmática, pelo que, quando muito, 

poderia ser uma espécie dentro do género do 

contrato de prestação de serviços. Acontece, 

porém, que no âmbito de um contrato de inte-

rest rate swap nenhuma das partes se obriga a 

proporcionar à outra um resultado do seu traba-

lho pelo que os objectos são distintos e as reali-

dades não se entrecruzam minimamente. Pelo 

contrário, num contrato de interest rate swap as 

partes acordam previamente na permuta de 

prestações pecuniárias, as quais por definição 

não resultam do trabalho intelectual ou manual 

no sentido referido. Mesmo no limite e desde 

que olhadas numa perspectiva estrita e exclusi-

vamente economicista35, tais prestações não 

poderiam ser mais do que o resultado mediato 

ou indirecto do seu trabalho, quando tivessem 

origem na retribuição de certa actividade. Po-

rém, essa visão não tem suporte nem razão de 

ser no âmbito do quadro dogmático relevante. 

Está claro que as partes de um interest rate 

swap não compram um serviço, nem trocam 

reciprocamente serviços36 porque se limitam a 

trocar prestações cujo objecto não é o resultado 

de uma actividade que se obrigaram a realizar 

perante a contraparte. Pelo contrário, as partes 

de um interest rate swap obrigam-se reciproca-

mente a efectuar pagamentos. O contrato de 

interest rate swap não inclui nem pressupõe 

qualquer actividade ou trabalho, conceitos que, 

sendo inerentes à prestação de serviços, não 

integram, porém, a essência do interest rate 

swap. 

 

Termos em que o contrato de interest rate swap 

não se reconduz à figura jurídica do contrato de 

prestação de serviços37 nem consubstancia uma 

troca ou permuta de serviços.  

 

Note-se que não é inócua esta conclusão, sobre-

tudo no que toca aos efeitos da celebração de 

um contrato deste tipo. A celebração de um 

contrato de prestação de serviços tendo por ob-

jecto uma actividade relativa a valores mobiliá-

rios ou instrumentos financeiros sujeita neces-

sariamente o prestador do serviço ao regime 

legal da intermediação financeira e aos deveres 

de registo, organização, prestação de informa-

ção e outros que lhe estão inerentes38. Diferen-

temente, a celebração de um contrato que, mes-

mo tendo por objecto instrumentos financeiros, 

não assuma a natureza de prestação de serviços 

ou, mais genericamente, não corresponda ne-

cessariamente ao desempenho de actividade 

profissional, não se enquadra no âmbito da in-

termediação financeira pelo que não sujeita 

qualquer das partes ao citado regime, sem pre-

juízo da aplicação de outros preceitos do CdVM 

e da legislação e regulamentação em matéria de 

instrumentos financeiros. 

35- Em termos simples, a definição do contrato de prestação de serviços alude a um resultado no sentido de produto imediato de certa 
actividade e não às eventuais consequências ou resultado mediato do mesmo. Consequentemente, como vimos, a prestação de serviços tem 

como elemento inerente não apenas o resultado da actividade mas também a actividade propriamente dita. 

 
36- Note-se, porém, que pode estar associada à formação do contrato de interest rate swap a prestação de um serviço de investimento, 

nomeadamente um dos previstos no artigo 290.º, n.º 1, a), b) ou c) do CdVM. Veja-se a este respeito VARELA, João de Matos Antunes / 

LIMA, Fernando Andrade Pires de, Código Civil Anotado, Volume II, 3.ª Edição Revista e Actualizada, Coimbra Editora, 1986, pp. 702 e 
703. 

 

37- Também o contrato de seguro não pode, portanto, ser qualificado como um contrato de prestação de serviços, na medida em que dele 
não resulta uma obrigação de uma das partes proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual. 

 

38- Veja-se, sobretudo, os artigos 289.º e seguintes do CdVM. 
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c) Interest rate swap e jogo e aposta 

 

As comparações entre os instrumentos financei-

ros, em geral, e o jogo e aposta justificam-se, 

desde logo e em traços gerais, pelo já referida 

álea e pela natureza pecuniária das prestações, 

elementos que tipicamente estão presente em 

ambos. Ainda assim, é certo que não se confun-

dem a origem histórica, o contexto social e con-

sequentemente o regime jurídico vigente de 

cada uma das realidades39. 

 

O pano de fundo patente no regime do jogo e 

aposta é caracterizado por dois aspectos essen-

ciais: por um lado, a vertente recreativa e ine-

rente função de entretenimento, que justificam a 

sua associação a preocupações de natureza tu-

rística e por outro lado, as preocupações de in-

teresse público que estão na base do modelo de 

concessões em regime de exclusividade. 

 

O jogo e aposta estão regulados em Portugal 

nos artigos 1245.º e ss. do Código Civil e no 

Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro. 

 

O elemento essencial do jogo é a álea que se 

consubstancia no facto de o resultado do jogo 

depender, total ou parcialmente, da sorte. 

 

O artigo 1245.ºdo Código Civil estabelece que 

o jogo e a aposta não são contratos válidos nem 

constituem obrigações civis e que, quando líci-

tos, serão fonte de obrigações naturais. Os arti-

gos 1246.º e 1247.º ressalvam desta regra geral 

o regime aplicável às competições desportivas, 

para os que nelas tomem parte, e o disposto em 

legislação especial relativa a jogo e aposta, res-

pectivamente. É nesta última categoria que se 

enquadra o referido Decreto-Lei n.º 422/89. O 

seu artigo 1.º define como jogos de fortuna ou 

azar aqueles cujo resultado é contingente por 

assentar exclusiva ou fundamentalmente na sor-

te. Em traços muito gerais, o diploma legal 

elenca os tipos de jogos de fortuna ou azar e 

estabelece o regime geral das concessões para 

exploração de jogos de fortuna ou azar, que 

seguem um modelo de protecção concorrencial 

através de contratos de exclusividade que co-

brem regiões geográficas predefinidas. 

 

O referido contexto é substancialmente contras-

tante com o que subjaz ao âmbito do direito dos 

valores mobiliários, que se caracteriza em ter-

mos também gerais por um modelo regulatório 

que supervisiona movimentações de capital, 

deslocado desde os aforradores, por via de in-

termediários, até aos utilizadores, que estão dis-

postos a pagar um preço pela sua utilização por 

acreditarem que têm formas lucrativas de o uti-

lizar e rentabilizar. O direito dos valores mobi-

liários é por isso marcado por preocupações 

como a protecção dos investidores, a qualidade 

da informação, a eficiência, estabilidade e regu-

laridade de funcionamento do mercado, a pre-

venção de riscos e a repressão de comportamen-

tos ilegais40. 

 

Mas mesmo para além do contexto, as realida-

des em causa são também em concreto autono-

mizáveis, desde logo quanto à estrutura e tam-

bém atendendo às finalidades prosseguidas. 

 

Com efeito, a estrutura do interest rate swap 

assenta na já referida ideia de troca ou permuta 

periódica de prestações pecuniárias cujo valor 

ou forma de cálculo são predefinidos. No con-

texto do jogo não existe essa troca ou permuta 

nem o carácter periódico (e em particular o tra-

to sucessivo) das prestações, antes se verifican-

do uma de duas situações: 

39- DUARTE, Rui Pinto, O Jogo e o Direito, Thémis Revista de Direito, Ano II, N.º 3, 2001, pp. 69-93. 
 

40- Veja-se COFFEE JR., John C., Securities Regulation, cit., pp. 2-9. 
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i) A entrega por uma das partes à outra de 

certa quantia pecuniária, cujo retorno 

pela contraparte, total, parcial ou com 

prémio acrescido, está dependente da 

verificação de um certo evento futuro e 

incerto (a título de exemplo, certo cavalo 

vencer uma corrida, ou uma bola lançada 

parar em certa casa de uma roleta); ou 

ii) A realização, por uma ou por ambas as 

partes, de actividade física ou intelectual 

integrada em determinado jogo ou con-

curso e consequente obrigação de uma 

das partes de realizar certa prestação pe-

cuniária ou em espécie, sujeita a condi-

ção suspensiva de verificação de determi-

nado resultado (pense-se nos exemplos 

de um concurso de cultura geral ou de 

participação num jogo de cartas). 

 

No que respeita aos fins prosseguidos, os inte-

rest rate swaps, embora também enquadráveis 

no referido contexto que subjaz aos instrumen-

tos financeiros e valores mobiliários, visam as 

já referidas finalidades específicas de cobertura 

ou redução de risco, especulação ou redução de 

custos de financiamento. 

 

O jogo e a aposta, por outro lado, ainda que 

enquadráveis numa dada perspectiva de especu-

lação, têm inerente a já abordada vertente lúdi-

ca ou recreativa que conceptualmente os afasta 

do contexto típico dos instrumentos financeiros 

e valores mobiliários. 

 

Assim, e em suma, a verdade é que as figuras 

em causa não se confundem por terem contex-

tos, estruturas formais e finalidades distintas. 

2.2 Natureza jurídica e regime 

 

Do que ficou já referido no presente artigo é 

possível retirar algumas conclusões sumárias 

sobre a natureza do contrato de interest rate 

swap. 

 

Como ponto prévio, refira-se, porém, o seguin-

te. É sabido que o conteúdo material do Direito 

dos valores mobiliários41 combina ou interliga 

aspectos de diversos ramos de direito, de natu-

reza pública e privada42. Pense-se no direito 

administrativo (componentes regulatória e ad-

ministrativa associadas à actividade das entida-

des de supervisão), no direito contra-

ordenacional e criminal (poderes sancionatórios 

das autoridades de supervisão no âmbito dos 

crimes e contra-ordenações previstos no 

CdVM), no direito civil e no direito comercial 

que regem a actividade das entidades que são as 

partes nos contratos e instrumentos que consti-

tuem a dinâmica dos valores mobiliários e ins-

trumentos financeiros. 

 

Não constitui surpresa, portanto, que um con-

trato de interest rate swap possa dar origem à 

aplicação de normas e institutos de qualquer 

dos citados ramos do direito. 

 

Ainda a título de consideração prévia, deve sali-

entar-se que a afirmação de que estamos peran-

te figura contratual tem inerente um elemento 

qualificador relevante no âmbito do Direito dos 

valores mobiliários. É que ao qualificarmos os 

interest rate swaps como contratos intencional-

mente os excluímos do conceito distinto de 

operações43, que pressupõe a existência de um 

41- Adoptamos o termo mais frequentemente utilizado e tal como reconhecido legalmente. Não constitui objecto do presente artigo discutir 
a questão de qual a designação mais adequada: Direito dos valores mobiliários ou por outro lado, Direito dos instrumentos financeiros. 

 

42- CÂMARA, Paulo, op. cit., pp. 23 e ss.. 

 

43- ULRICH, Ruy Ennes, Da bolsa e suas operações, 2.ª Edição revista e anotada por Maria Eugénia Mata, David Justino e José Carlos 

Rodrigues da Costa, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp. 393 e ss.; BLANCO, Jose Enrique Cachon, Derecho del Mercado de 
Valores, Tomo II, 1992. 
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mercado44 e é por isso dependente de pressu-

postos e requisitos e gerador de efeitos específi-

cos que não se reduzem aos inerentes a uma 

figura contratual, o que justifica a sua sujeição a 

um regime próprio distinto45. Saliente-se, po-

rém, que nada impede a formação de contratos 

padronizados de swaps, que sejam negociados 

em mercados. 

 

Por outro lado, a figura contratual, sobretudo 

sendo atípica, tem na essência uma margem de 

autonomia das partes na configuração dos seus 

termos precisos, o que é também reforçado pelo 

facto de estes instrumentos serem negociados 

fora de mercado. Tipicamente, os prazos, a fre-

quência das prestações, o valor nocional em que 

assentam e as taxas de referência são aspectos 

determinados em concreto pelas partes de cada 

contrato. 

 

Ainda assim, em geral, enquanto figura contra-

tual e desde logo quanto à estrutura o interest 

rate swap é um contrato atípico, sinalagmático, 

duradouro, oneroso e aleatório46.  

 

O objecto contratual é constituído por presta-

ções recíprocas de natureza pecuniária cujo va-

lor respectivo é calculado com base em pressu-

postos distintos. Daí que, não obstante a nature-

za pecuniária de ambas prestações, alguns auto-

res qualifiquem o interest rate swap como per-

tencente ao género de contratos de troca ou com 

função de troca e, mais especificamente, de per-

muta47. Na realidade, ainda que certeira e de 

grande utilidade para enquadramento e compre-

ensão da figura do interest rate swap, esta qua-

lificação tem pouco interesse prático, uma vez 

que não existe no nosso ordenamento um regi-

me jurídico específico para o contrato de troca, 

que é também atípico no sentido de não estar 

directamente previsto (e regulado) em diploma 

legal48. Ainda a respeito do objecto, deve sali-

entar-se que as prestações em causa são dura-

douras e, mais concretamente, prestações com 

trato sucessivo ou periódicas49, o que tem im-

plicações práticas relevantes, que analisaremos 

mais adiante. 

 

No contexto do ordenamento jurídico Portu-

guês, como ficou visto, o contrato de interest 

rate swap é atípico50, no sentido referido. Ainda 

assim, existem no nosso ordenamento jurídico 

diplomas legais que lhe são aplicáveis e dos 

quais podem portanto retirar-se conclusões a 

respeito de pressupostos, requisitos e efeitos. 

 

Desde logo, o CdVM, que no seu artigo 2.º, n.º 

1, e) e n.º 2 define os swaps como instrumentos 

financeiros51 e, bem assim, estabelece que estes 

estão compreendidos no seu âmbito de aplica-

ção material. 

44- Cf. VEIGA, Alexandre Brandão da, Operações de Bolsa, Volume I, policopiado, pp. 8-9. 
 

45- Em Portugal, veja-se em particular os artigos 207.º e ss. do CdVM. 

 
46- Em sentido diverso, ALMEIDA, António Pereira de, Instrumentos Financeiros: Os Swaps, in Estudos em Homenagem ao Professor 

Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. II, Almedina, 2011. 

 
47- ALMEIDA, Carlos Ferreira de, op. cit., pp. 129, caracteriza a troca por dois elementos essenciais: a bilateralidade de custos e  

benefícios para as partes e a divergência das finalidades típicas de cada uma delas. A permuta é caracterizada, grosso modo, pela troca de 

dois objectos, quando nenhum ou ambos têm natureza monetária. 
 

48- É certo que o artigo 480.º do Código Comercial prevê a figura do contrato de escambo ou troca mercantil. Porém, em termos de regime 

aplicável não mais faz do que remeter para as disposições previstas para a compra e venda comercial. 
 

49- Cf. COSTA, Mário Júlio de Almeida, op. cit., pp. 644-648. 

 
50- Em sentido diverso, por defender um outro conceito de tipicidade, veja-se ALMEIDA, Carlos Ferreira de, op. cit., pp. 20 e ss. 

 

51- Os interest rate swaps são instrumentos financeiros mas não valores mobiliários. Sobre ambos os conceitos ver CÂMARA, Paulo, 
Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, 2009, pp. 227 a 230; FERREIRA, Amadeu, Um Código dos Instrumentos  

Financeiros? Algumas Notas Soltas, in Estudos de Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Volume I, Almedina, 

2011. 
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Por outro lado, o mesmo artigo 2.º, pese  

embora não contenha uma definição de deriva-

do, indirectamente qualifica os swaps como  

derivados52. A mesma qualificação é feita pela 

DMIF53, que de resto serviu de fonte do regime 

do CdVM. 

 

O conceito de instrumentos financeiros abrange 

os relativos a três realidades distintas54: 

i) Valores mobiliários; 

ii) Derivados; 

iii) Instrumentos monetários. 

 

Como já visto, os interest rate swaps estão in-

cluídos na figura dos swaps, um dos tipos de 

derivados, por sua vez espécie de instrumentos 

financeiros. 

 

O interest rate swap autonomiza-se dos demais 

contratos de swaps precisamente pelo objecto 

da troca ou permuta: obrigações pecuniárias 

relativas a taxas de juros ou, mais precisamente, 

fluxos financeiros associados a obrigações de 

pagamento de juros. Deve salientar-se, porém, 

que as obrigações de pagamento de juros são 

determinadas de forma autónoma, ou seja, sem 

referência a obrigações de pagamento de capital 

e tendo como referência um valor meramente 

nocional determinado pelas partes. Quer isto 

dizer que os interest rate swaps são figuras con-

tratuais autónomas e não necessariamente com-

plementares a um contrato de mútuo ou outro 

tipo de financiamento, o que pode assumir rele-

vância nomeadamente em sede de interpreta-

ção, validade e execução contratual55. Por outro 

lado, no âmbito de um interest rate swap não 

tem lugar o pagamento de prestações de capital, 

ao contrário do que sucede nomeadamente num 

contrato de mútuo. 

 

Ainda assim, é típico, ainda que não essencial, 

que o contrato de interest rate swap esteja na 

prática associado ou surja na sequência da cele-

bração, por uma ou ambas as partes, respectiva-

mente, de um contrato de mútuo ou de outro 

tipo de instrumento de financiamento (pense-se 

numa emissão de obrigações com taxa de juro 

variável), sendo então utilizado para redução do 

risco de variação desfavorável de taxas de juro. 

 

Um outro aspecto que merece atenção na figura 

do interest rate swap tem que ver com o objec-

to do contrato. Vimos já que as prestações     

pecuniárias abrangidas por um interest rate 

swap são prestações duradouras em sentido  

amplo56, dado que se distendem no tempo e, em 

52- O artigo 2.º, n.º 1, e) estabelece que o CdVM regula “(…)os swaps (…) e quaisquer outros contratos derivados (…)”. 
 

53- Cf. Anexo I, Secção C da DMIF. 

 
54- É certo que o artigo do CdVM estabelece que os títulos I (“Disposições Gerais”), VII (“Supervisão e regulação”) e VIII (“Crimes e 

ilícitos de mera ordenação social”) do CdVM se aplicam a contratos de seguro ligados a fundos de investimento (“unit linked”) e a  

contratos de adesão individual a fundos de pensões abertos, pelo que estas duas figuras ficam sujeitas a parte significativa do regime  
aplicável aos instrumentos financeiros. Neste sentido, veja-se CÂMARA, Paulo, op. cit., pp. 215-221. Porém, a verdade é que nenhuma das 

referidas figuras está compreendida no conceito de instrumento financeiro. 

 
55- Assim, é de excluir a aplicação aos interest rate swaps da figura doutrinal dos contratos mistos, mesmo quando uma das partes celebre 

o contrato de interest rate swap na sequência de um contrato de mútuo em relação ao qual pretende mitigar o risco de variação de taxas de 

juro. Quando muito, poderá defender-se a existência de fundamento para coligação de contrato de interest rate swap em contrato de mútuo, 
desde que se verifique existir vínculo funcional. Veja-se COSTA, Mário Júlio de Almeida, op. cit., pp. 337 e ss.. 

 

56- As prestações duradouras subdividem-se em dois tipos: aquelas em que existe apenas uma prestação, que é prolongada no tempo e 

aquelas que integram diversas prestações, a realizar periodicamente. As primeiras por sua vez integram duas categorias: as prestações 

fraccionadas ou divididas, em que a prestação, única, é dividida ou fraccionada durante certo período de tempo e as continuativas ou de 

execução continuada, que se traduzem numa actividade ou conduta única que se prolonga no tempo. Veja-se COSTA, Mário Júlio de Al-
meida, op. cit., pp. 643 e ss.. 
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particular, prestações com trato sucessivo ou 

periódicas57, o que significa que o objecto con-

tratual é composto por diversas prestações, a 

realizar em princípio de forma periódica regu-

lar, que derivam de uma só relação obrigacional 

(mais precisamente, contratual). Consequente-

mente, um contrato de interest rate swap, por 

definição, é um contrato a prazo, cujo cumpri-

mento não coincide com temporalmente com a 

assunção das obrigações pelas partes. 

 

Este aspecto assume relevância sob duas pers-

pectivas distintas. 

 

Desde logo, de um ponto de vista negocial, sig-

nifica essencialmente que existe um maior risco 

para as partes do contrato, tendo em conta que a 

extensão temporal é acompanhada da potencial 

insuficiência patrimonial futura da contraparte 

para cumprir as prestações pecuniárias devidas, 

sobretudo quando não existem garantias ou 

meios de conservação patrimonial. A ideia é 

simples: quando a execução de um contrato se 

prolonga no tempo, prolonga-se também o risco 

de incumprimento. De um outro ponto de vista, 

quando as partes contratam bens (mais precisa-

mente, prestações pecuniárias) aos quais não 

vão aceder de imediato assumem o risco ineren-

te à possibilidade de a contraparte não dispor 

deles no momento em que forem devidos. 

 

Mas também sob um ponto de vista estritamen-

te jurídico, há consequências relevantes58 da 

natureza periódica das prestações inerentes aos 

interest rate swaps. Destacamos as seguintes no 

âmbito do direito civil. 

 

Desde logo, atenta a natureza plural e periódica 

das prestações que constituem o objecto do con-

trato coloca-se a questão de saber se as mesmas 

consubstanciam uma única obrigação, cujo 

cumprimento é fraccionado (como acontece, 

nomeadamente, no contrato de um contrato de 

compra e venda a prestações), ou diversas obri-

gações, ainda que todas oriundas da mesma 

fonte contratual (como sucede, a título de 

exemplo, por via de um contrato de arrenda-

mento). Parece-nos claro que estamos perante a 

segunda hipótese, em linha com o supra referi-

do acerca da qualificação das prestações como 

sendo de trato sucessivo ou periódicas (em sen-

tido restrito), o que implica que cada uma das 

prestações pecuniárias é autónoma e apenas se 

torna devida na data de pagamento definida 

contratualmente e não na data de celebração do 

contrato de interest rate swap. Em resultado do 

exposto, não será aplicável a um contrato de 

interest rate swap o regime do incumprimento 

culposo previsto no artigo 781.º do Código Ci-

vil, segundo o qual, no âmbito de uma dívida 

liquidável em prestações, a falta de pagamento 

de uma prestação importa o vencimento de to-

das. É que num contrato de interest rate swap 

não estão em causa diversas prestações de  

uma mesma dívida mas sim diversas  

dívidas distintas relativas a períodos temporais 

específicos e também distintos, não obstante 

serem todas oriundas da mesma fonte59. Assim, 

em caso de incumprimento culposo de uma das 

prestações de um interest rate swap a contra-

parte não poderá exigir senão a prestação em 

falta. 

 

Um outro aspecto relevante tem que ver com a 

aplicação do regime da impossibilidade não 

culposa da prestação, previsto no artigo 793.º 

do Código Civil. Em geral, estabelece o referi-

do preceito que, em caso de impossibilidade 

57- Na terminologia do mercado de capitais, no mais amplo sentido, e apesar de não constituir uma operação, pode dizer-se que o interest 
rate swap é um contrato a prazo (integrando o “forward market”), em que as partes negoceiam activos para entrega futura, por oposição 

aos contratos que se situam no mercado a contado (“spot market”) em que as partes negoceiam activos que são entregues de imediato.  

 
58- Quanto à maioria das consequências referidas, veja-se COSTA, Mário Júlio de Almeida, op. cit., pp. 646-648. 

 

59- Cf. VARELA, João de Matos Antunes / LIMA, Fernando Andrade Pires de, op. cit., pp. 32 e 33. 
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parcial e não culposa de uma prestação, o deve-

dor pode exonerar-se mediante a prestação do 

que for possível, sendo também proporcional-

mente reduzida a prestação da contraparte. 

 

Num contrato de prestações periódicas, este 

regime traduz-se em termos práticos na possibi-

lidade de uma das partes se ver livre do dever 

de cumprir certa prestação periódica quando a 

outra parte se vê impossibilitada de cumprir a 

prestação respectiva. Assim, se uma das obriga-

ções pecuniárias devidas por uma das partes de 

um interest rate swap se tornar impossível por 

causa que não lhe é imputável (pense-se no ca-

so de desastre natural que gere avaria grave nos 

sistemas de pagamentos) a contraparte não esta-

rá obrigada a realizar a contraprestação respec-

tiva. 

 

Acresce um outro aspecto, relativo ao regime 

da resolução do contrato, previsto no artigo 

434.º do Código Civil. O regime geral, previsto 

no n.º 1 do preceito, é o de que a resolução tem 

efeitos retroactivos, salvo se a retroactividade 

contrariar a vontade das partes ou a finalidade 

da resolução. O n.º 2 do referido preceito esta-

belece, porém, que nos contratos de execução 

continuada ou periódica a resolução não abran-

ge as prestações já efectuadas, excepto se entre 

estas e a causa de resolução existir um vínculo 

que legitime a resolução de todas elas. No caso 

específico de um contrato de interest rate swap, 

em caso de resolução do contrato as prestações 

já recebidas pelas partes não terão de ser resti-

tuídas, uma vez que cada uma das prestações 

periódicas é autónoma e devida por relação a 

um certo período de tempo ao qual está ligada 

(tipicamente, um mês ou conjunto de meses), 

pelo que os efeitos retroactivos da resolução 

estão assim prejudicados. 

Também para efeitos de prescrição assume rele-

vância o facto de as prestações do interest rate 

swap terem natureza periódica, nos termos do 

artigo 307.º do Código Civil. Segundo este pre-

ceito, a prescrição do direito unitário do credor 

começa a correr desde a exigibilidade da pri-

meira prestação que não for paga, pelo que a 

obrigação pode manter-se ainda que tenham já 

prescrito algumas das prestações abrangidas 

pelo contrato. 

 

Por outro lado, aplica-se ao interest rate swap o 

regime das presunções de cumprimento, cons-

tante do artigo 786.º, n.º 2 do Código Civil, se-

gundo o qual, num contrato de prestações perió-

dicas, quando o credor dá quitação, sem reser-

va, de uma dessas prestações, presumem-se rea-

lizadas as prestações anteriores. A presunção é 

naturalmente ilidível, nos termos do artigo 

350.º, n.º 2 do Código Civil. 

 

Acresce que, nos termos do artigo 943.º do Có-

digo Civil, uma doação que tiver por objecto 

prestações periódicas extingue-se por morte do 

doador. Assim, se por hipótese uma das partes 

de um contrato de interest rate swap doar a um 

terceiro os créditos de que é titular nos termos 

do contrato, a doação extinguir-se-á com a mor-

te do doador, sendo depois aplicáveis as normas 

de direito das sucessões para aferir quem lhe 

sucederá como credor, no caso de se manter o 

contrato. É certo que na grande maioria dos 

casos esta disposição será irrelevante pela típica 

natureza societária dos sujeitos de um contrato 

de interest rate swap. Porém, não é de excluir 

totalmente a sua aplicação. 

 

Ainda como consequência da natureza pecuniá-

ria e recíproca das prestações de um interest 

rate swap torna-se possível a sua extinção, total 
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ou parcial, por compensação, por aplicação do 

regime previsto nos artigos 847.º e seguintes do 

Código Civil. 

 

Processualmente, a natureza periódica das pres-

tações pode também assumir relevância em ca-

so de incumprimento de uma das prestações 

devidas. Nesse caso, estabelece o artigo 472.º 

do Código de Processo Civil que se o devedor 

deixar de pagar alguma das prestações periódi-

cas, pode o credor apresentar petição para apre-

sentar no pedido e na condenação tanto as pres-

tações já vencidas como as que se vencerem 

enquanto subsistir a obrigação. Ou seja, pode o 

credor pedir e esperar obter a condenação do 

devedor a pagar as prestações futuras à medida 

que elas se forem vencendo. 

 

Também no âmbito do direito das contra-

ordenações, e em particular no contexto  

dos tipos contra-ordenacionais previstos no 

CdVM60, a natureza periódica e o trato sucessi-

vo das prestações de um interest rate swap po-

de assumir relevância. Pense-se na hipótese da 

prática de diversos actos infraccionais típicos 

por um intermediário financeiro no âmbito e 

durante a vigência de um contrato de interest 

rate swap (como sejam a prática de actos que 

consubstanciem a prática de uma ou várias in-

fracções de intermediação excessiva ou o exer-

cício de intermediação financeira não autoriza-

da). A esse respeito, colocar-se-á entre outras a 

questão do enquadramento da consumação  

desses actos de um ponto de vista de direito 

criminal61, em particular, como infracção habi-

tual ou continuada ou diferentemente como  

actos típicos integradores de diversas infracções 

autónomas, o que terá consequências, designa-

damente para efeitos de determinação da medi-

da da pena e possível prescrição do procedi-

mento. 

 

Ainda a respeito do cumprimento, e também 

como consequência da natureza das prestações, 

refira-se que os interest rate swaps são objecto 

de liquidação financeira, tipicamente através do 

pagamento/transferência da diferença entre o 

valor das prestações recíprocas em causa, extin-

guindo-se no remanescente por referência à já 

aludida compensação, pelo que, por definição, 

não existe qualquer liquidação física62. 

 

No que respeita à estrutura subjectiva, esta pode 

apresentar essencialmente duas variantes: 

i) Duas partes que contratam directamente 

e se obrigam, reciprocamente, a realizar 

as prestações pecuniárias relativas a pa-

gamento de juros; 

ii) Duas partes intermediadas por um inter-

mediário financeiro. Neste caso, cada 

uma das partes celebra um contrato de 

interest rate swap com o intermediário 

financeiro, perante o qual se obriga a rea-

lizar as ditas prestações. O intermediário 

financeiro, por seu turno, “casa” as obri-

gações das partes em causa e é remunera-

do através de um prémio (“spread”) que 

constitui a diferença entre as prestações 

que recebe e as que atribui a cada uma 

das partes. Em rigor podem estar em cau-

sa mais do que duas partes, dependendo 

dos montantes envolvidos nas prestações 

em causa. 

60- Sobre o tema, veja-se VEIGA, Alexandre Brandão da, A construção dos tipos contra-ordenacionais no novo código de valores  
mobiliários; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, Crimes e Contra-Ordenações no Novo Código dos Valores Mobiliários, ambos in 

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n.º 7, Edição Especial Sobre o Código dos Valores Mobiliários, Abril de 2000. 

 
61- Aplicável subsidiariamente, cf. artigo 32.º do Regime Geral das Contra-Ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de 

Outubro, objecto de sucessivas alterações, a última das quais por via do Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro, por sua vez  

aplicável ex vi do artigo 407.º do CdVM. 
 

62- Alguns instrumentos financeiros derivados serão objecto de liquidação física. O exemplo mais óbvio é o de contratos de futuros  

relativos a matérias-primas ou outras mercadorias. 
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A distinção assume relevância apenas no caso 

de, no contexto da sub-hipótese (i), nenhuma 

das partes ser um intermediário financeiro.     

Caso contrário, as realidades acabam por ser 

semelhantes, distinguindo-se meramente por a 

sub-hipótese (ii) reunir duas ou mais situações 

do tipo das referidas na sub-hipótese (i). 

 

Na sub-hipótese (ii), estaremos sempre no     

âmbito e perante um serviço de intermediação 

financeira63. Na sub-hipótese (i), pode ou não 

verificar-se uma situação de intermediação fi-

nanceira, consoante a natureza e posição de ca-

da um dos sujeitos do contrato em causa. Por 

outras palavras, se pelo menos um dos sujeitos 

for um intermediário financeiro, actuando de 

forma profissional, a situação será também qua-

lificável como negociação por conta própria e 

consequentemente como serviço e actividade de 

investimento em instrumentos financeiros pelo 

que, como tal, será uma actividade de interme-

diação financeira. Se nenhum dos sujeitos for 

um intermediário financeiro, o contrato não 

consubstanciará uma situação de intermediação 

financeira. 

 

São inúmeras as consequências da qualificação 

dos interest rate swaps como instrumentos fi-

nanceiros, mas assume naturalmente destaque a 

sua sujeição ao CdVM e demais legislação 

complementar e aos regulamentos emitidos pela 

CMVM a respeito de instrumentos financeiros.  

 

Desde logo, destaca-se a sujeição aos poderes 

de supervisão e regulação por parte da CMVM, 

enquanto entidade administrativa competente 

nos termos do CdVM e do seu Estatuto. A su-

jeição ao regime da qualidade da informação, 

constante essencialmente dos artigos 7.º e 289.º 

do CdVM é também relevante (pense-se sobre-

tudo nas hipóteses de publicidade ou recomen-

dações de investimento ou de informação a 

prestar à CMVM ou ao mercado nos termos 

legais). Neste último caso, pode também assu-

mir relevância o regime da divulgação de infor-

mação privilegiada relativa a emitentes, de 

acordo com os artigos 248.º e seguintes do 

CdVM (como sucederia na hipótese de um emi-

tente sofrer perdas significativas a respeito da 

celebração de um ou mais contratos de swaps, 

incluindo de interest rate swap). 

 

Em particular, quando enquadrados no âmbito 

do exercício de actividade profissional de inter-

mediário financeiro64, assume relevância a apli-

cação das já referidas regras relativas à interme-

diação financeira, constantes sobretudo dos arti-

gos 289.º e seguintes do CdVM e do Regula-

mento da CMVM n.º 2/200765. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

O interest rate swap é um instrumento financei-

ro derivado de natureza contratual cujos traços 

essenciais derivam de dois aspectos. 

 

Por um lado, a natureza funcional das presta-

ções pecuniárias, recíprocas e calculadas com 

base em pressupostos diferentes, o que constitui 

no fundo uma permuta de prestações pecuniá-

rias. Inerente a esta ideia está o conceito de par-

tilha de risco, cujo balanço concreto será deter-

minado em face da evolução futura das taxas de 

juro variáveis em causa.  

 

Por outro lado, a vertente temporal: tendo por 

objecto a permuta de prestações periódicas de 

trato sucessivo, a execução do interest rate 

63- Cf. artigos 289.º, n.º 1, a) e 290.º, n.º 1, e) do CdVM. 
 

64- Veja-se VEIGA, Alexandre Brandão da, A Profissionalidade na Intermediação Financeira, in Cadernos do Mercado de Valores  

Mobiliários, n.º 10, Abril de 2001.  
 

65- Republicado pelo Regulamento da CMVM n.º 3/20  
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swap perdura no tempo, com o qual cada pres-

tação tem uma relação intrínseca, o que tem 

diversas implicações negociais e legais. 

 

São também dois os principais riscos inerentes 

a esta figura: desde logo, o de variação desfavo-

rável das taxas de juro e consequente evolução 

desfavorável do saldo entre as prestações a re-

ceber e as que são devidas nos termos do con-

trato (a álea subjacente); por outro lado, o de 

insuficiência económica futura da contraparte, 

que pode ser minorado por duas vias: a consti-

tuição de garantias especiais e a instituição de 

uma entidade de liquidação e compensação. 

 

As vantagens são variadas, mas merece desta-

que a natureza instrumental do interest rate 

swap no sentido de permitir a adaptação de ins-

trumentos autónomos de financiamento, de mo-

do a melhor assegurar as necessidades específi-

cas das entidades financiadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora os primeiros contratos de swap tenham 

surgido no último quartel do século XX, só ago-

ra os tribunais portugueses tiveram oportunida-

de de se debruçar sobre eles, o que é compreen-

sível: em primeiro lugar, porque não se trata de 

contratos com origem em Portugal e, em segun-

do lugar, porque se trata de um tipo de contra-

tos que surgiu no seio das grandes elites finan-

ceiras mundiais, normalmente avessas à litigân-

cia em tribunal. De resto, só a partir do momen-

to em que se começou a observar um certo fe-

nómeno de “popularização” dos contratos de 

swap, e em particular do swap de taxa juro, é 

que este deixou de ser um “contrato feliz” 1: os 

problemas começam agora a surgir e os tribu-

nais são chamados a intervir, um pouco por to-

da a parte2. Momentaneamente ultrapassados 

pela imaginação da engenharia financeira, os 

Juristas têm agora a oportunidade de desempe-

nhar um papel preponderante nestas matérias e 

de, como sempre, resolver os problemas, apon-

tando soluções e identificando limites. 

 

Assim, no ordenamento jurídico português, 

existem já, pelo menos, quatro decisões de tri-

bunais superiores sobre swaps de taxa de juro: 

três do Tribunal da Relação de Lisboa e uma 

outra do Tribunal da Relação de Guimarães. 

 

O presente texto focar-se-á apenas em duas das 

decisões (as primeiras) do Tribunal da Relação 

de Lisboa. Não concordamos, adiante-se desde 

já, com as fundamentações destes acórdãos, 

pelo que nos propomos empreender, aqui, um 

esforço de análise crítica das mesmas, num ca-

minho que terá de começar necessariamente por 

compreender, ainda que brevemente e de um 

ponto de vista económico, o que é um swap de 

taxa de juro. 

SWAP DE TAXA DE JURO: A PRIMEIRA JURISPRUDÊNCIA 
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* Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 
 

1- SaA expressão, alusiva precisamente ao facto de estes contratos não serem, à época, objeto de quaisquer litígios, é de MARIA CLARA 

CALHEIROS, O Contrato de Swap, Coimbra, Coimbra Editora, 2000. 

 

2- A título meramente exemplificativo:  

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-22/deutsche-bank-loses-german-top-court-case-over-spread-ladder-swap-sales.html  

[consultado em 04-2013], 

http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Business/UK-US-banks-take-sue-Italian-city-councils-over-swap-fraud_311572991256.html 

[consultado em 04-2013], 

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-17/robert-citron-jailed-after-orange-county-bankruptcy-dies-at87.html  

[consultado em 04-2013], 

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-17/deutsche-bank-derivative-helped-monte-paschi-mask-losses.html  

[consultado em 04-2013].  

 

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-22/deutsche-bank-loses-german-top-court-case-over-spread-ladder-swap-sales.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Business/UK-US-banks-take-sue-Italian-city-councils-over-swap-fraud_311572991256.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-17/robert-citron-jailed-after-orange-county-bankruptcy-dies-at-87.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-17/deutsche-bank-derivative-helped-monte-paschi-mask-losses.html
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I. O QUE É UM SWAP DE TAXA DE JURO? 

 

1. Instrumento muito útil na vida das empresas, 

o swap (“troca” ou “permuta”, traduzido à letra 

do inglês) de taxa de juro é, muito simplesmen-

te, uma troca de fluxos financeiros.3 Por exem-

plo, a empresa AA contraiu um empréstimo 

junto do Banco X, sendo que a taxa de juro a 

pagar é uma taxa flutuante, porque, por hipóte-

se, está indexada à Euribor; por variadas razões, 

a empresa AA pode estar interessada em fixar  

essa taxa de juro, ou seja, em vez de pagar uma 

taxa de juro flutuante, passar a pagar uma taxa 

de juro fixa; celebrará então com o Banco Y um 

swap de taxa de juro (“interest rate swap”), nos 

termos do qual o Banco Y concordará, porven-

tura em troca de uma comissão, em pagar a taxa 

flutuante que AA deve ao Banco X, passando 

AA a pagar ao Banco Y uma taxa fixa. Eis um 

exemplo de uma troca de fluxos financeiros 

relativamente simples.4 

 

2. Pode dizer-se que o contrato de swap de taxa 

de juro consiste num “acordo de pagamento 

recíproco de juros baseados em diferentes índi-

ces, ou de taxa variável / taxa fixa, por certo 

período de tempo. Os fluxos de pagamento são 

ambos efetuados na mesma moeda, sendo o 

cálculo do montante dos juros realizado a par-

tir de um dado valor de capital subjacente, que 

não chega a ser trocado.”5 

Assim, neste contrato, as quantias de dinheiro 

trocadas encontram-se expressas na mesma di-

visa (na mesma moeda) e referem-se apenas aos 

juros que se vão vencendo, os quais são calcula-

dos através da aplicação de uma taxa sobre um 

capital meramente hipotético. Isto é, não há 

troca de capital: a importância que subjaz ao 

contrato é uma importância nominal, é um valor 

nocional.6  

 

Avancemos, para melhor compreensão, com 

uma hipótese ilustrativa.7 Suponha-se então que 

a empresa AA contraiu, há algum tempo, um 

empréstimo a uma taxa fixa de 10% (porque, 

por exemplo, o seu credit rating não lhe permi-

tiu negociar uma taxa melhor) e que, atualmen-

te, as taxas de juro estão a descer, situando-se a 

taxa de juro de mercado nos 9%. A empresa 

AA está convicta de que as taxas de juro vão 

descer ainda mais, pelo que gostaria de trocar 

esta taxa de juro fixa, por uma taxa variável, 

num eventual refinanciamento. Mas, natural-

mente, a resolução antecipada do contrato de 

empréstimo teria por consequência o pagamen-

to de um prémio elevado. AA está, pois, 

“presa” a este contrato. Por outro lado, supo-

nhamos que uma segunda empresa – a empresa 

BB – contraiu também um empréstimo, mas a 

uma taxa variável, e ao contrário de AA, prevê 

que as taxas de juro vão subir. Por conseguinte, 

BB gostaria de trocar a sua taxa de juro  

3- ALASTAIR HUDSON, The Law on Financial Derivatives, 2nd edition, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 34.  
 

4- Idem, ibidem. 

 
5- Cfr. MARIA CLARA CALHEIROS, O Contrato de Swap, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 39.  

 

6- Cfr. SCHUYLER K. HENDERSON, Henderson on Derivatives, 2nd edition, London, LexisNexis, 2010, p. 45, todavia o Autor escreve o 
seguinte: “The notional amount on an interest rate swap is not paid, although it conceptually can be analysed as exchanged on the  

effective date and reexchanged on the termination date on a netted basis (that is, with no atual payment, since the amounts are precisely 

the same)”. Ou seja, ficciona-se uma troca, porventura com o intuito de posteriormente pôr em causa a natureza diferencial do contrato. 
Porque se trata, precisamente, de uma ficção, cremos que não é suficiente para aquele desiderato. Sobre a natureza diferencial do contrato 

de swap, vide II, 6.1. e 6.2. infra. 

 
7- Utilizaremos o exemplo dado por MARIA CLARA CALHEIROS, O Contrato de Swap, cit., p. 39 que é o mesmo utilizado por P. GORIS, The 

Legal Aspects of Swaps: an Analysis Based on Economic Substance, Graham & Trotman Limited, Kluwer Academic Publishers Group, 

1994.  
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variável por uma fixa. Assim, AA e BB teriam 

todo o interesse em celebrar um contrato de 

swap de taxa de juro, se os montantes que têm 

em dívida forem equivalentes ou, pelo menos, 

quase equivalentes. Nos termos desse contrato, 

AA e BB trocariam as taxas de juro entre si. A 

empresa AA assumiria a obrigação de pagar a 

taxa variável a que a BB está adstrita e, em con-

trapartida, esta comprometer-se-ia a pagar a AA 

uma taxa fixa de 9% (taxa de juro de mercado, 

à data da celebração do swap).  

SWAP DE TAXA DE JURO: A PRIMEIRA JURISPRUDÊNCIA : 31 

Figura 1  

O contrato revelar-se-ia vantajoso para quem 

tivesse acertado na previsão do comportamento 

das taxas de juro. A determinação dos montan-

tes que cada uma das empresas deve, em cada 

momento, à outra far-se-á por via da multiplica-

ção da taxa de juro que cada uma assumiu nos 

termos do contrato pelo valor nocional 

(hipotético ou virtual) do contrato (o qual seria, 

em princípio, equivalente ou quase equivalente 

aos montantes em dívida pelas empresas). O 

swap de taxa de juro é, por natureza, um contra-

to de liquidação financeira, quer dizer, as partes 

só entregam uma à outra dinheiro. Note-se tam-

bém que, na verdade, em cada momento, só 

uma das partes deve à outra: aquela que tiver 

falhado na previsão do comportamento da taxa 

de juro variável. Com feito, se, por exemplo, a 

taxa variável estiver nos 8%, então AA tem a 

pagar 8% e BB tem a pagar 9% (sobre o mesmo 

montante nocional). Ou seja, a única transferên-

cia de dinheiro que irá ocorrer será de BB para 

AA, sendo o montante dessa transferência o 

diferencial entre a obrigação de uma e de outra: 

isto é, 1%. BB pagará a AA 1%, se no momen-

to contratualmente estipulado para os pagamen-

tos, a taxa de juro variável estiver nos 8%. 

 

No entanto, compreensivelmente, não é fácil, 

para uma empresa, encontrar no mercado uma 

contraparte com uma posição financeira simé-

trica. É aqui que entram as instituições financei-

ras – os bancos. Efetivamente, a atividade do 

banco no âmbito do swap começou por ser a de 

mero mediador (broker), isto é, simplesmente, 

o banco limitava-se, em troca de uma comissão, 

a tentar encontrar um parceiro de swap para um 

seu cliente (ou seja, limitava-se a fazer o cha-

mado “match” ou “acasalamento” de duas posi-

ções simétricas). Mas esta atividade rapidamen-

te evoluiu para uma atividade de intermediação, 

onde o banco verdadeiramente se interpõe entre 

as duas partes (que nem sequer se chegam a 
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Figura 2  

conhecer). Assim, em troca de uma comissão 

ou de uma margem dos fluxos financeiros     

trocados, o banco passa não só a fazer o match 

entre duas partes interessadas no swap, como 

também passa a ser a contraparte de cada uma, 

coisa que lhes traz uma vantagem importante: é 

o banco quem assume o risco de crédito, isto é, 

o risco de a contraparte não pagar.  

Com efeito, os bancos só estavam, inicialmente, 

dispostos a agir como contraparte pura, se sou-

bessem de antemão que, num certo período de 

tempo, entrariam num swap exatamente simé-

trico. No entanto, com a liquidez que se foi ge-

rando no mercado de swaps, os bancos passa-

ram a ter também posições abertas, isto é, pas-

saram a celebrar swaps sem se preocuparem em 

encontrar rapidamente uma contraparte simétri-

ca. Passaram, pois, de market-takers a market-

makers.8 

Mas a verdade é que a estrutura do mercado de 

swaps, na qual as instituições bancárias desem-

penham um papel central, se foi complexifican-

do: há muito que deixou de ser necessário, para 

os bancos, encontrar uma posição exatamente 

simétrica: os swaps decompõem-se hoje, de um 

ponto de vista económico, num “mosaico de 

relações cruzadas”9, em que um swap entre, por 

exemplo, AA e um banco é, por este último, 

mitigado em termos de risco não apenas  

com um segundo contrato de swap, simétrico 

8- Cfr. PAUL GORIS, The Legal Aspects of Swaps…, cit., p. 143 e 144. 
 

9- A expressão é de Maria Clara Calheiros, O Contrato de Swap, cit., p. 59, embora a utilize em contexto diferente do nosso.  
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relativamente ao primeiro, mas com vários con-

tratos de swap, os quais, considerados na sua 

globalidade, correspondem a uma posição simé-

trica à que o banco tem perante AA. 

 

II. HABEMUS JURISPRUDÊNCIA 

 

1. Que se saiba, a primeira decisão de um tribu-

nal superior, em Portugal, sobre o contrato de 

swap de taxa de juro, foi a proferida pelo Tribu-

nal da Relação de Lisboa em 17 de fevereiro de 

2011.10 Mais de um ano depois, o mesmo       

Tribunal da Relação de Lisboa proferiu outra 

decisão11, estando esta relacionada com a pri-

meira, já que o caso era exatamente o mesmo: 

com efeito, no primeiro acórdão referido está 

em causa recurso de providência cautelar e, no 

segundo, recurso da ação principal. 

 

Assim, o primeiro acórdão refere-se a um recur-

so de uma decisão que deferira uma providência 

cautelar, requerida por uma certa empresa con-

tra um banco de quem era cliente. Em suma, a 

requerente pedia ao tribunal que determinasse 

ao banco “a suspensão imediata do débito dos 

fluxos [financeiros] no âmbito de um contrato 

de swap de taxa juro” entre eles (requerente e 

requerido) celebrado, na medida em que, na 

formação do contrato, o banco teria violado os 

seus deveres legais de informação, o que, por 

sua vez, teria levado a que a requerente tivesse 

celebrado um contrato cujo conteúdo, na verda-

de, desconhecia. O segundo acórdão, por seu 

turno, refere-se ao recurso da ação principal. 

Nela, a empresa-Autora pedia que o contrato de 

swap de taxa de juro fosse declarado nulo, com 

a consequente restituição das partes à situação 

em que se encontravam antes da celebração 

daquele. Em primeira instância, a ação foi jul-

gada improcedente, pelo que a Autora interpôs 

recurso.  

 

O factualismo subjacente a ambas as decisões 

pode ser resumido da forma seguinte. A Autora 

é uma certa empresa (chamemos-lhe a “A&B, 

Lda.”), cujo quadro do pessoal era composto 

por três pessoas (o gerente, o motorista e uma 

escriturária; a contabilidade encontrava-se con-

fiada a um técnico oficial de contas) e que atua-

va principalmente no ramo imobiliário, tendo, 

em 2007, uma passivo bancário (i.e., dívidas a 

bancos) de aproximadamente € 6 milhões. As 

taxas de juro dos respetivos mútuos bancários 

situavam-se entre a Euribor a 6 meses mais 2% 

de spread e a Euribor a 6 meses mais 4%. A 

A&B não se encontrava em situação de incum-

primento em nenhum dos mútuos bancários.  

 

Assim, nos anos de 2007, 2008 e 2009, o resul-

tado líquido da atividade da A&B apresentou 

valores negativos: respetivamente, - €95.500, -

€1.052.000 e - €49.200. 

 

Com vista à reestruturação do seu passivo, a 

A&B celebrou com certo banco (chamemos-lhe 

“Banco X”) um contrato de abertura de crédito 

em conta corrente com um limite de 

€ 400.000,00. Este contrato tinha como garantia 

constituída a favor do banco, um depósito do 

sócio gerente da A&B no valor de 

€ 200.000,00.  

 

O Banco X veio depois propor à A&B que 

subscrevesse um produto financeiro designado 

“Contrato de Permuta de Taxa de Juro” (ou In-

terest Rate Swap), um produto de topo, só subs-

crito por uma minoria de clientes especiais es-

colhidos pelo Banco, entre os quais a A&B, e 

10- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17-02-2011, proc. n.º 2408/10.4TVLSB-B.L.1-8, Luís Correia de Mendonça (Relator), 

disponível em www.dgsi.pt [consultado em 05-2013]. 

 

11- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25-09-2012, proc. n.º 2408/10.4TVLSB-B.L.1-7, Luís Espírito Santo (Relator),  

disponível em www.dgsi.pt [consultado em 05-2013].  
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que permitia fixar as taxas de juro da sua dívi-

da.  

 

Em maio de 2007, o Banco X e a A&B, Lda. 

vieram, com efeito, a celebrar um contrato de 

swap de taxa de juro. Este foi resolvido por 

acordo e substituído por um outro, assinado em 

julho de 2007. Também este foi resolvido por 

acordo e substituído por um terceiro contrato de 

swap, este assinado em março de 2008.  

 

Todos os três contratos assentavam num valor 

nocional (ou seja, um valor que nunca chega a 

ser trocado, servindo apenas de referência e de 

base para a determinação das obrigações que 

para as partes irão emergir por via do contrato) 

de € 6 milhões, isto é, aproximadamente o total 

do passivo bancário da A&B.  

 

2. Concentremos a nossa análise no segundo 

contrato, o qual é, parece-nos, o de estrutura 

mais simples, sendo que as conclusões a que se 

chegarão seriam as mesmas a que se chegaria 

por via da análise de qualquer um dos contratos.  

O esquema de pagamentos subjacente ao segun-

do contrato pode ser representado graficamente 

nos termos da Figura 3. 

 

Banco Eur.3m. 

EURIBOR 
(3 m.) 

      

2,50 % 5,25 %   

      

Cliente 

EUR.3m. + 2,89 EUR.3m. – 0,20 EUR.3m. + 2,89 

↓ ↓ ↓ 

Perda p/ o cliente Ganho p/ o cliente Perda p/ o cliente 

Figura 3 

Assim, nos termos deste contrato, no momento 

contratualmente estipulado para se proceder a 

pagamentos, gera-se apenas uma obrigação de 

pagar para apenas uma das partes, cujo montan-

te irá corresponder à diferença entre os valores 

de referência de cada uma: aquela que, naquele 

momento, tiver o valor de referência mais alto, 

paga a diferença. 

 

Ora, segundo o contrato, para o banco, o valor 

de referência é sempre a taxa Euribor (a 3 me-

ses) sobre o montante nocional do contrato 

(portanto, Euribor x € 6 milhões). 

 

Quanto ao cliente, o seu valor de referência de-

pende do intervalo onde a Euribor (a 3 meses) 

se situe. Se a Euribor se mantiver dentro do in-

tervalo [2,50%; 5,25%], o valor de referência 

do cliente é a Euribor bonificada em 0,20, sobre 

o montante nocional, isto é, corresponde ao va-

lor da Euribor, deduzido de 0,20, multiplicado 

por 6 milhões. Nos restantes casos, ou seja, 

quando a Euribor se situe no intervalo [0; 

2,50%] ou no intervalo [5,25%; infinito], o seu 

valor de referência é uma Euribor penalizada 

em 2,89, isto é, o seu valor de referência corres-

ponde ao valor da Euribor, adicionado de 2,89, 

multiplicado por 6 milhões. 

 

Deste modo, no intervalo de valor da Euribor 

[2,50%; 5,25%], o cliente registará um ganho, 

correspondente a 0,20 x 6 milhões. Porém, nos 
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restantes intervalos, ou seja, quando a Euribor 

se situe no intervalo [0; 2,50%] ou no intervalo 

[5,25%; infinito], o cliente registará uma perda. 

 

3. A Relação de Lisboa não vislumbrou nada de 

errado com este contrato e entendeu que a razão 

assistia ao banco. De facto, pode ler-se, no pri-

meiro acórdão, que “na verdade, não se pode 

assacar, sem critério, a todos os operadores 

financeiros a responsabilidade pela crise finan-

ceira internacional que teve o seu culminar na 

crise do «subprime» norte americana e a falên-

cia inesperada do Lehman Brothers, em setem-

bro de 2008, seis meses depois da celebração 

do terceiro contrato de permuta de juros”. Já 

no segundo acórdão, diz-se “em contrapartida, 

não há qualquer prova nos autos de que o ban-

co R., ao propor este contrato de permuta de 

taxa de juro (em 6 de março de 2009) tivesse 

conhecimento ou previsão acerca da eclosão, 

no verão de 2008, da crise do «subprime» norte 

americano e da falência do Lehman Brothers, 

fatores que estiveram verdadeiramente na base 

da longa descida das taxas de juro”.  

 

O tribunal passou, assim, completamente ao 

lado das questões cuja análise era verdadeira-

mente necessária.  

 

É certo que, nestes acórdãos, o debate girou em 

torno da questão do (in)cumprimento, por parte 

do banco, dos deveres de informação e outros a 

que está sujeito por força das disposições sobre 

essa matéria constantes do CVM12, tendo o tri-

bunal concluído pelo cumprimento desses deve-

res pelo banco (mal, parece-nos13). Todavia, 

embora essa questão seja, claro, da maior im-

portância, parece-nos que há questões prévias, 

relacionadas com a própria construção do con-

trato, que deveriam ter sido também analisadas, 

o que levaria, com certeza, a decisões diferen-

tes. 

 

Assim, é necessário começar por classificar o 

contrato de swap de taxa de juro à luz de várias 

perspetivas. Comecemos pelas classificações 

relativas aos negócios jurídicos, para depois 

“arrumarmos” o contrato de um ponto de vista 

tipológico e, finalmente, compreendermos a sua 

construção funcional. 

 

4. Enquanto negócio jurídico, swap de taxa de 

juro é um contrato a prazo, oneroso, consensual 

e meramente obrigacional, sinalagmático (“em 

sentido amplo”) e aleatório.14 

 

5. Do ponto de vista do tipo contratual, o swap 

de taxa de juro é um instrumento financeiro 

derivado. O que é um instrumento financeiro? é 

uma questão cuja resposta começa, por um la-

do, na Secção C do Anexo I da DMIF15, a qual 

contém um elenco de instrumentos financeiros, 

transposto para a lei portuguesa no artigo 2.º do 

CVM, e, por outro lado, no ponto 3.º do artigo 

12- Código dos Valores Mobiliários. 
 

13- Sobre isto, vide o nosso O Contrato de Swap de Taxa de Juro, Almedina, 2013 (no prelo), uma vez que não abordaremos aqui essa 

matéria. 
 

14- Sobre as classificações dos negócios jurídicos, vide LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Vol. I, 7.ª 

edição, Almedina, 2008, pp. 204 e ss. e CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 
1990, p. 405. Sobre o conceito amplo de sinalagma, vide MARIA DE LURDES PEREIRA e PEDRO MÚRIAS, “Sobre o Conceito e a Extensão do 

Sinalagma” in Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, vol. I, Almedina, 2008, pp. 379-430: para estes Autores, 

“sinalagmáticos serão todos os contratos com vinculações reciprocamente dependentes, correspondam ou não a obrigações” (loc. cit., p. 
383); aprofundando, “um sinalagma é uma estipulação (ou determinação) com três elementos: (i) cada parte vincula-se perante a outra 

parte, ficando esta com «direito» à concretização da atribuição, (ii) cada uma das partes vincula-se se e só se a outra vinculação se concreti-

zar (ou seja, há limitação imanente da vinculação [traduzida em a prestação ser apenas devida contra ou em troca da contraprestação]), (iii) 
cada uma das vinculações é estabelecida para que a outra vinculação se concretize (a vinculação tem essa finalidade)”. Sobre a classifica-

ção do swap de taxa de juro enquanto negócio jurídico, vide MARIA CLARA CALHEIROS, O Contrato de Swap, Coimbra, Coimbra Editora, 

2000, pp. 78 e ss. e o nosso O Contrato de Swap de Taxa de Juro, Almedina, 2013 (no prelo).  
 

15- Diretiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros, Diretiva n.º 2004/39/CE de 21 de abril. 
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199.º-A do RGIC16, onde, em transposição da 

Diretiva n.º 2006/49/CE, de 14 de junho (direito 

bancário), se define instrumento financeiro co-

mo “qualquer contrato que dê origem, simulta-

neamente, a um ativo financeiro de uma parte e 

a um passivo financeiro ou instrumento de ca-

pital de outra parte, incluindo, no mínimo, os 

instrumentos referidos [na DMIF]”. Porém, este 

conceito oferecido pela DMIF não é rigoroso, já 

que há instrumentos financeiros que não são 

contratos17 (como é o caso dos valores mobiliá-

rios: uma ação, por exemplo, não é um contrato, 

antes resulta de um contrato, o contrato de soci-

edade). Será, portanto, na doutrina que encon-

traremos uma formulação útil do conceito. 

AMADEU JOSÉ FERREIRA, por exemplo, define 

instrumento financeiro como sendo “uma posi-

ção jurídica de natureza patrimonial (de cará-

ter oneroso e societário), a qual pode advir de 

um contrato, comporta uma álea significativa 

(por vezes uma álea total) e desempenha uma 

função financeira (financiamento/investimento, 

cobertura de risco, especulação)”.18-19 

 

Por outro lado, importa referir que resulta da 

DMIF que a categoria dos instrumentos finan-

ceiros se subdivide em três subcategorias20:  

(i) valores mobiliários, (ii) instrumentos do 

mercado monetário e (iii) instrumentos deriva-

dos. Mas estas categorias não são excludentes 

entre si, antes se justapondo, uma vez que há 

valores mobiliários que são de natureza deriva-

da (o exemplo típico é o warrant), assim como 

há derivados relativos a instrumentos do merca-

do monetário. 

 

Assim, o conceito de instrumento financeiro 

não se encontra ainda sedimentado, tratando-se 

atualmente de uma realidade em evolução21. De 

facto, na delimitação do conceito de instrumen-

to financeiro, faltam “indícios mínimos de apu-

ro conceitual: o instrumento financeiro surge 

como categoria que arruma, por conveniência, 

três realidades justapostas. A utilização do ter-

mo é incontornável, à falta de melhor, mas deve 

deixar-se claro que se trata de um arranjo con-

ceptual de circunstância – sem pretensão algu-

ma de discernir as características substanciais 

que unem os três subconjuntos incluídos.” 22 

 

5.1. Dentro dos instrumentos financeiros, o de-

rivado é um produto financeiro que deriva de 

outro, estando o valor do primeiro relacionado 

com o valor do segundo: por exemplo, um swap 

16- Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro 
 

17- PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., Almedina, 2011, p. 200. 

 
18- AMADEU JOSÉ FERREIRA, Sumários das Aulas de Títulos de Crédito e Valores Mobiliários, publicado para uso exclusivo dos alunos em 

www.fd.unl.pt. Citação autorizada pelo Autor.  

 
19- Outras definições há de instrumento financeiro na doutrina. Cfr., a este propósito, o conceito proposto por CARLOS FERREIRA DE    

ALMEIDA, Contratos II, 2ª ed., Almedina, 2011, p. 132, nota 61 (“instrumentos financeiros são documentos e contratos financeiros latu 

sensu, isto é, destinados ao financiamento a qualquer prazo ou relacionados com o financiamento a qualquer prazo.” – noção focada na 
função do instrumento financeiro e que acrescenta a ideia de documento) e por JOSÉ DE ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos Financei-

ros, Almedina, 2009, p. 8 (“instrumentos juscomerciais heterogéneos suscetíveis de criação e/ou negociação no mercado de capitais, que 

têm por finalidade primordial o financiamento e/ou a cobertura de risco da atividade económica das empresas” – mas, como nota       
AMADEU JOSÉ FERREIRA, idem, ibidem, trata-se de uma definição que de algum modo incorpora o definido, não lhe permitindo avançar; 

por outro lado, a homogeneidade não é necessariamente uma característica geral dos instrumentos financeiros, mas apenas daqueles que 

são emitidos em massa).  
 

20- Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., Almedina, 2011, p. 201. AMADEU JOSÉ FERREIRA,          

Sumários…, ponto 3.3, sendo que este Autor inclui um 4º tipo: os instrumentos do mercado segurador. A. PEREIRA DE ALMEIDA, 
“Instrumentos Financeiros: os Swaps” in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, vol. II, Almedina, 

2011, p. 41.  

 
21- Neste sentido, A. PEREIRA DE ALMEIDA, “Instrumentos Financeiros: os Swaps” in Estudos…, vol. II. cit., p. 41: “ainda é cedo para 

sedimentar um conceito de instrumento financeiro, quando a realidade ainda está em constante evolução, para além de ser duvidosa a 

inclusão dos valores mobiliários no conjunto dos instrumentos financeiros, que dificulta a caracterização destes, sem que possam         
beneficiar, em grande parte, do regime geral daqueles”. 

 
22- PAULO CÂMARA, Manual…, cit., p. 203. 

http://www.fd.unl.pt
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de taxa de juro deriva de um mútuo que lhe é 

subjacente23. Esta relação de derivação situa-se 

fora da classificação dos negócios jurídicos que 

contrapõe os negócios abstratos aos negócios 

causais. Com efeito, há uma realidade prévia ao 

derivado, que lhe subjaz e subsiste de forma 

independente. O instrumento financeiro deriva-

do é construído por referência a essa realidade, 

a qual o acompanha e influencia até ao seu    

termo24: “os produtos são criados para manter 

uma certa ligação com a realidade subjacente, 

isto é, a relação que se estabelece entre o ins-

trumento criado e a realidade subjacente inte-

gra o próprio contrato e faz parte do conteúdo 

do instrumento derivado”.25 Contratualiza-se o 

risco que inere a essa realidade subjacente. 

 

Esta realidade subjacente (ou ativo subjacente) 

ao derivado pode ser um ativo financeiro (um 

contrato de depósito, um mútuo, por exemplo) 

ou um mercado subjacente (o mercado das 

ações, o mercado das obrigações, o mercado do 

café, por exemplo). Ou seja, o leque de ativos 

subjacentes é praticamente ilimitado, podendo 

estes ser de natureza corpórea ou incorpórea, 

real ou nocional / teórica / virtual, industrial ou 

financeira, jurídica ou económica, desde que se 

trate de realidades cujo valor esteja sujeito a um 

risco de variação, apresentando a lei um elenco 

não fechado – assim, a título de exemplo: valo-

res mobiliários, divisas, taxas de juro, mercado-

rias, variáveis climáticas.26 

 

Importa ainda salientar que o derivado é sempre 

uma situação jurídica a prazo (por oposição a 

situações jurídicas a contado ou à vista), em que 

o tempo é elemento essencial do negócio, quer 

para a determinação do preço, quer para o cum-

primento de prestações, quer ainda para a trans-

missão da titularidade dos ativos. 

 

Trata-se de instrumentos que permitem a cha-

mada alavancagem (ou leverage) do preço, uma 

vez que o investimento inicial necessário para a 

subscrição do produto financeiro derivado equi-

vale a uma pequena parte do investimento a 

prazo. De tal modo que a exposição ao risco é 

muito superior ao capital inicialmente investi-

do. 

 

6. Qualquer contrato é composto por um ele-

mento pessoal (i.e., quem são as pessoas que 

por via dele se relacionam) e por um objeto, 

mas também por um elemento funcional. É o 

elemento funcional que opera a ligação entre o 

objeto e as pessoas: funções contratuais são “os 

elementos do conteúdo [do contrato] com apti-

dão para se relacionarem com cada um dos 

outros elementos e para os relacionarem entre 

si, indicando a natureza e a finalidade dos efei-

tos que o contrato desencadeia”.27 

 

O elemento funcional de um contrato integra 

duas vertentes: uma função jurídica ou eficiente 

(o título ou fundamento dos efeitos jurídicos – 

por quê) e uma função metajurídica ou econó-

mico-social (o objetivo ou o escopo do contra-

to, isto é, por exemplo, saber se há troca ou li-

beralidade; mas também o resultado ou síntese 

dos efeitos – para quê). Tomemos como exem-

plo comparativo a doação e a compra e venda: 

em ambas a função eficiente é a aquisição do 

23- ALASTAIR HUDSON, The Law on Financial Derivatives, cit., p. 9, JOSÉ DE ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos Financeiros, cit., p. 
119 e ss. 

 

24- Cfr. AMADEU JOSÉ FERREIRA, Direito dos Valores Mobiliários, AAFDL, 1997, p. 438 e ss. 
 

25- Idem, ibidem, p. 440. 

 
26- Sobre a realidade subjacente nos derivados, cfr. JOSÉ DE ENGRÁCIA ANTUNES, Os Instrumentos Financeiros, Almedina, 2009, p. 131, 

JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Derivados” in Direito dos Valores Mobiliários, vol. IV, Coimbra, 2003, e AMADEU JOSÉ FERREIRA,     

Sumários…, ponto 5.1. 
 

27- CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II: Conteúdo. Contratos de Troca, 2.ª edição, Almedina, 2011, p. 93. 
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direito, mas a função económico-social é, na 

primeira, a liberalidade e, na segunda, a troca. 

Compreende-se, pois, o caráter metajurídico da 

função económico-social: “porque [se] trans-

cende a fenomenologia do Direito, naquilo que 

este tem de específico como cultura, história, 

ciência e aplicação de normas. (…) A dádiva e 

a troca são fenómenos conhecidos fora do Di-

reito e porventura antes do Direito”.28-29 

 

Os contratos causais patrimoniais podem ser 

classificados, quanto à função económico-

social, como contratos de (i) troca, (ii) liberali-

dade, (iii) cooperação, (iv) risco e (v) reestrutu-

ração, assentando a distinção em combinações 

de dois critérios: por um lado, a relação  

entre custos e benefícios (ou sacrifícios e  

vantagens) que as partes retiram do contrato 

(unilateralidade, bilateralidade ou neutralidade 

de custos e benefícios) e, por outro lado, a rela-

ção entre a finalidade global do contrato e as 

finalidades típicas de cada uma das partes 

(divergência ou coincidência entre umas e ou-

tras).30 

 

Nos contratos cuja função económico-social é o 

risco, verifica-se uma unilateralidade da relação 

entre custo e benefício, embora também aqui 

haja uma divergência entre a finalidade global 

do contrato e as finalidades típicas dos contra-

entes.31-32 Nestes contratos, o que está em causa 

é a imputação de um risco, a transferência de 

um risco. 

 

Por seu turno, os contratos de risco (ou de im-

putação de risco) subdividem-se em contratos 

de garantia e em contratos de risco puro. Esta 

distinção tem por base diferenças no modo co-

mo operam a unilateralidade na relação custo/

benefício e a divergência finalidade global/

finalidades típicas dos contraentes. 

 

Em ambos os casos a finalidade global do con-

trato (isto é, aquilo que o contrato regula) é a 

mesma e consiste em estabelecer o modo como 

irá operar a imputação do risco (isto é, por que 

modo se define por conta de quem corre o ris-

co). 

 

Nos contratos de garantia, o custo (unilateral) é 

eventual e exógeno (ou seja, é prévio e exterior 

ao contrato, é independente do contrato, resulta 

do normal desenrolar da vida) e a divergência 

entre a finalidade global do contrato e as finali-

dades típicas dos contraentes traduz-se em, face 

às regras contratualmente estipuladas para a 

imputação do risco (finalidade global), o garan-

te querer que o evento não se realize, sendo que 

para o garantido o resultado económico pode 

ser indiferente (finalidades das partes). Assim, 

inclui-se aqui o contrato de seguro. 33 

28- CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, cit., p. 98. 
 

29- Sobre os conceitos de causa eficiente, causa final, função eficiente e função económico-social, bem como sobre as relações entre estes 

conceitos, v. CARLOS ERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, cit., p. 95-98. 
 

30- CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, cit., p. 111 e ss. 

 
31- CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos III: Contratos de Liberalidade, de Cooperação e de Risco, Almedina, 2012, p. 152. 

 

32- Nos contratos em que a função económico-social é a troca verificar-se-á uma relação de bilateralidade entre custo e benefício (i.e., 
ambas as partes beneficiam com o contrato e ambas têm custo com o mesmo) e uma divergência entre a finalidade global do contrato e a 

finalidade dos contraentes – exemplo compra e venda; nos contratos de liberalidade, verificar-se-á uma relação de unilateralidade entre 

custo e benefício para as partes (i.e. só uma das partes beneficia com o contrato, havendo para a outra um sacrifício) e uma coincidência 
entre a finalidade global do contrato e a finalidade dos contraentes – exemplo: doação; nos contratos de cooperação haverá bilateralidade 

na relação entre custos e benefícios e coincidência entre a finalidade global do contrato e as finalidades das partes – exemplo: sociedade; 

nos contratos de reestruturação, a relação entre custo e benefício será neutra e existirá uma divergência entre a finalidade global do       
contrato e as finalidades das partes – exemplo: transação. Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, cit., p. 111. 

 

33- CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos III, cit., Almedina, 2012, pp. 149 e ss., p. 152, pp. 223 e ss., pp. 263 e ss. 
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Nos contratos de risco puro, o custo (unilateral) 

é certo quanto á sua verificação, mas incerto 

quanto à parte sobre quem recairá e o risco é 

endógeno (i.e., é criado pelas partes e por elas 

pretendido, não existe fora do contrato) e a di-

vergência entre a finalidade global e as finalida-

des das partes traduz-se em, face às regras con-

tratualmente estipuladas para a imputação do 

risco (finalidade global), ambas pretenderam 

ganhar, sendo que aquele que ganha, ganha exa-

tamente aquilo que o outro perde (finalidades 

das partes). Assim, incluem-se aqui os contratos 

de jogo e de aposta e os contratos diferenciais.34 

 

6.1. Optando-se por distinguir o jogo, por um 

lado, e a aposta, por outro, ter-se-á de dizer que 

em ambos há um elemento aleatório, sendo que, 

no jogo, uma parte ganhará e a outra perderá, 

em virtude de uma ação competitiva ou de pura 

sorte, mas regida por regras determinadas, ou 

em virtude de errar ou acertar na previsão ou na 

verdade de um facto, na aposta.35 

 

Nos contratos diferenciais, o que sucede é que, 

em cada momento regulado pelo contrato, só 

uma das partes deve uma prestação à outra: 

aquela das partes que tenha falhado na previsão 

acerca da evolução de determinado indicador de 

mercado. Sendo que o montante da prestação é 

igual à diferença entre um certo valor daquele 

indicador e um outro valor que ele apresente 

numa data futura. Digamos que o que acontece 

é que as obrigações das partes não estão, ab 

initio, determinadas: sê-lo-ão por via do cálculo 

da diferença entre dois valores, um dos quais é 

um preço futuro.36  

 

Acresce que a estrutura do contrato diferencial 

é semelhante à da aposta, podendo aquele ser 

considerado um subtipo desta. Senão, vejamos: 

ambos são contratos de risco puro, em ambos 

só uma das partes ganha e ganha exatamente 

aquilo que a outra perde e o que é determinante 

disso é um facto futuro. A distinção entre apos-

ta e contrato diferencial estará, então, na natu-

reza do evento: na aposta, o evento pode ser 

qualquer um ou, pelo menos, o universo de 

eventos possíveis é mais amplo do que nos con-

tratos diferenciais, em que o evento está relaci-

onado com um indicador do mercado. Por outro 

lado, será por comparação entre dois valores 

deste indicador do mercado que se chegará ao 

montante da prestação devida, coisa que não 

acontece na aposta, onde o montante da presta-

ção está definido logo no início do contrato.37 

 

6.2. O swap de taxa de juro é um contrato dife-

rencial. Esta conclusão resulta claramente do 

que ficou dito para trás. Vejamos: os bens que 

estão em causa no swap de taxa de juro – as 

taxas de juro (passe a redundância) – são, por 

natureza, bens nocionais ou virtuais e, nessa 

medida, aquilo que as partes entregam uma à 

outra é sempre dinheiro. Mas, em cada momen-

to do contrato, só uma das partes entrega di-

nheiro à outra, quer dizer, não se geram duas 

obrigações recíprocas igualmente exigíveis. 

Gera-se apenas uma obrigação de pagamento 

34- Idem, ibidem. 
 

35- Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos III, cit., p. 265 e 268.   

 
36- Sobre o conceito de contrato diferencial, cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos III, cit., p.271, Idem, “Contratos Diferenciais” 

in Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, vol. II, Almedina, 2008, pp. 81 e ss., e 

AMADEU JOSÉ FERREIRA, Sumários…, cit. ponto 5.8., II.  
 

37- Cfr. CARLOS ERREIRA DE ALMEIDA, “Contratos Diferenciais” in Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, vol. II, Almedina, 2008, p. 107.  
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em dinheiro para uma das partes, cujo montante 

é igual a uma diferença entre dois valores. Só 

esta obrigação é exigível.38  

 

6.3. Assim sendo e aqui chegados, torna-se en-

tão claro que não nos podemos conformar com 

a subdivisão dos contratos de risco apenas em 

contratos de garantia e contratos de risco puro. 

Com efeito, como disso é exemplo o contrato 

(diferencial) em que se consubstancia o swap de 

taxa de juro, afinal há contratos de risco puro 

em que o risco é exógeno, isto é, exterior ao 

contrato. É isto que verdadeiramente distingue 

o contrato diferencial do contrato de aposta. 

 

O caráter endógeno ou exógeno do risco está 

relacionado com o modo como se constrói a 

transferência do risco. A transferência do risco 

pode ser construída de modo a operar a cobertu-

ra de um risco ou pode ser construída de forma 

totalmente especulativa. Cobertura de risco e 

especulação são dois conceitos objetivos. Numa 

operação de cobertura de risco, o que há é a 

proteção contra um risco real, não fictício, de-

corrente do normal desenrolar da atividade eco-

nómica. A especulação, pelo contrário, é a ex-

posição deliberada e consciente às incertezas do 

mercado, com a perspetiva de vir a obter um 

lucro. Note-se bem que isto nada tem a ver com 

as subjetivas motivações das partes relativa-

mente à celebração do contrato. A motivação 

das partes é sempre a mesma: ganhar, obter um 

lucro, fixar uma taxa, obter uma vantagem.  

 

Assim, se a empresa ZZ se foi financiar no mer-

cado, junto do Banco W, a uma taxa de juro 

variável, e o departamento financeiro dessa   

empresa ZZ prevê a possibilidade de uma subi-

da das taxas de juro, então a empresa ZZ poderá 

estar interessada em proteger-se desse risco de 

subida das taxas de juro. Ora, uma forma de 

operar essa cobertura de risco será através de 

um contrato de swap de taxa de juro, a celebrar 

com alguém que tenha uma previsão contrária 

acerca da evolução dessas taxas. Estaremos pe-

rante um contrato diferencial. Porque é que o 

risco é endógeno? Não é: trata-se de um risco 

real, não fictício e independente do contrato, 

um risco inerente à atividade económica das 

empresas, atividade essa que frequentemente 

envolve necessidades de financiamento.  

 

Naturalmente, neste exemplo, a contraparte da 

empresa ZZ poderá estar apenas interessada em 

especular. De facto, cobertura de risco 

(hedging) e especulação, não tenhamos dúvidas, 

são duas faces da mesma moeda: para que uns 

possam cobrir-se de determinados riscos, isto é, 

para que uns possam transferir determinados 

riscos, terão de haver outros interessados em 

assumir esses riscos. Mas uma coisa é a especu-

lação associada à cobertura de risco, outra coisa 

é a especulação pura.  

 

Não se está aqui, note-se, a intentar uma espé-

cie de diabolização da especulação, associando-

a, por definição, a uma atividade estruturalmen-

te semelhante à aposta. A especulação pode ser 

benéfica para o mercado. Em primeiro lugar, 

como vimos, a especulação é o outro lado da 

moeda da cobertura de risco; sem especulação 

não há transferência de risco. Em segundo lugar 

a especulação contribui para uma formação dos 

preços mais eficiente nos produtos derivados: 

traz liquidez ao mercado.39 

38- Cfr., no mesmo sentido, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “Contratos Diferenciais” in Estudos…, cit., p. 100. Contra, invocando o 

mecanismo da compensação, MARIA CLARA CALHEIROS, O Contrato de Swap, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, pp. 106 e ss.  

 

39- Cfr. AMADEU JOSÉ FERREIRA, “Operações de Futuros e Opções” in Direito dos Valores Mobiliários, Lex, 1997, p. 136 (ponto II) e p. 

137 (nota 87). 
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Mas, repetimos, uma coisa é a especulação pu-

ra; outra coisa é a especulação associada (e ne-

cessária) à cobertura de um risco, à atividade de 

hedging. Uma coisa é um contrato diferencial 

cujo elemento funcional do conteúdo – a trans-

ferência do risco – é construído de modo artifi-

cial e sem aderência a uma realidade preexis-

tente, isto é, em que o risco foi totalmente cria-

do no contrato e onde, por isso, o risco é endó-

geno: aí observar-se-á uma estrutura contratual 

em tudo semelhante à aposta. Outra coisa é um 

contrato diferencial em que o risco transferido é 

real, não fictício e proveniente do normal funci-

onamento da atividade económica: aí o risco é 

exógeno, já existe previamente ao contrato e, 

portanto, não há aposta, há cobertura de risco. 

 

Seria, aliás, estranho que uma atividade como o 

jogo e a aposta, em toda a Europa “olhada de 

lado” e desvalorizada juridicamente pelo Direi-

to desde a Roma Antiga40 – o que de resto levou 

a que os contratos diferenciais fossem, também 

eles (porque sempre foram considerados um 

subtipo da aposta), qualificados como não gera-

dores de obrigações jurídicas (mas meramente 

naturais) até finais do século XX (anos ’80)41 – 

viesse agora, simplesmente porque o legislador 

mencionou os contratos diferenciais (sem se-

quer os definir ou regular de modo específico), 

a ser uma atividade amplamente possível no 

domínio dos instrumentos financeiros. De facto, 

em que medida é que um contrato diferencial 

em que a transferência do risco (elemento fun-

cional) é construída de forma totalmente espe-

culativa se distingue de uma aposta?  

 

Da análise do clausulado de um contrato de 

swap de taxa de juro, terá de resultar que a 

transferência ou imputação do risco que por via 

dele se opera é funcionalmente orientada para a 

cobertura de um risco. Sob pena de se cair na 

nulidade ou na exceção de jogo e aposta e, nes-

te último caso, o contrato ser apenas fonte de 

obrigações naturais, caso se considere a aposta 

lícita (art.º 1245 do CC). Resumindo, o swap de 

taxa de juro tem de ser construído como instru-

mento de cobertura de risco, para ser válido.42  

 

6.4. Voltando ao caso do acórdão e ao contrato 

em análise, observemos o gráfico da Figura 4 

que mede os custos e benefícios do cliente e do 

banco em função dos valores da Euribor. 

40- Cfr. RUI PINTO DUARTE, “O Jogo e o Direito” in Themis, ano II, n.º 3, Almedina, 2001, p. 78. 

 

41- Para uma evolução das legislações europeias acerca de jogo e aposta e contratos diferenciais, vide CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, 

“Contratos Diferenciais” in Estudos…, cit., pp. 81 e ss. e MARIA CLARA CALHEIROS, O Contrato de Swap, cit., pp. 92 e ss. 

 

42- Para mais desenvolvimentos sobre estas conclusões, vide o nosso O Contrato de Swap de Taxa de Juro, Almedina, 2013 (no prelo).  
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Há cobertura de risco? Para haver cobertura de 

risco tem, em primeiro lugar, de haver um risco. 

Esse risco terá de ser exógeno, real e não fictí-

cio. Na hipótese em análise, o risco existe efeti-

vamente e consubstancia-se na circunstância de 

o cliente (a empresa A&B) ocupar, subjacente-

mente ao swap, a posição de mutuário numa 

série de empréstimos bancários. As obrigações 

de juros que para ele resultam em virtude des-

ses empréstimos estão indexadas à Euribor 

(adicionada de um spread). Quer isso dizer que 

as referidas obrigações têm um valor variável 

conforme os valores que a taxa Euribor vá assu-

mindo ao longo do prazo do empréstimo. O 

risco do cliente é, portanto, que a Euribor assu-

ma valores muito altos. A cobertura deste risco, 

por via de um swap, só pode ser feita mediante 

a atribuição ao cliente de uma taxa fixa, num 

certo intervalo de valores da Euribor. Ora, não é 

isso que acontece. Ao cliente raramente foi atri-

buída uma taxa fixa. O que, isso sim, lhe é atri-

buído é uma margem de ganho em certos inter-

valos. Mas essa margem não compensa. Ou 

seja, nos intervalos em que o cliente tem um 

ganho com o swap, esse ganho é de 0,20%. Ora, 

os custos que o cliente tem com o endividamen-

to situam-se entre Euribor + 2% e Euribor + 

4%. Assim, o swap apenas lhe permitirá reduzir 

um pouco o montante dos seus custos de endi-

vidamento e apenas na eventualidade de a Euri-

bor se situar em certos intervalos, não havendo, 

pois, cobertura de risco. 

 

O risco passou, portanto, a ser endógeno ao 

contrato (fictício), não assentando em qualquer 

risco real. 

 

Por outro lado, ao longo do tempo, o contrato 

sempre se tornaria progressivamente especulati-

vo, visto não haver nenhuma cláusula relativa a 

amortizações. Quer dizer, não estamos perante 

um “amortizing swap” e teríamos de estar. Se a 

importância nominal ou montante nocional do 

swap não for progressivamente diminuindo, 

refletindo assim os pagamentos que o cliente 

faz no âmbito do endividamento (i.e., se a 

amortização do empréstimo subjacente não for 

sendo refletida no swap), então as quantias tro-

cadas estão a sê-lo em função da cobertura de 

um risco que parcialmente (por excesso) não 

existe. Em consequência, o risco que se visa 

cobrir ir-se-ia sempre tornando cada vez menos 

real e cada vez mais fictício, transformando o 

contrato em especulativo.  

Figura 4 
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SWAP DE TAXA DE JURO: A PRIMEIRA JURISPRUDÊNCIA : 43 

Acresce que o contrato em causa padece de gra-

ve desequilíbrio. O swap de taxa de juro con-

substancia uma permuta de posição financeira. 

Patente ao regime da permuta está um princípio 

de equivalência ou equilíbrio, relativamente 

àquilo que se troca: tem de haver a reciprocida-

de de vantagens própria dos contratos onerosos, 

coisa que não acontece neste caso: quando o 

cliente ganha com o contrato, ganha pouco e, 

quando perde, perde muito, sendo o inverso 

válido para o banco.43 

 

Concluindo, parece-nos que fica claro que a 

decisão do Tribunal da Relação de Lisboa devia 

ter ido noutro sentido, já que estavam em causa 

contratos diferenciais em que o risco é endóge-

no e em que, por conseguinte, não há cobertura 

de risco, mas uma total especulação. O contrato 

não seria válido, por aplicação da exceção do 

jogo e aposta, ou, no mínimo, seria fonte de 

obrigações naturais, se a aposta fosse considera-

da lícita. 

 

III. NOTAS FINAIS 

 

No início do ano, o semanário Expresso, numa 

pequena nota intitulada “Contratos dão azo a 

processos na CMVM”44, noticiava que já ti-

nham dado entrada na CMVM um total de 166 

reclamações relativas a contratos de derivados 

celebrados com três ou quatro bancos portugue-

ses ou a atuar em Portugal, sendo que relativa-

mente a uma dessas instituições bancárias have-

ria já 25 processos judiciais em curso. Assim 

sendo, não é de estranhar que, para além das 

decisões que foram objeto desta análise, já haja, 

como referido no início, mais duas. Assim co-

mo não será surpreendente que apareça breve-

mente mais jurisprudência sobre contratos de 

derivados e, em particular, sobre swaps de taxa 

de juro. 

 

A curta antecedência que separou a nossa toma-

da de conhecimento daqueles dois últimos acór-

dãos e a preparação deste artigo, não nos permi-

tiu, infelizmente, incluir aqui uma análise dos 

mesmos. De todo o modo, tudo indica que essa 

jurisprudência foi capaz de uma abordagem 

mais profunda destas questões e, portanto, en-

tendemos útil deixar nota dessas decisões. 

 

Ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 

de 21-03-201345 subjaz um caso muito parecido 

com o que estava em causa nos acórdãos que 

analisámos aqui. O tribunal deu razão ao clien-

te, invocando argumentos que vão ao encontro 

das conclusões que temos vindo a defender. 

 

Já no Acórdão do Tribunal da Relação de Gui-

marães de 31-01-201346 o pedido é semelhante 

ao dos restantes acórdão referidos, mas o caso 

apresenta contornos algo diferentes. Em primei-

ro lugar, a realidade subjacente ao derivado não 

se consubstanciou num contrato de mútuo, mas 

sim num contrato de locação financeira imobili-

ária. Em segundo lugar, embora não se trate de 

uma circunstância suscetível de influenciar de 

forma definitiva o juízo acerca da capacidade 

43- Sobre a permuta no contexto dos swaps de taxa de juro vide o nosso O Contrato de Swap de Taxa de Juro, Almedina, 2013 (no prelo). 
 

44- Expresso, 12-01-2013, Suplemento Economia, p. 13, jornalista Isabel Vicente. 

 

45- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21-03-2013, proc. n.º 2587/10.0TVLSB-B.L1-6, Ana de Azeredo Coelho (Relatora), 

disponível em www.dgsi.pt [consultado em 05-2013]. 

 
46- Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 31-01-2013, proc. n.º 1387/11.5TBBCL.G1, Conceição Bucho (Relatora), disponível 

em www.dgsi.pt [consultado em 05-2013]. 
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de cobertura de risco, convém notar que o con-

trato aí em causa parece não ser desequilibrado, 

podendo ser resumido da forma seguinte: o in-

tervalo de valores da Euribor relevante é o in-

tervalo [3,95%; 5,15%]; no intervalo [3,95%; 

4,55%], o cliente perde 0,60%; no intervalo 

[4,55%, 5,15%] o cliente paga sempre 4,55%. 

O tribunal veio permitir ao cliente resolver o 

contrato, com base na alteração das circunstân-

cias, o que se nos afigura, à primeira vista, sur-

preendente visto que o swap de taxa de juro é 

um contrato aleatório.  
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1. INTRODUCTION 

 

Interest rate swaps (IRS, hereafter) are agree-

ments between counterparties where one stream 

of future interest payments (cash flows) is ex-

changed for another based on a specified princi-

pal amount and at prearranged dates. IRS often 

exchanges a fixed payment for a floating pay-

ment that is linked to an interest rate, equity, 

exchange rate or even commodities. Thus, IRS 

are plain vanilla derivatives agreed between 

two parties to periodically exchange fixed for 

floating payments based on a fixed notional 

amount or principal. The floating payment is 

usually indexed to the LIBOR (London Inter-

bank Offer Rate) and to the Euribor, whereas 

the fixed payment is based on the swap rate, 

defined as the yield of a recently issued treasury 

of the same maturity as the swap contract, plus 

the swap spread. 

 

Among derivatives, swaps are one of the most 

famous, who’s trading begun in 1981 (Azad et 

al., 2012). With respect to IRS, a company typi-

cally uses them to limit or manage exposure to 

fluctuations in interest rates, or to obtain a mar-

ginally lower interest rate than it would have 

been able to get without the swap. In addition to 

the risk management (Allen et al., 2013) and 

speculative uses, they can be used to manage 

interest rate borrowing costs, convert fixed bor-

rowing costs to floating rate borrowing costs or 

vice-versa. They have become even more im-

portant since the global financial credit crunch 

to manage other financing costs as pointed out 

by Ashton et al. (2012). 

 

Financial markets respond to external forces 

like those of the market or systematic risk. 

Macroeconomic risk is the uncertainty or vola-

tility associated with macroeconomic variables 

(Azad et al., 2011) like volatility of industrial 

production, volatility of CPI, volatility of inter-

est rate, etc., measuring the size and magnitude 

of macroeconomic aggregates surprises over the 

year.  

 

This paper empirically investigates for a set of 

European countries if IRS volatility can be ex-

plained by macroeconomic risk, using closing 

mid-rates on IRS variable maturities (which 

range from 1 to 10 years). Volatility is not the 

same as risk, but can be interpreted as uncer-

tainty. When treated as uncertainty it is a valua-

ble input to many investment decisions and 

portfolio creations. Investors and portfolio man-

agers have certain levels of risk which they can 

bear. So, appropriately forecasting asset prices 

volatility over the investment period is a good 

starting point to assess investment risk. Moreo-

ver, volatility is the most important variable in 

the pricing of derivative securities, whose trad-

ing volume has quadrupled in recent years. 
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The IRS market has been marked by economic 

events and institutional changes. As stated by 

Cowen (2009), exploring this empirical rela-

tionship is doubly essential as far as financial 

and economic crisis are concerned. Having this 

in mind, we choose to explore European mar-

kets, because in Europe some of the countries to 

be analyzed here are facing financing re-

strictions and fiscal and monetary policies con-

tractions within their economy. Also, we need 

to take into account that the underestimation of 

macroeconomic risk is one of the major sources 

of current global financial and economic crisis, 

and so, placing due emphasis on the macroeco-

nomic risk is important for the swap being an 

interest rate sensitive product.  

 

Moreover, Black (1987) suggests that macroe-

conomic risk (or volatility) and investment ac-

tivities are positively correlated, which can also 

be applied for the swap rate model (Azad et al., 

2011). As such, there is a higher or lower incen-

tive for hedgers to use swaps if the macroeco-

nomic volatility is higher or lower, respectively. 

So and similar to Azad et al. (2011, 2012) we 

try to analyze the statistical and economic rela-

tionship between macroeconomic fundamentals 

volatility and that of IRS. 

 

In the Financial Executive (1988) it is argued 

that the continued growth of the financial swaps 

market is primarily a function of the degree of 

interest volatility and currency rates. It is stated 

that “swaps have contributed to the integration 

of international money, capital and foreign ex-

change markets”, while have also increased 

participants options available. Given that swaps 

help in the overall risk management of financial 

resources they are useful tools for corporate 

treasures, banks, portfolio managers, central 

bankers and monetary authorities. They trade 

these contracts to reach lower costs of funds, to 

reach higher return rates, to better manage in-

terest rate exposure or risk currency diversifica-

tion. 

 

Studying IRS is interesting for several reasons. 

The fact that IRS are interest rate sensitive 

products we expect these to be positively and 

highly influenced by interest rate and for these 

to have a closer link to macroeconomic funda-

mentals than other derivative products. Also, 

the swap market has strongly evolved and is 

even more liquid than other financing assets 

such as bonds (ISDA, 2009). The Derivatives 

Usage Survey 2009 points that 94% of World’s 

largest companies use derivative instruments to 

manage and hedge their business and financial 

risks, and 70% to 94% of the respondents as-

sumed to use interest rate derivatives. This sur-

vey even says that the sectors which most use 

interest rate derivatives are those of Financials 

(94%), Utilities (92%), Industrial Goods and 

Technology (both 86%), highly international or 

exporting sectors. In this brief report we may 

also verify that UK (34%), Germany (36%) and 

France (39%) are on the list of the 10 top coun-

tries with the highest reported use of deriva-

tives. 

 

Also, swap rates are a proxy for credit risk 

(Bhargava et al., 2012) and monetary authori-

ties need to know the determinants of swap 

rates so as to formulate appropriate interest rate 

policies. Finally, and as observed by Azad et al. 

(2011) swap instruments are more effective 

tools for hedging, as compared to futures or 

options, for horizons of more than 2 or 3 years. 

Smith et al. (1986) also highlight that using 

swaps offers benefits like financial arbitrage, 

tax and regulatory arbitrage, management expo-

sure and completing markets.  
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Interest rate swaps have been analyzed from 

different points of view. Fabozzi et al. (2005) 

use IRS to mitigate exposures to interest rate 

volatility, Yu et al. (2004) to reduce borrowing 

costs, Belton and Wadhwa (2002) to improve 

portfolio returns, Fehle (2003) to price bonds 

and derivatives securities, In (2007) and Bhar-

gava et al. (2012) to study volatility transmis-

sions and swap markets integration, and Mitra 

et al. (2013) to exploit inefficiencies in pricing 

and managing credit risk. Previous authors (In 

et al., 2003a; Malhotra et al., 2005; Liu et al., 

2006; Cortes, 2006) state that swap pricing 

should reflect interest rate volatility, counter-

party credit risk, liquidity premium for govern-

ment securities and other market frictions in the 

swap market. 

 

In 1994, Anatoli noted that interest rate swaps 

expand firm’s financing choices, thus allowing 

undertaking investments otherwise not possible. 

As such, IRS may be a possibility for countries 

with relatively limited access to cheap capital to 

have valuable high risky, especially these, fi-

nancing opportunities. Bhargava et al. (2012) 

examine the volatility impacts of US dollar IRS 

into the volatility of the IRS of the Indian mar-

ket on the basis of GARCH, EGARCH and 

TGARCH models to examine volatility spillo-

vers. They have found a unidirectional impact 

from the US market into the Indian market, 

which revealed to be asymmetric for one-year 

swaps but not for 5 year swaps.  

 

There have been also some attempts to study 

swap spreads determinants, which highlight the 

importance of counterparty default risk, liquidi-

ty premium, slope and level of term structure of 

interest rates and market microstructure as fac-

tors influencing swap spreads (Duffie and Sin-

gleton, 1997; Fehle, 2003; In et al., 2003b;  

Cortes, 2006; Huang and Chen, 2007).   

With increased globalization, markets size also 

increased which for firms resulted in higher 

interest rate risk exposure and higher use of 

debt in project financing. As pointed out by 

Bodnar et al. (1996) interest rate derivatives 

usage is due to interest rate risk management 

and reduction in financing costs (when use to-

gether with debt-financing). The floating ex-

change rate regime, especially in developed 

countries, resulted in frequent unanticipated 

exchange rate changes or shocks. And these 

affect long term future cash flows of a firm and 

thereby change firm’s value. By looking at the 

volatility impact over IRS’s due to macroeco-

nomic risks allows hedgers to forecast macroe-

conomic fluctuations and fix the swap rates of 

those maturities which have stronger relation-

ship with macroeconomic risk proxies. 

 

Studies more related to ours are those of Azad 

et al. (2011) and Azad et al. (2012). Azad et al. 

(2011) use low frequency volatility extracted 

from aggregate volatility shocks in the interest 

rate swap market to verify if the Japanese yen 

IRS volatility can be explained by macroeco-

nomic risks (measured through fundamentals 

variance). Results indicate that IRS volatility 

has a strong and positive association with con-

sumer price index, industrial production, for-

eign exchange rate, slope of the term structure 

and money supply, while a negative association 

with the unemployment rate. So, they conclude 

that the higher the macroeconomic risk the 

higher will be the usage of interest rate swaps to 

hedge or speculate. Although they find that the 

relationship between macroeconomic risks and 

IRS volatility varies across different swap ma-

turities (3, 5, 7 and 10 years), this relationship 

revealed to be robust to different volatility spec-

ifications. Azad et al. (2012) extend the previ-

ous authors study to the UK and US markets 

but now using a different method to extract low 

INTEREST RATE SWAPS AND MACROECONOMIC UNCERTAINTY... : 47 
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frequency volatility and applied to only 5 and 

10 years maturity IRS. Conclusions undertaken 

were basically the same.  

 

The present study extends these authors studies 

being a contribution to the exploration of the 

effect of macroeconomic fundamentals volatili-

ty over IRS volatility in the sense that we ex-

plore the European market of IRS using those 

IRS’s for countries which have different char-

acteristics. For this we study France, Germany, 

UK, with more developed financial markets and 

which belong to the top 10 countries list in de-

rivatives usage, and compare their results to 

those of Portugal and Spain which are facing 

high macroeconomic (both economic and finan-

cial) risks and that in comparative terms have 

lower developed financial markets. Moreover, 

we add as explanatory variable the market in-

dex volatility in order to be able to explain IRS 

volatility. 

 

This study empirical result’s allows us to con-

clude that interest rate is the macroeconomic 

risk/uncertainty variable which most influences 

IRS volatility independently of the country and 

swaps maturity. It is evident from the analysis 

that macroeconomic variables do influence IRS 

volatility but are those related to financial mar-

kets which exert higher influence. As for Euro-

pean markets, Germany, UK and France, which 

have more liquid and developed financial mar-

kets, revealed to have IRS volatility mostly in-

fluenced by IR slope and in a positive sense. In 

sum, although there are results which may be 

generalized in terms of macroeconomic influ-

ence over IRS volatility we were able to see 

there exists’ instability in terms of market/

country and IRS maturity. 

The rest of the paper develops as follows. Sec-

tion 2 presents the descriptive statistics and the 

data used in the empirical part whose results are 

to be presented in section 3. Section 2 also pre-

sents the methodology adopted for the study, 

while section 4 concludes this work. 

 

2. VARIABLES DESCRIPTION, METHODOLOGY 

AND DATA DESCRIPTIVE ANALYSIS 

 

Volatility of IRS (our dependent variable) is 

estimated by using daily closing mid rates on 

swap maturities of 1, 3, 5 and 10 years1 in    

Germany, France, UK, Portugal and Spain. For 

each swap maturity we use its daily swap rate 

returns (log first difference of daily prices) and 

estimate the AR(1)-EGARCH(1,1) model to 

obtain conditional volatility, but to keep con-

sistency with the use of monthly observations 

for macroeconomic fundamentals volatility 

proxies/variables, we have used the last availa-

ble volatility data in a given month, given that 

all other available data points are also for the 

last day in the month. Monthly data for explan-

atory variables have been collected directly 

from the European Central Bank (ECB) web-

site. The study covers the period from April 

1993 to December 2012, but we were unable to 

have for all series the same time span. For these 

the estimation period has been shortened (see 

regression table’s results for the number of ob-

servations) due to the lack of previous values. 

For example, IRS data was always shorter for 1 

year maturity swaps in all countries. 

 

For robustness check we also estimate two al-

ternative measures of volatilities for each of the 

variables (GARCH(1,1)  and TGARCH(1,1) - 

Threshold) but final results (not presented here 

1- We thank a special friend for providing us these IRS data.  
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in order to save space) revealed less consistent 

estimates than those obtained through the 

EGARCH model. 

 

Macroeconomic risk is here proxied by the vol-

atility of industrial production (IP), the volatili-

ty of consumer price index (CPI), the market 

index return volatility (MI), the volatility of the 

interest rate (IR) and the IR itself in levels/

returns. All these volatilities have been obtained 

from the conditional volatility from an AR(1)-

EGARCH(1,1) model used to compute the vol-

atility of IRS, IP, CPI (seasonally adjusted), MI 

and IR (short term bond index yield for 3-

months), respectively. We have also used the 

foreign exchange volatility (EX) whose volatili-

ty considered was the option implied volatility 

obtained from the real effective exchange rate, 

the slope of the yield curve (computed as the 

difference between long term and short term 

Treasury Bond yield), money supply (M2), 

computed as percentage changes from the pre-

vious month in average amounts outstanding/

money stock, and finally the unemployment 

growth rate (changes in seasonally adjusted un-

employment rate). 

 

We can thus separate the analysis into financial 

market volatility (interest rate, market index 

and slope), monetary policy shocks (interest 

rate, slope and money supply) and other general 

macroeconomic variables volatility (consumer 

price index, industrial production, exchange 

rate and unemployment rate). 

 

The rational for using these explanatory varia-

bles is due to their previously proved relevance 

over swap markets, volatility and other finan-

cial markets (Azad et al., 2011; Azad et al., 

2012; Sahu, 2012). Beber and Brandt (2009) 

conclusions indicate that macroeconomic un-

certainty leads to a greater degree of hedging or 

speculative activities in financial markets 

through derivatives. So, it is expected that mar-

ket indices and derivatives usage have a straight 

relationship. But empirical evidence has been 

inconclusive with respect to the signal of this 

relationship.  

 

Sahu (2012) and references therein, concludes 

for the Indian market that the introduction of 

equity derivatives trading has reduced spot mar-

ket volatility. On the contrary, Bessembinder 

and Seguin (1992) found that the volatility of 

underlying market increases after the introduc-

tion of equity derivatives. With the introduction 

of stock derivative instruments, it is anticipated 

that speculative trading, which currently take 

place in the spot market, can be diverted to-

wards the derivatives segment of the stock mar-

ket. Moreover, introduction of derivative instru-

ments would also facilitate investors to select 

the level of portfolio risk that they are capable 

to bear and any risk beyond this level can be 

hedged away. Moreover, derivatives introduc-

tion may improve the speed and quality of in-

formation flowing in the spot market. This en-

hances the overall market depth, increases mar-

ket liquidity and ultimately reduces informa-

tional asymmetries and therefore compresses 

spot market volatility. Having this in mind we 

have decided to introduce the market index as 

an explanatory variable in the regressions esti-

mates over IRS volatility, and so we could ex-

pect a negative impact of stock market volatility 

over IRS volatility. Another explanation for this 

negative association between IRS volatility and 

that of the market index is the fact that when an 

economy is in recession we have less economic 

activities, less investment and less preference 

for derivatives instruments which will lower 

IRS volatility, but at the same time increase the 
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market index volatility. However, we could also 

expect a positive influence of the market index 

volatility over IRS volatility through the in-

creased volume of IRS trading activities. Thus 

the final impact of market index volatility over 

IRS volatility in terms of expected sign is in-

conclusive. 

 

The main macroeconomic variable used to 

study IRS volatility is a proxy for the variability 

of GDP growth rate volatility, which is the vol-

atility of the industrial production index. The 

rational for the choice of IP instead of GDP is 

the fact than the first is available in monthly 

terms and the latter only quarterly. Diebold and 

Yilmaz (2008) defend that the volatility of IP 

provides a good measure of macroeconomic 

uncertainty and hence may raise financial mar-

kets volatility. But Engle and Rangel (2008) 

provide results supporting a negative relation-

ship, stating that this is not necessarily bad giv-

en that GDP provides a measure of country’s 

overall economic performance. This view im-

plies that the higher the growth rate the lower 

will be macroeconomic uncertainty and default 

probability, which can be extended to that of 

swap counterparties. Given this, IRS volatility 

can be inversely associated with the volatility of 

IP. However, the variability of GDP or industri-

al production raises the probability of default, 

which in turn increases default risk and raises 

the interest rate (Genberg and Sulstarova, 

2008). So, when we face a volatile macroecono-

my, investors will fear such volatility and the 

volatility of IP will increase that of swap mar-

kets instead of reducing it. As such, we could 

also expect a positive relationship between both 

variables (expectation for the final impact is 

thus +/-, meaning uncertain). 

The consumer price index (CPI) measures the 

overall economic activity level state given that 

when the economy is up, consumers have a 

higher propensity to invest and consume. So, 

when an economy is expanding we have more 

economic activities, more investment, a higher 

consumption level and also a higher preference 

for derivatives. Therefore, there should be a 

positive influence of CPI volatility over IRS 

volatility. 

 

As defended by Azad et al (2011) monetary 

policy shocks may be transmitted to IRS vola-

tility through several channels including Treas-

ury interest rates. In the short-run, by increasing 

money supply, interest rates decrease, the yield 

curve slope is affected and so will swap mar-

kets. In the future, in face of an increase in in-

terest rates, market makers’ hedging costs and 

volatility also increase as Brown et al. (1994) 

defend. So, we have here two different time 

points of view. By one hand, an increase in 

money supply decreases IR in the short run due 

to excess supply. But following this rational, 

we may support the statement that interest rates 

in the market will increase in anticipation of 

future interest rates tightening due to central 

bank counteract given the following inflation 

increase. But a rise in inflation leads to in-

creased IRS activities and this increases equity 

volatility. Similar to Engle and Rangel (2008) 

findings and the predictions of Azad et al. 

(2011) we also expect a positive association 

between IRS volatility and monetary policy 

shocks as measured by M2 changes. 

 

Taking into account interest rate volatility is 

also important because a higher volatility of 

interest rates leads to higher demand for swap 
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products in order to hedge or reduce IR expo-

sure (Lekkos and Milas, 2001). As such, the 

volatility of IR is expected to have a positive 

influence over IRS volatility given that the 

higher the IR, the higher will be the use of IRS. 

However, we should be aware that not only IR 

volatility influences IRS volatility but also the 

IR level. As such, we have used both measures 

to see which will influence more significantly 

IRS volatility. Similar to IR volatility we expect 

a positive influence of IR over IRS volatility 

whereas it is known that IR levels are always of 

concern to investors even when IR volatility 

changes. While the latter may decrease or in-

crease in face of economic environment chang-

es the IR level and its future expectations will 

still exert a significant influence over investors 

decisions to acquire IR swaps. 

 

In this context we have also included the slope 

of the yield curve computed as the existent dif-

ference between long and short term govern-

ment bond yields. This has been a highly used 

explanatory variable for interest rate swap (In et 

al., 2003; Azad et al., 2011, 2012). The slope 

allows predicting future expected interest rate 

and economic expansions or recessions. So, a 

positive slope indicates a future IR increase, 

implying more demand for hedging and specu-

lation and so turning IRS more volatile.  

 

Another explanatory variable which we assume 

here representative of macroeconomic uncer-

tainty is the exchange rate volatility if we are 

mainly dealing with counterparties of the swap 

contract originating from different countries. 

The exchange rate may be affected through in-

flation, interest rates differences or even foreign 

exchange carry trade (Simpson et al., 2005; 

Azad et al., 2011). Having a highly volatile ex-

change rate implies counterparty cross-border 

higher demands for payer positions and this 

impacts positively IRS volatility. 

 

Finally, we have also used the unemployment 

rate which is among the macroeconomic funda-

mentals volatility proxies, one which provides 

an overall picture of the economy. Lang et al. 

(1998) use the unemployment rate as a proxy 

for business cycle and conclude that swap mar-

ket spreads contain pro-cyclical element, which 

indicates that IRS volatility is positively associ-

ated with the unemployment rate. Another pos-

sible interpretation for the relationship between 

the IRS volatility and the unemployment rate is 

the fact that when the economy is in recession 

we have less economic activities, less invest-

ment and thus a lower preference for deriva-

tives products given investors lower incentive 

to hedge against rate rise risk. Given this inter-

pretation we can also have a negative associa-

tion between the unemployment rate and IRS 

volatility. As such, the sign of this variable will 

in principal be unidentified. In this context we 

may also justify why we should expect a posi-

tive association between CPI and IRS volatility. 

Before proceeding with variables descriptive 

analysis we will present the methodology which 

has been adopted for this study, basically relat-

ed to volatility. Given that variances are not 

constant over time and that many series  

of financial asset returns exhibit volatility  

clustering2, we need to model volatility using 

past volatility to forecast future volatility.  

When using financial derivatives like swaps we 

have periods where unpredictable market  

INTEREST RATE SWAPS AND MACROECONOMIC UNCERTAINTY... : 51 

2- Volatility clustering is defined as the tendency of large changes in asset prices of either sign to follow large changes and small changes 
of either sign to follow small changes. As such, the current level of volatility tends to be positively correlated with its level during the 

immediate preceding periods.  
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fluctuations are larger or smaller. This behavior 

is known in empirical finance by heteroskedas-

ticity and it is related to the fact that the size of 

market volatility tends to cluster in periods of 

high and low volatility. By using volatility in-

stead of variables returns we are able to meas-

ure the size and magnitude of the surprises in 

macroeconomic aggregates over financial mar-

ket volatility, which changes over time.  

 

We have used GARCH, EGARCH and 

TGARCH volatility modeling but in terms of 

impacts EGARCH results revealed to be more 

accurate, and so we will focus on this model. 

The standard GARCH model assumes that posi-

tive and negative error terms, or else, good or 

bad news, have the same symmetric effect over 

volatility, but IRS volatility may increase more 

with bad news than with good news, whose ef-

fect is known as the leverage effect. The expo-

nential GARCH (EGARCH) model allows for 

logarithmic leverage effects on conditional vari-

ance specification. Moreover, leverage effects 

are exponential and forecasts of the conditional 

variance ensured to be nonnegative. 

 

The basic AR(1) - GARCH(1,1) model is speci-

fied like: 

               

(1) 

 

being the first equation the mean equation and 

the second the conditional variance equation, 

Δyt is the first difference in the IRS return, c is 

the constant, Δyt-1 is the previous period  

first difference in IRS returns, εt is the error 

term which here we assume it to follow a t-

distribution and ht is the conditional variance. 

The AR stands for autoregressive process of 

order 1 meaning that also the first lag of the 

dependent variable is used as a regressor. 

But GARCH(p,q) model has a symmetric vari-

ance process and ignores the sign of the distri-

bution, given that shocks are squared and hence 

forced to be positive. Therefore EGARCH and 

TGARCH models are more accurate than the 

simple GARCH model because they allow 

asymmetric shocks to volatility3. In both we 

only need to change the spillover equation. 

 

The EGARCH model allows logarithmic lever-

age effects on conditional variance specifica-

tion. In the EGARCH(1,1) setting the spillover 

equation becomes: 

               
 

(2) 

 

 

where ln ht is the natural log of variance, which 

automatically restricts the volatility to be posi-

tive and β1ht-1 explains the consistency given 

that it is a function of volatility. The presence 

of leverage effects is tested by the hypothesis 

that α2 = 0, being the impact asymmetric if this 

parameter is different from zero. If the effect is 

less than zero, this implies that a negative shock 

will increase the predictable volatility by more 

than it would for a negative shock. 

 

Following Engle and Rangel (2008), Azad et al. 

(2011) and Azad et al. (2012) we will model 

IRS volatility as a function of macroeconomic 

fundamentals uncertainty, which have been de-

fined previously. So, we will run the following 

time series OLS regression for each of the swap 

maturities and market: 

 

 

 

              (3) 
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3- Asymmetric shocks to volatility in the sense that downward movements in the series are followed by higher volatilities than upward 
movements of the same magnitude.  



53 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

IRSvol stands for interest rate swaps volatility 

of maturity i in period t, Vol_CPI is the volatili-

ty of the CPI, Vol_IP is the volatility of indus-

trial production; IR is the interest rate in levels/

returns where we have also used for robustness 

check the variable Vol_IR, which is the volatili-

ty of the interest rate, instead of IR; Vol_EX is 

the volatility of the exchange rate; IR_Slope is 

the term structure slope, UR_Growth is the un-

employment rate, M2_Change is the money 

supply change and Vol_MI is the volatility of 

the stock market index. 

 

After having defined the relevance for the vari-

ables choice and the methodology, we will start 

presenting the data collected. Table 1 provides 

summary statistics for all the variables by coun-

try, while table 2 shows the correlation matrix 

among variables and also by country. The un-

employment rate was taken in first differences 

given that as level data it revealed not to be sta-

tionary. 

 

All variables for every country revealed to have 

a positive mean except the unemployment rate 

for Germany and UK, and we see standard de-

viation decreasing with IRS maturity in Portu-

gal. Standard deviation values depend over the 

IRS maturity contract because for Portugal and 

UK the 1 year IRS standard deviation is higher, 

for Spain it is 3 and 5 year IRS which domain, 

for Germany 1 and 10 year interest rate swaps 

maturity volatility and finally for France the 

higher standard deviation values are for 1 and 5 

year IRS volatility.  

INTEREST RATE SWAPS AND MACROECONOMIC UNCERTAINTY... : 53 
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PORTUGAL                        

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

Mean  0,220 0,235 0,225 0,174 0,384 0,384 0,004 2,920 2,317 0,048 1,222 5,284 

Median 0,181 0,216 0,210 0,167 0,382 1,201 0,003 2,853 1,461 0,040 1,221 4,937 

Maximum 2,300 1,347 1,094 0,505 0,583 2,734 0,014 4,674 15,021 0,570 2,105 12,329 

Minimum 0,115 0,179 0,174 0,122 0,231 0,830 0,002 2,348 -0,574 -0,400 0,593 2,896 

Std. Dev. 0,184 0,097 0,080 0,040 0,068 0,321 0,003 0,384 2,835 0,152 0,283 1,650 

Skewness 7,944 8,292 7,661 3,596 0,157 1,289 2,544 1,136 2,126 0,421 0,026 1,348 

Kurtosis 84,344 87,105 75,718 25,803 2,859 4,753 9,186 5,191 7,189 3,867 3,427 5,347 

Jarque-Bera 58992,8 66173,1 49733,3 5151,6 1,1 88,3 580,7 90,3 323,0 13,2 1,7 115,9 

SPAIN                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

Mean  0,221 0,321 0,241 0,212 0,423 0,423 0,003 2,320 1,403 0,028 1,381 5,970 

Median 0,189 0,258 0,220 0,188 0,386 1,214 0,002 2,288 1,364 0,000 1,344 5,746 

Maximum 2,668 5,502 0,532 0,457 0,977 2,734 0,009 3,024 6,401 1,000 2,299 10,147 

Minimum 0,119 0,173 0,095 0,085 0,185 0,830 0,002 1,829 -3,749 -0,400 0,987 4,106 

Std. Dev. 0,207 0,408 0,093 0,083 0,140 0,318 0,001 0,215 1,746 0,234 0,180 1,309 

Skewness 8,971 10,095 1,197 1,297 1,619 1,190 2,378 0,593 -0,013 1,306 1,163 0,899 

Kurtosis 98,896 119,398 3,690 3,753 6,112 4,507 9,173 3,300 4,178 5,613 5,969 3,433 

Jarque-Bera 85702,3 137287,5 61,7 72,6 199,6 78,8 600,1 14,9 13,7 135,1 140,6 34,1 

GERMANY                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

Mean  0,189 0,216 0,202 0,178 0,291 0,291 0,002 2,340 0,178 -0,008 0,784 6,526 

Median 0,167 0,209 0,195 0,166 0,277 1,329 0,002 2,344 0,715 -0,100 0,702 6,288 

Maximum 0,914 0,501 0,563 1,683 0,504 4,640 0,005 2,728 2,625 1,500 3,608 14,435 

Minimum 0,110 0,161 0,151 0,144 0,212 0,875 0,002 1,879 -7,653 -0,800 0,610 3,964 

Std. Dev. 0,086 0,041 0,041 0,101 0,054 0,475 0,000 0,166 2,059 0,362 0,263 1,854 

Skewness 4,108 2,541 4,188 14,038 1,075 2,471 8,016 -0,166 -1,634 1,155 5,988 1,127 

Kurtosis 28,438 14,654 32,572 210,930 4,192 13,260 92,334 2,687 5,432 4,891 59,222 4,513 

Jarque-Bera 6439,8 1592,8 9297,8 432992,0 60,0 1278,5 81034,8 2,1 164,5 88,3 32511,1 73,1 

FRANCE                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

Mean  0,216 0,228 0,213 0,172 0,162 0,162 0,002 2,317 0,647 0,001 1,659 4,415 

Median 0,176 0,214 0,200 0,175 0,158 1,197 0,002 2,321 1,151 0,000 1,574 4,087 

Maximum 1,805 0,906 0,844 0,234 0,231 3,123 0,004 2,797 3,135 0,360 3,409 10,079 

Minimum 0,096 0,168 0,158 0,111 0,124 0,952 0,002 1,872 -7,009 -0,230 1,478 2,576 

Std. Dev. 0,163 0,074 0,065 0,023 0,023 0,294 0,001 0,169 2,057 0,096 0,255 1,231 

Skewness 5,756 5,535 5,988 -0,307 0,712 2,588 0,565 0,089 -1,582 0,382 3,275 1,379 

Kurtosis 49,112 43,118 50,016 3,472 3,172 13,328 2,633 2,816 5,413 3,978 16,537 5,741 

Jarque-Bera 20440,8 17046,5 23165,0 5,9 20,5 1315,7 14,0 0,6 157,0 15,2 2229,0 149,6 

UK                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

Mean  0,854 0,229 0,225 0,204 0,370 0,370 0,002 1,926 1,032 -0,022 0,398 4,046 

Median 0,063 0,212 0,207 0,187 0,379 0,807 0,002 1,841 1,331 0,000 0,383 3,755 

Maximum 35,591 0,713 0,968 0,968 0,430 2,484 0,003 3,925 3,936 0,400 0,629 9,769 

Minimum 0,000 0,143 0,148 0,142 0,235 0,684 0,002 1,410 -6,009 -0,400 0,338 2,255 

Std. Dev. 3,695 0,071 0,079 0,074 0,043 0,184 0,000 0,358 1,891 0,089 0,048 1,345 

Skewness 6,998 2,823 5,036 6,388 -0,743 4,017 1,962 2,054 -1,359 0,068 1,656 1,151 

Kurtosis 58,933 15,299 41,032 57,856 2,904 30,449 6,159 9,453 4,967 7,892 7,069 4,572 

Jarque-Bera 22187,5 1797,3 15168,6 31083,7 22,0 8017,7 250,4 575,0 111,1 234,5 270,9 76,7 

Table 1: Descriptive Statistics by Country and Variable 

This table provides summary statistics for both dependent (IRSvol_1Y; IRSvol_3Y; IRSvol_5Y and IRSvol_10Y) and independent 

variables by country. Volatility of the IRS (interest rate swap), IP (industrial production), MI (market index), CPI (consumer price   

index) and IR (interest rate) is measured by an EGARCH(1,1) model, assuming a t-distribution. EX (exchange rate) is the option        
implied volatility, slope is difference between long and short term Treasury bond yield, M2 (money supply) is computed as percentage 

changes from the previous month in average amounts outstanding/money stock, and UR (unemployment rate) is the change in  

seasonally adjusted unemployment rate.  The analysis covers the period from April 1993 to December 2012. 

Values of skewness and kurtosis for all varia-

bles and countries reveal that variables under 

study do not follow a normal distribution,     

confirmed also by Jarque-Bera test values. 
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Table 2: Correlation Matrix for each country and variable 

This table indicates correlation values between IRS (IRSvol_1Y; IRSvol_3Y; IRSvol_5Y and IRSvol_10Y) volatility and macroeco-

nomic uncertainty variables. Volatility of the IRS, IP, MI, CPI and IR is measured by an EGARCH(1,1) model, assuming a t-

distribution. EX is the option implied volatility, slope is difference between long and short term Treasury bond yield, M2 is computed as 

percentage changes from the previous month in average amounts outstanding/money stock, and UR is the change in the seasonally   

adjusted unemployment rate.  The analysis covers the period from April 1993 to December 2012. 

PORTUGAL                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

IRSvol_1Y 1,000 0,461 0,450 0,526 0,071 0,180 0,009 0,127 -0,090 0,050 -0,262 -0,002 

IRSvol_3Y 0,461 1,000 0,952 0,116 0,204 0,333 0,068 0,350 0,026 0,211 -0,429 0,140 

IRSvol_5Y 0,450 0,952 1,000 0,200 0,156 0,300 0,106 0,308 0,035 0,119 -0,509 0,081 

IRSvol_10Y 0,526 0,116 0,200 1,000 -0,134 0,166 -0,283 -0,152 -0,397 -0,282 -0,411 0,005 

CPI 0,071 0,204 0,156 -0,134 1,000 0,045 0,037 0,174 0,024 0,061 0,021 0,083 

IP 0,180 0,333 0,300 0,166 0,045 1,000 -0,010 0,249 -0,132 -0,108 -0,217 0,172 

IR 0,009 0,068 0,106 -0,283 0,037 -0,010 1,000 0,275 0,890 0,365 0,209 -0,069 

EX 0,127 0,350 0,308 -0,152 0,174 0,249 0,275 1,000 0,290 0,181 -0,140 0,175 

SLOPE -0,090 0,026 0,035 -0,397 0,024 -0,132 0,890 0,290 1,000 0,441 0,290 -0,110 

UR 0,050 0,211 0,119 -0,282 0,061 -0,108 0,365 0,181 0,441 1,000 0,135 -0,047 

M2 -0,262 -0,429 -0,509 -0,411 0,021 -0,217 0,209 -0,140 0,290 0,135 1,000 -0,014 

MI -0,002 0,140 0,081 0,005 0,083 0,172 -0,069 0,175 -0,110 -0,047 -0,014 1,000 

SPAIN                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

IRSvol_1Y 1,000 0,550 0,454 0,469 0,057 0,100 0,528 0,034 -0,063 -0,033 -0,019 0,029 

IRSvol_3Y 0,550 1,000 0,551 0,534 -0,066 0,229 0,470 0,091 -0,249 0,113 -0,064 -0,113 

IRSvol_5Y 0,454 0,551 1,000 0,987 -0,104 0,147 0,662 -0,121 -0,463 -0,233 -0,088 -0,240 

IRSvol_10Y 0,469 0,534 0,987 1,000 -0,106 0,117 0,691 -0,106 -0,390 -0,280 -0,092 -0,249 

CPI 0,057 -0,066 -0,104 -0,106 1,000 -0,021 -0,021 -0,122 0,142 0,100 -0,094 -0,040 

IP 0,100 0,229 0,147 0,117 -0,021 1,000 0,093 0,190 -0,133 0,257 -0,042 0,098 

IR 0,528 0,470 0,662 0,691 -0,021 0,093 1,000 0,070 0,239 -0,116 -0,003 -0,032 

EX 0,034 0,091 -0,121 -0,106 -0,122 0,190 0,070 1,000 0,101 0,129 0,028 0,183 

SLOPE -0,063 -0,249 -0,463 -0,390 0,142 -0,133 0,239 0,101 1,000 0,247 0,077 0,297 

UR -0,033 0,113 -0,233 -0,280 0,100 0,257 -0,116 0,129 0,247 1,000 0,046 0,399 

M2 -0,019 -0,064 -0,088 -0,092 -0,094 -0,042 -0,003 0,028 0,077 0,046 1,000 0,077 

MI 0,029 -0,113 -0,240 -0,249 -0,040 0,098 -0,032 0,183 0,297 0,399 0,077 1,000 

GERMANY                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

IRSvol_1Y 1,000 0,641 0,507 0,035 0,098 0,554 0,181 -0,121 -0,347 0,067 0,276 0,334 

IRSvol_3Y 0,641 1,000 0,863 0,269 0,068 0,411 0,392 -0,044 -0,130 0,121 0,096 0,435 

IRSvol_5Y 0,507 0,863 1,000 0,551 0,028 0,241 0,499 -0,029 -0,065 0,048 0,118 0,316 

IRSvol_10Y 0,035 0,269 0,551 1,000 0,041 -0,032 0,473 0,036 0,138 -0,067 0,098 0,011 

CPI 0,098 0,068 0,028 0,041 1,000 0,188 -0,019 -0,090 0,094 0,230 -0,001 0,130 

IP 0,554 0,411 0,241 -0,032 0,188 1,000 0,084 0,103 -0,126 -0,030 0,053 0,276 

IR 0,181 0,392 0,499 0,473 -0,019 0,084 1,000 0,077 0,062 -0,024 -0,022 0,273 

EX -0,121 -0,044 -0,029 0,036 -0,090 0,103 0,077 1,000 -0,011 -0,084 -0,041 -0,144 

SLOPE -0,347 -0,130 -0,065 0,138 0,094 -0,126 0,062 -0,011 1,000 -0,021 0,088 0,212 

UR 0,067 0,121 0,048 -0,067 0,230 -0,030 -0,024 -0,084 -0,021 1,000 0,088 0,058 

M2 0,276 0,096 0,118 0,098 -0,001 0,053 -0,022 -0,041 0,088 0,088 1,000 0,068 

MI 0,334 0,435 0,316 0,011 0,130 0,276 0,273 -0,144 0,212 0,058 0,068 1,000 

FRANCE                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

IRSvol_1Y 1,000 0,501 0,433 0,343 -0,003 -0,004 0,420 -0,021 -0,450 0,117 0,261 0,152 

IRSvol_3Y 0,501 1,000 0,850 0,178 0,238 0,139 0,236 0,021 -0,129 0,363 0,038 0,228 

IRSvol_5Y 0,433 0,850 1,000 0,210 0,137 0,106 0,225 -0,002 -0,150 0,108 0,054 0,074 

IRSvol_10Y 0,343 0,178 0,210 1,000 0,024 -0,137 0,501 -0,101 -0,688 -0,194 0,151 0,046 

CPI -0,003 0,238 0,137 0,024 1,000 0,207 -0,175 -0,159 -0,008 0,281 -0,055 0,270 

IP -0,004 0,139 0,106 -0,137 0,207 1,000 -0,166 0,091 0,005 0,330 -0,090 0,175 

IR 0,420 0,236 0,225 0,501 -0,175 -0,166 1,000 0,260 -0,437 -0,067 0,091 -0,073 

EX -0,021 0,021 -0,002 -0,101 -0,159 0,091 0,260 1,000 0,006 -0,005 -0,010 -0,059 

SLOPE -0,450 -0,129 -0,150 -0,688 -0,008 0,005 -0,437 0,006 1,000 0,112 -0,143 -0,019 

UR 0,117 0,363 0,108 -0,194 0,281 0,330 -0,067 -0,005 0,112 1,000 -0,083 0,298 

M2 0,261 0,038 0,054 0,151 -0,055 -0,090 0,091 -0,010 -0,143 -0,083 1,000 -0,059 

MI 0,152 0,228 0,074 0,046 0,270 0,175 -0,073 -0,059 -0,019 0,298 -0,059 1,000 
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Table 2: Correlation Matrix for each country and variable (Cont.) 

UK                         

  IRSvol_1Y IRSvol_3Y IRSvol_5Y IRSvol_10Y CPI IP IR EX SLOPE UR M2 MI 

IRSvol_1Y 1,000 0,151 0,130 0,086 -0,285 -0,027 -0,086 -0,037 -0,261 0,210 0,033 0,113 

IRSvol_3Y 0,151 1,000 0,948 0,797 -0,199 0,081 0,169 0,463 0,004 0,562 0,010 0,481 

IRSvol_5Y 0,130 0,948 1,000 0,900 -0,202 0,054 0,181 0,386 0,013 0,494 -0,011 0,399 

IRSvol_10Y 0,086 0,797 0,900 1,000 -0,179 0,039 0,395 0,278 -0,049 0,362 0,021 0,323 

CPI -0,285 -0,199 -0,202 -0,179 1,000 -0,041 0,085 -0,094 0,164 -0,269 -0,041 -0,221 

IP -0,027 0,081 0,054 0,039 -0,041 1,000 0,073 0,115 0,063 0,230 0,036 0,214 

IR -0,086 0,169 0,181 0,395 0,085 0,073 1,000 -0,033 -0,022 -0,188 0,156 0,288 

EX -0,037 0,463 0,386 0,278 -0,094 0,115 -0,033 1,000 0,276 0,440 -0,090 0,342 

SLOPE -0,261 0,004 0,013 -0,049 0,164 0,063 -0,022 0,276 1,000 0,032 -0,262 -0,082 

UR 0,210 0,562 0,494 0,362 -0,269 0,230 -0,188 0,440 0,032 1,000 -0,157 0,402 

M2 0,033 0,010 -0,011 0,021 -0,041 0,036 0,156 -0,090 -0,262 -0,157 1,000 0,092 

MI 0,113 0,481 0,399 0,323 -0,221 0,214 0,288 0,342 -0,082 0,402 0,092 1,000 

Among macroeconomic fundamentals volatility 

or uncertainty/risk we may see that in Portugal, 

Spain and UK the variables with higher mean 

are those of exchange rate, the slope of the 

yield curve and the market index. As for stand-

ard deviation, the market index volatility and 

the slope are those with the highest one, but not 

only for these 3 countries as also for Germany 

and France. In Germany and France, besides the 

exchange rate and the market index, also the 

money supply (M2) revealed to have higher 

mean. But we always have for all countries that 

the market index volatility is the variable which 

has the highest association between mean and 

standard deviation as the financial theory pre-

dicts. 

 

From table 2 we may observe that correlation 

values between 1 year IRS and 3 years IRS vol-

atilities are higher for all countries except for 

Portugal where higher volatility is verified be-

tween 1 and 10 year IRS volatilities, 5 and 3 

years, and 1 and 5 years IRS volatilities. As a 

commonality for all countries we can see that 

IRS volatilities are higher for 3 and 5 years and 

maturities of 5 and 10 years. 

 

Correlation values between 1 year IRS volatili-

ties CPI, IP, IR and EX are positive for Portu-

gal and Spain. For Germany this 1 year IRS 

volatility has a negative correlation with the 

exchange rate and slope, but 5 years maturity 

swaps have a positive correlation with all mac-

roeconomic uncertainties.  

 

For all countries under analysis we have a nega-

tive correlation between 1 year and 10 years 

maturities and the variable slope, except for 

Germany. We only have a negative correlation 

between 10 years IRS volatilities and IR vola-

tility for Portugal while for all other countries 

this is positive. Also in Portugal the CPI has a 

positive correlation with all other macroeco-

nomic fundamentals and  correlation values 

between CPI and unemployment rate for all 

countries, except for the UK, are positive, 

which is somehow unexpected because when 

the unemployment rate increases we should 

expect a lower CPI and vice versa. 
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3. EMPIRICAL RESULTS 

 

We will now report estimation results of our 

OLS IRS volatility regressions for different ma-

turities and countries. Table 3 presents regres-

sion parameter estimates for 1, 3, 5 and 10 year 

IRS maturities for the German market consider-

ing different swap contracts maturity and the 

distinction between panels is due to the interest 

rate variable. While panel a) presents estimation 

results using the volatility of interest rate, panel 

b) presents similar estimates, this time using the 

interest rate instead of its volatility. It is evident 

from the coefficient estimates that by using IR 

volatility we have almost none statistical signif-

icance which is not the case when IR is used 

just in returns. 

 

We can immediately see from table 3 and the 

tables to be presented onwards (4 and 5) that 

IRS volatility for all countries, independently of 

the IRS maturity, are statistically and signifi-

cantly affected by interest rate levels, which is 

expected and has been previously predicted. Or 

else, we have that the higher the IR the higher 

will be the use of IRS by investors for hedging 

or speculative purposes. 

Table 3: Estimation results for different IRS maturities in Germany 

This table presents results from OLS regression. The sample period goes from April 1993 until December 2012, in a total amount of 237 

monthly observations. The dependent variable is the conditional volatility of swaps. IRSvol stands for interest rate swaps volatility of 

maturity i in period t, Vol_CPI is the volatility of the CPI, Vol_IP is the volatility of industrial production; Vol_IR is the volatility of the 

interest rate (in panel a)); IR is the interest rate in returns (in panel b)); Vol_EX is the volatility of the exchange rate; IR_Slope is the 

term structure slope, UR_Growth is the unemployment rate, M2_Change is the money supply and Vol_MI is the volatility of the stock 

market index. Conditional variables (IRSwaps and risk factors) volatility has been obtained through an AR(1)-EGARCH(1,1) using a t 

distribution for the error term. Standard errors of the estimated coefficients are in parentheses and are corrected for autocorrelation and 

heteroskedasticity by using the Newey-West method.  *, ** and *** indicate level of significance at 10%, 5% and 1%, respectively. 

 GERMANY - Panel a)             GERMANY - Panel b)           

 

1 -  
year 
swap   

3 - 
year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 -  
year 
swap     

1 - year 
swap   

3 - year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 -  
year 
swap   

Intercept 0,020  0,176 *** 0,197 *** 0,177 ***  Intercept -0,049  0,099 ** 0,156 *** 0,156 *** 

 (0,062)  (0,049)  (0,032)  (0,022)    (0,055)  (0,042)  (0,027)  (0,021)  

Vol_CPI 2,311  -2,152  -0,909  -2,164   Vol_CPI 6,135  3,044  1,883  -0,700  

 (6,813)  (5,742)  (4,058)  (2,739)    (6,261)  (4,731)  (3,495)  (2,531)  

Vol_IP 1,346 ** 0,909  -0,660  -0,790   Vol_IP 1,611 ** 1,087 ** -0,566  -0,716  

 (0,673)  (0,558)  (0,443)  (0,339)    (0,697)  (0,497)  (0,405)  (0,320)  

IR          IR 1,314 *** 1,237 *** 0,666 *** 0,332 *** 

           (0,173)  (0,129)  (0,124)  (0,096)  

Vol_IR 0,143  0,031  0,016  0,023   Vol_IR         

 (0,111)  (0,096)  (0,062)  (0,045)            

Vol_EX 2,095  -0,683  -0,458  -0,245   Vol_EX 2,634  -0,352  -0,283  -0,118 *** 

 (2,161)  (1,660)  (1,123)  (0,802)    (1,816)  (1,386)  (1,028)  (0,792)  

IR_SLOPE -0,523  0,487  0,290  0,182   IR_SLOPE 0,194  1,361 *** 0,760 *** 0,532 ** 

 (0,443)  (0,319)  (0,199)  (0,125)    (0,380)  (0,285)  (0,210)  (0,147)  

UR_Growth 0,008  -0,001  -0,008  -0,007   UR_Growth 0,008  -0,003  -0,009  -0,008  

 (0,007)  (0,005)  (0,004)  (0,003)    (0,006)  (0,005)  (0,004)  (0,003)  

M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000   M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)    (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

Vol_MI 0,689 *** 0,288 ** 0,057  -0,024   Vol_MI 0,749 *** 0,346 ** 0,088  -0,005  

 (0,196)   (0,138)   (0,081)   (0,060)     (0,204)   (0,133)   (0,083)   (0,063)   

Observations 217  236  236  236   Observations 217  236  236  236  

Adjusted R2 0,241   0,052   0,018   0,073    Adjusted R2 0,387   0,354   0,190   0,145   
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IR swaps volatility in Germany, when signifi-

cant and just by looking to the estimates using 

IR instead of its volatility (panel b) in table 1), 

is positively related to industrial production (1 

and 3 year swaps), with interest rate (for all 

swap maturities), with slope (for 3, 5 and 10 

year swaps) and with the market index volatility 

(for 1 and 3 year swaps). However, 10 year 

swaps are negatively correlated to the exchange 

rate volatility. Being the coefficient of IP vola-

tility statistically significant means that macro-

risk also helps to resolve uncertainty in the Ger-

man swap market. Still, we see higher impacts 

of financial market and monetary policy volatil-

ity proxies. 

 

Before continuing with our European countries 

analysis, we have to explain why in the follow-

ing we have only used IR returns instead of vol-

atility as previous authors did for UK, US and 

Japan (Azad et al., 2011; Azad et al., 2012). It 

is evident from table 3 that we have higher sta-

tistical significance for both macro and finan-

cial market proxies when using the collected IR 

variable instead of its volatility. The analysis 

was repeated for all countries (UK, France, 

Spain and Portugal) and we have reached the 

same kind of conclusions4. This fact will be 

more evidenced later on this section. 

Table 4 presents regression results estimates for 

the Portuguese market and again we see that 

coefficients statistical significance, when evi-

dent, are in accordance with the previous pre-

dictions in terms of signs. For example, we 

have that IP volatility and exchange rate volatil-

ity have a positive relationship with 1, 3 and 5 

year swaps, CPI volatility with a positive im-

pact over the 5 year swap contract, a positive 

impact of the slope over 10 year swap maturity, 

the same positive impact of IR over all swap 

maturities and a positive influence of the mar-

ket index volatility over the 1 year swap maturi-

ty volatility. 

 

The positive coefficient for CPI and IP indi-

cates that an increase in the volatility of the 

consumer price index and that of industrial pro-

duction increases, at least in the 5 year swap 

maturity, increases IRS volatility in Portugal. 

Diebold and Yilmaz (2008) reported similar 

results in different financial markets, while 

Azad et al. (2012) report these results for IR 

swaps volatilities in UK and US. Both the con-

sumer price index and industrial production are 

a good measure of the overall economic activity 

level and of macroeconomic uncertainty 

(Diebold and Yilmaz, 2008; Genberg and 

Sulstarova, 2008).  

4- Results of regression estimates using IR volatility instead of rates are not presented here to save space but will be provided upon request. 
In the following we will just present results for the IR (see tables 4 and 5).  
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Table 4: Estimation results for different IRS maturities in Portugal and UK 

This table presents results from OLS regression. The sample period goes from April 1993 until December 2012, in a total amount of 207 

monthly observations for Portugal and 236 observations for UK. The dependent variable is the conditional volatility of swaps. IRSvol 

stands for interest rate swaps volatility of maturity i in period t, Vol_CPI is the volatility of the CPI, Vol_IP is the volatility of industrial 

production; IR is the interest rate in returns; Vol_EX is the volatility of the exchange rate; IR_Slope is the term structure slope, 

UR_Growth is the unemployment rate, M2_Change is the money supply and Vol_MI is the volatility of the stock market index. Condi-

tional variables (IRSwaps and risk factors) volatility has been obtained through an AR(1)-EGARCH(1,1) using a t distribution for the 

error term. Standard errors of the estimated coefficients are in parentheses and are corrected for autocorrelation and heteroskedasticity 

by using the Newey-West method.  *, ** and *** indicate level of significance at 10%, 5% and 1%, respectively. 

 PORTUGAL               UK               

 

1 - year 
swap   

3 -  
year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 - 
year 
swap     

1 -  
year 
swap   

3 -  
year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 - 
year 
swap   

Intercept -0,069  0,051 ** 0,074 *** 0,076 ***  Intercept -0,408  0,030  0,079 *** 0,095 *** 

 (0,026)  (0,020)  (0,017)  (0,017)    (0,199)  (0,026)  (0,027)  (0,025)  

Vol_CPI 3,411  4,384  4,412 * 4,352   Vol_CPI 63,397 *** -3,233  0,358  -5,348  

 (3,973)  (3,083)  (2,502)  (2,639)    (20,743)  (3,278)  (3,450)  (3,200)  

Vol_IP 5,313 *** 3,376 *** 1,907 *** 0,585   Vol_IP 4,261  0,668  0,119  0,731  

 (1,033)  (0,813)  (0,660)  (0,696)    (7,989)  (1,308)  (1,376)  (1,277)  

IR 1,143 *** 1,113 *** 1,070 *** 1,190 ***  IR 9,088 *** 1,891 *** 1,354 *** 1,174 *** 

 (0,202)  (0,122)  (0,099)  (0,104)    (2,818)  (0,173)  (0,182)  (0,168)  

Vol_EX 3,073 *** 1,322 * 1,167 ** 0,835   Vol_EX 6,885  1,301 * 0,070  0,575  

 (0,855)  (0,672)  (0,546)  (0,576)    (4,180)  (0,686)  (0,722)  (0,670)  

IR_SLOPE -0,193  -0,029  0,050  0,284 ***  IR_SLOPE 5,296  1,866 *** 1,362 *** 1,092 *** 

 (0,139)  (0,105)  (0,085)  (0,090)    (3,429)  (0,194)  (0,204)  (0,190)  

UR_Growth 0,023  0,015  0,005  -0,001   UR_Growth 0,115  0,110 *** 0,077 ** 0,068 ** 

 (0,021)  (0,017)  (0,014)  (0,014)    (0,220)  (0,029)  (0,030)  (0,028)  

M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000   M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)    (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

Vol_MI 0,374 ** 0,012  -0,099  -0,167   Vol_MI -4,769  1,198 *** 0,977 *** 0,687 *** 

 (0,182)   (0,144)   (0,117)   (0,123)     (1,126)   (0,174)   (0,183)   (0,170)   

Observations 207  217  217  217   Observations 161  236  236  236  

Adjusted R2 0,436   0,437   0,472   0,436    Adjusted R2 0,244   0,491   0,321   0,292   

In the case of Portugal it is globally known that 

in the last decade the use of interest rate swaps 

has highly increased by both public and private 

companies which have used them to cover the 

risks of a Euribor increase expectation, espe-

cially between 2003 and 2009. These instru-

ments have been adopted massively to protect 

loans from the risk of interest rate increases in a 

time when Euribor was increasing to 4%. How-

ever, nowadays we have noticed that swaps ac-

cumulate potential loss of thousand million eu-

ro’s for the companies which have bought these 

contracts. Unfortunately, this wasn’t only a Por-

tuguese problem but for many other European 

countries. These contracts have revealed to be 

of high risk because they generate minimum 

gains for companies in a scenario of interest 

rate increases and significant loss when rates 

decrease. 

It’s a rational explanation for a company to en-

ter in an interest rate swap. Basically, compa-

nies hire these products to banks to protect 

themselves from their loans interest rate in-

creases, exchanging, in general terms, a chang-

ing rate, and in the Monetary European Union, 

indexed to Euribor by a fixed variable when it 

is expected an interest rate increase. A manager 

may also choose to use interest rate swaps to 

obtain liquidity and short run financial results 

which compensate operational losses. In this 

case it is enough to perform the change for a 

higher interest rate than that they had. This type 

of operation allows reducing losses in a given 

year. 

 

This same reasoning explains why for all Euro-

pean countries and interest rate swap maturities 

we have obtained such a high significance     
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between interest rate changes and swaps volatil-

ity. Moreover, during the period under analysis 

the macroeconomy has been highly volatile and 

given that investors fear this volatility, we had 

that the volatility of industrial production in-

creased that of swaps markets. As such, we may 

state that this macroeconomic uncertainty faced 

by European markets encouraged market partic-

ipants to use IRS as a hedging instrument. 

 

However, if this statistical significant relation-

ship can be verified for all Monetary Union 

countries under analysis this is not the case for 

the UK market. Table 4 also presents the re-

gression coefficient estimates for the UK mar-

ket IRS volatility. Here we observe that IP is 

not statistical significant although all its coeffi-

cient estimates revealed to be positive. In terms 

of macroeconomic variables, only CPI volatility 

(for 1 year swap), exchange rate volatility (for 3 

year swap) and the unemployment growth rate 

seem to exert a positive influence over IRS vol-

atility. These results are even in opposition to 

those obtained by Azad et al. (2012) for the UK 

in terms of signs for unemployment and CPI 

but not for the exchange rate (Azad et al., 2011) 

which was also found to be positive in Japan. 

 

The exchange rate volatility positive impact, 

and as stated by Azad et al. (2011) and after in 

Azad et al. (2012), may be due to the fact that 

international banks offer IRS to companies con-

cerned about foreign exchange rate risk, which 

for UK the maintenance of the pound may ex-

plain, while for Portugal it may be companies 

internationalization or the higher foreign capital 

demand which explains this. Banks usually 

charge lower costs for this type of arrange-

ments, but these may translate into higher swap 

rates due to increased volatility of this exchange 

rate. 

 

Table 5 presents estimation results for Spain 

and France. In both, IP volatility, IR and the 

slope positively and statistically influence IRS 

volatilities independently of their maturity. 

Azad et al. (2011) and Azad et al. (2012) also 

found a positive slope impact throughout all 

swap maturities for US but not significant for 

UK (Azad et al., 2012). A positive slope is also 

a proxy for economic expansion which indi-

cates that hedgers try to hedge their interest rate 

risk exposure more intensively. Azad et al. 

(2011) state that slope and IRS volatility rela-

tionship can be positive due to liquidity, given 

that a tight liquidity is related to a flat and/or 

inverse slope of the yield curve. Fang and 

Muljono (2003) use the slope as proxy for an-

ticipated future interest rates, which can explain 

why in European countries we have seen a 

higher demand for IRS at the beginning of the 

XXI century. Moreover, Azad et al. (2011) 

show that IRS volatility may be driven by li-

quidity rather than economic expansion 

(contraction). So, if the slope allows predicting 

future expected interest rate and economic ex-

pansions or recessions, its positive value indi-

cates a future IR increase, implying more de-

mand for hedging and speculation and so turn-

ing IRS more volatile. Given our empirical esti-

mates, the sign of this slope when significant is 

always positive which is somehow expected 

given the historical level of IR’s in Europe 

fixed by the European Central Bank and the 

previous expectation of these higher remaining 

values in the future. However, IR’s have de-

creased and now companies face huge losses 

given their earlier use and demand for IRS. As 

such, in Europe it seems that investors, market 

makers and managers really saw a need to de-

mand for more hedging and speculation and 

this turned out IRS more volatile, at least for 

the sample period we have adopted for the pre-

sent analysis.  
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Looking to tables 3, 4 and 5 we see that the co-

efficient of money supply, M2, is insignificant 

for all countries and IRS volatility maturities. It 

is even of low magnitude in all, but still has a 

positive sign. At a first sight we may say that 

monetary policy as measured by M2 has no in-

fluence over IRS volatility, but as will be evi-

dent after, this impact depend over the period 

under analysis.  

 

With respect to the unemployment rate, Azad et 

al. (2011) and Azad et al. (2012) found a nega-

tive effect of unemployment over IRS volatility. 

If we have in mind that the higher the macroe-

conomic risk, the higher the use of swaps or 

other derivatives, in volatile economies inves-

tors require hedging and managing risks while 

market makers demand a higher risk premium 

when macroeconomic risk is high. 

 

In the present analysis we have that when the 

unemployment rate has a statistical significant 

effect this is positive (UK, France and Spain). 

So, similar to Lang et al. (1998) who use the 

unemployment rate as proxy for business cycle, 

we may conclude that swap market volatility 

contains pro-cyclical elements justifying this 

positive relationship. When an economy is fac-

ing a higher unemployment rate, economic ac-

tivities and investments are lower and so we 

may have a higher preference for derivatives 

which will increase their volatility due to hedg-

ing needs, namely to protect themselves from 

higher expected interest rates in the future, 

Table 5: Estimation results for different IRS maturities in Spain and France 

This table presents results from OLS regression. The sample period goes from April 1993 until December 2012, in a total amount of 236 

monthly observations for each country Spain and France. The dependent variable is the conditional volatility of swaps. IRSvol stands for 

interest rate swaps volatility of maturity i in period t, Vol_CPI is the volatility of the CPI, Vol_IP is the volatility of industrial produc-

tion; IR is the interest rate in returns; Vol_EX is the volatility of the exchange rate; IR_Slope is the term structure slope, UR_Growth is 

the unemployment rate, M2_Change is the money supply and Vol_MI is the volatility of the stock market index. Conditional variables 

(IRSwaps and risk factors) volatility has been obtained through an AR(1)-EGARCH(1,1) using a t distribution for the error term. Stand-

ard errors of the estimated coefficients are in parentheses and are corrected for autocorrelation and heteroskedasticity by using the  

Newey-West method.  *, ** and *** indicate level of significance at 10%, 5% and 1%, respectively. 

 SPAIN                 FRANCE               

 

1 -  
year 
swap   

3 -  
year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 - 
year 
swap     

1 -  
year 
swap   

3 -  
year 
swap   

5 -  
year 
swap   

10 - 
year 
swap   

Intercept -0,117  0,043  0,080 *** 0,084 ***  Intercept -0,096  0,006  0,071 *** 0,118 *** 

 (0,068)  (0,039)  (0,029)  (0,022)    (0,070)  (0,032)  (0,023)  (0,023)  

Vol_CPI 1,504  1,471  -1,264  -2,880   Vol_CPI -13,766  21,900 ** 14,410 ** -2,338  

 (3,971)  (2,326)  (1,738)  (1,313)    (18,970)  (8,607)  (6,208)  (6,155)  

Vol_IP 3,396 * 2,338 ** 1,960 ** 1,124 *  Vol_IP 2,501 * 2,106 *** 1,788 *** 1,291 *** 

 (1,803)  (1,103)  (0,824)  (0,623)    (1,353)  (0,624)  (0,450)  (0,446)  

IR 4,039 *** 3,138 *** 3,149 *** 2,735 ***  IR 5,632 *** 1,933 *** 1,237 *** 0,692 *** 

 (0,291)  (0,142)  (0,106)  (0,080)    (0,323)  (0,137)  (0,099)  (0,098)  

Vol_EX 2,070  0,727  -0,163  0,218   Vol_EX -0,275  0,647  -0,075  -0,315  

 (2,283)  (1,301)  (0,972)  (0,734)    (2,331)  (1,061)  (0,765)  (0,759)  

IR_SLOPE 2,111 *** 1,931 *** 2,241 *** 2,107 ***  IR_SLOPE 4,271 *** 2,044 *** 1,315 *** 0,792 *** 

 (0,401)  (0,235)  (0,175)  (0,132)    (0,627)  (0,256)  (0,185)  (0,183)  

UR_Growth 0,034  0,035 ** -0,001  -0,007   UR_Growth 0,214 *** 0,067 *** 0,002  -0,036  

 (0,028)  (0,017)  (0,013)  (0,010)    (0,048)  (0,020)  (0,015)  (0,015)  

M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000   M2_Change 0,000  0,000  0,000  0,000  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)    (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

Vol_MI 0,346  -0,564  -0,712  -0,686   Vol_MI 0,527  0,319 ** 0,120  0,011  

 (0,380)  (0,235)  (0,175)  (0,132)    (0,345)  (0,155)  (0,112)  (0,111)  

Observations 217   236   236   236    Observations 218   236   236   236   

Adjusted R2 0,610   0,765   0,861   0,896    Adjusted R2 0,603   0,504   0,422   0,183   
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which in turns justifies the higher demand for 

IRS which have occurred in European econo-

mies, and with special emphasis in Portugal. 

 

We could expect a positive influence of the 

market index volatility over IRS trading activi-

ties due to increased volume of IRS trading ac-

tivities when we have higher macroeconomic 

risk facing. Even if not generalized to all mar-

kets and IRS maturities, when statistical signifi-

cant, the coefficient of market index volatility is 

positive (3 year swap in Spain, France and UK; 

1 year swap in France; and 5 and 10 year swap 

in UK). Given that interest rate rises, inflation 

may also go up and this will lead to increased 

IRS activities, which can be associated to an 

increase in the market index volatility 

(Bessembinder and Seguin, 1992; Beber and 

Brandt, 2009). 

 

Up to now, all stated results are consistent with 

previous empirical findings, with some excep-

tions due to markets under analysis intrinsic and 

macroeconomic differences, and to the state-

ment that macroeconomic, financial and mone-

tary policy risks lead to greater levels of hedg-

ing and speculative activities in financial mar-

kets, meaning a greater use of derivatives 

(Beber and Brandt, 2009; Azad et al., 2011; 

Azad et al., 2012). 

 

Finally, we can even reinforce our conclusions 

by looking to R2 values obtained from these 

OLS estimates. Spain, Portugal and France, 

present in general higher values than those ob-

tained for Germany and UK. Looking at previ-

ous authors’ findings, namely Azad et al. 

(2012), we can take from their analysis that R2 

values decreased when they have computed 

realized volatility of IRS using a GARCH two 

component specification, but still obtained sim-

ilar conclusions in terms of variables coefficient 

signs and significance than when they applied 

the Asymmetric Spline GARCH model to com-

pute it. As such, we believe the differences are 

not due to volatility specification but yes to the 

macroeconomic environment of the countries 

under analysis. 

 

From all our previous analysis we can say that, 

similar to Engle and Rangel (2008), Azad et al. 

(2011) and Azad et al. (2012), market partici-

pants should be aware of IRS volatility respons-

es to macroeconomic variables to extract trad-

ing signals. These will allow hedgers to realize 

if they need to increase or decrease IRS usage 

in order to hedge risk originating from macroe-

conomic increases or decreases, respectively. 

However, as previously observed we will be 

able to get more accurate estimates if we are 

talking of a more stable market in economic 

terms and a market where the development of 

its financial market is higher in comparative 

terms. As such, results cannot be generalized at 

a European level in full and investors should be 

aware of this when they try to diversify their 

portfolios, hedge or speculate using IRS deriva-

tive instruments in international terms.  

 

In the following we will take a deeper under-

standing about why we have chosen to work 

with IR returns instead of IR volatility, contrary 

to previous authors, and we will also try to ex-

plain macroeconomic risks and effects over IRS 

volatility evolution through time.  

 

Figure 1 shows betas coefficients through time 

obtained by applying the moving windows esti-

mation technique for periods of 60 month win-

dows for each of the macroeconomic risk prox-

ies used. Although we have decided to present 

only results for the 5 year IRS contract in Ger-

many, we have performed this study for each of 

the available contracts and countries and results 

will be provided upon request. But given that 

these can be generalized, we choose to present 

estimates only for Germany. These beta coeffi-

cients estimates are based on moving windows 
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estimates where OLS regressions for each IRS 

volatility contract maturity are done considering 

the same explained and explanatory variables 

for small samples of 60 months each. As such, 

we are able to obtain beta coefficients estimates 

for each macroeconomic variable considered 

through time given that each month the last 60 

monthly observations are used to compute these 

same coefficients evolution through time.  

So, we can also observe if results statistical in-

significance is always verified through time 

intervals samples of 60 months.    

Figure 1: Moving windows estimates for 60 months time intervals regressions:  

macroeconomic risks impact over 5 year swap maturity IRS volatility in the German market 

Source: Own produced results. Notes: These figures present beta coefficients estimates obtained for IRS volatility using the macroeco-
nomic risk proxies in the German market, by using small moving windows regression estimates based on the last 60 months observa-

tions. The x axis shows the betas evolution through time for the time period analyzed and also taking into account, in each month esti-

mate, the previous 60 months values. The y axis represents the beta coefficients estimated values which goes from 0 (no sensibility of 
IRS volatility to that macroeconomic variable) until 20 (high sensibility of IRS volatility to that macroeconomic variable – positive or 

We may see in figure 1 all nine coefficient esti-

mates and their confidence interval at 90%. For 

example, the first plot confirms the previous 

finding that CPI volatility isn’t significant 

through the entire sample period given that its 

confidence band has always been around zero. 

Moreover, the slope coefficient (beta) was posi-

tive in the period considered with a confidence 

band continuously far from zero which con-

firms its statistical significance. However, we 

can even see changes of significance through 

time for macroeconomic risk proxies like IP, 

UR and MI. The money supply proxy, for ex-

ample, only seems to impact IRS volatility for a 

short period of time (from 2000 until 2002)  

thus showing that although significant in that 

period in the others this impact over IRS vola-

tility has been absorbed and this justifies the 

insignificance values already verified in table 3.  

The same happens for all other countries and      
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contracts, whereas the confidence band values 

around zero justify the null coefficient estimate 

for M2 changes previously obtained.  

 

It is interesting to analyze that UR, IP, EX and 

IR coefficients all seem to follow a common 

pattern from 2008 onwards, given that their be-

tas and confidence intervals have converged to 

zero. But focusing in the interest rate we may 

observe that while IR returns seem to point for 

statistical significance, and positive, for the en-

tire sample, the same does not occurs with IR 

volatility, whose coefficient estimates are lower 

and so does its significance. 

 

Figure 2 shows in deeper the financial and 

monetary policy macroeconomic variables esti-

mates, meaning IR and IR volatility as well as 

the slope. Previous authors have stated the true 

relative importance of the slope to explain IRS 

volatility (In et al., 2003; Azad et al., 2011; 

Azad et al., 2012). It is evident from 1998 until 

2010 the relative, positive and increased im-

portance of this variable to explain IRS volatili-

ty. A positive slope indicates a future IR in-

crease, implying more demand for hedging and 

speculation and this will end up reflected in 

higher IRS volatility. From 2010 onwards the 

financial crisis and the pattern followed by in-

terest rates which turned out to decrease instead 

of increasing as expected previously, justify 

why also the slope coefficient estimates turned 

out to decrease and converge towards zero.  

 

Turning back to the analysis of the IR and IR 

volatility coefficient estimates we see that both 

variables seem to behave well, as well as all 

other macroeconomic risk variables (see figure 

1), in the entire sample period but we have an 

evident regularity break from the financial cri-

sis ahead, not just because there was the crisis 

emergence but because interest rates started to 

decrease and remained at low values in this pe-

riod. 

 

It is patent that from the end of the nineties the 

volatility or uncertainty of the interest rate is a 

clear determinant of swaps volatility, but from 

the financial crisis until recently and with the 

clear interest rate levels decrease, the volatility 

of interest rates losses significance, while the 

IR level remains to be significant. We are able 

to confirm, similar to Azad et al. (2012), that 

the coefficient of IR volatility was positive dur-

ing the 1990s meaning that markets answered 

in a positive manner towards the threat of high-

er interest rate volatility. The authors attribute 

to the change of coefficient sign from the 90’s 

onwards (attributed to structural factors and 

economic environment) the blame of the 

change of behavior for the entire sample period. 

However, when using both IR volatility and IR 

level we are able to take a different conclusion 

in the present work. They also state that this 

sign change may be attributed to investor’s re-

visions of expectations: before the 90’s inves-

tors sought protection against IR volatility and 

so trading of swaps increased, while from the 

90’s forward investors had substitute IRS by IR 

forwards. However, they reinforce the idea that 

investors implicate policy changes into their 

revised investment decisions and so the change 

of sign is due to swaps users’ perception. 
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Our results seem to indicate that interest rate in 

levels continues to be significant even in face of 

the financial crisis but not IR volatility. The 

justification we find here for this fact is that IR 

was still a concern to investors but not so much 

its volatility. The IR volatility beta estimates 

decrease was simply driven by a lower concern 

from investors, which is aligned with the differ-

ence of beta signs obtained by Azad et al. 

(2012). As such, it seems that investors 

changed their behavior in the market because 

even if IR continued to be a concern to these, its 

volatility appear to have simply decreased of 

importance given that their increased use of IRS 

due to IR increases fear in the future turned out 

not to be realistic and in fact IR’s started to de-

crease during the financial crisis. 

Figure 2: Moving windows estimates for 60 months’ time intervals regressions:  

Interest rate returns, interest rate volatility and slope impact over 5 year swap maturity  

IRS volatility in the German market 

Source: Own produced results. Notes: These figures present beta coefficients estimates obtained for IRS volatility using the macroeco-
nomic risk proxies IR, IR volatility and slope in the German market, by using small moving windows regression estimates based on the 

last 60 months observations. The x axis shows the betas evolution through time for the time period analyzed and also taking into     

account, in each month estimate, the previous 60 months values. The y axis represents the beta coefficients estimated values which goes 
from 0 (no sensibility of IRS volatility to that macroeconomic variable) until 4 (high sensibility of IRS volatility to that macroeconomic 

variable – positive or negative). The blue line represents the betas estimates trough time, while the red lines are the 90% confidence 

band.  
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4. CONCLUSIONS 

 

It was explored the extent to which interest rate 

swaps (IRS) volatility is affected by macroeco-

nomic risks for a set of European countries 

(UK, France, Germany, Spain and Portugal) 

considering different IRS maturities of 1, 3, 5 

and 10 years during the period from April 1993 

until December 2012 based on monthly obser-

vations. It is important to study this relationship 

because macroeconomic risk/volatility is con-

sidered central to the market risk which influ-

ences asset pricing and the greater the macroe-

conomic risk, the greater will be the use of de-

rivative instruments to hedge or speculate. 

 

This study empirical finding’s allows us to state 

that for all maturities and markets, interest rate 

is the macroeconomic variable mostly able to 

positively and strongly influence and explain 

the IRS volatility. Moreover, macroeconomic 

risk/uncertainty is really influencing IRS vola-

tility even if we take out from the analysis fi-

nancial variables uncertainty. By looking at the 

volatility impact over IRS’s due to macroeco-

nomic risks we may say that hedgers can use 

swaps in all countries to forecast macroeco-

nomic fluctuations and fix the swap rates of 

those maturities which have stronger relation-

ship with macroeconomic risk proxies. For al-

most all countries, and even if not always statis-

tically significant for all swap maturities, the 

term structure slope and industrial production 

volatility show to have a positive influence over 

IRS volatility. In terms of European markets, 

Germany, UK and France, being those which 

possess the highest development financial level 

in terms of markets, also revealed to be those 

for whom we have obtained vastly robust re-

sults, consistent with those of previous authors. 

Results are thus dependent on the country under 

analysis and its development level, as well as 

reliant on over the maturity of the IRS volatility 

analyzed. Given the results here attained market 

participants should be aware of IRS volatility 

responses to macroeconomic variables to ex-

tract trading signals. These will allow hedgers 

to realize if they need to increase or decrease 

IRS usage in order to hedge risk originating 

from macroeconomic increases or decreases, 

respectively. In Portugal, for example, the for-

eign exchange rate volatility revealed to be a 

macro variable significantly influencing IRS 

swaps which is not the case for the other Euro-

pean countries.  

 

Moreover, the slope of the yield curve coeffi-

cient sign is positive for all countries and al-

most all IRS maturities, which is justified by 

historical interest rates which have prevailed 

during the analysis period, and so investors de-

manded more IRS for hedging and speculation, 

thus increasing IRS volatility. Similar to previ-

ous authors our results justify the statement that 

macroeconomic, financial and monetary policy 

risks lead to greater levels of hedging and spec-

ulative activities in financial markets, meaning 

a greater use of derivatives.  

 

Finally, results point out that interest rate in 

levels continues to be significant even in face of 

the financial crisis but not IR volatility. The 

justification we find here for this fact is that IR 

was still a concern to investors but not so much 

its volatility. The IR volatility beta estimates 

decrease is simply driven by a lower concern 

from investors, which is aligned with the differ-

ence of beta signs obtained by Azad et al. 

(2012). As such, it seems that investors 

changed their behavior in the market because 

even if IR continued to be a concern to these its 

volatility has simply decreased of importance to 

them given that their increased use of IRS, due 

to IR increases fear in the future, turned out not 

to be realistic and in fact they started to de-

crease during the financial crisis period. 
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This paper results could be extended in the fu-

ture as to include other macroeconomic funda-

mentals or even different European countries.  

A world comparison could also be relevant in 

terms of international portfolios diversification 

using derivatives, namely interest rate swaps. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um swap é um acordo contratual celebrado 

entre dois agentes económicos (designados 

como contrapartes) que decidem trocar, entre si, 

fluxos financeiros em períodos temporais 

futuros e definidos. 

 

Na definição destes contratos serão 

identificados e especificados as taxas de juro 

(swap de taxa de juro), as divisas (swaps 

cambial) a aplicar a cada fluxo financeiro  

e, ainda, muitos outros indexantes de  

mercado como o preço de matérias-primas 

(“commodity” swap) ou o preço das acções e 

índices accionistas (“equity” swap). 

 

Os primeiros swaps começaram a ser 

negociados no final dos anos 70 e início dos 

anos 80 do século passado, na sequência das 

enormes alterações ocorridas no SMI (Sistema 

Monetário Internacional) e nos Mercados 

Financeiros durante toda a década de 70. A 

partir dessa altura, o mercado de swaps passou 

a ser caracterizado por um fortíssimo 

crescimento quer nos valores negociados quer 

no tipo de swaps disponíveis. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Tal como a generalidade dos produtos 

derivados financeiros (futuros e opções), os 

swaps têm a sua origem associada ao colapso 

do SMI (Sistema Monetário Internacional) que 

foi criado, através dos Acordos de Bretton 

Woods, imediatamente a seguir à 2ª Grande 

Guerra Mundial. Relembra-se que, nos termos 

desses Acordos, o SMI caracterizava-se por 

dois pilares principais: 

 Modelo de Padrão-Ouro e 

Convertibilidade do USD em Ouro; 

 Regime Cambial de Paridades Fixas. 
 

Estas características asseguraram durante várias 

décadas (1945 – década de 70) uma enorme e 

duradoura estabilidade nos mercados 

financeiros, particularmente no que respeitava à 

evolução das taxas de juro e de câmbio, sendo 

de salientar as baixas taxa de inflação e a 

consequente estabilidade no preço das 

principais matérias-primas. 

 

Com o início da década de 70, e com as 

necessidades de financiamento da Guerra do 

Vietname, os EUA iniciaram uma política de 

criação de moeda sem limites e sem ligação à 

economia real, pondo em causa o Sistema de 

Bretton Woods sobretudo quando foram 

forçados a decretar a inconvertibilidade do 

USD em Ouro, passo decisivo para o fim do 

Modelo de Padrão-Ouro. Esse facto, reforçado 

pela imediata e inevitável desvalorização do 

USD e a subsequente Grande Crise Petrolífera 

dos anos 70, conduziu ao fim dos câmbio fixos, 

segundo grande pilar do Modelo de Bretton 

Woods, e ao advento dos câmbios flutuantes ou 

flexíveis. 
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Esta nova realidade económico-financeira, 

contrariamente ao período anterior, caracteriza-

se por uma enorme instabilidade nos mercados 

financeiros, nomeadamente ao nível da 

evolução das taxas de juro e de câmbio, do 

preço das matérias-primas, sendo o caso do 

petróleo um dos mais representativos pelos seus 

impactos, e, ainda, o ressurgimento de enormes 

taxas de inflação. 

 

São mercados que passam a ser caracterizados 

por forte incerteza, por enorme volatilidade e 

com a presença de diversos tipos de risco. 

 

É neste contexto que as empresas sentem a 

necessidade de desenvolver ferramentas de 

gestão de risco que permitam fazer face a toda 

esta nova realidade de incerteza. 

 

Surge, então, a adaptação dos produtos 

derivados, já populares como instrumentos de 

cobertura de risco face à variabilidade do preço 

dos cereais desde o século XIX, ao universo do 

mundo financeiro, nomeadamente para a gestão 

dos riscos cambial e de taxa de juro e outros 

associados à nova era do SMI, sem padrão-ouro 

e sem regime de câmbios fixos. 

 

PRIMEIROS SWAPS 

  

O primeiro swap cambial a ser contratualizado 

terá ocorrido no final da referida década de 70, 

tendo o Banco Mundial e a IBM como 

contrapartes e com a intermediação do Solomon 

Brothers permitindo àquela obter marcos 

alemães e francos suiços para financiar as suas 

operações na Alemanha e na Suiça sem ter de 

recorrer directamente aos mercados financeiros 

daqueles países.  

 

O estatuto das partes envolvidas neste  

primeiro swap e os objectivos atingidos  

foram decisivos para a sua credibilidade e o  

seu reconhecimento, enquanto ferramentas  

de cobertura de risco passíveis de ser utilizadas, 

quer por institucionais e intermediários 

financeiros quer por empresas não-financeiras. 

 

Foi, portanto, com naturalidade, que se assistiu 

ao lançamento do primeiro swap de taxa de 

juro, que terá ocorrido, em 1981, em Londres, 

com a permuta de fluxos financeiros indexados 

a uma taxa variável (LIBOR-London Interbank 

Offered Rate) por fluxos financeiros 

determinados a uma taxa de juro fixa. 

 

De imediato, os swaps de taxa de juro foram 

introduzidos também nos EUA e a sua 

utilização caracterizou-se por um crescimento 

muito significativo e rápido, quer em termos 

dos volumes de swaps transaccionados quer nos 

valores “nocionais” subjacentes aos respectivos 

contratos. 

 

Esta realidade de grande crescimento aplicou-se 

tanto aos swaps cambiais como aos swaps de 

taxa de juro. 

  

Outros marcos importantes na história dos 

swaps surgem em 1986, com a introdução dos 

designados “commodity” swaps pelo The 

Chase Manhattan Bank em que um dos fluxos a 

permutar estava indexado à evolução do preço 

de matérias-primas (“commodity”) e, em 1989, 

com o Bankers Trust a introduzir o conceito de 

“equity” swaps em que um dos fluxos 

financeiros estava indexado a acções e índices 

accionistas. 

 

OS FUNDAMENTOS DOS SWAPS     

      

A execução de um Swap financeiro tem por 

base princípios económicos muito importantes, 

recuperados das Teorias do Comércio 

Internacional, nomeadamente do conceito de 

vantagens comparativas desenvolvido por 
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David Ricardo no início do séc XIX.  

 

Essencialmente, este Economista demonstrou 

que na relação comercial entre dois países e 

tendo por base dois produtos, mesmo que um 

deles tenha vantagem absoluta na produção de 

ambos mas se o outro apresentar uma vantagem 

relativa face ao primeiro num dos produtos, 

então ambos beneficiam com a especialização. 

Assim, cada país produz aquilo onde apresenta 

vantagem relativa, procedendo, posteriormente, 

à troca entre si de ambos os produtos para 

satisfazerem as suas necessidades.  

 

Como é natural, esta constatação de David 

Ricardo aplicava-se ao comércio internacional e 

com a recomendação implícita de que os  

países ganhariam se se dedicassem à  

produção dos bens onde possuíssem vantagem 

relativa, promovendo posteriormente a troca 

dos diversos bens, fomentando o comércio 

internacional com benefício para todos. 

 

Curiosamente, é a Teoria das Vantagens 

Comparativas que fundamenta, em termos 

económicos, os benefícios dos swaps. 

 

Assim, imagine-se que duas empresas (A e B) 

necessitam de financiamento e se dirigem aos 

mercados financeiros para obter cotações para 

as taxas de juro aplicáveis, quer em termos  

de taxa fixa quer em termos de taxa  

variável indexada, por exemplo, à EURIBOR. 

Assumamos as seguintes cotações: 
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  Empresa A Empresa B 

Taxa Fixa 3% 5% 

Taxa Variável EURIBOR + 1% EURIBOR + 2.1% 

Analisando estas cotações, observamos que a 

empresa A tem acesso a melhores taxas de juro 

(provavelmente por ter um menor risco 

associado) quando comparada com a empresa B 

e isso é verdade quer para as taxas fixas quer 

para as taxas variáveis.  

 

Dir-se-á que a empresa A tem vantagem 

absoluta sobre B em ambas as taxas. Contudo, 

numa segunda observação detectamos que, 

apesar de não ter qualquer vantagem absoluta, a 

empresa B tem uma vantagem relativa face a A 

na taxa variável porque, enquanto na taxa fixa, 

B tem um “spread” de 2% a mais face a A, na 

taxa variável esse “spread” é apenas de 1.1%.  

 

Significa, então, que, de acordo com  

David Ricardo e a sua teoria das vantagens 

comparativas, é possível obter ganhos de 

eficiência através da conjugação de esforços 

entre as empresas e da especialização naquilo 

em que as empresas apresentam vantagens 

relativas. Ou seja, a empresa B vai financiar-se 

à taxa variável (onde tem vantagem relativa) e a 

empresa A vai financiar-se à taxa fixa (onde 

possui vantagem absoluta mas também 

relativa), procedendo depois à subsequente 

troca dos fluxos financeiros, acabando então a 

empresa A por se financiar a uma taxa variável 

(apesar de ter iniciado com um empréstimo a 

taxa fixa) e a empresa B por se financiar à taxa 

fixa (apesar de ter iniciado com um empréstimo 

à taxa variável). O resultado final seria, caso 

fosse utilizado um intermediário como 

facilitador que cobrasse 0.1% e os ganhos de 

eficiência repartidos de forma equitativa entre 

as empresa A e B: 
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  Empresa A Empresa B Intermediário 

Taxa Fixa 3% 5%   

Taxa Variável EURIBOR+1% EURIBOR+ 2.1%   

Taxa Final sem Swap EURIBOR+1% 5%   

Taxa Final com Swap EURIBOR+0.6% 4.6%   

Ganhos Eficiência 0.4% 0.4% 0.1% 

Como se observa, houve uma poupança total de 

0.9% que foi repartida entre os diversos 

intervenientes. Este valor de 0.9% resulta das 

diferenças iniciais que foram inicialmente 

cotadas e que permitiram identificar que havia 

lugar a um swap, devido à existência de 

vantagens relativas. Ou seja, na taxa fixa o 

diferencial entre as empresas era de 2%, 

enquanto na taxa variável era apenas de 1.1%. 

De imediato, sabemos que é possível construir 

um swap em que os ganhos de eficiência serão 

iguais à diferença dos diferenciais, ou seja, 

neste caso, 2% - 1.1% = 0.9%. Como o 

intermediário cobra 0.1%, fica um ganho de 

eficiência para as empresas A e B que totaliza 

0.8% ou 0.4% para cada uma delas. Como a 

taxa inicial de A era de EURIBOR+1%, após 

contratar o empréstimo à taxa fixa e após fazer 

o swap com B, obtém uma taxa final variável 

de EURIBOR+0.6%. E, como a taxa inicial de 

B era de 5%, após contratar o empréstimo à 

taxa variável e após o swap com A, obtém uma 

taxa final de 4.6%. 

O esquema respectivo será: 

A empresa A fica a pagar ao intermediário 

financeiro EURIBOR+1% mas teve o ganho de 

3.4 – 3.0% = 0.4%, o que resulta na referida 

taxa final de EURIBOR+0.6%. A empresa B 

fica a pagar ao intermediário financeiro 5.0% 

mas obtreve o ganho de (EURIBOR+2.5%)-

(EURIBOR+2.1%)=0.4%, o que resulta na 

mencionada taxa final de 4.6%. 

 

Tal como identificado por David Ricardo, na 

sua aplicação ao comércio internacional, 

através de um swap de taxa de juro foi 

permitido às partes trocar o perfil dos seus 

fluxos financeiros (variável para fixa e fixa para 

variável) com ganhos de eficiência para as 

partes envolvidas. 

 

SWAPS DE TAXA DE JURO 

 

O tipo de swap mais comum é o designado 

Swap de Taxa de Juro “plain vanilla”, em que 

um agente económico concorda em pagar um 
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conjunto de fluxos financeiros com base numa 

pré-determinada taxa de juro fixa e, em 

paralelo, recebe fluxos financeiros indexados a 

uma taxa de juro variável. 

 

Neste tipo de swap, o valor “nocional” com 

base no qual os fluxos financeiros são apurados 

é igual e o mesmo se passa com o horizonte 

temporal aplicável a ambos os fluxos.   

   

Com a generalização na utilização de taxas  

de juro variáveis nas diversas operações  

de empréstimos executadas pelos diversos 

agentes económicos, foram surgindo diversos 

indexantes comummente utilizados nos 

mercados. Em termos internacionais, são 

adoptadas diversas taxas LIBOR (London 

Interbank Offered Rate) e na Zona Euro é bem 

conhecida a utilização generalizada das várias 

taxas EURIBOR. 

 

Claro que a utilização de uma taxa variável 

aplicável ao serviço de dívida de um 

determinado empréstimo implica que os juros a 

pagar, nos diversos períodos, vão depender do 

valor que o respectivo indexante (LIBOR ou 

EURIBOR) assume no início de cada período. 

 

Por exemplo, se uma empresa emitir um 

empréstimo obrigacionista a 5 anos (10 

semestres) com uma taxa de juro variável de 

EURIBOR + 3% e com pagamento semestral de 

cupão, então, no início de cada semestre, 

observa-se qual é o valor da EURIBOR que vai 

vigorar nesse período e apura-se o juro a pagar 

no respectivo cupão, após se adicionar o 

“spread” estipulado de 3%. Naturalmente que, 

no semestre seguinte, será aplicado o mesmo 

procedimento, sendo que, certamente, a 

EURIBOR a vigorar será já diferente, em 

função das condições de mercado. 

 

Como se entende, a determinação de juros, em 

função de uma taxa variável, implica incerteza 

para os agentes económicos, pelo que a 

execução de um swap de taxa de juro é, em 

primeira linha, uma ferramenta de gestão de 

risco, ao transformar a referida taxa variável 

numa taxa fixa, permitindo obter certeza quanto 

ao montante de juros a pagar em cada período, 

independentemente da evolução das taxas de 

juro que venha a ocorrer no mercado. 

 

Claro que esta metodologia pode ser aplicada 

quer a um empréstimo quer a um activo 

financeiro, desde que os respectivos fluxos 

financeiros estejam indexados a uma taxa de 

juro variável, sendo de salientar que este 

mercado é composto pelos dois lados, no 

sentido em que alguns agentes económicos 

podem estar interessados em permutar uma taxa 

variável por uma fixa enquanto outros (por 

exemplo, alguns investidores ou intermediários 

especializados) em trocar uma fixa por uma 

variável. 

 

O grande contributo do Mercado de Swaps de 

Taxa de Juro, no seu modelo “plain vanilla”, é 

precisamente identificar, em qualquer 

momento, qual é a taxa fixa que corresponde a 

uma determinada taxa de juro variável (por 

exemplo, EURIBOR-6 meses) sem que seja 

necessário efectuar qualquer pagamento ou 

recebimento ao proceder à permuta (através de 

um swap) dos respectivos fluxos financeiros 

determinados com base naquelas taxas. 

Significa que, por exemplo, um agente 

económico pode transformar os fluxos 

financeiros associados aos seus financiamentos 

(ou investimentos) de um valor incerto (taxa 

variável) para um valor certo (taxa fixa) sem ter 

de proceder a qualquer pagamento (ou 

recebimento) adicional.     

           

É claro que, se a permuta não for efectuada 

àquela taxa swap, então, haverá lugar a 

pagamento ou recebimento de um determinado 

valor, consoante a taxa de juro fixa pretendida 
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seja mais ou menos favorável do que a referida 

taxa swap de equilíbrio. 

 

Naturalmente que o valor a pagar (ou a 

receber), nessa situação, dependerá do 

confronto entre o valor que está associado a 

cada um dos conjuntos de fluxos financeiros 

que estão a ser permutados. 

 

A título de exemplo, se uma empresa tiver um 

empréstimo indexado à taxa EURIBOR e 

pretender fazer um swap de taxa de juro e se, 

nesse momento, a taxa swap é de 3%, então 

significa que pode permutar a sua EURIBOR 

pelos 3% sem ter de pagar ou receber qualquer 

montante. Contudo, e apesar de a taxa swap ser 

de 3%, se a referida empresa pretender trocar 

por uma fixa de apenas 2%, então, já vai ter de 

pagar um determinado valor pelo swap mas, em 

contrapartida, ficará a pagar no futuro juros 

com base em 2% e não nos 3% que era a taxa 

swap. Inversamente, e no mesmo cenário, se 

pretender ficar a pagar uma fixa de 4%, então, a 

dita empresa inicia o swap com um recebimento 

mas ficará a pagar, no futuro, juros a essa taxa e 

não à de 3% (taxa swap).   

 

AVALIAÇÃO DOS SWAPS DE TAXA DE JURO 

 

De forma simplificada, pode dizer-se que o 

valor de um determinado swap de taxa de juro é 

função do valor actualizado dos fluxos 

financeiros que irão ocorrer, sendo que um 

determinado agente económico tipicamente vai 

pagar juros a uma taxa fixa e receber a uma 

taxa variável com base num certo valor 

“nocional” e pelo horizonte temporal 

pretendido. 

 

Claro que, no momento incial em que é 

celebrado, o swap valerá zero, no sentido em 

que o valor praticado corresponde à diferença 

de valores atribuídos a cada parcela de fluxos 

financeiros. 

Contudo, após o seu lançamento, o valor do 

swap irá variar positiva ou negativamente em 

função das condições de mercado, ou seja, na 

medida em que a parcela à taxa variável ganha 

ou perde valor quando comparada com a taxa 

fixa que está a ser negociada. 

 

Para facilitar, considere-se que um determinado 

swap se aplica a um empréstimo obrigacionista 

que foi originalmente negociado a uma taxa de 

juro indexada à EURIBOR e que a empresa em 

causa celebra um swap para transformar aquela 

taxa variável numa taxa fixa. 

 

Face ao exposto, pode afirmar-se que o valor do 

swap em qualquer momento será igual ao 

diferencial do valor dos respectivos fluxos 

financeiros quer à taxa fixa quer à taxa variável. 

 

Assim, teremos: 

 

Valor do Swap = B fixa - B variável      

 

em que: 

 

B fixa   = valor dos fluxos financeiros à taxa fixa 

 

B variável = valor dos fluxos financeiros à taxa 

variável 

 

É evidente que o valor do swap é independente 

do lado em que o agente económico se 

encontra, isto é, há sempre uma parte que está a 

vender a taxa variável e a comprar a taxa fixa e 

outra na posição simétrica. Uma empresa com 

um empréstimo cujos juros estão indexados à 

EURIBOR e que esteja preocupada com a 

subida daquela, estará na primeira situação 

(posição longa na taxa fixa e curta na taxa 

variável), sendo que, do outro lado, haverá 

outro agente económico que, tendo taxa fixa, 

estará interessado em ter uma taxa variável, 

pelo que irá tomar uma posição longa na taxa 

variável e curta na taxa fixa. 
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Assim, para determinar o valor de um swap, 

temos de calcular os valores actualizados das 

duas séries de fluxos financeiros, à taxa fixa e à 

taxa variável. 

 

Começando pelo valor actual da taxa fixa (B 

fixa), teremos: 

 

B fixa =   S Ke–r 
i
 t 

i  + Qe–r 
n

 t 
n 

 

em que: 

 

K – pagamentos de juros à taxa fixa, em cada 

período 

Q – capital (valor “nocional”) sobre o qual é 

feito o swap 

r – taxa de juro (actualização) com 

capitalização contínua  

t – períodos em que ocorrem os fluxos 

financeiros 

 

Como sabemos qual é a taxa fixa, o valor da 

componente fixa é igual ao somatório dos 

valores actualizados dos fluxos financeiros que 

ocorrem até à maturidade. 

 

Quanto à componente variável, teremos: 

    

B variável = K*e–r
1

 t
1  Qe–r

1
 t

1 

 

em que: 

 

K* – pagamento de juros no período corrente 

Q – capital (valor “nocional”) sobre o qual é 

feito o swap 

r – taxa de juro (actualização) com 

capitalização contínua  

t1 – período corrente do actual fluxo financeiro 

 

Tal significa que o valor actual de um conjunto 

de fluxos financeiros (como no caso dos cupões 

e capital nos empréstimos obrigacionistas) 

indexados a uma taxa variável determina-se 

calculando o valor actual do fluxo financeiro do 

período em curso, uma vez que, apesar de este 

estar indexado a uma taxa variável, a verdade é 

que no início do período corrente já foi 

identificada a respectiva taxa aplicável. Ou seja, 

apesar de se tratar de um empréstimo a taxa 

variável, o actual fluxo financeiro já está a 

utilizar, também, uma taxa fixa, pois a taxa 

variável de origem é quantificada no início de 

cada período.  A este valor actual do cupão 

corrente ter-se-á de adicionar o valor actual do 

capital (valor “nocional”). 

 

No fundo, um empréstimo indexado à taxa 

variável vê o seu valor ser colocado a preço de 

mercado, uma vez que o montante de juros vai 

sendo, em todos os períodos, ajustado às 

condições de mercado (taxa varíável), o mesmo 

acontecendo à taxa de actualização dos fluxos 

financeiros, pelo que apenas se torna 

importante, contrariamente ao verificado no 

empréstimo a taxa fixa, actualizar o primeiro 

fluxo financeiro e o respectivo valor 

“nocional”. 

 

EXEMPLO 1 
 

Uma instituição financeira efectuou um swap 

de taxa de juro, acordando pagar EURIBOR-6 

meses e receber uma taxa fixa anual de 3% com 

base num valor “nocional” de 100 M de euros e 

com as seguintes condições:  
 

Horizonte temporal = 3 anos 

Tipo de Juros = anuais 

Estrutura Temporal de Taxas de Juro 

1 ano = 4.25% 

2 anos = 4,50% 

3 anos = 4,75% 

EURIBOR – 6 meses (cupão em curso) = 2% 
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Face ao exposto, pretende-se valorizar este 

swap. Para o efeito, obtém-se a seguinte 

informação: 

 

Q (valor “nocional”) = 100 M euros 

K = 3 M euros (taxa fixa) 

K* = 2 M euros (taxa variável - cupão em 

curso) 

 

Seguidamente, calcula-se o valor de cada 

parcela de fluxos financeiros. Começando pela 

taxa fixa, apura-se que o valor actual dos 

respectivos fluxos financeiros é de: 

 

B fixa =   3e–4.25%*1+3e–4.5%*2
 +103e–4.75%*3

 

  

B fixa =   94.94 M euros 

 

Quanto à componente da taxa variável, o valor 

é: 

 

B variável = 2e–4.25%*1
 +100e–4.25%*1

  

 

B variável = 97.76 M euros 

 

O valor deste swap será obtido pela diferença 

destes dois valores, ou seja: 

 

Valor do Swap = B fixa - B variável      

 

Valor do Swap = 94.94 M euros – 97.76 M 

euros 

 

Valor do Swap = - 2.82 M euros 

 

SWAPS CAMBIAIS 

 

Um swap cambial permite a troca de 

pagamentos de juros e capital de uma divisa 

para pagamentos de capital e juros noutra 

divisa.  

A sua execução requer a especificação do 

capital em ambas as divisas, sendo que esses 

capitais são permutados, tipicamente, no início 

e no fim do swap e, entre ambos os momentos, 

haverá lugar, por sua vez, à permuta dos 

pagamentos de juros de uma divisa para a outra. 

 

O swap divisa permite, no fundo, e tem como 

objectivo, a mudança dos fluxos financeiros, 

habitualmente associados a financiamentos 

internacionais de uma divisa para outra. 

 

Trata-se, eminentemente, de um intrumento de 

gestão de risco cambial, com horizonte 

temporal de longo prazo, pelo que a sua 

utilização é frequente quando uma empresa 

contrata um financiamento externo, portanto 

numa divisa que não é aquela em que funciona 

operacionalmente. 

 

EXEMPLO 2 

 

Imagine-se que a empresa americana X se 

financia através da emissão de um empréstimo 

obrigacionista em USD, no montante de 13 M 

USD à taxa de 6% e com maturidade de 5 anos 

para proceder a um investimento num país da 

Zona Euro em que os futuros fluxos financeiros 

irão surgir em EUR e não em USD.  

 

Assim sendo, a empresa X confronta-se com o 

problema do risco cambial, uma vez que terá os 

seus resultados operacionais numa moeda e o 

serviço de dívida do empréstimo obrigacionista 

noutra. 

 

Para resolver esta situação, a empresa X pode 

proceder à contratação de um swap cambial, 

trocando o seu serviço de dívida original em 

USD num serviço de dívida equivalente em 

EUR, com um montante de dívida de 10 M 
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EUR à taxa de 5% e também a 5 anos. 
 

O swap iniciar-se-ia com a permuta dos 

capitais, seguindo-se as diversas trocas por 

ocasião do pagamento de juros e completando-

se, novamente, com o reembolso dos capitais. 
 

 Neste caso, o calendário seria: 

Anos Fluxos Financeiros USD Fluxos Financeiros EUR 

Ano 0 - 13 M USD +10 M EUR 

Ano 1 +0.78 M USD - 0.5 M EUR 

Ano 2 +0.78 M USD - 0.5 M EUR 

Ano 3 +0.78 M USD - 0.5 M EUR 

Ano 4 +0.78 M USD - 0.5 M EUR 

Ano 5 +0.78 M USD - 0.5 M EUR 

Ano 5 +13 M USD -10 M EUR 

Com este swap divisa, a empresa X conseguiu 

transformar o serviço de dívida original em 

USD (6%) num serviço da dívida em EUR 

(5%), moeda funcional associada a este 

investimento. Na prática, o empréstimo 

obrigacionista que foi originalmente emitido em 

USD, converteu-se numa emissão em EUR. 

 

 AVALIAÇÃO DOS SWAPS CAMBIAIS 

 

A avaliação de um swap cambial segue os 

mesmos princípios das avaliações praticadas 

para os swaps de taxa de juro, no sentido em 

que o seu valor deverá ser igual ao diferencial 

dos valores actualizados dos respectivos fluxos 

financeiros, expressos em cada divisa. 

 

Contudo, a principal diferença reside no facto 

de ser sempre necessária a utilização de uma 

taxa de câmbio para fazer a correspondência 

entre os fluxos financeiros, uma vez que estão 

expressos em moedas diferentes. 

Assim, temos: 
 

Valor do Swap = B F / S - B D  
 

em que: 
 

B F  – valor dos fluxos financeiros – moeda 

estrangeira      

S – taxa de câmbio “spot” (cotação ao certo 

para o EUR) 

B D – valor dos fluxos financeiros – moeda 

doméstica      

 

Para se obter quer B D quer B F, procede-se ao 

cálculo do valor actualizado dos respectivos 

fluxos financeiros, naturalmente cada um na sua 

divisa. 

 

EXEMPLO 3 (ADAPTADO DE JOHN HULL) 

 

Imagine-se um swap divisa em que se permuta 

uma taxa de juro de 5% em JPY por uma taxa 

de 8% em EUR (ambas com capitalização 

contínua) e com as seguintes características: 
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  Parcela em EUR Parcela em JPY 

Capital 10 M EUR 1 200 M JPY 

Maturidade 3 anos 3 anos 

Taxa de Juro 8%/ano 5%/ano 

Juros anuais anuais 

Estrutura Taxa de Juro EUR - 9%/ano JPY – 4%/ano 

Taxa de Câmbio EUR/JPY = 110 (110 JPY=1 EUR) 

Para avaliar este swap cambial, procede-se ao cálculo dos valores actualizados de cada 

parcela. Os valores apurados são: 

  EUR (em M) JPY (em M) 

anos Fluxos 

Financ. 

Valor Actualiz. 

FF (9%) 

Fluxos 

Financ. 

Valor Actualiz. 

FF (4%) 

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 1200 1 064.30 

TOTAL   9.6439   1 230.55 

Face ao exposto, o valor do swap será: 
 

Valor do Swap = B F  / S - B D  
 

Valor do Swap = 1230.55/110 – 9.6439 
 

Valor do Swap = 1.5430 M EUR 

 

Ao analisar-se a forma como são avaliados, 

pode concluir-se que um swap, no fundo, mais 

não é do que um somatório de diversos 

contratos “forward” cambiais entre as duas 

parcelas, cada uma com a sua divisa e 

respectivos montantes. 

 

Assim, e em alternativa, pode precisamente 

determinar-se o valor de um swap cambial 

através da avaliação do tal conjunto de 

contratos “forward” aplicados aos fluxos 

financeiros que ocorrerão durante toda a vida 

útil do mesmo e até à sua maturidade. 

AVALIAÇÃO DOS SWAPS CAMBIAIS  

COMO UM SOMATÓRIO DE CONTRATOS 

“FORWARD” 

 

Através deste modelo, precisamos primeiro de 

determinar as taxas de câmbio “forward” para 

as divisas em causa e para os vários anos em 

que ocorrem fluxos financeiros. Para o efeito, 

utiliza-se a “Paridade da Taxa de Juro” que 

estabelece a relação existente entre os mercados 

cambiais e os mercados monetários, no sentido 

em que o diferencial das taxas de juro das duas 

divisas tem de ser igual ao prémio/desconto nas 

moedas, ou seja, à relação entre a taxa de 

câmbio “spot” e a sua correspondente taxa de 

câmbio “forward”.  

 

Assim, para calcularmos as taxas de câmbio 

“forward”, a fórmula será: 
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F = Se
(r-r

f
)*t

 
 

em que: 
 

F – taxa de câmbio “forward” 

S – taxa de câmbio “spot” 

 

r – taxa de juro da moeda doméstica 

 

rf - taxa de juro da moeda estrangeira 

 

t – período da taxa “forward” 

 

Agora, utiliza-se taxas de câmbio cotadas ao 

incerto para o EUR. Assim, 

 

a taxa de câmbio “spot” EUR/JPY=110 

(1EUR=110JPY) 

corresponde, calculando a inversa, à 

 

taxa JPY/EUR=0.009091 

(1JPY=0.009091EUR) 

 

Obtêm-se, então, as seguintes taxas “forward”:  

 

F1 ano = 0.009091e(9%-4%)*1
  = 0.009557 EUR 

 

F2 anos = 0.009091e(9%-4%)*2
  = 0.010047 EUR 

 

F3 anos = 0.009091e(9%-4%)*3  = 0.010562 EUR 

 

Uma vez calculadas as taxas de câmbio 

“forward” para os diversos períodos em que 

ocorrem fluxos financeiros, determina-se o 

valor de cada permuta futura entre os JPY e os 

EUR, ou seja: 

Anos FF EUR 

(1) 

FF JPY Taxa 

Forward 

Valor em EUR 

dos FF em JPY 

(2) 

Diferença  

(1) – (2) 

Valor  

actual 

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 -0.1663 -0.1269 

3 -10.0 1200 0.010562 12.6746 +2.6746 +2.0417 

VALOR  DO  SWAP +1.5430 
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Ilustrando para o Ano 1, temos: 
 

-0.2266e-9%*1
 = -0.2071 M EUR 

 

Este é o valor do contrato “forward” 

correspondente à troca dos fluxos financeiros 

no final do ano 1. 

 

Confirma-se que o valor deste swap cambial é 

de 1.5430 M EUR, naturalmente igual ao 

montante já obtido no modelo anterior e que 

consiste, portanto, no somatório do valor dos 

diversos contratos “forward” aplicados à 

conversão de JPY em EUR aos diversos fluxos 

financeiros ocorridos quer associados aos 

cupões de juros quer ao correspondente capital 

no final.      

 OUTROS TIPOS DE SWAPS 

 

Apesar dos principais swaps terem, como 

objectivo, a gestão dos riscos de taxa de juro e 

cambial (swaps de taxa de juro e cambiais), 

assistiu-se a uma enorme inovação, durante as 

últimas duas décadas, com o conceito de swap a 

ser transposto para outras variáveis económicas 

e financeiras, caracterizadas, também, por 

elevada incerteza.  

 

De qualquer forma, o princípio-base de 

qualquer swap permance o mesmo, no sentido 

em que se trata sempre da permuta de um 

determinado tipo de fluxos financeiros, 

indexados a uma certa variável, por outro 
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conjunto de fluxos financeiros, expressos em 

função de outro parâmetro diferenciado, tendo 

por base um determinado valor “nocional” e 

uma maturidade aplicável a ambos. 

“EQUITY” SWAPS 

 

Neste tipo de swaps, produz-se a troca de fluxos 

financeiros indexados à evolução de um 

determinado índice accionista (ou, 

simplesmente, uma ou um cabaz de acções) por 

fluxos financeiros indexados, por exemplo, a 

uma taxa de juro fixa ou variável (EURIBOR). 

Significa que um “equity” swap permite a um 

gestor de carteiras converter, durante certos 

períodos, um investimento de risco (mercado 

accionista) num outro indexado a uma taxa de 

juro (fixa ou variável). Ou seja, trocar uma 

rendibilidade de risco dependente da evolução 

de um mercado accionista numa rendibilidade 

de baixo risco indexada, simplesmemte, a uma 

taxa de juro ou, vice-versa, trocar uma 

rendibilidade de baixo risco num investimento 

de risco no mercado accionista. 

 

“COMMODITY” SWAPS 

 

Nerste caso, procede-se à permuta de fluxos 

financeiros indexados à evolução do preço de 

uma determinada matéria-prima (“commodity”) 

ou de um índice de “commodities” por fluxos 

iguais ao actual preço “spot” dessa matéria-

prima, tomando, sempre, por base um 

determinado valor “nocional” e uma certa 

maturidade. 

 

A título de exemplo, imagine-se que um agente 

económico vai trocar fluxos financeiros 

indexados à evolução do preço do petróleo nos 

próximos 5 anos por fluxos financeiros 

indexados ao actual preço “spot” do petróleo. 

Significaria que o referido agente económico 

introduziria certeza na sua actividade ao 

“garantir”, na prática, o actual preço do petróleo 

nos próximos 5 anos. No fundo, este 

“commodity” swap mais não seria do que um 

somatório de contratos “forward” aplicados ao 

preço do petróleo. 

 

garantir”, na prática, o actual preço do petróleo 

nos próximos 5 anos. No fundo, este 

“commodity” swap mais não seria do que um 

somatório de contratos “forward” aplicados ao 

preço do petróleo. 

 

“CREDIT DEFAULT” SWAPS 

 

Neste caso, definem-se e trocam-se os fluxos 

financeiros, a ocorrer no caso de uma situação 

de incumprimento, por exemplo, de um 

empréstimo obrigacionista por parte de uma 

empresa ou de uma entidade soberana. Permite, 

portanto, a um investidor proteger-se face ao 

referido risco de incumprimento (crédito), 

assegurando determinados fluxos financeiros no 

caso de acontecer algum “evento de crédito”. 

 

NOTAS FINAIS 

 

A imaginação e a criatividade na utilização do 

conceito e de estruturas “tipo swap” é ilimitada 

e a complexidade destes produtos pode ser 

levada ao infinito. 

 

Daí que é importante salientar que, quando se 

negoceia swaps, há duas posturas radicalmente 

opostas e que devem ser bem reconhecidas. 

 

Uma situação é aquela em que um certo agente 

económico está perante uma situação de risco 

no desempenho da sua actividade e pretende 

gerir esse risco através do mercado de swaps. É 

o caso típico das situações descritas de risco de 

taxa de juro, cambial e do preço de matérias-

primas com que as empresas se confrontam 

continuamente. Aqui, os swaps são utilizados 

numa lógica em que desempenham a sua 

principal e original missão de cobertura de 

riscos (“hedging”). 
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Outra situação é aquela em que são negociados 

swaps sem haver anteriormente (ou em 

simultâneo) uma necessidade, uma situação de 

risco que se pretende gerir, obtendo protecção. 

Neste caso, trata-se de uma utilização dos 

swaps como instrumento de investimento 

(especulação) complexo e, naturalmente, com 

elevados riscos associados. 

 

Como exemplo, fará todo o sentido que um 

agente económico que tem um empréstimo 

indexado à taxa EURIBOR, e que está 

preocupado com a subida desta, faça um swap 

que converta a sua taxa variável numa taxa de 

juro fixa, pois está a eliminar o seu risco e a 

reduzir a sua incerteza. 

 

Outra situação, bem diferente, é fazer este swap 

de taxa de juro sem a existência de qualquer 

empréstimo original, sendo, portanto, uma 

postura de investimento (“especulação”) em 

que esse agente económico está a actuar e a 

“apostar” na expectativa de que a EURIBOR 

vai subir, assumindo, porém, riscos elevados, 

sobretudo se aquela expectativa não se vier a 

confirmar. 

 

Naturalmente que, no mercado de swaps, se 

encontram as duas posturas, sendo ambas 

importantes para a liquidez dos mercados, mas 

importa reiterar que o objectivo principal na 

utilização de swaps, e sobretudo para as 

empresas não-financeiras, terá de ser enquanto 

instrumento financeiro de cobertura de risco. 

 

Por outro lado, importa constatar que toda a 

dinâmica e negociação nos mercados de swaps 

é efectuada nos chamados mercados OTC (over

-the-counter/operações bilaterais), o que releva, 

de forma determinante, o problema da 

fragilidade dos mecanismos de regulação e 

supervisão que são aplicados a estes mercados, 

em oposição ao que acontece nos mercados 

formais e organizados (as típicas Bolsas de 

Valores), onde a transparência, rigor e modelos 

de supervisão são bem mais robustos.      

CONTRATOS DE SWAP REVISITADOS : 83 
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