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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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Juros Simples E Composto  

Ao longo dos tempos constatou-se que o problema econômico dos governos; das instituições; das 
organizações e dos indivíduos, decorria da escassez de produtos e/ou serviços, pelo fato de que as 
necessidades das pessoas eram satisfeitas por bens e serviços 

cuja oferta era limitada. Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades, o problema de 
satisfazer as necessidades foi solucionado através da especialização e do processo de troca de um 
bem pelo outro, conhecido como escambo. Mais tarde surgiu um bem intermediário, para este 
processo de trocas que foi a moeda. Assim, o valor monetário ou preço propriamente dito, passou a 
ser o denominador comum de medida para o valorizar os bens e os serviços e a moeda um meio de 
acúmulo deste valor constituindo assim a riqueza ou capital. 

Constatou-se assim, que os bens e os serviços poderiam ser consumidos ou guardados para o 
consumo futuro. Caso o bem fosse consumido ele desapareceria e, caso houvesse o acúmulo, 
surgiria decorrente deste processo o estoque que poderia servir para gerar novos bens e/ou riqueza 
através do processo produtivo. E começou a perceber que os estoques eram feitos não somente de 
produtos, mas de valores monetários também, que se bem administrado poderiam aumentar 
gradativamente conforme a utilidade temporal.Surge-se daí a preocupação e a importância do 
acúmulo das riquezas em valores monetários como forma de investimento futuro e aumento do 
mesmo conforme o surgimento das necessidades. 

Com o passar dos tempos essa técnica foi sendo melhorada e aperfeiçoada conforme as 
necessidades de produção e tão quanto à necessidade mercantis que aflorava cada vez mais 
tornando os produtores mais competitivos quanto ao aumento de oferta de suas produções. 

Atualmente a técnica utilizada para compreensão de como o capital se comporta em uma aplicação 
ao longo do tempo é realizado pela Matemática Financeira. De uma forma simplificada, podemos 
dizer que a Matemática Financeira é o ramo da Matemática Aplicada e/ou Elementar, que estuda o 
comportamento do dinheiro no tempo. A Matemática Financeira busca quantificar as transações que 
ocorrem no universo financeiro levando em conta, a variável tempo, quer dizer, o valor monetário no 
tempo (time value money). 

As principais variáveis envolvidas no processo de quantificação financeira são: o capital, a taxa de 
juros e o tempo. 

Capital 

Capital é todo o acúmulo de valores monetários em um determinado período de tempo constituindo 
assim a riqueza como expresso anteriormente. Normalmente o valor do capital é conhecido como 
principal (P). A taxa de juro (i), é a relação entre os Juros e o Principal, expressa em relação a uma 
unidade de tempo.(n) 

Juros 

Deve ser entendido como Juros, a remuneração de um capital (P), aplicado a uma certa taxa (i), 
durante um determinado período (n), ou seja, é o dinheiro pago pelo uso de dinheiro emprestado. 
Portanto, Juros (J) = preço do crédito. 

A existência de Juros decorre de vários fatores, entre os quais destacam-se: 

a) inflação: a diminuição do poder aquisitivo da moeda num determinado período de tempo; 

b) risco: os juros produzidos de uma certa forma compensam os possíveis riscos do investimento. 

c) aspectos intrínsecos da natureza humana: quando ocorre de aquisição ou oferta de empréstimos 
a terceiros. 

Costuma-se especificar taxas de juros anuais, trimestrais, semestrais, mensais, entre outros, motivo 
pelo qual deve-se especificar sempre o período de tempo considerado. 

Quando a taxa de juros incide no decorrer do tempo, sempre sobre o capital inicial, dizemos que 
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temos um sistema de capitalização simples (Juros simples). Quando a taxa de juros incide sobre o 
capital atualizado com os juros do período (montante), dizemos que temos um sistema de 
capitalização composta (Juros compostos). 

Na prática, o mercado financeiro utiliza apenas os juros compostos, de crescimento mais rápido 
(veremos adiante, que enquanto os juros simples crescem segundo uma função do 1º grau – 
crescimento linear, os juros compostos crescem muito mais rapidamente – segundo uma função 
exponencial). 

Juros Simples 

O regime de juros simples é aquele no qual os juros incidem sempre sobre o capital inicial. Este 
sistema não é utilizado na prática nas operações comerciais, mas, a análise desse tema, como 
introdução à Matemática Financeira, é de uma certa forma, importante. 

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período, durante n períodos. 

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, podemos escrever a seguinte 
fórmula, facilmente demonstrável: 

J = juros produzidos depois de n períodos, do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual 
a i. 

No final de n períodos, é claro que o capital será igual ao capital inicial adicionado aos juros 
produzidos no período. O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado MONTANTE 
(M). Logo, teríamos: 

Exemplo: 

A quantia de R$ 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o 
montante ao final dos cinco anos. 

Solução: 

Temos: P = 3000, 

i = 5% = 5/100 = 0,05 e 

n = 5 anos = 5 x 12 = 60 meses. 

Portanto, M = 3.000,00 x (1 + 0,05 x 60) = 3.000,00 x (1+3) = R$ 12.000,00. 

A fórmula J = Pin, onde P e i são conhecidos, nos leva a concluir pela linearidade da função juros 
simples, senão vejamos: 

Façamos P.i = k. 

Teremos, J = k.n, onde k é uma constante positiva. (Observe que P . i > 0) 

Ora, J = k.n é uma função linear, cujo gráfico é uma semi-reta passando pela origem. (Porque usei o 
termo semi-reta ao invés de reta?). Portanto, J/n = k, o que significa que os juros simples J e o 
número de períodos n são grandezas diretamente proporcionais. Daí infere-se que o crescimento dos 
juros simples obedece a uma função linear, cujo crescimento depende do produto P.i = k, que é o 
coeficiente angular da semi-reta J = kn. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

J = P . i . n = Pin 
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M = P + J = P + P.i.n = P(1 + i.n)    

 

 

É comum nas operações de curto prazo onde predominam as aplicações com taxas referenciadas em 
juros simples, ter-se o prazo definido em número de dias. Nestes casos o número de dias pode ser 
calculado de duas maneiras: 

• Pelo tempo exato , pois o juro apurado desta maneira denomina-se juro exato, que é aquele que é 
obtido quando o período (n) está expresso em dias e quando o período é adotada a conversão de 
ano civil (365 dias) 

• Pelo ano comercial, pois o juro apurado desta maneira denomina-se juro comercial que é aquele 
calculado quando se adota como base o ano comercial (360 dias) 

Exercício Proposto 01: 

Calcule o montante ao final de dez anos de um capital R$ 10.000,00 aplicado à taxa de juros simples 
de 18% ao semestre (18% a.s). 

Resposta: R$ (?) 

Vimos anteriormente, que se o capital (P) for aplicado por (n) períodos, a uma taxa de juros simples 
(i), ao final dos n períodos, teremos que os juros produzidos serão iguais a J = Pin e que o montante 
(capital inicial adicionado aos juros do período) será igual a M = P(1 + in). 

O segredo para o bom uso destas fórmulas é lembrar sempre que a taxa de juros i e o período n têm 
de ser referidos à mesma unidade de tempo. 

Assim, por exemplo, se num problema, a taxa de juros for i =12% ao ano = 12/100 = 0,12 e o período 
n = 36 meses, antes de usar as fórmulas deveremos colocá-las referidas à mesma unidade de tempo, 
ou seja: 

a) 12% ao ano, aplicado durante 36/12 = 3 anos , ou 

b) 1% ao mês = 12%/12, aplicado durante 36 meses, etc. 

Exemplos: 

01 – Quais os juros produzidos pelo capital R$ 12.000,00 aplicados a uma taxa de juros simples de 
10% ao bimestre durante 5 anos? 
 
Solução 01: 

0     

1º 

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

mese

s 
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Temos que expressar i e nem relação à mesma unidade de tempo. 

Vamos inicialmente trabalhar com BIMESTRE (dois meses): 

i = 10% a.b. = 10/100 = 0,10 

n = 5 anos = 5 x 6 = 30 bimestres (pois um ano possui 6 bimestres) Então: J = R$ 12.000,00 x 0,10 x 
30 = R$ 36.000,00 
Solução 02: 

Para confirmar, vamos refazer as contas, expressando o tempo em meses. 

Teríamos: 

i = 10% a x b = 10/2 = 5% ao mês = 5/100 = 0,05 n = 5 anos = 5 x 12 = 60 meses 

Então: J = R$ 12.000,00 x 0,05 x 60 = R$ 36.000,00 

02 – Um certo capital é aplicado em regime de juros simples, a uma taxa mensal de 5%. Depois de 
quanto tempo este capital estará duplicado? 

Solução 01: 

Temos: M = P(1 + in). Logo, o capital estará duplicado quando M = 2P. Logo, vem: 

2P = P(1 + 0,05n); (observe que i = 5% a.m. = 5/100 = 0,05). Simplificando, fica: 

2 = 1 + 0,05n 1 = 0,05n, de onde conclui-se n = 20 meses ou 1 ano e oito meses. 

Exercício Proposto 02: 

Um certo capital é aplicado em regime de juros simples, a uma taxa anual de 10%. Depois de quanto 
tempo este capital estará triplicado? 

Resposta: (?) anos. 

Juros Compostos 

O capital inicial (principal) pode crescer, como já sabemos, devido aos juros, segundo duas 
modalidades, a saber: 

a) Juros simples – ao longo do tempo, somente o principal rende juros; 

b) Juros compostos - após cada período, os juros são incorporados ao principal e passam, por sua 
vez, a render juros. Também conhecido como "juros sobre juros". 

O regime de juros compostos considera que os juros formados em cada período são acrescidos ao 
capital formando um montante, capital mais juros, do período. Este montante, por sua vez, passará a 
render juros no período seguinte formando um novo montante e assim sucessivamente.Pode-se dizer 
então, que cada montante formado é constituído do capital inicial, juros acumulados e dos juros sobre 
juros formados em períodos anteriores. 

Este processo de formação de juros compostos é diferente daquele descrito para os juros simples, 
onde somente o capital rende juros, não ocorrendo remuneração sobre os juros formados em 
períodos anteriores. 

Vamos ilustrar a diferença entre os crescimentos de um capital através juros simples e juros 
compostos, com um exemplo: 

Suponha que R$ 1.000,00 são empregados a uma taxa de 20% a.a.,por um período de 4 anos a juros 
simples e compostos Teremos: 

P= R$ 1.000,00 i= 20% a.a n= 4 anos 
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n Juros Simples Juros Compostos 

 Juros por periodo Montante Juros por periodo Montante 

1 1.000,00 x 0,2 = 200 1.200,00 1.000,00 x 0,2 = 200 1.200,00 

2 1.000,00 x 0,2 = 200 1.400,00 1.200,00 x 0,2 = 240 1.440,00 

3 1.000,00 x 0,2 = 200 1.600,00 1.440,00 x 0,2 = 288 1.728,00 

4 1.000,00 x 0,2 = 200 1.800,00 1.728,00 x 0,2 = 346 2.074,00 

O gráfico a seguir permite uma comparação visual entre os montantes no regime de juros simples e 
de juros compostos. Verificamos que a formação do montante em juros simples é linear e em juros 
compostos é exponencial: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observe que o crescimento do principal segundo juros simples é LINEAR enquanto que o 
crescimento segundo juros compostos é EXPONENCIAL, portanto tem um crescimento muito mais 
"rápido". 

Exemplo 2: 

Um empresário faz uma aplicação de R$ 1.000,00 a taxa composta de 10% ao mês por um prazo de 
dois meses. 

1º Mês: 

O capital de R$ 1.000,00 produz um juros de R$ 100,00 (10% de R$ 1.000,00), pela fórmula dos juros 
simples já estudada anteriormente, ficaria assim: 

M = C x (1 + i) M = 1.000,00 x (1 + 0,10) M = 1.100,00 

2º Mês: 

O montante do mês anterior (R$ 1.100,00) é o capital deste 2º mês servindo de base para o cálculo 
dos juros deste período. Assim: 

M = 1.100,00 x (1 + 0,10) M = 1.210,00 

Tomando-se como base a fórmula dos juros simples o montante do 2º mês pode ser assim 
decomposto: 

M = C x (1 + i ) x (1 + i ) M = 1.000,00 x (1 + 0,10 ) x (1 + 0,10 ) 

M = 1.000,00 x (1 + 0,10)2M = 1.210,00 
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Exemplo 3: 

A loja São João financia a venda de uma mercadoria no valor de R$ 16.00,00, sem entrada, pelo 
prazo de 8 meses a uma taxa de 1,422. Qual o valor do montante pago pelo cliente. 

M = C x (1 + i) 
n 

M = 16.000,00 x (1 + 1,422)
8 

M = 22.753,61 

Na prática, as empresas, órgãos governamentais e investidores particulares costumam reinvestir as 
quantias geradas pelas aplicações financeiras, o que justifica o emprego mais comum de juros 
compostos na Economia. Na verdade, o uso de juros simples não se justifica em estudos 
econômicos. 

Fórmula para o cálculo de Juros compostos 

Considere o capital inicial (P) R$ 1.000,00 aplicado a uma taxa mensal de juros compostos (i) de 10% 
(i = 10% a.m.). Vamos calcular os montantes (principal + juros), mês a mês: 

• Após o 1º mês, teremos: M1 = 1000 x 1,1 = 1100 = 1000(1+0,1) 

• Após o 2º mês, teremos: M2 = 1100 x 1,1 = 1210 = 1000(1+0,1)2 

• Após o 3º mês, teremos: M3 = 1210 x 1,1 = 1331 = 1000(1 + 0,1)3 

Dando continuidade ao raciocínio dos juros compostos, a evolução dos juros que incide a um capital 
para cada um dos meses subseqüentes Após o nº (enésimo) mês o montante acumulado ao final do 
período atingiria : 

S = 1000 (1 + 0,1) 
n

 

De uma forma genérica, teremos para um principal P, aplicado a uma taxa de juros compostos i 
durante o período n : 

ou 

Onde: 

S / M = montante; 

P / C = principal ou capital inicial ; i = taxa de juros e 

n = número de períodos que o principal P (capital inicial) foi aplicado. 

NOTA: Na fórmula acima, as unidades de tempo referentes à taxa de juros (i) e do período (n), tem 
de ser necessariamente iguais. Este é um detalhe importantíssimo, que não pode ser esquecido! 
Assim, por exemplo, se a taxa for 2% ao mês e o período 3 anos, deveremos considerar 2% ao mês 
durante 3 x 12=36 meses. 

Taxa Nominal E Taxa Real 

Taxa Nominal 

A taxa nominal de juros relativa a uma operação financeira, pode ser calculada pela expressão: 

Taxa nominal = Juros pagos / Valor nominal do empréstimo 

Assim, por exemplo, se um empréstimo de $100.000,00, deve ser quitado ao final de um ano, pelo 
valor monetário de $150.000,00, a taxa de juros nominal será dada por: 

Juros pagos = Jp = $150.000 – $100.000 = $50.000,00 Taxa nominal = in = $50.000 / $100.000 = 0,50 
= 50% 
Taxa Real 

M = C (1 + i ) n S = P (1 + i) n 
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A taxa real expurga o efeito da inflação. 

Um aspecto interessante sobre as taxas reais de juros é que, elas podem ser inclusive, negativas! 

Vamos encontrar uma relação entre as taxas de juros nominal e real. Para isto, vamos supor que um 
determinado capital P é aplicado por um período de tempo unitário, a uma certa taxa nominal in . 

O montante S1 ao final do período será dado por S1 = P(1 + in).Consideremos agora que durante o 
mesmo período, a taxa de inflação (desvalorização da moeda) foi igual a j. O capital corrigido por esta 
taxa acarretaria um montante S2 = P (1 + j). 

A taxa real de juros, indicada por r, será aquela que aplicada ao montante S2, produzirá o montante 
S1. Poderemos então escrever: 

S1 = S2 (1 + r) 

Substituindo S1 e S2 , vem: P(1 + in) = (1+r). P (1 + j) 

Daí então, vem que: 

 (1 + in) = (1+r). (1 + j), onde: 

in = taxa de juros nominal 

j = taxa de inflação no período r = taxa real de juros 

Observe que se a taxa de inflação for nula no período, isto é, j = 0, teremos que as taxas nominal e 
real são coincidentes. 

Veja o exemplo a seguir: 

Numa operação financeira com taxas pré-fixadas, um banco empresta $120.000,00 para ser pago em 
um ano com $150.000,00. Sendo a inflação durante o período do empréstimo igual a 10%, pede-se 
calcular as taxas nominal e real deste empréstimo. 

Teremos que a taxa nominal será igual a: 

in = (150.000 – 120.000)/120.000 = 30.000/120.000 = 0,25 = 25% 

Portanto in = 25% 

Como a taxa de inflação no período é igual a j = 10% = 0,10, substituindo na fórmula anterior, vem: 

 (1 + in) = (1+r). (1 + j) 

 (1 + 0,25) = (1 + r).(1 + 0,10) 

1,25 = (1 + r).1,10 

1 + r = 1,25/1,10 = 1,1364 

Portanto, r = 1,1364 – 1 = 0,1364 = 13,64% 

Se a taxa de inflação no período fosse igual a 30%, teríamos para a taxa real de juros: (1 + 0,25) = (1 
+ r).(1 + 0,30) 

1,25 = (1 + r).1,30 

1 + r = 1,25/1,30 = 0,9615 

Portanto, r = 0,9615 – 1 = -,0385 = -3,85% e, portanto teríamos uma taxa real de juros negativa! 

Valor Presente e Valor Futur 
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Deve ser acrescentado ao estudo dos juros compostos que o capital é também chamado de valor 
presente (PV) e que este não se refere necessariamente ao momento zero. Em verdade, o valor 
presente pode ser apurado em qualquer data anterior ao montante também chamado de valor futuro 
(FV). 

As fórmulas do valor presente (PV) e do valor futuro (FV) são iguais já vistas anteriormente, basta 
trocarmos seus correspondentes nas referidas fórmulas, assim temos: 

 

ou 

 

Onde (1 + i) n é chamado de fator de capitalização do capital, FCC (i,n) a juros compostos, e 1 / (1 + 
i) n é chamado de fator de atualização do capital, FAC (i,n) a juros compostos. 

A movimentação de um capital ao longo de uma escala de tempo em juros compostos se processa 
mediante a aplicação destes fatores, conforme pode ser visualizado na ilustração abaixo: 

Observe que FV no período n é equivalente a PV no período zero, se levarmos em conta a taxa de 
juros i. Esta interpretação é muito importante, como veremos no decorrer do curso. É conveniente 
registrar que existe a seguinte convenção: seta para cima, sinal positivo (dinheiro recebido) e seta 
para baixo, sinal negativo (dinheiro pago). Esta convenção é muito importante, inclusive quando se 
usa a calculadora HP 12C. Normalmente, ao entrar com o valor presente VP numa calculadora 
financeira, o fazemos seguindo esta convenção, mudando o sinal da quantia considerada como PV 
para negativo, usando a tecla CHS, que significa uma abreviação de "change signal", ou seja, "mudar 
o sinal". É conveniente ressaltar que se entrarmos com o PV positivo, a calculadora expressará o FV 
como um valor negativo e vice versa, já que as calculadoras financeiras, e aí se inclui a HP 12C, 
foram projetadas, 

considerando esta convenção de sinais. Usaremos sempre a convenção de sinal negativo para VP e 
em conseqüência, sinal positivo para FV. Veremos com detalhes este aspecto, no desenvolvimento 
do curso. 

Exemplos Práticos: 

Qual o valor de resgate de uma aplicação de R$ 12.000,00 em um título pelo prazo de 8 meses à 
taxa de juros composta de 3,5% a .m.? 

Solução: 

PV = R$ 12.000,00 

n = 8 meses 

i = 3,5 % a . m. FV = ? 

FV= PV (1 + i) n FV= 12.000,00 (1+0,035)8    

M = C x (1 + i ) n ou FV= PV (1 + i ) 
n

 

PV = FV x FAC ( i , n ) 
FV PV 

 
FV PV 

FV = PV x FCC ( i , n ) 

PV =  FV  

(1 + i ) 
n

 

C =  M  

(1 + i ) n 
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FV= 12.000,00 X 1,316 FV= R$ 15.801,71 

Se uma pessoa deseja obter R$ 27.500,00 dentro de um ano, quanto deverá ela depositar hoje numa 
poupança que rende 1.7% de juros compostos ao mês? 

Solução: 

FV = R$ 27.500,00 

n = 1 ano (12 meses) i = 1.7% a . m. 

PV = ? 

PV = FV PV = 27.500,00 PV = 27.500,00 (1 + i) n (1 + 0,017) 12 1,224 

PV = 22.463,70 

Exercícios Propostos 03: 

Aplicando-se R$ 1.000,00 por um prazo de dois anos a uma taxa de 5% ao semestre, qual será o 
montante no fim do período? 

Resposta: R$ (?) 

Exercícios Propostos 04: 

Um capital de R$ 2.000.000,00 é aplicado durante um ano e três meses à taxa de 2% a.m. Quais os 
juros gerados no período? 

Resposta: R$ (?) 

Exercícios Propostos 05: 

Determinado capital aplicado a juros compostos durante 12 meses, rende uma quantia de juros igual 
ao valor aplicado. Qual a taxa mensal dessa aplicação? 

Resposta: R$ (?) 

Exercícios Propostos 06: 

Calcule o montante de R$1.000,00 aplicados a 10% a.a. durante 50 dias. 

Resposta: R$ (?) 

Equivalência Financeira 

Diz-se que dois capitais são equivalentes a uma determinada taxa de juros, se os seus valores em 
um determinado período n, calculados com essa mesma taxa, forem iguais. 

Exemplo 01: 

1º Conjunto 2º Conjunto 

Capital (R$) Vencimento Capital (R$) Vencimento 

1.100,00 1 º a.a 2.200,00 1 º a.a 

2.420,00 2 º a.a 1.210,00 2 º a.a 

1.996,50 3 º a.a 665,5 3 º a.a 

732,05 4 º a.a 2.196,15 4 º a.a 

Verificar se os conjuntos de valores nominais, referidos à data zero, são equivalentes à taxa de juros 
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de 10% a.a. 

Para o 1.º conjunto: 

P0 = 1.100 x FAC (10%; 1) + 2.420 x FAC (10%; 2) + 

+ 1.996,50 x FAC (10%; 3) + 732,05 x FAC (10%; 4) 

P0 = 1.000 + 2.000 + 1.500 + 500 

P0 = 5.000,00 

Para o 2.º conjunto: 

P0 = 2.200 x FAC (10%; 1) + 1.210 x FAC (10%; 2) + 

+ 665,50 x FAC (10%; 3) + 2.196,15 x FAC (10%; 4) 

P0 = 2.000 + 1.000 + 500 + 1.500 

P0 = 5.000,00 

Logo os dois conjuntos de capitais são equivalentes, pois P0 de um é igual ao P0 de 

outro. 

Exemplo 02 : 

Seja um capital de R$ 10.000,00, que pode ser aplicado alternativamente à taxa de 2% 

a.m ou de 24% a.a. Supondo um prazo de aplicação de 2 anos, verificar se as taxas são 
equivalentes: 

 
Solução: 

Aplicando o principal à taxa de 2% a.m. e pelo prazo de 2 anos teremos: 

J1 = R$ 10.000,00 x 0,02 x 24 = R$ 4.800,00 

Agora se aplicarmos o principal à taxa de 24% a.a. e pelo prazo de 2 anos teremos: 

J2 = R$ 10.000,00 x 24 x 2 = R$ 4.800,00 

OBS: Na utilização das fórmulas o prazo de aplicação (n) e a taxa (i) devem estar expressos na 
mesma unidade de tempo. Caso não estejam, é necessário ajustar o prazo ou a taxa. 

Descontos Simples 

Existem dois tipos básicos de descontos simples nas operações financeiras: o desconto comercial e o 
desconto racional. Considerando-se que no regime de capitalização simples, na prática, usa-se 
sempre o desconto comercial, este será o tipo de desconto a ser abordado a seguir. 

• Desconto Racional: Nesta modalidade de desconto a “recompensa pela liquidação do título antes 
de seu vencimento é calculada sobre o valor a ser liberado (Valor Atual).Incorpora os conceitos e 
relações básicas de juros simples. Veja”: 

J = P . i . n => D = VD . d . n 

• Desconto Comercial: Nesta modalidade de desconto a “recompensa pela liquidação do título antes 
de seu vencimento é calculada sobre o Valor Nominal do título. Incorpora os conceitos de juros 
bancários que veremos detalhadamente a seguir”: 

J = P . i . n => D = VN . d . n 
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Vamos considerar a seguinte simbologia: 

N = valor nominal de um título. V = valor líquido, após o desconto. 

Dc = desconto comercial. d = taxa de descontos simples. n = número de períodos. 

Teremos: 

V = N - Dc 

No desconto comercial, a taxa de desconto incide sobre o valor nominal N do título. 

Logo: 

Dc = Ndn Substituindo, vem: V = N(1 - dn) 

Exemplo: 

Considere um título cujo valor nominal seja R$10.000,00. Calcule o desconto comercial a ser 
concedido para um resgate do título 3 meses antes da data de vencimento, a uma taxa de desconto 
de 5% a.m. 

Solução: 

V = 10000 . (1 - 0,05 . 3) = 8500 

Dc = 10000 - 8500 = 1500 

Resp: valor descontado = R$ 8.500,00; desconto = R$1.500,00 
 
Desconto Bancário 

Nos bancos, as operações de desconto comercial são realizadas de forma a contemplar as despesas 
administrativas (um percentual cobrado sobre o valor nominal do título) e o IOF - imposto sobre 
operações financeiras. 

É óbvio que o desconto concedido pelo banco, para o resgate de um título antes do vencimento, 
através desta técnica, faz com que o valor descontado seja maior, resultando num resgate de menor 
valor para o proprietário do título. 

Exemplo: 

Um título de R$ 100.000,00 é descontado em um banco, seis meses antes do vencimento, à taxa de 
desconto comercial de 5% a.m. O banco cobra uma taxa de 2% sobre o valor nominal do título como 
despesas administrativas e 1,5% a.a. de IOF. Calcule o valor líquido a ser recebido pelo proprietário 
do título e a taxa de juros efetiva da operação 

Solução: 

Desconto comercial: Dc = 100000 . 0,05 . 6 = 30000 

Despesas administrativas: da = 100000 . 0,02 = 2000 

IOF = 100000 . (0,015/360) . 180 = 750 

Desconto total = 30000 + 2000 + 750 = 32750 

Daí, o valor líquido do título será: 100000 - 32750 = 67250 Logo, V = R$ 67.250,00 

A taxa efetiva de juros da operação será: i = [(100000/67250) - 1].100 = 8,12% a. m. 

Observe que a taxa de juros efetiva da operação, é muito superior à taxa de desconto, o que é 
amplamente favorável ao banco. 
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Duplicatas 

Recorrendo a um dicionário encontramos a seguinte definição de duplicata: Título de crédito formal, 
nominativo, emitido por negociante com a mesma data, valor global e vencimento da fatura, e 
representativo e comprobatório de crédito preexistente (venda de mercadoria a prazo), destinado a 
aceite e pagamento por parte do comprador, circulável por meio de endosso, e sujeito à disciplina do 
direito cambiário. 

Observação: 

a) A duplicata deve ser emitida em impressos padronizados aprovados por Resolução do Banco 
Central. 

b) Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. 

Considere que uma empresa disponha de faturas a receber e que, para gerar capital de giro, ela 
dirija-se a um banco para trocá-las por dinheiro vivo, antecipando as receitas. Entende-se como 
duplicatas, essas faturas a receber negociadas a uma determinada taxa de descontos com as 
instituições bancárias. 

Exemplo: 

Uma empresa oferece uma duplicata de R$ 50000,00 com vencimento para 90 dias, a um 
determinado banco. Supondo que a taxa de desconto acertada seja de 4% a. m. e que o banco, além 
do IOF de 1,5% a.a. , cobra 2% relativo às despesas administrativas, determine o valor líquido a ser 
resgatado pela empresa e o valor da taxa efetiva da operação. 

Solução: 

Desconto comercial = Dc = 50000 . 0,04 . 3 = 6000 

Despesas administrativas = Da = 0,02 . 50000 = 1000 IOF = 50000(0,015/360).[90] = 187,50 

Teremos então: 

Valor líquido = V = 50000 - (6000 + 1000 + 187,50) = 42812,50 

Taxa efetiva de juros = i = [(50000/42812,50) - 1].100 = 16,79 % a.t. = 5,60% a.m. Resp: V = R$ 
42812,50 e i = 5,60 % a.m. 

Exercícios Propostos 07: 

Um título de R$ 5.000,00 vai ser descontado 60 dias antes do vencimento. Sabendo-se que a taxa de 
juros é de 3% a.m., pede-se calcular o desconto comercial e o valor descontado. 

Resposta: R$ (?) 

Exercícios Propostos 08: 

Um banco realiza operações de desconto de duplicatas a uma taxa de desconto comercial de 12% a . 
a., mais IOF de 1,5% a . a. e 2% de taxa relativa a despesas administrativas. Além disto, a título de 
reciprocidade, o banco exige um saldo médio de 10% do valor da operação. Nestas condições, para 
uma duplicata de valor nominal R$ 50000,00 que vai ser descontada 3 meses antes do vencimento, 
pede-se calcular a taxa efetiva de juros da operação. Resposta: R$ (?) 

Fluxo de Caixa 

Conjunto de entradas e saídas de dinheiro (caixa) ao longo do tempo. Um diagrama de fluxo de 
caixa, é simplesmente a representação gráfica numa reta, dos períodos e dos valores monetários 
envolvidos em cada período, considerando-se uma certa taxa de juros i. 

Traça-se uma reta horizontal que é denominada eixo dos tempos, na qual são representados os 
valores monetários, considerando-se a seguinte convenção: 
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• dinheiro recebido seta para cima 

• dinheiro pago seta para baixo. 

Exemplo: 

Veja o diagrama de fluxo de caixa a seguir: 

 

O diagrama da figura acima, por exemplo, representa um projeto que envolve investimento inicial de 
800, pagamento de 200 no terceiro ano, e que produz receitas de 500 no primeiro ano, 200 no 
segundo, 700 no quarto e 200 no quinto ano. 

Convenção: dinheiro recebido flecha para cima valor positivo 

dinheiro pago flecha para baixo valor negativo 

Vamos agora considerar o seguinte fluxo de caixa, onde C0, C1, C2, C3, ..., Cn são capitais referidos às 
datas, 0, 1, 2, 3, ..., n para o qual desejamos determinar o valor presente (PV). 

 

O problema consiste em trazer todos os capitais futuros para uma mesma data de referencia. Neste 
caso, vamos trazer todos os capitais para a data zero. Pela fórmula de Valor Presente vista acima, 
concluímos que o valor presente resultante - NPV - do fluxo de caixa, também conhecido como Valor 
Presente Líquido (VPL), dado será: 

Esta fórmula pode ser utilizada como critério de escolha de alternativas, como veremos nos 
exercícios a seguir. 

Exercícios: 

1 - Numa loja de veículos usados são apresentados ao cliente dois planos para pagamento de um 
carro: 

Plano A: dois pagamentos, um de $ 1.500,00 no final do sexto mês e outro de $ 2.000,00 no final do 
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décimo segundo mês. 

Plano B: três pagamentos iguais de $ 1.106,00 de dois em dois meses, com início no final do 
segundo mês. 

Sabendo-se que a taxa de juros do mercado é de 4% a.m., qual o melhor plano de pagamento? 

Solução: 

Inicialmente, devemos desenhar os fluxos de caixa correspondentes: 

Plano A: 

Plano B: 

Teremos para o plano A: 

 

Para o plano B, teremos: 

 

Como o plano A nos levou a um menor valor atual (ou valor presente), concluímos que este plano A é 
mais atraente do ponto de vista do consumidor. 

Exercício: 

1 - Um certo equipamento é vendido à vista por $ 50.000,00 ou a prazo, com entrada de $ 17.000,00 
mais três prestações mensais iguais a $ 12.000,00 cada uma, vencendo a primeira 

um mês após a entrada. Qual a melhor alternativa para o comprador, se a taxa mínima de 
atratividade é de 5% a.m.? 

Solução: 

Vamos desenhar os fluxos de caixa: 
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À vista: 

A prazo: 

_____ 

 
Vamos calcular o valor atual para esta alternativa: 

 

Como o valor atual da alternativa a prazo é menor, a compra a prazo neste caso é a melhor 
alternativa, do ponto de vista do consumidor. 

Exercício: 

1 - Um equipamento pode ser adquirido pelo preço de $ 50.000,00 à vista ou, a prazo conforme o 
seguinte plano: 

Entrada de 30% do valor à vista, mais duas parcelas, sendo a segunda 50% superior à primeira, 
vencíveis em quatro e oito meses, respectivamente. Sendo 3% a.m. a taxa de juros do mercado, 
calcule o valor da última parcela. 

Solução 

Teremos: 
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Resolvendo a equação acima, obtemos x = 19013,00 

Portanto, o valor da prestação é $19013,00. 

Exercício Proposto 09: 

Uma loja vende determinado tipo de televisor nas seguintes condições: R$ 400,00 de entrada, mais 
duas parcelas mensais de R$ 400,00, no final de 30 e 60 dias respectivamente. Qual o valor à vista 
do televisor se a taxa de juros mensal é de 3% ? 

Resposta: R$ (?) 

Noção Elementar de Inflação e Saldo Médio Bancário 

Outro conceito importante no estudo da Matemática Financeira é o de inflação. 

Entenderemos como INFLAÇÃO num determinado período de tempo, como sendo o aumento médio 
de preços, ocorrido no período considerado, usualmente medido por um índice expresso como uma 
taxa percentual relativa a este mesmo período. 

Para ilustrar uma forma simples o conceito elementar de inflação apresentamos acima, vamos 
considerar a tabela abaixo, onde está indicado o consumo médio mensal de uma determinada família 
em dois meses distintos e os custos decorrentes associados: 

Indicadores Mês 01 Mês 02 

Produto Quantidade Preço ($) Subtotal Preço ($) Subtotal 

Arroz 5 kg 1,20 6,00 1,30 6,50 

Carne 15 kg 4,50 67,50 4,80 72,00 

Feijão 4 kg 1,69 6,76 1,80 7,20 

Óleo 2 latas 2,40 4,80 2,45 4,90 

Leite 20 litros 1,00 20,00 1,10 22,00 

Café 1 kg 7,60 7,60 8,00 8,00 

Açúcar 10 kg 0,50 5,00 0,65 6,50 

Passagens 120 0,65 78,00 0,75 90,00 

TOTAL ********** 195,66 ********** 217,10 

A variação percentual do preço total desta cesta de produtos, no período considerado é igual a: 

V = [(217,10 / 195,66) - 1] x 100 = 0,1096 = 10,96 % 

Diremos então que a inflação no período foi igual a 10,96 %. 

Notas: 

a) Para o cálculo de índices reais de inflação, o número de itens considerado é bastante superior e 
são obtidos através de levantamento de dados em determinadas amostras da população, para se 
determinar através de métodos estatísticos, a "cesta de mercado", que subsidiará os cálculos; 

b) A metodologia sugerida no exemplo acima é conhecida como método de Laspeyres ; 

c) Podemos entender agora os motivos que determinam as diferenças entre os índices de inflação 
calculados entre instituições distintas tais como FIPE, FGV, DIEESE, entre outras. 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
17 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Juros E Saldo Médio Em Contas Correntes 

Vamos considerar o caso de uma conta corrente, da qual o cliente saca e deposita recursos ao longo 
do tempo. Vamos ver nesta seção, a metodologia de cálculo do saldo médio e dos juros mensais 
decorrentes da movimentação dessa conta. 

As contas correntes associadas aos "cheques especiais" são exemplos corriqueiros da aplicação 
prática da metodologia a ser apresentada. 

Juros Em Contas Correntes (Cheques Especiais) 

Considere os capitais C1, C2, C3, ... , Ck aplicados pelos prazos n1, n2, n3, ... , nk, à taxa de juros 
simples i. A fórmula abaixo, permite o cálculo dos juros totais J produzidos no período considerado: 

J = i.(C1.n1 + C2.n2 + C3.n3 + ... + Ck.nk) 

O cálculo dos juros pelo método acima (conhecido como "Método Hamburguês") é utilizado para a 
determinação dos juros sobre os saldos devedores dos "cheques especiais". 

Serie De Pagamentos 

Série de pagamentos - é um conjunto de pagamentos de valores R1, R2, R3, ... Rn, distribuídos ao 
longo do tempo correspondente a n períodos, podendo esses pagamentos serem de valores 
constantes ou de valores distintos. O conjunto de pagamentos (ou recebimentos) ao longo dos n 
períodos, constitui - se num fluxo de caixa. Vamos resolver a seguir, os problemas nos quais R1 = R2 
= R3 = ... Rn = R, ou seja: pagamentos (ou recebimentos) iguais. 

Quando a série de pagamentos (ou recebimentos) se inicia um período após a data zero, o fluxo 
recebe o nome de POSTECIPADO. Quando o início dos pagamentos ou recebimentos ocorre na data 
zero, o fluxo recebe o nome de ANTECIPADO. 

Exemplos: 

1 - Pagamentos no início dos períodos: Fluxo ANTECIPADO 

2 - Pagamentos no final dos períodos: Fluxo POSTECIPADO 

Fator de acumulação de capital – FAC 
 
O problema a resolver é o seguinte: 
 
Determinar a quantia S acumulada a partir de uma série uniforme de pagamentos iguais a R, sendo i 
a taxa de juros por período 

Vamos considerar dois casos: fluxo postecipado e fluxo antecipado. 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
18 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 
NOTA: na calculadora HP12C, R é expressa pela tecla PMT (pagamentos periódicos). 

Portanto R e PMT possuem o mesmo sentido, ou seja, a mesma interpretação. Da mesma forma, S 
corresponde a FV na calculadora HP 12C. 

A) Fluxo postecipado 

Considere o fluxo de caixa postecipado a seguir, ou seja: os pagamentos são feitos nos finais dos 
períodos. 

Vamos transportar cada valor R para o tempo n, supondo que a taxa de juros é igual a i 

, lembrando que se trata de um fluxo de caixa POSTECIPADO, ou seja, os pagamentos são 
realizados no final de cada período. 

Teremos: 

S = R(1+i)n-1 + R(1+i)n-2 + R(1+i)n-3 + ... + R(1+i) + R 

Colocando R em evidencia, teremos: 

S = R[(1+i)n-1 + (1+i)n-2 + (1+i)n-3 + ... + (1+i) + 1] 

Observe que a expressão entre colchetes é a soma dos n primeiros termos de uma progressão 
geométrica de primeiro termo (1+i)n-1, último termo 1 e razão 1/(1+i). 

Aplicando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, teremos: 

Nota: em caso de dúvida, consulte sobre Progressão Geométrica (1+i)n-1 + (1+i)n-2 + (1+i)n-3 + ... + 
(1+i) + 1 = 

 

Substituindo o valor encontrado acima, vem finalmente que: 

 

• o fator entre colchetes é denominado Fator de acumulação de capital – FAC(i,n). 
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• assim, teremos: S = R . FAC(i,n). Os valores de FAC(i,n) são tabelados. Na prática, utilizam-se as 
calculadoras científicas ou financeiras, ao invés das tabelas. 

Usando-se a simbologia adotada na calculadora HP 12C, onde R = PMT e S = FV, teremos a fórmula 
a seguir: 

 

Fator de valor atual – FVA 

Considere o seguinte problema: 

Determinar o principal P que deve ser aplicado a uma taxa i para que se possa retirar o valor R em 
cada um dos n períodos subseqüentes. 

Este problema também poderia ser enunciado assim: qual o valor P que financiado à taxa i por 
período, pode ser amortizado em n pagamentos iguais a R? 

Fluxo postecipado (pagamentos ao final de cada período, conforme figura a seguir): 

 

Trazendo os valores R para o tempo zero, vem: 

O fator entre colchetes representa a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de 
primeiro termo 1/(1+i), razão 1/(1+i) e último termo 1/(1+i)n. 

Teremos então, usando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. 

O fato r entre colchetes será então igual a: 

 

Substituindo, vem finalmente: 
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n 

 A = n.A = P 

• o fator entre colchetes é denominado Fator de valor atual – FVA(i,n); 

• assim, teremos: P = R . FVA(i,n). Os valores de FVA(i,n) são tabelados; 

• observe que P corresponde a PV e R corresponde a PMT na calculadora HP 12C. 

Usando a simbologia da calculadora HP 12C, a fórmula acima ficaria: 

 
Sistema De Amortização De Empréstimos 

Sistema De Amortização Constante – (SAC) 

Nesse sistema as parcelas de amortização são iguais entre si. Os juros são calculados a cada 
período multiplicando-se a taxa de juros contratada pelo saldo devedor existente no período. 

• Amortização numa data genérica t 

Os valores são sempre iguais e obtidos por A= P/n onde A1 = A2 = A3 = ... An = A = cte e n = prazo 
total 

Isso implica que a soma das n amortizações iguais seja: 
 

 

• Saldo Devedor numa data genérica t 

No sistema SAC o saldo devedor decresce linearmente em um valor igual à amortização A = P/n . 
Assim, o saldo devedor, logo após o pagamento da prestação ( AMORTIZAÇÃO + JUROS ) 
correspondente, será: 

 

Assim, o valor dos juros pagos na referida data será: 

 

ou então: 

 

 

Onde: n = prazo total 

t = o momento desejado 

Jt = Ai (n – t + 1) 

Jt = Pi – (t – 1).Ai 
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Somatório Dos Juros 

Como a variação de juros no Sistema SAC se trata de uma progressão aritmética, o somatório dos 
juros de um determinado período se faz utilizando a fórmula do somatório dos n termos de uma P.A. 

Com isso: 

Prestação Numa Data Genérica T 

Soma-se a amortização do momento desejado (que é constante em todos os momentos) como os 
juros referentes a este momento. 

R1  A + J1 

R2  A + J2 

R3  A + J3 

Rt  A + Jt 

Assim , o pagamento de um financiamento pelo sistema SAC, num prazo de n períodos e à uma taxa 
i por período seria como o diagrama e a tabela abaixo: 

 

DATA S aldo Devedor Juros Amortização P res tação 

T P t = P t- 1 - A Jt = P t- 1 . i At = A = P / n Rt = A + Jt 

0 P 0 = P - - - 

1 P 1 = P – A J1 = P . i A1 = A R1 = A + J1 

2 P 2 = P 1 – A J2 = P 1 . i A2 = A R2 = A + J2 

3 P 3 = P 2 – A J3 = P 2 . i A3 = A R3 = A + J3 

4 P t = P t- 1 – A Jt = P t- 1 . i At = A R4 = A + J4 

n P n = P n- 1 – A Jn = P n- 1 . i An = A Rn = A + Jn 

t = 1 

1 t 

2 
 

( J + J )t 
  J = 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
22 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Orde m de 
Obte nção 

das Parc e 
las 

 

2.º 

 

3.º 

 

1.º 

 

4.º 

Vejamos agora um exemplo numérico: 

P = $ 1.000,00 

n = 4 prestações i = 2% a.p. 

t Saldo Devedor Amortização Juros P res tação 

0 1.000,00 - - - 

1 750,00 250,00 20,00 270,00 

2 500,00 250,00 15,00 265,00 

3 250,00 250,00 10.00 260,00 

4 0,00 250,00 5,00 255,00 

Sistema De Prestações Constantes - (PRICE) Prestação Numa Data Genérica T 

No sistema PRICE a prestação é constante e em qualquer data t o seu valor é dado por: 

 
Rt = R1 = R2 = ... = Rn = cte. 

Rt = R = P x FPR(i,n) = constante 

Juros Numa Data Genérica T 

Os juros de um determinado período são calculados sobre o saldo devedor do período anterior. 

Ou Jt = Rt - At Rt = R = cte. 

Jt = R - At 

Ou Jt = R - At = R - A1(1 + i)t-1 A1 = R – J1 = R – P.i 

Assim:  Jt = R – ( R – P.i ) ( 1 + i )t-1 

Amortização numa data genérica t 

No sistema PRICE o crescimento das amortizações é exponencial ao longo do tempo. 

Dado que At=R – Jt e J= P.i, então: 

DATA 1 – final do 1.º período 

Juros = J1 = P.i 

Amortização = A1 = R – J1 = ( R - P.i) 

DATA 2 – final do 2.º período 

Juros = J2 = P1.i = [ P (1 + i) – R ].i = [ P (1 + i).i – R.i ] 

Jt = i . Pt-1 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
23 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

Amortização = A2 = R – J2 = R - P.( 1 + i).i + R = R.(1 + i ) – P.(1 + i).i 

= (R – P.i) . (1 + i) = A2 = A1 (1 + i) 

DATA 3 – final do 3.º período 

Juros = J3 = P2.i = P.i – A1.i – A1 (1 + i).i 

Amortização = A3 = R – J3 = R - [P.i – A1.i - A1 (1 + i).i] A3 = (R - P.i) + A1.i + A1 (1 + i).i 

= A1 + A1.i + A1 (1 + i).i 

= A1 (1 + i) + A1 (1 + i).i 

= A1 (1 + i).(1 + i) 

A3 = A1 (1 + i)2 

Então teríamos: 

A2 = A1 ( 1 + i ) A3 = A1 ( 1 + i )2 A4 = A1 ( 1 + i )3 

... ..... ... An = A1 ( 1 + i )n-1 

O que comprovaria a expressão: 

At = A1.(1 + i)t-1 ; para uma data genérica t ou At = A1. FPS(i%, ( t - 1)) 

Para testar a consistência da fórmula acima: 

A1 = 22.192 t = 3 

i = 8% a.a. A3 = ? 

At = A1.(1 + i)t-1 A3 = 22.192.(1 + 0,08)2 A3 = 22.192 x 1,1664 = 25.884,75 

Ou 

At = A1 x FPS [ i , (t-1) ] pois (1 + i)t-1 = FPS [ i , (t-1) ] desse modo, no exemplo 

anterior teríamos: 

A3 = 22.192 x FPS( 8%,2) = 22.192 x 1,1664 = 25.884,75 

Saldo Devedor Numa Data Genérica T 

O Saldo devedor de um determinado período é dado pela diferença entre o saldo devedor do período 
anterior e a amortização do período. 

Assim para um empréstimo P ;a taxa de juros i por período com um prazo de N períodos ; 
poderíamos elaborar seguinte 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Pt = Pt-1 – At Pt = R x FRP [i%, ( n – t )] 
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Datas Saldo Devedor Juros  P res taçõ es 
Cons tantes 

Amortização 

(t ) P t = P t- 1 - At Jt = P t- 1 . i Rt = R At = R – Jt 

0 P o = P - - - 

1 P 1 = P – A1 J1 = P .i R A1 = R – J1 

2 P 2 = P 1 – A2 J2 = P 1.i R A2 = R – J2 

3 P 3 = P 2 – A3 J3 = P 2.i R A3 = R – J3 

T P t = P t- 1 – At Jt = P t- 1.i R At = R – Jt 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

N P n = P n- 1 – An Jn = P n- 1.i R An = R – Jn 

TOTAIS  n 

 J t  n.R 

 P 

1 

R  n.R t n 

A t P 

t 1 

Ordem de 
obtenção 

de 
parcelas 

 

4.º  

 

2 .º  

 

1.º  

 

3 .º  

Vejamos agora um exemplo numérico: 

P = 1.000,00 

i = 2% a.p. 

n = 4 prestações 

t Saldo Devedor Amortização Juros P res tação 

0 1.000,00 - - - 

1 757,38 242,62 20,00 262,62 
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2 509,91 247,47 15,15 262,62 

3 257,49 252,42 10,20 262,62 

4 - 257,49 5,15 262,62 

Um financiamento pelo Sistema Price pode ser calculado utilizando-se máquinas financeiras, pois 
suas prestações são constantes. 

Sistema De Amortização Mista – (SAM) 

Aqui o valor da prestação é obtido através da média aritmética das prestações obtido através do 
sistema PRICE e SAC. 

Ex.: 

P = 1.000,00 i = 8 % a.a. n = 4 anos 

S IS T. P RICE 

ANO  

S A LDO 
DEVEDOR 

Juros P res tação Amotização S aldo Final 

     1.000,00 

1 1.000,00 80,00 301,92 221,92 778,08 

2 778.08 62,25 301,92 239,67 538,41 

3 538,41 43,07 301,92 258,85 279,56 

4 270,56 22,36 301,92 279,56  

S IS T. SAC 

ANO  

S A LDO 
DEVEDOR 

Juro s P res tação Amotização S aldo Final 

     1.000,00 

1 100,00 80,00 330,00 250,00 750,00 

2 750,00 60,00 310,00 250,00 500,00 

3 500,00 40,00 290,00 250,00 250,00 

4 250,00 20,00 270,00 250,00  

S IST. SAM 

Ano P res t . P RICE P REST. SAC S OMA P REST. S AM 

1 301,92 330,00 631,92 315,96 

2 301,92 310,00 611,92 305,96 

3 301,92 290,00 591,92 295,96 
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4 301,92 270,00 571,92 285,96 

Essa modalidade de pagamento é conhecida como Sistema de Amortização Mista 

(SAM) e vem sendo utilizada na liquidação de financiamento imobiliário. 

Capitalização Simples 

Conceito 

No regime de capitalização simples, os juros são calculados sempre sobre o valor inicial, não 
ocorrendo qualquer alteração da base de cálculo durante o período de cálculo dos juros. Na 
modalidade de juros simples, a base de cálculo é sempre o Valor Atual ou Valor Presente (PV), 
enquanto na modalidade de desconto bancário a base de cálculo é sempre o valor nominal do título 
(FV). O regime de capitalização simples representa, portanto, uma equação aritmética, sendo que o 
capital cresce de forma linear, seguindo uma reta; logo, é indiferente se os juros são pagos 
periodicamente ou no final do período total. O regime de capitalização simples é muito utilizado em 
países com baixo índice de inflação e custo real do dinheiro baixo; no entanto, em países com alto 
índice de inflação ou custo financeiro real elevado, a exemplo do Brasil, a utilização de capitalização 
simples só é recomendada para aplicações de curto prazo. A capitalização simples, porém, 
representa o início do estudo da matemática financeira, pois todos os estudos de matemática 
financeira são oriundos de capitalização simples. (KUHNEN, 2008). 

Juros Simples 

No regime de juros simples, os juros de cada período são sempre calculados em função do capital 
inicial (principal) aplicado. Os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos 
juros nos períodos seguintes. Os juros não são capitalizados e, conseqüentemente, não rendem 
juros. Assim, apenas o principal é que rende juros. (PUCCINI, 2004). 

Fórmulas 

Valor do juro simples - J 

 

Valor do montante simples - FV 

 

Valor Presente – PV 

 

Cálculo da taxa de juros simples – i 

  

Cálculos do período em juros simples – n 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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Juros Simples Comerciais, ordinários ou bancários. 

Nos juros simples comerciais ou ordinários, para estabelecer a conformidade entre a taxa e o período 
utilizam-se o ano comercial. Logo, em juros comerciais todos os meses têm 30 dias e o ano têm 360 
dias, não importando o calendário civil. 

Juros Simples Exatos 

Já os juros simples exatos apóiam-se no calendário civil para calcular o número de dias entre duas 
datas. Sendo que o mês segue o número de dias do calendário, e o ano civil possui 365 dias ou 366 
em ano bissexto. 

Juros Simples pela regra dos banqueiros 

Os bancos geralmente utilizam uma combinação entre os conceitos de juros comerciais e exatos, 
denominado juros pela regra dos banqueiros. Sendo que para calcular o número de dias entre duas 
datas, utiliza-se o conceito de juros exatos, ou seja, calendário civil, já para calcular o número total de 
dias de um ano ou mês, utiliza-se o conceito de juros comerciais, ou seja, um mês têm 30 dias e um 
ano têm 360 dias. Este conceito é geralmente empregado em transações financeiras de curto prazo. 

Exemplos 

1) (CESAR, 2000). Se R$ 3.000,00 foram aplicados por cinco meses à taxa de juros simples de 
4% ao mês, determine: 

a) Os juros recebidos; 

b) O montante. 

Solução: 

a) 

 

b) 

 

2) (VIEIRA SOBRINHO, 2000). Um capital de R$ 28.000,00, aplicado durante 8 meses, rendeu 
juros de R$ 11.200,00. Determinar a taxa anual de juros simples. 

Solução: 
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3) (ASSAF NETO, 2001) Se uma pessoa necessita de R$ 100.000,00 daqui a 10 meses, quanto 
deverá ela depositar hoje num fundo de poupança que remunera à taxa linear de 12% ao ano? 

Solução: 

 

4) (CRESPO, 2002) Qual o prazo para que uma aplicação de R$ 200.000,00, a taxa de juros 
simples de 2,5% ao mês, renda um montante de R$ 240.000,00? 

Solução: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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5) (KUHNEN, 2008). Calcular os juros ordinários, juros, exatos e juros pela regra dos 
banqueiros de um capital de R$ 100.000,00 aplicados de 15/07/2008 a 15/09/2008 em um banco 
que cobra juros simples de 30% ao ano. 

a) Pelo juro ordinário ou comercial; 

b) Pelo juro exato; 

c) Pela regra dos banqueiros. 

Solução: 

a) 

  

b) 

 

c) 

 

Taxas Proporcionais. 

Para se compreender mais claramente o significado destas taxas deve-se reconhecer que toda 
operação envolve dois prazos: (1) o prazo a que se refere à taxa de juros; e (2) o prazo de 
capitalização (ocorrência) dos juros. (ASSAF NETO, 2001). 
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Taxas Proporcionais: Duas (ou mais) taxas de juro simples são ditas proporcionais quando seus 
valores e seus respectivos períodos de tempo, reduzidos a uma mesma unidade, forem uma 
proporção. (PARENTE, 1996). 

Exemplos 

1) (ASSAF NETO, 2001). Calcular a taxa anual proporcional a: (a) 6% ao mês; (b) 10% ao 
bimestre. 

Solução: 

a) 

 

b)  

 

2) (PARENTE, 1996). Encontrar as taxas de juro simples mensal, trimestral e anual, 
proporcionais a 2% ao dia. 

Solução 

 

Desconto Simples Comercial ou Bancário (Por Fora) 

Um dos modelos de juros simples mais utilizados no mercado financeiro é o chamado juro 
antecipado, juro adiantado, desconto de títulos ou simplesmente desconto bancário. Este é o modelo 
utilizado na modalidade de desconto e também por empresas de factoring, bem como em transações 
de curto prazo quando o pagamento for efetuado em uma única parcela, inclusive para cálculo de 
preço de venda. 

Este modelo consiste em calcular o Valor Presente descontando do Valor Futuro (Valor de Face) uma 
parcela igual ao produto do Valor Futuro pela “taxa de juros” e pelo número de períodos até o 
vencimento do título negociado. (KUHNEN, 2008). 

Fórmulas 

Valor do Desconto Simples Comercial 

 

Valor Presente com Desconto Simples Comercial 

 

Valor Futuro com Desconto Simples Comercial 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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Número de Períodos com Desconto Simples Comercial 

  

Taxa de Desconto Simples Comercial 

  

1.5.2 Exemplos 

1) (CRESPO, 2002). Um título de R$ 6.000,00 vai ser descontado à taxa de 2,1% ao mês. 
Faltando 45 dias para o vencimento do título, determine: 

a) O valor do desconto comercial; 

b) O valor atual comercial. 

Solução: 

a) 

  

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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b) 

  

2) (VIEIRA SOBRINHO, 2000). Qual a taxa mensal de desconto utilizada numa operação a 120 
dias, cujo valor de resgate é de R$ 1.000,00 e cujo valor atual é de R$ 880,00? 

Solução: 

 

3) (VIEIRA SOBRINHO, 2000). Uma duplicata no valor de R$ 6.800,00 é descontada por um 
banco, gerando um crédito de R$ 6.000,00 na conta do cliente. Sabendo-se que a taxa cobrada 
pelo banco é de 3,2% ao mês, determinar o prazo de vencimento da duplicata. 

Solução: 

  

Desconto Simples Racional (Por Dentro) 

O desconto simples racional (Dr) também chamado de desconto por dentro ou desconto real é 
equivalente ao juro produzido pelo valor atual do título numa taxa fixada e durante o tempo 
correspondente. 
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Na pratica, somente o desconto comercial é utilizado; porém, é necessário fazermos um rápido 
estudo do desconto racional porque, o desconto composto está ligado a esse conceito. (CRESPO, 
2002). 

Fórmulas 

Valor do Desconto Simples Racional 

  

Valor Presente com Desconto Simples Racional 

  

Valor Futuro com Desconto Simples Racional 

  

Número de Períodos com Desconto Simples Racional 

  

Taxa de Desconto Simples Racional 

  

  

Exemplos 

1) (ASSAF NETO, 2001). Seja um título de valor nominal de R$ 4.000,00 vencível em um ano, 
que está sendo liquidado 3 meses antes de seu vencimento. Sendo de 42% a.a. a taxa nominal 
de juros corrente, pede-se calcular o desconto e o valor descontado desta operação. 

Solução: 

Desconto 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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Valor Descontado 

  

2) (ASSAF NETO, 2001). Determinar a taxa mensal de desconto racional de um título negociado 
60 dias antes de seu vencimento, sendo seu valor de regate igual a R$ 26.000,00 e valor atual 
na data do desconto de R$ 24.436,10. 

Solução: 

  

Equivalência de Capitais a Juros Simples. 

Dois (ou mais) capitais, com datas de vencimento diferentes, são ditos capitais equivalentes quando, 
transportados para uma mesma data, a mesma taxa, produzirem, nessa data, valores iguais. 

 A data para a qual os capitais serão transportados é chamada data focal. No regime de juros 
simples, a escolha da data focal influencia a resposta do problema. Isto significa que definida uma 
taxa de juro, e a forma de calculo (se racional ou comercial), dois capitais diferentes, em datas 
diferentes, podem ser equivalentes, se transportados para outra data, mesmo mantendo-se todas as 
outras condições do problema. (PARENTE, 1996). 

Formulas 

Para vencimentos anteriores a data focal 
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Para vencimentos posteriores a data focal 

  

Exemplo 

1) Um empresário tem os seguintes compromissos a pagar: 

•  R$ 3.000,00 daqui a 4 meses 

•  R$ 5.000,00 daqui a 8 meses 

•  R$ 12.000,00 daqui a 12 meses 

 O empresário propõe trocar esses débitos por dois pagamentos iguais, um para daqui a 6 
meses e outro para daqui a 9 meses. Considerando a taxa de juros simples de 5% a.m. e a data 
focal no 270° dia, calcular o valor de cada pagamento. 

Solução: 

Fluxo de caixa 

 

 

  

Taxa de juros: nominal, efetiva ou real? 

José Dutra Vieira Sobrinho 

Economista, Superintendente de Controle Financeiro do Grupo Unibanco, São Paulo 
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No mercado financeiro brasileiro, mesmo entre os técnicos e executivos, reina muita confusão no que 
se refere aos conceitos de taxas de juros nominal, efetiva e real. 

O desconhecimento generalizado desses conceitos tem dificultado o fechamento de negócios pela 
conseqüente falta de entendimento entre as partes. 

Dentro dos programas dos diversos cursos de matemática financeira existe uma verdadeira "poluição" 
de taxas de juros. Além das mencionadas, tem-se ainda a simples (ou linear), composta (ou 
exponencial), equivalente, proporcional, aparente, antecipada, etc, sem se falar nas taxas de 
desconto "por fora" (ou comercial ou bancário) e "por dentro" (ou racional), simples e compostos. 

As causas de confusão reinante são antigas e numerosas, em cujo mérito não entraremos. Preferimo-
nos concentrar nas medidas que entendemos necessárias para amenizar e, se possível, solucionar o 
problema existente. E a medida principal reside justamente numa conceituação simples e clara das 
taxas mencionadas, o que nos propomos a fazer. 

Conceito e Classificação das Taxas de Juros 

A taxa de juros pode ser definida como a relação entre os juros pagos (ou recebidos) no final do 
período e o capital inicialmente tomado (ou aplicado). Assim, se uma pessoa aplica Cr$ 1.000,00 
recebe Cr$ 1.300,00 no final de um certo período de tempo, a taxa de juros é de 30% nesse período, 
ou seja, é a relação entre os juros de Cr$ 300,00 recebidos no vencimento do prazo combinado e o 
capital de Cr$1.000,00 inicialmente aplicado. 

Entendemos que as taxas de juros podem ser classificadas: 

a) quanto ao regime de capitalização: simples (ou linear) e composta (ou exponencial); 

b) quanto ao valor do capital inicial tomado como base de cálculo: nominal, efetiva e real. 

Como se verifica mais adiante, essas duas classificações não são mutuamente excludentes, isto é 
uma taxa pode ser nominal linear ou nominal exponencial, efetiva linear ou efetiva exponencial e real 
linear ou real exponencial. 

Classificação Quanto ao Regime de Capitalização 

Como foi mencionado, as taxas de juros quanto ao seu regime de capitalização podem ser simples ou 
compostas. 

A taxa de juros é simples (ou linear) quando o valor total dos juros é resultante da sua incidência 
somente sobre o capital inicial, ou seja, a taxa não incide sobre o valor dos juros acumulados 
periodicamente. 

Exemplo: 

Seja um capital de Cr$ 100.000,00 aplicado por seis meses, à taxa de 4% ao mês. 

Solução: 

J = C x i x n = 100.000,00 x 0,04 x 6 = 24.000,00 

O quadro 1 nos mostra os saldos mensais de capital + juros, no início e fim de cada mês. 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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A taxa de juros é dita composta (ou exponencial) quando o valor total dos juros é resultante da sua 
incidência sobre o capital inicial e também sobre o valor dos juros acumulados periodicamente. 
Assim, para o mesmo exemplo acima, teremos a seguinte solução: 

Montante = M = C(1 + i)n = 100.000,00 (1,04)6 = 100.000,00 x 1,26532 = 126.532,00  
J = M-C= 126.532,00 - 100.000,00 = 26.532,00 

Os juros mensais e acumulados, bem como os saldos iniciais e finais de capital mais juros, são 
mostrados no quadro 2. 

 

Através dos exemplos podemos verificar que os juros acumulados, e respectivos montantes de 
capital mais juros, crescem linearmente num regime de capitalização simples e exponencialmente 
num regime de capitalização composta. O cálculo do primeiro, por ser extremamente simplificado, 
continua sendo amplamente utilizado no mercado, embora apresente distorções que se agravam em 
função do crescimento do prazo. 

Classificação Quanto ao Valor do Capital Inicial Tomado como Base de Cálculo 

Na maior parte dos compêndios de matemática financeira, quer de autores nacionais ou estrangeiros, 
as taxas são classificadas como nominal ou efetiva em função da divisão de certo período 
(normalmente um ano), em subdivisões de períodos de capitalização (mensal, trimestral, semestral), 
segundo uma conceituação extremamente confusa e cuja dificuldade de entendimento pude 
comprovar ao longo da minha experiência como professor e como homem ligado ao mercado 
financeiro. Vejamos um exemplo típico: "Calcular a taxa efetiva anual de juros correspondente à taxa 
nominal de 10% ao ano, capitalizada mensalmente." 

A solução pretendida é a seguinte: 

taxa nominal anual 

1. Taxa mensal = i = = 0,008333, em que n representa o número de 
períodos de capitalização. 

2. Taxa equivalente anual = (1 + i)n -1 = (1.008333)12- 1 = 0,10471 ou 10,471% 
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Se esse problema fosse "calcular a taxa efetiva anual de juros, correspondente à taxa nominal de 
10% ao ano, capitalizada trimestralmente", a solução seria: 

 

taxa equivalente anual = (1,025)4-1 = 10,381% 

Observa-se que, de acordo com os conceitos difundidos, a solução do problema implica a utilização 
de cálculos feito segundo regimes distintos de capitalização, isto é, simples e composto. E, segundo 
nos parece, a grande confusão reinante é, em boa parte, conseqüência dessa mistura de regimes. 

No mundo financeiro atual, em que somente faz sentido o raciocínio em termos de capitalização 
composta, a utilização da taxa nominal de juros, tal como conceituada, é totalmente inadequada, visto 
as distorções que apresenta quando se consideram diferentes períodos de capitalização. Para 
ilustrar, vamos admitir que um banco fixe em 60% ao ano a sua taxa nominal de juros, válida para 
qualquer plano de pagamento (mensal, trimestral, semestral ou anual) escolhido pelo cliente. 
Procedendo-se de acordo com o conceito corrente de taxa nominal e considerando que o banco 
calcula suas taxas efetivas com base no regime de capitalização composta, teremos o quadro 3. 

 

Através do quadro podemos observar que a adoção de uma taxa nominal faz com que as operações 
com pagamentos de menor periodicidade tenham uma taxa efetiva mais elevada. Isso acontece com 
operações do BNH, como já aconteceu com operações da Finame. 

Por tudo isso, entendemos que a taxa deve ser classificada como nominal, efetiva ou real, em função 
do capital inicial tomado como base de cálculo, como veremos a seguir. 

Taxa Nominal e Taxa Efetiva 

Uma taxa é nominal quando o valor do capital inicial tomado como base de cálculo não representa o 
valor efetivamente recebido ou desembolsado. Trata-se, na verdade, de uma taxa aparente. Exemplo: 

1. Um cliente obtém um empréstimo de Cr$ 100.000,00 para ser liquidado, no final de um ano, em um 
único pagamento de Cr$ 130.000,00, garantido por uma nota promissória. Entretanto, o banco solicita 
a esse cliente que mantenha 20% do valor recebido como saldo médio. 

A taxa nominal no período considerado é a seguinte: 

Taxa nominal =  = = 0,30 ou 30% 

Portanto, a taxa nominal é de 30% no período (no caso, um ano), e que corresponde normalmente à 
taxa contratual. Entretanto, o valor do capital inicial não corresponde ao valor efetivamente colocado 
à disposição do cliente, que é de Cr$ 80.000,00. O cálculo da taxa de juros, com base neste valor, 
nos dá a taxa efetiva de juros no período. 

Taxa de juros = = 37,5% 
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Ou seja, tudo se passa como se o empréstimo fosse de Cr$ 80.000,00 e o seu valor de resgate de 
Cr$ 110.000,00 (o valor da nota promissória de Cr$ 130.000,00 será complementado pelos Cr$ 
20.000,00 já existentes na conta do cliente). 

2. Um agiota empresta Cr$ 20.000,00 para receber Cr$ 30.000,00 no final de seis meses. Entretanto, 
no ato, paga a um intermediário uma comissão de 5% sobre o valor emprestado, ou seja, Cr$ 
1.000,00. 

As taxas, no período, são as seguintes: 

Taxa nominal =  =  = 0,50 ou 50% 

Taxa efetiva =  =  = 0,42857 ou 42,857% 

Taxa Real 

A taxa real é calculada a partir da taxa efetiva, considerando-se os efeitos inflacionários no período. 
Para ilustrar, vamos tomar o segundo exemplo do item anterior, analisando a taxa de rendimento do 
ponto de vista do emprestador, e admitindo que a taxa de inflação, no período correspondente ao 
prazo do empréstimo (seis meses), tenha sido de 25%. 

A taxa real é obtida como segue: 

Taxa real =  

Taxa real = 0,14286 ou 14,286% 

Nota: Para se calcular a taxa real no período há uma tendência generalizada de se subtrair a taxa de 
inflação da taxa efetiva, obtendo no nosso caso, uma taxa real de 17,857%, o que é errado. 

A taxa real obtida está coerente com a nossa conceituação de que as taxas são nominal, efetiva ou 
real em função do capital inicial tomado como base de cálculo. Assim, no caso do nosso exemplo, o 
capital inicial efetivo de Cr$ 21.000,00 .tem que ser inflacionado para que se possa obter o 
rendimento real. 

Capital inicial efetivo corrigido = 1,25 x 21.000,00 = 26.500,00 

Taxa real = = 0,14286 ou 14,286% 

O conhecimento da taxa real é de fundamental importância tanto para aplicadores como para 
tomadores de dinheiro. De acordo com os índices de preços calculados e publicados pela Fundação 
Getúlio Vargas, a inflação brasileira no período de julho de 1979 a julho de 1980 atingiu a 106,96%. 
Um aplicador que tivesse adquirido uma letra de câmbio em julho de 1979 por Cr$ 100.000,00 (valor 
de emissão) para ser resgatada por Cr$ 155.000,00 um ano depois, teve o seguinte rendimento real: 

- Imposto de renda pago na fonte = 0,09 x 55.000,00 = 4.950,00 

- Valor pago pelo título = 100.000,00 + 4.950,00 = 104.950,00 

- Taxa bruta (nominal) =  -1 = 55% 

- Taxa líquida (efetiva) =  - 1 = 47,689% 
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-Taxa real =  - 1 = (28,6%) 

ou seja, o aplicador teve um prejuízo de 28,6% em termos reais. E como numa transação financeira o 
prejuízo de uma das partes significa lucro para a outra, o tomador de recursos seguramente teve um 
rendimento real nesse período. 

Finalmente, cabe observar que as três taxas mencionadas podem ser coincidentes. Assim, se não 
houver nenhum pagamento, recebimento ou retenção extra, a taxa nominal é igual à efetiva. E, na 
hipótese de inflação zero, a taxa real será igual à taxa efetiva. 

Taxas Equivalentes e Proporcionais 

Taxas Equivalentes 

A conceituação de equivalência de taxas estabelece que duas taxas, referentes a períodos distintos 
de capitalização, são equivalentes quando produzem o mesmo montante, no final de um determinado 
tempo, pela aplicação de um capital inicial de mesmo valor. Em outros termos, isso significa que se 
um capital C aplicado à taxa mensal im, durante 12 meses, produz um montante M, e se esse mesmo 
capital C aplicado a uma taxa anualia, por prazo idêntico, produz o mesmo montante M, diz-se que as 
taxas im (mensal) e ia (anual) são equivalentes. 

A partir dessa colocação, entendemos que o conceito de taxas equivalentes é válido para os dois 
regimes de capitalização existente, isto é, simples e composta. Assim, podemos afirmar que, num 
regime de capitalização simples, a taxa de juros de 2% ao mês equivale a 24% ao ano, e que 48% ao 
ano equivalem a 12% ao trimestre ou a 4% ao mês; já num regime de capitalização composta, 2% ao 
mês equivalem a 26,824% ao ano, e 48% ao ano equivalem a 10,297% ao trimestre ou 3,321% ao 
mês. 

Os diversos autores, e o mercado em geral, ao mencionarem taxas equivalentes, estão-se referindo 
implicitamente à capitalização composta. 

Taxas Proporcionais 

O conceito de taxas proporcionais é utilizado somente para capitalização simples, no sentido de que 
o valor dos juros é linearmente proporcional ao tempo. Assim, a taxa proporcional de 3% ao mês, 
para 10 meses, é de 30%; a de 12% ao ano, para três meses, é de 4%, e assim sucessivamente. 

A proporcionalidade linear é uma característica da capitalização simples. Por isso, entendemos que o 
fato de "taxas proporcionais" serem apresentadas em destaque, como parte de um programa de 
matemática financeira, apenas confunde o aluno ou o leitor, que pensa tratar-se de mais um tipo de 
taxas de juros. 

Juros Pagos Antecipadamente 

É muito comum, em determinadas operações de empréstimo ou financiamento, a cobrança 
"antecipada de juros". A operação típica, e que é muito comum em nosso mercado, é a seguinte: 

"Uma pessoa solicita um empréstimo de Cr$ 10.000,00 a um capitalista, o qual cobra juros 
antecipados de 4% ao mês. Sendo o prazo de seis meses, o capitalista desconta juros 
correspondentes a 24% do valor pedido, entregando ao solicitante um valor líquido de Cr$ 7.600,00." 

Efetivamente, do ponto de vista teórico, dizer que os juros são antecipados se constitui uma 
blasfêmia, visto que os mesmos somente existem em função de tempo decorrido. No caso do nosso 
exemplo, o valor efetivamente emprestado é de Cr$ 7.600,00, e a taxa de juros, para o período de 
seis meses, é a calculada como segue: 

Taxa efetiva de juros = = = 0,31579 ou 31,579% 
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A taxa mensal correspondente é de 5,263% (de acordo com o regime de capitalização simples) ou de 
4,680% (de acordo com o regime de capitalização composta). Na verdade, todas as operações de 
desconto bancário se enquadram dentro deste enfoque. 

Conclusão 

No campo da matemática financeira existem dois regimes distintos de capitalização, o simples e o 
composto, com características próprias bem definidas, e que não podem e não devem ser 
misturados. Assim, antes de falar-se em taxa nominal, efetiva ou real, é fundamental que se defina 
qual o critério de capitalização considerado. 

Segundo nosso entendimento, podemos ter taxas nominais, efetivas ou reais tanto no regime 
exponencial, como no linear, visto que o fator determinante é o capital inicial tomado como base de 
cálculo. Para maior clareza, vamos voltar ao segundo exemplo dado no subitem 2.2.1, em que as 
taxas encontradas para o período de seis meses foram: 

a) nominal: 50,000%; 

b) efetiva: 42,857%; 

c) real: 14,286%. 

Admitindo-se o regime de capitalização simples teremos as seguintes taxas, equivalentes mensais 
(dentro do nosso conceito de taxas equivalentes): 

- taxa nominal mensal = = 8,333% 

- taxa efetiva mensal =  = 7,143% 

- taxa real mensal =  = 2,381% 

Se quisermos as taxas trimestrais respectivas, bastará dividirmos por 2 as taxas correspondentes ao 
período de seis meses. 

Considerando-se agora um regime de capitalização composta, as taxas equivalentes mensais seriam 
obtidas como segue: 

- taxa nominal mensal = (1,50)1/ 6 - 1 = 0,06991 ou 6,991% 

- taxa efetiva mensal = (1,42857)1/6 - 1 = 0,06125 OU 6,125% 

- taxa real mensal = (1,14286)1/6 - 1 = 0,02251 ou 2,251% 

As taxas equivalentes trimestrais seriam obtidas da mesma forma, somente substituindo, na fórmula, 
o expoente 6 pelo 2. 

Seguindo-se a mesma linha de raciocínio, teríamos, no caso do primeiro exemplo do subitem 2.2.1, 
as seguintes taxas equivalentes mensais: 

a) capitalização simples (linear): 

- taxa nominal =  = 2,500% 

- taxa efetiva =  = 3,125% 
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b) capitalização composta (exponencial): 

- taxa nominal = (1,30)1/12 - 1 = 0,02210 ou 2,210% 

- taxa efetiva = (1,375)1/12 - 1 = 0,02689 ou 2,689% 

No mundo dos negócios, principalmente dentro das médias e grandes empresas, o regime de 
capitalização composta, por ser o correto, é o mais utilizado nos estudos que envolvem cálculos 
financeiros e econômicos. No mercado de capitais brasileiro, mormente entre aplicadores e 
tomadores de dinheiro, pessoas físicas, o critério mais popular, por ser o mais prático, é da 
capitalização linear. Assim, no caso da aquisição de um título de renda fixa, com um ano de prazo e 
rendimento de 48% pago no vencimento, o aplicador facilmente verifica que a taxa de rendimento 
mensal é de 4% (capitalização linear); mas esse mesmo aplicador certamente não seria capaz de 
calcular a taxa equivalente mensal segundo o critério de juros compostos (que no caso é de 3,321%), 
visto que, além de conhecimento, o mesmo necessitaria de uma tabela específica ou de uma 
calculadora científica. 

O grande inconveniente da capitalização simples é a distorção crescente que a taxa de juros 
apresenta, à medida que o prazo aumenta, se comparada com a taxa de juros composta, que, como 
já mencionamos, é a correta. Para maior clareza vamos analisar o quadro 4. 

 

Os números do quadro falam por si. Em termos de capitalização composta, as taxas mensais 
equivalentes, relativas às taxas dos períodos considerados de 6 a 36 meses, são todas iguais, ou 
seja, de 3,321%. Já as taxas mensais, calculadas de o regime de capitalização simples, crescem com 
o prazo, chegando, no prazo de 36 meses, a ter um valor de quase duas vezes a taxa mensal 
exponencial. Essas distorções, que são relevantes, desaconselham totalmente a utilização do critério 
linear para prazos relativamente longos. 

Se de um lado a utilização generalizada dos chamados juros simples, pelos leigos e semileigos, tem 
suas justificativas, a utilização de taxas de descontos nas operações com LTN, quer pelos 
especialistas do mercado, quer pelo Banco Central, não tem o menor sentido. De fato, a taxa de 
desconto é totalmente inadequada como referência para se determinar a rentabilidade ou custo de 
qualquer operação financeira. Para exemplificar, vamos admitir que num determinado leilão de LTN 
os papéis de 91, 182 e 365 dias de prazo (que são os atualmente existentes) fossem adquiridos, ou 
subscritos, a uma taxa de desconto de 20% ao ano. As taxas efetivas de juros correspondentes a 
esses dados, num regime de capitalização composta, são as seguintes: 

a) para a LTN de 91 dias: 1,725% ao mês ou 22,781% ao ano; 

b) para a LTN de 182 dias: 1,773% ao mês ou 23,473% ao ano; 

c) para a LTN de 365 dias: 1,880% ao mês ou 25,047% ao ano. 

Para que as rentabilidades das LTN's nos três prazos sejam iguais à rentabilidade da LTN de 365 
dias, considerados juros compostos, teremos as seguintes taxas de descontos correspondentes: 

a) para a LTN de 91 dias: 21,731% de desconto ao ano; 

b) para a LTN de 182 dias: 21,134% de desconto ao ano; 
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c) para a LTN de 365 dias: 20,000% de desconto ao ano. 

Portanto, as taxas de descontos não permitem uma idéia imediata das taxas efetivas de rentabilidade. 
Recomendamos às autoridades monetárias que passem a adotar e divulgar a taxa efetiva de juros, 
de preferência exponencial, para indicar o rendimento dos títulos sob sua tutela, visto ser esse critério 
o tecnicamente correto. 

Assim, visualizaríamos, de imediato, se uma LTN de 91 dias de prazo proporciona maior ou menor 
rentabilidade, em termos de taxa mensal ou anual, que uma outra de 182 dias ou 365 dias. 

Equivalência de Capitais a Juros Simples. 

 Dois (ou mais) capitais, com datas de vencimento diferentes, são ditos capitais equivalentes quando, 
transportados para uma mesma data, a mesma taxa, produzirem, nessa data, valores iguais. 

 A data para a qual os capitais serão transportados é chamada data focal. No regime de juros 
simples, a escolha da data focal influencia a resposta do problema. Isto significa que definida uma 
taxa de juro, e a forma de calculo (se racional ou comercial), dois capitais diferentes, em datas 
diferentes, podem ser equivalentes, se transportados para outra data, mesmo mantendo-se todas as 
outras condições do problema. (PARENTE, 1996). 

Formulas 

Para vencimentos anteriores a data focal 

 

Para vencimentos posteriores a data focal 

  

Exemplo 

1) Um empresário tem os seguintes compromissos a pagar: 

•  R$ 3.000,00 daqui a 4 meses 

•  R$ 5.000,00 daqui a 8 meses 

•  R$ 12.000,00 daqui a 12 meses 

 O empresário propõe trocar esses débitos por dois pagamentos iguais, um para daqui a 6 meses e 
outro para daqui a 9 meses. Considerando a taxa de juros simples de 5% a.m. e a data focal no 270° 
dia, calcular o valor de cada pagamento. 

Solução: 

Fluxo de caixa 
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- Equivalência de Capitais a Juros Compostos 

Equivalência de Capitais a Juros Compostos 

Já trabalhamos com os conceitos envolvendo equivalência de capitais, no sistema de capitalização 
simples. Estudaremos agora esses mesmos conceitos, mas sob outro enfoque: o do sistema de 
capitalização composta. É claro que os conceitos e a maneira de encararmos os problemas serão os 
mesmos. Mudaremos apenas o regime de capitalização e o fato de que a escolha da data focal no 
sistema composto é irrelevante. (PARENTE, 1996) 

Fórmulas 

Para vencimentos anteriores a data focal 

  

Para vencimentos posteriores a data focal 

  

Exemplo 

1) (PARENTE, 1996) Uma pessoa deseja substituir um título de valor nominal de R$ 85.000,00, com 
vencimento daqui a 2 meses, por outro título, com vencimento para 5 meses. Qual o valor nominal do 
novo título, sabendo-se que o banco em questão adota, nesse tipo de operação, a taxa composta de 
9% a.m. e o critério do desconto racional? 

Solução: 

  

 

2) (PARENTE, 1996) Uma pessoa deve, em um banco, dois títulos: R$ 100.000,00 para pagamento 
imediato e R$ 70.000,00 para pagamento em 6 meses. Por lhe ser conveniente, o devedor propõe ao 
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banco a substituição da dívida por um pagamento de R$ 150.000,00 em 3 meses e o saldo restante 
em 9 meses. Qual o valor do saldo restante se o banco realiza essa operação a 10% a.m., sob o 
critério de desconto racional composto? 

Solução: 
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Rendas Uniformes e Variáveis (Rendas Certas Ou Anuidades) 

Bom, anuidades ou rendas certas é o nome que se dá aos pagamentos sucessivos tanto a nível de 

financiamentos quanto de investimentos. 

Se a renda possui um número finito de termos será chamada de temporária caso contrário é 
chamada de permanente. 

Apesar da opinião de alguns mutuários da Caixa Econômica , o financiamento da casa própria é 
temporária, apesar de ter um termo de conclusão bem longo. Agora, se os termos da renda certa 
forem iguais é chamada de renda certa de termo constante ou renda certa uniforme; senão é uma 
renda certa de termo variável. 

Finalmente, quando o período entre as datas correspondentes aos termos tiverem o mesmo intervalo 
de 

tempo , diz-se que a renda certa é periódica ; 

caso contrário é não periódica. 

Exemplo: 

Um financiamento de casa própria é um caso de renda certa temporária, de termo variável (sujeito à 

variação da TR) e periódica. 

Um financiamento de eletrodoméstico é um caso de renda certa temporária, de termo constante (você 
sabe 

quanto pagará de juros) e periódica. 

Já a caderneta de poupança pode se considerar como um caso de renda certa perpétua (pelo menos 
enquanto o dinheiro estiver à disposição para aplicação), de termo variável e periódica. Bico, como 
pode ver. E já que é bico, mais algumas definições : 

As rendas periódicas podem ser divididas em : 

Postecipadas 

Antecipadas 

Diferidas 

As Postecipadas são aquelas na qual o pagamento no fim de cada período e não na origem. 

Exemplo: 

pagamento de fatura de cartão de crédito. 

As Antecipadas são aquelas na qual os pagamentos são feitos no início de cada período respectivo. 

Exemplo: 

financiamentos com pagamento à vista. 

E as Diferidas são aquelas na qual o primeiro pagamento é feito após um determinado período. 

Exemplo: 

promoções do tipo, compre hoje e pague daqui a x dias 

Caso ainda não tenha percebido , os cálculos envolvendo renda certa lembram os cálculos de Juros 
Compostos e Descontos Compostos já vistos anteriores. 
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Calculando Valor Atual em casos de Rendas Certas Bom, para começar, trabalharemos aqui com 
cálculos de renda certas do tipo periódicos, de termos constantes e temporários, os quais são mais 
usados. 

Para se calcular o Valor Atual num caso de Rendas Certas, a fórmula a ser utilizada depende de ser 
postecipada , antecipada ou diferida. Assim , se for: 

Postecipada a fórmula é : 

V=T.an¬i 

Antecipada a fórmula é : 

V=T+T.an-1¬i 

Diferida a fórmula é : 

V=T.an¬i/(1+i)m 

M é sempre uma unidade menor do que a se deseja calcular, ou seja, se a venda é diferida de 3 
meses, m será 2 . 

Para saber o valor de an¬i, você pode: 

•calcular usando a fórmula (1+i)n-1/i(1 + i )n. 

Exemplo: 

Um carro é vendido a prazo em 12 pagamentos mensais e iguais de R$2.800,00 (num total de R$ 

36.000,00), sendo a primeira prestação no ato da compra, ou seja, o famoso " com entrada" , ou 
ainda, um 

caso de renda certa antecipada. Sendo que a loja opera a uma taxa de juros de 8% a.m. , calcule o 
preço à 

vista desse carro. 

Aplicando a fórmula: 

n = 12 T = 2800 V = 2800+2800. a11¬8%= R$ 22.789,10 

Outro exemplo: 

Um dormitório é vendido em 4 prestações de R$ 750,00, com o primeiro pagamento para 3 meses 
após a 

compra (ou seja, esse é um caso de diferida) Sabendo que a loja trabalha com juros de 6% a.m. , 
calcule o 

valor à vista. 

Aplicando a fórmula: 

n=4 T = 750 m=2 i = 6% V = 750.a4¬6%/(1+.06)2 = 750.3,465106/1.1236 = R$2.312,95 

Calculando o Montante em casos de Rendas Certas 

Como você deve se lembrar, 

Montante nada mais é do que a somatória dos juros com o capital principal. 

No caso de rendas certas , a fórmula é dada por: 
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M=T.Sn¬i 

Para saber o valor de Sn¬i você pode: 

-calcular usando a fórmula (1+i)n-1/i. 

Exemplo: 

Calcule o Montante de uma aplicação de R$ 100,00 , feita durante 5 meses, a uma taxa de 10% a.m. 

Aplicando a fórmula (esse é um caso de postecipada, porque o primeiro rendimento é um mês após a 

aplicação) : 

n=5 T = 100 i = 10% a.m. M = 100.S5¬10% = R$ 610,51 

Quando for uma situação de:  
antecipada: 

Subtraia 1 de n 

diferenciada: 

após determinar Sn¬i, 

divida o resultado por (1+i)m 

Nomenclaturas usadas 

i = do inglês Interest , é usado para representar os juros envolvidos em quaisquer operações 

financeiras.  
C = do inglês Capital , é usado para representar o Capital utilizado numa aplicação financeira. 

M =do inglês a Mount , é usado para representar o Montante que é o resultado da soma do Capital 
com os juros. 

n =nesse caso é uma incógnita (quem aprendeu equações do segundo grau usou muitas incógnitas. 

Todos aqueles x, y, z são incógnitas.) referente ao período de tempo (dias, semanas, meses, anos...) 
de uma aplicação financeira. Lembre-se da expressão : "levou n dias para devolver o dinheiro..." 

a.d. = abreviação usada para designar ao dia 

a.m. = abreviação usada para designar ao mês 

a.a. = abreviação usada para designar ao ano 

d = do inglês Discount , é usado para representar o desconto conseguido numa aplicação financeira. 

N = do inglês Nominal , é usado para representar o valor Nominal ou de face de um documento 

financeiro. 

A = do inglês Actual , é usado para representar o valor real ou atual de um documento financeiro em 

uma determinada data. 

V = incógnita usada para representar o Valor Atual em casos de renda certa ou anuidades 

T = incógnita usada para representar o Valor Nominal em casos de renda certa ou anuidades 

an¬i = expressão que representa o fator de valor atual de uma série de pagamentos. 
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Sn¬i = expressão que representa o fator de acumulação de capital de uma série de pagamentos. 

Matemática Financeira | Series, Rendas ou Anuidades Uniformes de Pagamentos (modelo básico – 
valor atual) 

Nas aplicações financeiras, o capital pode ser pago ou recebido de uma só vez ou através de uma 
sucessão de pagamentos ou de recebimentos. 

Quando o objetivo e constituir um capital em certa data futura, tem-se um processo de capitalização. 
Caso contrario, quando se quer pagar uma dıvida, tem-se um processo de amortização. 

Pode ocorrer também o caso em que se tem o pagamento pelo uso, sem que haja amortização, que e 
o caso de alugueis. 

Esses exemplos caracterizam a existência de rendas ou anuidades, que podem ser basicamente de 
dois tipos: 

a) Rendas certas ou determinísticas: São aquelas cuja duração e pagamentos são predeterminados, 
não dependendo de condições externas. Os diversos parâmetros, como o valor dos termos, prazo de 
duração, taxa de juros etc., são fixos e imutáveis. 

Esses são os tipos de rendas a serem estudados neste texto. 

b) Rendas aleatórias ou probabilísticas: Os valores e/ou as datas de pagamentos ou de recebimentos 
podem ser variáveis aleatórias. E o que ocorre, por exemplo, com os seguros de vida: os valores de 
pagamentos (mensalidades) são certos, sendo aleatório o valor do seguro a receber e a data de 
recebimento. Rendas com essas características são estudadas pela Matemática Atuarial. Serão 
abordadas apenas as rendas certas ou anuidades, sob o regime de juros compostos, a menos que 
explicitado o contrario. 

CEDERJ 

 

Considere a serie seguinte de capitais referidos as suas respectivas datas, que por sua vez são 
referidos a uma data focal. 

Esses capitais que podem ser pagamentos ou recebimentos, referidos a uma dada taxa de juros i, 
caracterizam uma anuidade ou renda certa. Os valores que constituem a renda são os termos da 
mesma. O intervalo de tempo entre dois termos chama-se período e a soma dos períodos define a 
duração da anuidade. O valor atual de uma anuidade e a soma dos valores atuais dos seus termos, 
soma esta feita para uma mesma data focal e a mesma taxa de juros. De modo análogo, o montante 
de uma anuidade e a soma dos montantes de seus termos, consideradas uma dada taxa de juros e 
uma data focal. 

CLASSIFICAC AO DAS ANUIDADES Quanto a periodicidade a) Periódicas: se todos os períodos são 
iguais. b) Nao-periodicas: se os períodos não são iguais entre si. 

Quanto ao prazo a) Temporárias: quando a duração for limitada. b) Perpetuas: quando a duração for 
ilimitada. 

Quanto ao valor dos termos a) Constante: se todos os termos são iguais. CEDERJ 9 

Matemática Financeira | Series, Rendas ou Anuidades Uniformes de Pagamentos (modelo básico – 
valor atual) b) Variável: se os termos não são iguais entre si. 

Quanto a forma de pagamento ou de recebimento a) Imediatas: quando os termos são exigíveis a 
partir do primeiro período. 

1) Postecipadas ou vencidas: se os termos são exigíveis no fim dos períodos 
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2) Antecipadas: se os termos são exigíveis no inıcio dos períodos  
 
Diferidas: se os termos forem exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. 

1) Postecipadas ou vencidas: se os termos são exigíveis no fim dos períodos. 

2) Antecipadas: se os termos são exigíveis no inıcio dos períodos. 

Por modelo básico de anuidades entendem-se aquelas que são simultaneamente: 

• temporárias;  

• constantes; 

• imediatas e postecipadas; 

• periódicas. 

E que a taxa de juros i seja referida no mesmo período dos termos. 

Exemplo: 
 
Joao compra um carro, que ira pagar em quatro prestações mensais de R$ 2.626,24, sem entrada. 
As prestações serão pagas 

 

 

O 1 a partir do mês seguinte ao da compra e o vendedor afirmou estar cobrando uma taxa de juros 
compostos de 2% ao mês. Qual e o preço do carro a vista? 

Solução: 

O preço do carro a vista corresponde a soma dos valores atuais das prestações na data focal zero 
(data da compra), calculados a taxa de 2% ao mês. Seja P o valor do carro a vista e R o valor das 
prestações. O seguinte fluxo representa então o problema proposto. Temos que determinar um 
capital aqui chamado de P, que na data zero e equivalente ao conjunto de capitais R, portanto temos 
que: 

Considere um principal P a ser pago em n termos iguais a 

R, imediatos, postecipados e periódicos, uma taxa i, referida ao mesmo período dos termos. 
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A soma do valor atual dos termos da data zero e dada por: 

(1+i)4 + + 

Indica-se o fator entre colchetes por FVP(i;n) ou a,n,i (lê-se: “a n cantoneira i” ou simplesmente “a,n,i”) 
e este corresponde a soma dos n primeiros termos de uma progressão geometrica de razao 1 

1+i, cujo termo inicial e 1 1+i. Assim, aplicando a formula da soma dos termos de uma P.G., temos 
que: 

i ou 

O fator FVP(i;n) ou a,n,i e denominado fator de valor atual ou fator de valor presente de uma serie 
uniforme, estabelece a equivalência entre P e R e encontra-se tabelado para diversos valores de i ou 
de n. 

Pode-se, entao, expressar o valor atual do modelo básico como sendo: 

ou P = R×a,n,i 

 

 

Exemplo: 
 
a. Considerando o exemplo feito anteriormente, tem-se que: 

b. Um televisor custa R$ 5.0,0 a vista, mas pode ser financiado sem entrada em 10 prestações 
mensais a taxa de 3% ao mês. Calcular a prestação a ser paga pelo comprador. 

Solução: 

Sabemos que P = R×FVP(i,n)⇔R = P 

Utilizando uma tabela financeira ou a equação i , tem-se que: 

 

 

 

Matemática Financeira | Series, Rendas ou Anuidades Uniformes de Pagamentos (modelo básico – 
valor atual) c. Uma aparelhagem de som esta anunciada nas seguintes condições: R$ 150,0 de 
entrada e três prestações mensais iguais de R$ 122,5. Sabendo-se que o juro cobrado nas lojas de 
som e de 2,5% ao mês, calcular o preço a vista. 

Solução: 

Utilizando uma tabela financeira ou a equação i , tem-se que: 

d. Um carro e vendido por R$ 20.0,0 a vista, ou em 12 prestações mensais de R$ 1.949,74. Qual e a 
taxa de juros mensal que esta sendo cobrada? 
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Solução: 

Nesse problema temos uma serie uniforme modelo básico em que se quer determinar a taxa i da 
operação, sabendo-se que o seu valor atual P e igual a 20.0,0, os termos mensais R (prestações) são 
iguais a 1.949,74 e o prazo n e de 12 meses. 

O diagrama abaixo representa essa serie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sabemos que P = R×FVP(i,n). Logo, nesse caso temos então que: 

Fazendo uso de tabela financeira, tem-se que i ∼= 2,5% ao mês. Resposta: 2,5% ao mês. 

e. Um tapete persa e vendido por R$ 15.0,0 a vista. Pode ser adquirido também em prestações 
mensais de R$ 885,71 a juros de 3% ao mês. Sabendo que as prestações vencem a partir do mês 
seguinte ao da compra, qual e o numero de prestações? 

Solução: 

Nesse problema temos uma serie uniforme modelo básico cujo valor atual P e igual a 15.0,0, os 
termos mensais R (prestações) são iguais a 885,71, a taxa i da operação e de 3% ao mês, e 
queremos determinar o numero n de períodos (meses). 

i , temos então que 

Aplicando logaritmos a ambos os membros da ultima igualdade, temos que: 

Ao determinar n utilizando uma tabela financeira, temos que: 
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Procurando na tabela, utilizando a coluna do fator de capitalização (1+i)n, para uma taxa de 3%, 
encontramos n = 24. 

Resposta: 24 meses. 

f. Uma loja vende um tapete em 12 prestações mensais de R$ 97,49 ou em 24 prestações mensais 
de R$ 61,50. Nos dois casos, o cliente não dará entrada alguma. Sabendo-se que a taxa de juros do 
credito pessoal e de 2,5% ao mês, qual e a melhor opção para o comprador? 

Solução: 

Nesse problema temos duas series uniforme modelo básico cuja taxa e de 2,5% ao mês, com prazos 
e termos diferentes. A melhor opção para o comprador e a que apresentar menor valor atual P, isto e, 
valor a vista. 

Nesse caso, como R = 97,49 e n = 12 meses, temos que P = 97,49×FVP(2,5%;12). Utilizando uma 
tabela financeira ou a equação i , tem-se que: 

Nesse caso, como R = 61,50 e n = 24 meses, temos que P = 61,50×FVP(2,5%;24). Utilizando uma 
tabela financeira ou a equação i , tem-se que: 

Resposta: O 1º caso e a melhor alternativa para o comprador. 

 

O Resumo 

Nesta aula, iniciamos o estudo das rendas certas ou anuidades. Você aprendeu o conceito de rendas 
certas ou anuidade. Aprendeu também o conceito de modelo básico de uma anuidade e o valor atual 
do modelo básico. Aprendeu a usar esses conceitos na determinação do valor atual, utilizando o fator 
de valor atual ou presente através de uma relação que envolve o valor da taxa i e do período da serie, 
valores esses que podem também ser encontrados em tabelas. 

1. Determine o valor atual de uma anuidade periódica de R$ 1.0,0, nas seguintes: 

2. Um carro esta a venda por R$ 10.0,0 de entrada mais 24 prestações mensais de R$ 2.236.51. 
Como opção, a agencia o vende em 36 prestações mensais de R$ 1.613,16, sendo neste caso 
exigida uma entrada de R$ 12.0,0. Qual e a melhor alternativa, se a taxa de mercado for de 3% ao 
mês? 

Resposta: A 2a alternativa possui menor valor atual (R$ 47.218,92). 

3. Uma loja vende uma geladeira por R$ 2.0,0 a vista ou financiada em 18 meses, a juros de 3,5% ao 
mês. Qual será a prestação mensal, se não for dada entrada alguma e a primeira prestação vencer 
apos um mês? 

4. O gerente financeiro de uma loja deseja estabelecer coeficientes de financiamento por unidade de 
capital emprestado. O resultado da multiplicação do coeficiente pelo valor financiado e igual a 
prestação mensal. Sabendo-se que a taxa de juros da loja e de 4% a.m., quais os coeficientes nas 
hipóteses de prazos abaixo? 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
54 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Matemática Financeira | Series Rendas ou Anuidades Uniformes de Pagamentos (modelo básico – 
valor atual) 

5. Uma motocicleta foi vendida em 4 prestações trimestrais de R$ 1.0,0, sendo a primeira na compra. 
Se a taxa de mercado e de 3% ao mês, qual e o preço a vista? 

6. Uma loja anuncia a venda de um televisor por R$ 6.0,0 a vista. Um cliente esta disposto a compra-
lo por R$ 2.0,0 de entrada, mais 36 prestações mensais. De quanto serão as prestações, se a taxa de 
juros cobrada pela loja for de 50% ao ano? 

R$ 10.0,0 de entrada, sendo o saldo financiado. Sabendo-se que a taxa de juros da imobiliária e de 
45% a.a., de quanto serão as prestações, caso o cliente opte por algum dos planos abaixo: 

8. Numa compra efetuada, o cliente teve o saldo devedor financiado em 3 prestações quadrimestrais 
de R$ 5.0,0. Contudo, para evitar esta concentração de desembolso, o cliente solicitou a 
transformação do financiamento em 12 prestações mensais. Se a taxa de juros da loja for de 2 % ao 
mês, qual devera ser o valor das prestações? 

9 Na compra de um equipamento de valor a vista igual a 

R$ 587,57, um cliente propôs pagar o valor da entrada no decorrer do financiamento e combinou que 
esse valor seria corrigido a juros compostos de 7% ao mês. O valor financiado será pago em seis 
prestações mensais iguais e consecutivas de R$ 10,0, com a primeira vencendo em trinta dias, e a 
taxa de financiamento de 60% ao ano, capitalizados mensalmente. Qual o valor a ser pago na quarta 
prestação, se o valor relativo a entrada for pago nesse momento? 

Resposta: Aproximadamente R$ 212,0.108 CEDERJ 

 

 

i i i por 50% de entrada e o restante em 60 meses a taxa de 

12% ao ano capitalizados mensalmente. Qual e o valor das prestações? 

1. O preço de um imóvel e de R$ 50.0,0. Um comprador ofereceu R$ 20.0,0 de entrada e o 
pagamento do saldo restante em 12 prestações iguais, mensais. A taxa de juros compostos e de 5% 
ao mês. Qual o valor de cada prestação, desprezando-se os centavos? 

12. Joao pretende comprar uma mansão cujo preço a vista e de R$ 1.0.0,0. A firma vendedora exige 
10% sobre o preço a vista e financia o restante a taxa de juros compostos de 6% ao mês, em 
prestações iguais e sucessivas. Joao dispõe para pagar, mensalmente, da quantia de R$ 74.741,01. 
Nessas condições, qual e o numero de prestações? 

Resposta: 2 meses. 

13. Uma maquina tem o preço de R$ 2.0.0,0,podendo ser financiada em 10% de entrada e o restante 
em prestações trimestrais, iguais e sucessivas. Sabendo-se que a financiadora cobra juros 
compostos de 28% ao ano, capitalizados trimestralmente, e que o comprador esta pagando R$ 
205.821,0, quando vencera a ultima prestação? 
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Resposta: 1 ano e 2 meses. 

14. Um indivıduo deve R$ 181.50,0, vencíveis de hoje a seis meses, e R$ 380.6,0, vencíveis de hoje 
a doze meses. Para transformar suas dıvidas em uma serie uniforme de quatro pagamentos 
potenciados trimestrais, a partir de hoje, a juros e desconto racional compostos de 10% ao trimestre, 
qual o valor do pagamento trimestral? 

15. Um bem foi adquirido, através de um plano de três prestações de R$ 20,0, sem entrada, e a 
primeira ocorrendo a trinta dias da data de sua aquisição. A taxa negociada e de 2% ao mês e o 
regime de capitalização e composto. Qual o valor do bem na data de aquisição? 

Matemática Financeira | Series, Rendas ou Anuidades Uniformes de Pagamentos (modelo básico – 
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16. A taxa de juros reais do mercado e de 10% ao ano. Nestas condições, uma empresa calcula seus 
coeficientes de financiamento para 12 prestações mensais, levando em conta a taxa de inflação. Qual 
será o coeficiente para 12 meses, caso a inflação seja de 15% ao ano? 

Qual a prestação mensal para a venda financiada em 24 prestações, se o proprietário quer juros reais 
de 9% ao ano e se a inflação prevista for de 20% ao ano? 

18. Uma pessoa paga uma entrada no valor de R$ 23,60 na compra de um equipamento, paga mais 
4 prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 14,64 cada uma. A instituição financiadora 
cobra uma taxa de juros de 120% ao ano, capitalizados mensalmente (juros compostos). Com base 
nestas informações, determine o valor a vista do equipamento adquirido. 

19. Determinada mercadoria e vendida por R$ 2.50,0 a vista ou por20% de entrada mais prestações 
mensais de R$ 309,0. Sendo de 2% ao mês a taxa corrente de juros, determinar o numero de 
prestações. 

Resposta: 7 meses. 

20. Uma geladeira, cujo preço a vista e R$ 1.0,0, deve ser vendida em cinco prestações mensais e 
iguais, devendo a primeira prestação vencer ao final do primeiro mês. Considerando-se uma taxa de 
juros compostos igual a 6% ao mês, pergunta-se: 

a) Qual será o valor de cada prestação? b) Qual será o valor cobrado a tıtulo de juros? 

21. Uma loja tem como norma facilitar os pagamentos, proporcionando aos seus clientes a 
possibilidade de pagar em três meses sem acréscimo. Nesse caso, o preço a vista e dividido por 3 e 
a primeira prestação e dada como entrada. Qual o 

 

 

O 1desconto sobre o preço a vista que a loja pode conceder, se a taxa praticada pela loja for de 7,5% 
ao mês? 

2. Uma loja apresenta duas propostas de venda de um produto eletrônico: 

Sendo de 3,5 % ao mês a taxa corrente de juros, indicar a alternativa mais atraente para o 
comprador. 

Resposta: Alternativa (a). 

Auto avaliação 

Você conseguiu resolver todos os exercícios propostos sem dificuldade? Se a resposta foi sim, então 
você entendeu os conceitos envolvendo rendas certas ou anuidades, em particular os conceitos do 
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modelo básico. Se não conseguiu, não desista, volte a aula e reveja os conceitos e exemplos, não 
deixe que suas duvidas se acumulem. 

Amortização de Empréstimo e de Financeiro 
 
Amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são 
realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do 
reembolso do Capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de 
ambos, sendo que 

Juros são sempre calculados sobre o saldo devedor! 
 
Os principais sistemas de amortização são: 

1. Sistema de Pagamento único: 

Um único pagamento no final. 

2. Sistema de Pagamentos variáveis: 

Vários pagamentos diferenciados. 

3. Sistema Americano: 

Pagamento no final com juros calculados período a período. 

4. Sistema de Amortização Constante (SAC): 

A amortização da dívida é constante e igual em cada período. 

5. Sistema Price ou Francês (PRICE): 

Os pagamentos (prestações) são iguais. 

6. Sistema de Amortização Misto (SAM): 

Os pagamentos são as médias dos sistemas SAC e Price. 

7. Sistema Alemão: 

Os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que 
corresponde aos juros cobrados no momento da operação. 

Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros 
do saldo devedor, isto é: 

Pagamento = Amortização + Juros 

Em todas as nossas análises, utilizaremos um financiamento hipotético de R$300.000,00 que será 
pago ao final de 5 meses à taxa mensal de 4%. 

Na sequência, será essencial o uso de tabelas consolidadas com os dados de cada problema e com 
informações essenciais sobre o sistema de amortização. Em todas as análises, utilizaremos a mesma 
tabela básica que está indicada abaixo, com os elementos indicados: 

Sistema de Amortização 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0       300.000,00 
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1         

2         

3         

4         

5       0 

Totais   300.000,00     

 
Sistema de Pagamento Único 

O devedor paga o Montante=Capital + Juros compostos da dívida em um único pagamento ao final 
de n=5 períodos. O Montante pode ser calculado pela fórmula: 

M = C (1=i)n 

Uso comum: Letras de câmbio, Títulos descontados em bancos, Certificados a prazo fixo com renda 
final. 

Sistema de Pagamento Único 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00     312.000,00 

2 12.480,00     324.480,00 

3 12.979,20     337.459,20 

4 13.498,37     350.957,57 

5 14.038,30 300.000,00 364.995,87 0 

Totais 64.995,87 300.000,00 364.995,87   

 
Sistema De Pagamentos Variáveis 

O devedor paga o periodicamente valores variáveis de acordo com a sua condição e de acordo com a 
combinação realizada inicialmente, sendo que os juros do Saldo devedor são pagos sempre ao final 
de cada período. 

Uso comum: Cartões de crédito. 

Dado: O devedor pagará a dívida da seguinte forma: 

▪ No final do 1o.mês: R$ 30.000,00 + juros 

▪ No final do 2o.mês: R$ 45.000,00 + juros 

▪ No final do 3o.mês: R$ 60.000,00 + juros 

▪ No final do 4o.mês: R$ 75.000,00 + juros 

▪ No final do 5o.mês: R$ 90.000,00 + juros 
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Sistema de Pagamentos Variáveis 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 30.000,00 42.000,00 270.000,00 

2 10.800,00 45.000,00 55.800,00 225.000,00 

3 9.000,00 60.000,00 69.000,00 165.000,00 

4 6.600,00 75.000,00 81.600,00 90.000,00 

5 3.600,00 90.000,00 93.600,00 0 

Totais 42.000,00 300.000,00 342.000,00   

 
Sistema Americano 

O devedor paga o Principal em um único pagamento no final e no final de cada período, realiza o 
pagamento dos juros do Saldo devedor do período. No final dos 5 períodos, o devedor paga também 
os juros do 5o. período. 

Sistema Americano 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00   12.000,00 300.000,00 

2 12.000,00   12.000,00 300.000,00 

3 12.000,00   12.000,00 300.000,00 

4 12.000,00   12.000,00 300.000,00 

5 12.000,00 300.000,00 312.000,00 0 

Totais 60.000,00 300.000,00 360.000,00   

 
Sistema de Amortização Constante (SAC) 

O devedor paga o Principal em n=5 pagamentos sendo que as amortizações são sempre constantes 
e iguais. 

Uso comum: Sistema Financeiro da Habitação 

Sistema de Amortização Constante (SAC) 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 60.000,00 72.000,00 240.000,00 
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2 9.600,00 60.000,00 69.600,00 180.000,00 

3 7.200,00 60.000,00 67.200,00 120.000,00 

4 4.800,00 60.000,00 64.800,00 60.000,00 

5 2.400,00 60.000,00 62.400,00 0 

Totais 36.000,00 300.000,00 336.000,00   

 
Sistema Price (Sistema Francês) 

Todas as prestações (pagamentos) são iguais. 

Uso comum: Financiamentos em geral de bens de consumo. 

Cálculo: O cálculo da prestação P é o produto do valor financiado Vf=300.000,00 pelo coeficiente K 
dado pela fórmula 

 

onde i é a taxa ao período e n é o número de períodos. Para esta tabela, o cálculo fornece: 

P = K × Vf = 67.388,13 

Sistema Price (ou Sistema Francês) 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 55.388,13 67.388,13 244.611,87 

2 9.784,47 57.603,66 67.388,13 187.008,21 

3 7.480,32 59.907,81 67.388,13 127.100,40 

4 5.084,01 62.304,12 67.388,13 64.796,28 

5 2.591,85 64.796,28 67.388,13 0 

Totais 36.940,65 300.000,00 336.940,65   

 
Sistema de Amortização Misto (SAM) 

Cada prestação (pagamento) é a média aritmética das prestações respectivas no Sistemas Price e no 
Sistema de Amortização Constante (SAC). 

Uso: Financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação. 

Cálculo: 

PSAM = (PPrice + PSAC) ÷ 2 

n PSAC PPrice PSAM 
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1 72.000,00 67.388,13 69.694,06 

2 69.600,00 67.388,13 68.494,07 

3 67.200,00 67.388,13 67.294,07 

4 64.800,00 67.388,13 66.094,07 

5 62.400,00 67.388,13 64.894,07 

 

Sistema de Amortização Misto (SAM) 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 57.694,06 69.694,06 242.305,94 

2 9.692,24 58.801,83 68.494,07 183.504,11 

3 7.340,16 59.953,91 67.294,07 123.550,20 

4 4.942,01 61.152,06 66.094,17 62.398,14 

5 2.495,93 62.398,14 64.894,07 0 

Totais 36.470,34 300.000,00 336.470,94   

 
Sistema Alemão 

O sistema Alemão consiste em liquidar uma dívida onde os juros são pagos antecipadamente com 
prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que corresponde aos juros cobrados no momento da 
operação financeira. É necessário conhecer o valor de cada pagamento P e os valores das 
amortizações Ak, k=1,2,3,...,n. 

Uso comum: Alguns financiamentos. 

Fórmulas necessárias: Para k=1,2,...,n. 

 

 

 

A prestação mensal do financiamento, pode ser calculada com as fórmulas acima. 

P = (300.000×0,04)÷[1-(1-0,04)5]=64.995,80 
A1 = 64.995,80 × (1-0,04)4 = 55.203,96 
A2 = 55.203,96 ÷ (1-0,04) = 57.504,13 
A3 = 57.504,13 ÷ (1-0,04) = 59.900,13 
A4 = 59.900,13 ÷ (1-0,04) = 62.395,97 
A5 = 62.395,97 ÷ (1-0,04) = 64.995,80 

Sistema Alemão 

n Juros Amortização do 
Saldo devedor 

Pagamento Saldo devedor 



MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 
61 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

0 12.000,00 0 12.000,00 300.000,00 

1 9.791,84 55.203,96 64.995,80 244.796,04 

2 7.491,68 57.504,13 64.995,80 187.291,91 

3 5.095,67 59.900,13 64.995,80 127.391,78 

4 2.599,83 62.395,97 64.995,80 64.995,80 

5   64.995,80 64.995,80 0 

Totais 36.979,02 300.000,00 336.979,02   

Cálculos Financeiro De Operações 

O CET, ou Custo Efetivo Total, refere-se ao total de encargos a serem pagos pelo cliente em uma 
operação de empréstimo ou financiamento. É expresso em forma de percentual anual e inclui as 
taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato. Foi 
instituído pelo Conselho Monetário Nacional, pela Resolução 3.517 de 6 de Dezembro de 2007 e 
desde março de 2008 tornou-se obrigatório. Todas as instituições financeiras devem informar qual é o 
CET na efetivação de um contrato de empréstimo ou financiamento e também sempre que solicitado 
pelo cliente. Além dessas situações, deve estar presente em informes publicitários e peças de 
marketing que divulguem as taxas que a instituição utiliza. 

Para Que Serve E Qual A Sua Importância? 

O principal objetivo do CET é conferir maior transparência às operações de crédito, informando ao 
consumidor todos os custos que incidem na operação antes deste contratá-la. Além de conhecer o 
custo real, o CET possibilita a análise e comparação entre diferentes empresas ou operações de 
crédito. Assim, o cliente adquire o poder de uma decisão mais detalhada e acertada, que atenda de 
fato as suas necessidades. 

Comparar As Taxas De Juros É Suficiente? 

Mesmo que um banco cobre uma taxa de juros igual à de outro e em um mesmo prazo de 
pagamento, o CET pode variar. Isso porque as tarifas, tributos e outros custos diferem-se de acordo 
com a política de cada instituição. Deste modo, é importante ficar atento: nem sempre uma taxa de 
juros mais baixa representa o melhor negócio. Na dúvida, pergunte qual é o CET e compare. 

Você Sabe Quanto Você Realmente Paga Quando Faz Um Empréstimo Ou Financiamento? 

O Custo Efetivo Total (CET) é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes 
sobre operações de crédito. As instituições financeiras são obrigadas a informar o CET antes da 
contratação de qualquer operação de crédito. É muito importante que o cliente exija e leia 
atentamente os dados constantes no CET, para verificar o que está contratando e se está pagando 
alguma taxa além dos juros e IOF. 

É muito comum algumas financeiras embutirem em operações de empréstimos algumas taxas além 
de seguros sem o consentimento do cliente, fazendo com isso aumentar significativamente o Custo 
efetivo total do crédito. 

Exemplo 1 (taxas descontadas no ato da contratação): 

Valor do crédito: R$ 1000,00 

Tx. Juros mensal: 1,5% 

Prazo: 6 meses 

Parcela: R$ 175,53 

IOF: R$ 10,00 (valor citado como exemplo, não representa o valor real de IOF). 
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Seguro: R$ 15,00 

Valor financiado: R$ 975,00 (valor do crédito – tributos/taxas descontadas). 

Custo efetivo total: 2,25% ou 30,60% a.a. 

Cálculo do CET na HP: 975,00 CHS PV, 6 n, 175,53 PMT, i 

Exemplo 2 (taxas financiadas) 

Valor do crédito R$ 1000,00 

Tx. Juros mensal: 1,5% 

Prazo: 6 meses 

Parcela: R$ 179,91 

IOF: R$ 10,00 (valor citado como exemplo, não representa o valor real de IOF). 

Seguro: R$ 15,00 

Valor financiado: R$ 1025,00 (valor liberado + taxas somadas) 

Custo efetivo total: 2,23% a.m. ou 30,30% a.a. 

Custo efetivo na calculadora HP 12 C: 1000,00 CHS PV, 179,91 PMT, 6 N, i 

É essencial comparar o CET entre diversos bancos antes de optar por um deles. Não basta comparar 
apenas taxas de juros, pois um banco pode cobrar taxas que outro não cobra e isso influencia no 
tanto que você irá pagar ao final do prazo. Caso o acesso ao CET não seja fácil, compare o valor da 
parcela no mesmo prazo. É muito comum uma instituição falar que tem taxa menor que outra e ao 
calcular o empréstimo o valor da parcela fica maior (ou seja, a taxa final é maior, o CET é maior). 

Juros Simples, Juros Compostos, Montante E Desconto 

A Fortaleza Do Centro 

Elementos Básicos Em Matemática Financeira 

A Matemática Financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimentos 
ou financiamentos de bens de consumo. A ideia básica é simplificar a operação financeira a um Fluxo 
de Caixa e empregar alguns procedimentos matemáticos. 

Capital: O Capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Também conhecido 
como: Principal, Valor Atual, Valor Presente ou Valor Aplicado. Em língua inglesa, usa-se Present 
Value, indicado nas calculadoras financeiras pela tecla PV. 

Juros: Juros representam a remuneração do Capital empregado em alguma atividade produtiva. Os 
juros podem ser capitalizados segundo os regimes: simples ou compostos, ou até mesmo, com 
algumas condições mistas. 

Regime Processo de funcionamento 

Simples Somente o principal rende juros. 

Compostos Após cada período, os juros são incorporados ao Capital, proporcionando juros sobre 
juros. 

Notações comuns que serão utilizadas neste material 

C Capital 
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n número de períodos 

j juros simples decorridos n períodos 

J juros compostos decorridos n períodos 

r taxa percentual de juros 

i taxa unitária de juros (i = r / 100) 

P Principal ou valor atual 

M Montante de capitalização simples 

S Montante de capitalização composta 

Compatibilidade dos Dados 

Se a taxa de juros for mensal, trimestral ou anual, os períodos deverão ser respectivamente, mensais, 
trimestrais ou anuais, de modo que os conceitos de taxas de juros e períodos sejam compatíveis, 
coerentes ou homogêneos. Situações onde isto não ocorre, serão estudadas à parte e deverão ser 
feitas conversões de unidades. 

Exemplo: Na fórmula 

F(i,n) = 1 + i n 

a taxa unitária de juros i deverá estar indicada na mesma unidade de tempo que o número de 
períodos n, ou seja, se a taxa é i=0,05 ao mês, então n deverá ser um número indicado em meses. 

Juros Simples 

1. Se n é o numero de periodos, i é a taxa unitária ao período e P é o valor principal, então os juros 
simples são calculados por:j = P i nExemplo:Os juros simples obtidos por um capital P=1.250,00 
durante 4 anos à taxa de 14% ao ano são dados por:j = 1.250,00 x 0,14 x 4 = 700,00 

2. Se a taxa ao período é indicada percentualmente, substituimos i por r/100 e obtemos a fórmula:j = 
P r n / 100Exemplo:Os juros simples obtidos por um capital P=1.250,00 durante 4 anos à taxa de 14% 
ao ano são dados por:j = 1.250,00 x 14 x 4 / 100 = 700,00 

3. Se a taxa é r % ao mês, usamos m como o número de meses e a fórmula:j = P r m / 
100Exemplo:Os juros simples obtidos por um capital P=1.250,00 durante 4 anos (48 meses) à taxa de 
2% ao mês são dados por:j = 1.250,00 x 2 x 48 / 100 = 1.200,00 

4. Se a taxa é r% ao dia, usamos d como o número de dias para obter os juros exatos (número exato 
de dias) ou comerciais simples com a fórmula:j = P r d / 100Exemplo:Os juros simples obtidos por um 
capital P=1.250,00 durante 6 meses (180 dias) à taxa de 0,02% ao dia são dados por:j = 1.250,00 x 
0,02 x 180 / 100 = 45,00 

Exemplo: Os juros simples exatos obtidos por um capital P=1.250,00 durante os 6 primeiros meses 
do ano de 1999 (181 dias), à taxa de 0,2% ao dia, são dados por: 

j = 1.250,00 x 0,2 x 181 / 100 = 452,50 

Montante Simples 

Montante é a soma do Capital com os juros. O montante também é conhecido como Valor Futuro. Em 
língua inglesa, usa-se Future Value, indicado nas calculadoras financeiras pela tecla FV. O montante 
é dado por uma das fórmulas: 

M = P + j = P (1 + i n) 
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Exemplo a: Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para 
dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? 

Objetivo: M=2P 

Dados: i=150/100=1,5; Fórmula: M=P(1+in) 

Desenvolvimento: Como 2P=P(1+1,5 n), então 2=1+1,5 n, logo 

n = 2/3 ano = 8 meses 

Exemplo b: Qual é o valor dos juros simples pagos à taxa i=100% ao ano se o valor principal é P=R$ 
1.000,00 e a dívida foi contraída no dia 10 de janeiro, sendo que deverá ser paga no dia 12 de abril 
do mesmo ano? 

Contagem do tempo: 

Período Número de dias 

De 10/01 até 31/01 21 dias 

De 01/02 até 28/02 28 dias 

De 01/03 até 31/03 31 dias 

De 01/04 até 12/04 12 dias 

Total 92 dias 

Fórmula para o cálculo dos juros exatos: 

j = P r (d / 365) / 100 

Cálculo: 

j = (1000×100×92/365)/100 = 252,05 

Fluxo de Caixa 

Apresentaremos aqui, apenas alguns elementos sobre fluxo de caixa. O internauta interessado em 
obter mais detalhes, poderá acessar outro link que construímos sobre Fluxo de caixa. Em nossa 
Página, existem muitos outros links sobre Matemática Financeira que construímos para dar suporte a 
este curso. 

Fluxo de Caixa é um gráfico contendo informações sobre Entradas e Saídas de capital, realizadas em 
determinados períodos. O fluxo de caixa pode ser apresentado na forma de uma linha horizontal 
(linha de tempo) com os valores indicados nos respectivos tempos ou na forma de uma tabela com 
estas mesmas indicações. 

A entrada de dinheiro para um caixa em um sistema bancário poderá ser indicada por uma seta para 
baixo enquanto que o indivíduo que pagou a conta deverá colocar uma seta para cima. A inversão 
das setas é uma coisa comum e pode ser realizada sem problema. 

Consideremos uma situação em que foi feito um depósito inicial de R$5.000,00 em uma conta que 
rende juros de 4% ao ano, compostos mensalmente e que se continue a depositar mensalmente 
valores de R$1.000,00 durante os 5 meses seguintes. No 6º. mês quer-se conhecer o Valor Futuro da 
reunião destes depósitos. 

Para obter o Valor Futuro deste capital depositado em vários meses, usamos o fluxo de caixa e 
conceitos matemáticos para calcular o valor resultante ou montante acumulado. 

Juros compostos 
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Em juros compostos, o problema principal consiste em calcular o montante (soma) S obtido pela 
aplicação de um único valor principal P no instante t=0, à taxa i de juros (por período) durante n 
períodos. 

Exemplo preparatório: Consideremos uma situação hipotética que, em 1994 a correção da caderneta 
de poupança tenha sido de 50% em cada um dos 5 primeiros meses do ano. Se uma pessoa 
depositou $100,00 em 01/01/94, poderiamos montar uma tabela para obter o resultado acumulado 
em 01/06/94. 

Tempo Data Valor Principal Juros Montante 

0 01/01/94 100,00 0 100,00 

1 01/02/94 100,00 50,00 150,00 

2 01/03/94 150,00 75,00 225,00 

3 01/04/94 225,00 112,50 337,50 

4 01/05/94 337,50 168,75 506,20 

5 01/06/94 506,25 253,13 759,38 

Observamos que os juros foram calculados sobre os Principais nos inícios dos meses que 
correspondiam aos montantes dos finais dos meses anteriores. 

Juros Compostos são juros sobre juros (anatocismo): 

Juros Simples, Juros Compostos, Montante e Desconto – Parte 2 

Posted on 28/11/2016 by Eder s. carlos 

Juros Simples, Juros Compostos, Montante e Desconto – Parte 2 

Juros Compostos são juros sobre juros (anatocismo) 

A situação apresentada acima, pode ser analisada do ponto de vista matemático, com P=100,00 e 
i=50%=0,5. Assim: 

S1=100(1,5)1 S2=100(1,5)2 S3=100(1,5)3 S4=100(1,5)4 S5=100(1,5)5 

Em geral: 

Sn = P (1+i)n 

onde 

Sn Soma ou montante 

P Valor Principal aplicado inicialmente 

i taxa unitária 

n número de períodos da aplicação 

Observação: Relembramos que a taxa e o número de períodos devem 
ser compatíveis ou homogêneos com respeito à unidade de tempo. 

Montante Composto 

A fórmula para o cálculo do Montante, em função do valor Principal P, da taxa i ao período e do 
número de períodos n, é dada por: 
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S = P (1+i)n 

Exemplo: Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quanto tempo será necessário para dobrar 
o capital aplicado através de capitalização composta? 

Objetivo: S=2P 

Taxa anual: i=150/100=1,5. A fórmula é dada por: 

S=P(1+i)n 

Solução: 2P=P(1+1,5)n, logo 

(2,5)n = 2 

Para resolver esta última equação, aplicamos logaritmos a ambos os lados da igualdade, para obter: 

n = log(2) / log(2,5) = 0,7564708 de 1 ano 

Observação: Tábua de logaritmo imediata 

Para obter o logaritmo do número N na base natural, basta trocar N pelo número desejado e 
escrever: 

javascript:Math.log(N) 

na caixa branca de seu browser que indica Endereço (Location) desta página. Após obter o resultado, 
use o botão voltar (back) para continuar os estudos. 

Uma forma alternativa é copiar a linha em azul para o Endereço, pressionando a seguir a tecla 
<ENTER> para obter o resultado. 

Fator de Acumulação de Capital (Fator de P para S) 

Se i é a taxa ao período, n é o número de períodos, definimos o Fator de Acumulação de Capital ou 
Fator de P para S, denotado por FAC(i,n) ou FPS(i,n), como: 

FAC(i,n) = FPS(i,n) = (1 + i)n 

Agora, podemos escrever o montante composto S como o produto do valor Principal P por FAC(i,n): 

S = P FAC(i,n) = P FPS(i,n) 

Utilidade: O FAC(i,n)=(1+i)n pode ser obtido com uma calculadora simples, dessas que normalmente 
não executam potências. Digita-se i, soma-se 1, aperta-se o sinal X (de multiplicação) e a seguir 
tecla-se o sinal de igualdade n-1 vezes. 

Existem algumas variações da fórmula do Montante Composto, que estão apresentadas abaixo: 

S = P (1 + i)n 
 

P = S (1+i)-n 
 

Uma variação da fórmula de Montante composto é usada na obtenção do Valor Atual P de um capital 
futuro conhecido S. 

P=S(1+i)-n 

Fator de Valor Atual 

Se i é a taxa ao período, n é o número de períodos, o Fator de Valor Atual ou Fator de S para P ou 
Fator de Desconto, denotado por FVA(i,n) ou FSP(i,n) como o inverso de FAC(i,n)=FPS(i,n): 

FVA(i,n) = FSP(i,n) = (1+i)-n 
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Utilidade: O FVA(i,n)=(1+i)-n pode ser obtido com uma calculadora simples, dessas que normalmente 
não executam potências. Digita-se i, soma-se 1, aperta-se o sinal X (de multiplicação) e o sinal = 
(igual) n-1 vezes para obter FAC(i,n) e a seguir teclamos o sinal de divisão e finalmente o sinal = 
(igual) para obter o FVA(i,n), que é o inverso do FAC(i,n). 

Cálculo de juros Compostos 

J = P [(1+i)n-1] 

Exemplo: Qual é o valor dos juros compostos pagos à taxa i=100% ao ano se o Principal é 
R$1.000,00 e a dívida foi contraída no dia 10/01/94 e deverá ser paga em 12/04/94? 

Solução: A contagem dos dias corresponde a d=92 dias. 

Dúvida: Qual será a fórmula para juros compostos quando a taxa é anual e o período está indicado 
em uma unidade diferente de 1 ano? A idéia é transformar 92 dias em unidades anuais para obter: 

n = 92/365 de 1 ano = ~ 0,252055 = 1/4 ano 

Principal: P=1000; Taxa anual: i=100/100=1. A fórmula empregada é: 

J = P [(1+i)n-1] 

Solução: 

J=1000[(1+1)1/4-1]=1000(1,189207-1)=189,21 

Teste: Você saberia obter a raiz quarta de um número com uma calculadora que só extrai a raiz 
quadrada? E a raiz oitava de um número que só extrai a raiz quadrada? 

Taxas 

Taxa é um índice numérico relativo cobrado sobre um capital para a realização de alguma operação 
financeira. 

Taxas: (Matemática Financeira, Introdução ao Cap.6, José Dutra Vieira Sobrinho: “No mercado 
financeiro brasileiro, mesmo entre os técnicos e executivos, reina muita confusão quanto aos 
conceitos de taxas de juros principalmente no que se refere às taxas nominal, efetiva e real. O 
desconhecimento generalizado desses conceitos tem dificultado o fechamento de negócios pela 
consequente falta de entendimento entre as partes. Dentro dos programas dos diversos cursos de 
Matemática Financeira existe uma verdadeira ‘poluição’ de taxas de juros.” 

Não importando se a capitalização é simples ou composta, existem três tipos principais de taxas: 

Taxa Nominal: A taxa Nominal é quando o período de formação e incorporação dos juros ao Capital 
não coincide com aquele a que a taxa está referida. 

Exemplos: 

1. 1200% ao ano com capitalização mensal. 

2. 450% ao semestre com capitalização mensal. 

3. 300% ao ano com capitalização trimestral. 

Taxa Efetiva: A taxa Efetiva é quando o período de formação e incorporação dos juros ao Capital 
coincide com aquele a que a taxa está referida. 

Exemplos: 

1. 120% ao mês com capitalização mensal. 

2. 450% ao semestre com capitalização semestral. 
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3. 1300% ao ano com capitalização anual. 

Taxa Real: Taxa Real é a taxa efetiva corrigida pela taxa inflacionária do período da operação. 

Conexão entre as taxas real, efetiva e de inflação: 

Conexão entre as taxas real, efetiva e de inflação: A taxa Real não é a diferença entre a taxa efetiva e 
a taxa da inflação. Na realidade, existe uma ligação íntima entre as três taxas, dadas por: 

1+iefetiva = (1+ireal) (1+iinflação) 

Exemplo: Se a taxa de inflação mensal foi de 30% e um valor aplicado no início do mês produziu um 
rendimento global de 32,6% sobre o valor aplicado, então o resultado é igual a 1,326 sobre cada 1 
unidade monetária aplicada. Assim, a variação real no final deste mês, será definida por: 

vreal = 1 + ireal 

que pode ser calculada por: 

vreal = resultado / (1 + iinflação) 

isto é: 

vreal = 1,326 / 1,3 = 1,02 

O que significa que a taxa real no período, foi de: 

ireal = 2% 

Aplicação em caderneta de poupança: Se o governo anuncia que a Caderneta de Poupança 
proporciona um rendimento real de 0,5% ao mês (=0,005), significa que o seu dinheiro deve ser 
corrigido pela taxa da inflação iinflação, isto é, deve ser multiplicado por 1 + iinflação e depois 
multiplicado por 1+0,5%=1,005. 

Exemplo: Se uma pessoa possuia numa caderneta de poupança o valor de CR$ 670.890,45 no dia 
30/04/93 e a taxa da inflação desde esta data até 30/05/93 foi de 35,64% entao ele terá em sua conta 
no dia 30/05/93, o valor de: 

V = 670.890,45 x 1,3564 x 1,005 = 914.545,77 

Taxas Equivalentes 

Duas taxas i1 e i2 são equivalentes, se aplicadas ao mesmo Capital P durante o mesmo período de 
tempo, através de diferentes sistemas de capitalização, produzem o mesmo montante final. 

Exemplo: A aplicação de R$1.000,00 à taxa de 10% ao mês durante 3 meses equivale a uma única 
aplicação com a taxa de 33,1% ao trimestre. Observemos o Fluxo de caixa da situação. 

Tomando P=1.000,00; i1=0,1 ao mês e n1=3 meses, seguirá pela fórmula do Montante composto, 
que : 

S1=P(1+i1)3=1000(1+0,1)3=1000.(1,1)3=1331,00 

Tomando P=1.000,00; i2=33,1% ao trimestre e n2=1 trimestre e usando a fórmula do Montante 
composto, teremos: 

S2=C(1+i2)1=1000(1+0,331)=1331,00 

Logo S1=S2 e a taxa de 33,1% ao trimestre é equivalente à taxa capitalizada de 10% ao mês no 
mesmo trimestre. 

Observação sobre taxas equivalentes: Ao afirmar que a taxa nominal de uma aplicação é de 300% ao 
ano capitalizada mensalmente, estamos entendemos que a taxa é de 25% ao mês e que está sendo 
aplicada mês a mês, porque: 
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i = 300/12 = 25 

Analogamente, temos que a taxa nominal de 300% ao ano corresponde a uma taxa de 75% ao 
trimestre, aplicada a cada trimestre, porque: 

i = 300/4 = 75 

É evidente que estas taxas não são taxas efetivas. 

Cálculos de taxas equivalentes: Como vimos, taxas equivalentes são aquelas obtidas por diferentes 
processos de capitalização de um mesmo Principal P para obter um mesmo montante S. 

Consideraremos ia uma taxa ao ano e ip uma taxa ao período p, sendo que este período poderá ser: 
1 semestre, 1 quadrimestre, 1 trimestre, 1 mês, 1 quinzena, 1 dia ou outro que se deseje. Deve ficar 
claro que tomamos 1 ano como o período integral e que o número de vezes que cada período parcial 
ocorre em 1 ano é indicado por Np. 

Exemplo: 1 ano = 2 semestres = 3 quadrimestres = 4 trimestres = 12 meses = 24 quinzenas = 
360 dias. 

A fórmula básica que fornece a equivalência entre duas taxas é: 

1 + ia = (1+ip)Np 

onde 

ia taxa anual 

ip taxa ao período 

Np número de vezes em 1 ano 

Situações possíveis com taxas equivalentes 

Fórmula Taxa Período Número de vezes 

1+ia = (1+isem)2 isem semestre 2 

1+ia = (1+iquad)3 iquad quadrimestre 3 

1+ia = (1+itrim)4 itrim trimestre 4 

1+ia = (1+imes)12 imes mês 12 

1+ia = (1+iquinz)24 iquinz quinzena 24 

1+ia = (1+isemana)24 isemana semana 52 

1+ia = (1+idias)365 idias dia 365 

Exemplo: Qual será a taxa efetiva que equivale à taxa de 12% ao ano capitalizada mês a mês? 

Vamos entender a frase: “12% ao ano capitalizada mês a mês”. Ela significa que devemos dividir 12% 
por 12 meses para obter a taxa que é aplicada a cada 1 mês. Se estivesse escrito “12% ao ano 
capitalizada trimestralmente” deveriamos entender que a taxa ao trimestre seria igual a 12% dividido 
por 4 (número de trimestres de 1 ano) que é 3%. 

Vamos observar o fluxo de caixa da situação: 

Solução: A taxa mensal é i1=12%/12=1%=0,01, assim a taxa efetiva pode ser obtida por 

1+i2 = (1,01)12 = 1,1268247 
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logo 

i2 = 0,1268247 = 12,68247% 

Observação: Se iinflação=0, a taxa real equivale à taxa efetiva. 

Exemplo: Qual é a taxa mensal efetiva que equivale à taxa de 12% ao ano? Neste caso, a fórmula a 
ser usada é: 

1+ia = (1 + imes)12 

Como ia=12%=0,12 basta obter i(mes) com a substituição dos valores na fórmula acima para obter: 

1,12 = [1 + i(mes)]12 

Existem outras maneiras para resolver esta equação exponencial mas aplicaremos o logaritmo na 
base 10 a ambos os lados da igualdade para obter: 

log(1,12) = 12 log[1+i(mes)] 

log(1,12)/12 = log[1 + i(mes)] 

0,04921802267018/12 = log[1 + i(mes)] 

0,004101501889182 = log[1+i(mes)] 

assim 

100,004101501889182 = 10log[1+i(mes)] 

Desenvolvendo a potência obtemos: 

1,009488792934 = 1 + i(mes) 

0,009488792934 = i(mes) 

i(mes) = 0,9488792934% 

Se você não estiver lembrando ou tem interesse em estudar o assunto, o link Logaritmos nesta 
mesma Página, possui coisas interessantes sobre o assunto. 

Observação: Interprete os últimos exemplos com muito cuidado! 

Descontos 

Notações comuns na área de descontos: 

D Desconto realizado sobre o título 

A Valor Atual de um título 

N Valor Nominal de um título 

i Taxa de desconto 

n Número de períodos para o desconto 

Desconto é a diferença entre o Valor Nominal de um título (futuro) N e o Valor Atual A deste mesmo 
título. 

D = N – A 

Há dois tipos básicos de descontos: Comerciais (por fora) ou Racionais (por dentro). 
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Tipos De Descontos 

Descontos simples são obtidos com cálculos lineares, mas os Descontos compostos são obtidos com 
cálculos exponenciais. 

Desconto Simples Comercial (por fora): 

Desconto Simples Comercial (por fora): O cálculo deste desconto é análogo ao cálculo dos juros 
simples, substituindo-se o Capital P na fórmula de juros simples pelo Valor Nominal N do título. 

Desconto por fora Juros simples 

D = N i n j = P i n 

N = Valor Nominal P = Principal 

i = taxa de desconto i = taxa de juros 

n = no. de períodos n = no. de períodos 

O valor atual no desconto por fora, é calculado por: 

A = N-D = N-N.i.n = N(1-i.n) 

Desconto Simples Racional (por dentro): O cálculo deste desconto funciona análogo ao cálculo dos 
juros simples, substituindo-se o Capital P na fórmula de juros simples pelo Valor Atual A do título. 

O cálculo do desconto racional é feito sobre o Valor Atual do título. 

Desconto por dentro Juros simples 

D = A i n j = P.i.n 

N = Valor Atual P = Principal 

i = taxa de desconto i = taxa de juros 

n = no. de períodos n = no. de períodos 

O valor atual, no desconto por dentro, é dado por: 

A = N / (1 + i n) 

Desconto Comercial composto (por fora): Este tipo de desconto não é usado no Brasil e é análogo ao 
cálculo dos Juros compostos, substituindo-se o Principal P pelo Valor Nominal N do título. 

Desconto composto por fora Juros compostos 

A = N(1-i)n S = P(1+i)n 

A = Valor Atual P = Principal 

i = taxa de desconto negativa i = taxa de juros 

n = no. de períodos n = no. de períodos 

Apenas para fins didáticos, iremos obter a fórmula para o cálculo deste desconto. Ela é obtida por 
aplicações repetidas do desconto simples para 1 período. 

Para n=1, o desconto composto por fora funciona como o desconto simples por fora, logo: 

A1 = N(1-i) 
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onde A1 é o valor atual do título com valor nominal N. Para n=2, devemos reaplicar o mesmo 
processo, substituindo agora N por A1, para obter A2, isto é: 

A2 = A1(1-i) = N(1-i)2 

Por este raciocínio, temos que, para cada número natural n: 

An = N(1-i)n 

Esta fórmula é similar à formula do montante composto, dada por: 

S = P(1+i)n 

Desconto Racional composto (por dentro): Este tipo de desconto é muito utilizado no Brasil. 

Como D = N – A e como N = A(1 + i)n , então 

D = N-N(1+i)-n = N.[1-(1+i)-n] 

O melhor estudo que se pode fazer com o desconto racional composto é considerar o Valor Atual A 
como o capital inicial de uma aplicação e o Valor Nominal N como o montante desta aplicação, 
levando em consideração que as taxas e os tempos funcionam de forma similar nos dois casos. 

Exemplo a: Qual é o desconto racional composto de um título cujo valor nominal é R$10.000,00, se o 
prazo de vencimento é de n=5 meses e a taxa de desconto é de 3,5% ao mês. 

Solução: 

D = 10.000,00 [(1,035)5-1]/1,0355 = 1.580,30 

Exemplo b: Uma empresa emprestou um valor que deverá ser pago 1 ano após em um único 
pagamento de R$ 18.000,00 à taxa de 4,5% ao mês. Cinco meses após ter feito o empréstimo a 
empresa já tem condições de resgatar o título. Se a empresa tiver um desconto racional composto 
calculado a uma taxa equivalente à taxa de juros cobrada na operação do empréstimo, qual será o 
valor líquido a ser pago pela empresa? 

Dados: Valor nominal: N=18.000,00; taxa mensal: i=4,5%=0,045 

Número de períodos para o desconto: n=12-5=7 

Fórmula: D = N.[(1+i)n-1]/(1+i)n 

Financiamento Pelo Sistema Price 

No estudo do financiamento de um bem de consumo, percebe-se que a Matemática Financeira é 
muito mais útil no nosso cotidiano do que outras “matemáticas”. Aqui se vê a força do estudo de 
sequências geométricas (PG), fato que não é possível explicitar facilmente a alunos de níveis 
elementares. No entanto, praticamente todos os indivíduos estão envolvidos com compras de bens 
de consumo no seu dia-a-dia e este ponto se torna fundamental pois transforma o estudo de 
Progressões Geométricas em algo extremamente útil. 

O sistema Price (Richard Price), também chamado Sistema Francês (pois foi a França o primeiro país 
que utilizou este sistema do ponto de vista comercial), corresponde a um financiamento onde todos 
os pagamentos são iguais. 

A ideia essencial neste contexto é construir um fluxo de caixa e descobrir o Valor Atual ou Valor 
Presente de uma série uniforme de pagamentos. 

Antes de continuar, iremos mostrar uma situação para identificar o que está escondido sob os 
cálculos de um financiamento. 
 
Exemplo: Suponhamos que uma pessoa compre um carro para pagar em 4 prestações mensais 
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consecutivas e iguais de R$8.000,00, sem entrada e com taxa de 10% ao mês. Qual será o Valor 
Atual (real) deste carro? 

Fluxo de Caixa do Problema 

O que se deve fazer é calcular o valor atual de cada prestação e realizar a soma desses valores para 
obter o Valor Atual do bem financiado. 

A1 = 8000/(1+0,1)1 
A2 = 8000/(1+0,1)2 
A3 = 8000/(1+0,1)3 
A4 = 8000/(1+0,1)4 

Assim o Valor Atual será a soma dos valores atuais parciais 

A = 8000.(1,1-1 + 1,1-2 + 1,1-3 + 1,1-4) 

que pode ser escrito como: 

A = 8000 x 3,169865435 = 25.358,92 

que é o valor à vista que custa o carro. 

Um fato curioso é o aparecimento da expressão: 

K = 1,1-1 + 1,1-2 + 1,1-3 + 1,1-4 

que representa a soma dos termos de uma sequência geométrica (PG) com 4 termos. 

Na sequência, analisaremos a situação geral quando temos n prestações num modelo semelhante, 
considerando agora um financiamento cujo Valor Atual A na data inicial (tempo=0) será pago em n 
prestações iguais a R ao final de cada um dos n meses seguidos, a taxas mensais iguais a i. 

Fluxo de Caixa do Problema 

O problema é similar ao anterior e pode ser resolvido do ponto de vista matemático, como : 

A = R[(1+i)-1+(1+i)-2+…+(1+i)-n] 

Evidenciando o termo (1+i)-n, segue que: 

A = R[1+(1+i)1+…+(1+i)n-1] / (1 +i)n 

e o termo dentro dos colchetes corresponde à soma dos n primeiros termos de uma PG cujo primeiro 
termo é igual 1 e cuja razão é igual a (1+i). 

A fórmula abaixo é a expressão matemática procurada por tantas pessoas para saber como são 
realizados os cálculos de taxas de juros em financiamentos. 

Esta não é uma expressão matemática simples! Quando se conhece a taxa i, o número de períodos n 
e o valor de cada prestação R é bastante fácil obter o Valor Atual A. 

Quando conhecemos o Valor Atual (preço à vista) A, Prestação R e Número de períodos n, não é 
fácil obter a taxa de juros porque além de ser matematicamente difícil, o governo, as empresas e 
financeiras em geral, embutemmuitas outras taxas a títulos diversos que mascaram o valor real da 
taxa! 

Esta fórmula matemática pode ser escrita como: 

A = R FVAs(i,n) 

onde FVAs é o Fator de Valor Atual para uma série uniforme, definido por: 
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Esta é a fórmula utilizada nas tabelas financeiras que encontramos no comércio em geral. Através 
desta fórmula podemos obter a taxa de um financiamento em prestações com pagamentos iguais. 

Para o próximo exemplo, vamos admitir que o dono de uma loja te garantiu o valor certo para a taxa 
ao período, o que eu não acredito em geral. 

Para se calcular o valor da prestação R de um bem cujo preço à vista é A e será pago em n 
prestações iguais sem entrada, à taxa i ao período, sendo que a primeira prestação será paga no final 
do primeiro período, divide-se o valor atual A pelo FVAs(i,n), isto é: 

R = A / FVAs(i,n) 

Exemplo: Determinar a prestação R da compra de uma geladeira que custa à vista A=$1.000,00 e 
que será paga em 12 meses, sem entrada, com uma taxa de 5% ao mês. 

Se você souber o Valor à vista. A prestação R e o número de meses n, você poderá obter a taxa i ao 
mês, desde que possua uma tabela financeira ou então se tiver acesso ao link Taxa de juros em um 
financiamento. 
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