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RESUMO 

 

Nesta dissertação abordamos questões concernentes a Matemática Financeira a partir 

de dois enfoques, o teórico metodológico e o uso da tecnologia da máquina 

calculadora HP 12C. Nesse sentido, nosso objetivo  foi de contribuir com o uso da 

calculadora HP 12C para os ensino fundamental, médio e superior, proporcionando a 

esses alunos mais interesse e motivação para compreender melhor um assunto tão 

importante para sua vida humana e profissional.  Para tanto elaboramos um tutorial 

com operações elementares sob o contexto da Matemática Financeira proporcionando 

uma aprendizagem consistente para resolver situações práticas e ter o discernimento 

entre comprar à vista e à prazo. Dessa forma o uso adequado do tutorial facilita um 

avanço na aprendizagem do contexto da Matemática Financeira, auxiliando em uma  

avaliação ou orçamento financeiro sob o ponto de vista de prevê resultados de 

investimentos em um negócio. Abordamos também nesse contexto os sistemas de 

amortizações de financiamentos atualmente em uso, capitalização simples e 

composta, fluxo de caixa, valor presente líquido, taxa interna de retorno e fundo de 

pensão.  

 

Palavras-chave: A tecnologia da calculadora HP 12C,  Matemática Financeira, Fluxo de 

Caixa, Valor Presente Líquido e Educação Financeira.  
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ABSTRACT 

 

 The Financial Mathematics treated in this issue presents two points of view, the 

methodological theoretical and the use of the machine technology. Its purpose is to 

contribute with the use of the calculator HP 12C in the elementary, secondary and 

higher education, providing for the students more interest and motivation to learn 

subject like this in their professional lives. So, we elaborate a tutorial with 

elementary operations about the structure of Financial Mathematics that help to 

solve practice situations and obtain the discernment between buying the spot or 

forward. The adequate use of this tutorial, help to solve practice situations and 

understand how to work the Financial Mathematics and allowing to foresee the 

results of investments in business. We also treat in this tutorial the amortization of 

financing systems currently in use, simple and compound capitalization, cash flow, 

net present value, internal rate of return and pension fund. 

 

Key words: The machine calculator HP 12C technology, Financial Mathematics, 

cash flow, net present value, and Financial Education 
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Introdução 

 
 

                    Atualmente pelo avanço das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, percebemos uma grande quantidade de ofertas, repletas de 

novas teorias principalmente na área Financeira, e que precisam ser 

reconhecidas e aplicadas para que possamos melhorar as operações no 

sistema financeiro. Com isso, acreditamos que se torna fundamental que 

as pessoas de forma geral tenham um conhecimento, mesmo que básico, 

sobre a Matemática Financeira para melhor entender o que ocorre no 

mercado financeiro no qual estamos inseridos. 

      Na escola são passados aos alunos os conceitos que envolvem a 

Matemática Financeira, na qual a teoria é apresentada e as aplicações 

consistem de exercícios que são resolvidos mediante o emprego das 

fórmulas demonstradas no desenvolvimento da teoria. A solução dos 

exercícios com o uso da teoria, apesar de necessária para compreensão do 

conteúdo apresentado e para a formação básica do estudante, geralmente 

é extensa e demanda bastante tempo. Em geral os problemas enfrentados 

na prática requerem que sejam tomadas decisões rápidas, o que 

inviabiliza sua solução por meios teóricos. Nesse momento o uso da 

calculadora torna-se indispensável.  Assim, tanto  a solução teórica, como  

o uso da calculadora, têm grande importância para o estudante. O 

objetivo deste trabalho é apresentar paralelamente os dois enfoques, 

desenvolvendo a teoria e apresentando os exercícios resolvidos tanto 

através da teoria como através da calculadora. Trabalharemos com a 

calculadora HP 12C, cuja tecnologia é bastante avançada e nos permite 

aplicações em todos os níveis do ensino. 
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               Nossa expectativa é de que possamos motivar tanto a alunos 

como professores, pois estamos vivenciando um momento crítico pelo 

qual a Educação está passando, principalmente quando se trata do ensino 

de Matemática. Percebemos também que os alunos vão para a escola com 

aversão pela disciplina, o que facilita o distanciamento entre a 

Matemática escolar e a Matemática do cotidiano, criando uma secção 

entre elas, no qual o aluno, muitas vezes, não consegue associar uma à 

outra.  

                De conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998, p. 60), o ensino de Matemática deve ser desenvolvido de 

tal maneira que “permita ao aluno compreender a realidade em que está 

inserido, desenvolver suas capacidades cognitivas e sua confiança para 

enfrentar desafios, de modo a ampliar os recursos necessários para o 

exercício da cidadania, ao longo do processo de aprendizagem”.  Nesse 

sentido acreditamos ser indispensável, além do conhecimento teórico, 

que o estudante seja formado no manuseio de calculadoras. Assim o 

professor poderá desenvolver atividades com situações próximas do 

contexto vivenciado por seu aluno, nas quais poderá levá-los a pensar 

criticamente e a perceber a relação do conteúdo ensinado com o 

cotidiano.  

                Enquanto educadores temos um papel significativo no que diz 

respeito à educação financeira, que acreditamos não ser apenas um 

ensinamento de como lidar com o dinheiro, mas sim uma “filosofia de 

vida”(FILOCRE, 2003) que pode contribuir para o desenvolvimento de 

valores e para estruturar-se financeiramente. Com essa visão ao utilizar o 

termo “educação financeira”, estamos sugerindo uma orientação por 

parte dos professores aos seus alunos, de que é necessário estabelecer 
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uma conduta de economia financeira, para que, nesse aspecto, possam 

ter mais chances de um futuro diferenciado. 

               Para isso acontecer, incentivamos os professores de Matemática a 

aplicar cada vez mais os conteúdos de Matemática Financeira com o uso 

da calculadora HP 12C (Vieira), por se tratar de uma atividade orientada, 

visando dessa forma uma educação mais voltada para a realidade. O 

conteúdo de Matemática Financeira, sob o contexto da calculadora HP 

12C nos diferentes níveis escolares, tornará o estudante mais preparado 

para exercer sua cidadania. Afinal, o mundo evoluiu de forma expressiva, 

notadamente a partir da segunda metade do século XX a tecnologia das 

calculadoras e dos computadores, acessíveis a qualquer um, vieram facilitar 

exatamente o que mais aterrorizava as pessoas, que é efetuar cálculos. Mas é 

bom lembrar que a máquina não alimentada equivocadamente, não poderá 

oferecer as respostas que buscamos. Para tanto, os conceitos devem merecer 

um aprofundamento maior para evitar transtornos quando do uso inadequado. 

Este trabalho de dissertação está estruturado em quatro capítulos,  

apêndices e anexos. No primeiro capítulo apresentamos a fundamentação 

teórica da Matemática sob a sua importância no dia a dia, sua realidade 

no contexto social na visão de vários teóricos da educação e as fases  da 

engenharia didática  

No segundo capítulo descrevemos conceitos básicos de juros 

simples e compostos com aplicações que acontecem no nosso dia a dia. 

(Assaf Neto). No terceiro capítulo, abordamos os sistemas de amortização 

de empréstimos adotados no mercado financeiro brasileiro (Assaf Neto) e 

no quarto capítulo, tratamos sobre Fluxo de Caixa (FC), Valor Presente 

Líquido (NPV) e Taxa Interna de Retorno (IRR), assuntos considerados de 

extrema importância  para as decisões sobre financiamentos (Mathias), de 

curto, médio e longo prazo.  
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                   O propósito desta dissertação, bem como o tutorial e a calculadora 

HP 12C contidas no CD correspondentes, é servir de reflexão e balizamento 

para os educadores do Ensino Fundamental, Médio e Superior no uso 

gradativo e progressiva para o uso da calculadora HP 12C, combinando 

questões do cotidiano, visando um melhor controle de suas economias na hora 

de comprar à vista ou à prazo, proporcionando-lhes desta forma uma educação 

financeira planejada com eficiência, garantindo um futuro diferenciado.  
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Capítulo I 

 

Fundamentação Teórica 

 

 1.1 A Importância da Matemática no Cotidiano 

 

 Talvez a maneira como os professores introduz os conhecimentos 

matemáticos no decorrer das gerações, estejam relacionados a um rendimento  

baixo e a um fracasso visível em virtude desses conceitos estarem muitas 

vezes dissociados das vivências cotidianas. (IMENES, 2002)  afirma, que: 

Gastar 95% do tempo das aulas fazendo continhas, seria 

um dos erros históricos. O ensino deve ser voltado à 

resolução dos problemas.  

 Para (Carvalho, pag. 137) a  história do ensino da disciplina, por si 

só, mostra como a matemática geralmente se apresenta, sendo um dos 

principais entraves para a aprovação dos alunos. A disciplina passou a ser 

introduzida como matéria nas escolas a partir do século XVIII. Depois da 

Revolução Industrial passou-se a exigir mais do cidadão e nesse período a 

base formal para a disciplina eram tiradas dos estudos do Grego Euclides (Séc. 

III a. C). 

 Mais tarde, já no século XX, a matemática evoluiu e adquiriu 

importância na escola, mas continua distante na vida do aluno. A disciplina 

passou a ser o principal motivo de reprovação. No período pós-guerra, os 

Norte-Americanos reformularam o currículum a fim de formar cientistas. Surge 

à idéia da Matemática Moderna, porém ainda continua bastante abstrata para o 

estudante do Ensino Fundamental.  

 A partir de meados do século XX, começa o movimento da Educação 

Matemática e ocorre a aproximação com a psicopedagogia (Piaget). Porém 

várias questões dividem esses estudiosos ligados à área. Nos anos de 1997-

1998 são lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais, que visam uma 

melhora e propõe mudanças na  forma de lecionar a matéria e combater o 

fracasso escolar. Porém o que se tem observado é um acréscimo de alunos 

que chegam ao Ensino Médio sem dominar às noções básicas desse 
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conhecimento. Segundo (D’Ambrósio, 2002). “Abrir a mente e conhecer a 

realidade da turma é uma chance preciosa que temos para estabelecer 

cumplicidade com o aluno”.  

 

1.2  A Realidade do Ensino de Matemática Financeira 

    Entre os obstáculos para o ensino de Matemática Financeira na 

escola, podemos  mencionar, entre tantos: a falta de qualificação e a 

inexistência do uso de uma tecnologia adequada para motivar profissionais e 

alunos a ter um melhor desempenho na área de Matemática Financeira. A 

ausência de políticas educacionais ligadas à área de Matemática Financeira 

com o uso exagerado de tabelas financeiras e as interpretações equivocadas 

de concepções pedagógicas, dificultam o avanço da aprendizagem na referida 

área por parte dos alunos. 

 O que se observa rotineiramente é uma hierarquia no repasse dos  

conteúdos, menosprezando os conhecimentos prévios do aluno, ou 

poderíamos dizer, há uma concepção errada na forma como esses 

conhecimentos são repassados. Problemas desse tipo são tidos como 

obstáculos do passado, e no entanto, o que se percebe é  que estes, ainda se 

mantêm presentes no nosso dia a dia dentro das salas de aula como uma 

prática equivocada dos docentes.  

 As provas regulares realizadas com os alunos do Ensino 

Fundamental nas áreas do conhecimento lingüístico e matemático que foram 

aplicadas em 1993 pelo SAEB (Sistema Nacional de Aplicação Escolar da 

Educação Básica), conforme são explicitadas pelos (PCN 1998: 23-24), são 

provas do que eles  afirmam:  

Nas provas de matemática, aplicadas em 1993, 

abrangendo alunos de quarta e oitavas séries do ensino 

fundamental, os percentuais de acertos, por série/grau e 

por capacidade cognitivas, além de continuar diminuindo, 

à medida que aumentava os anos de escolaridade 

indicavam também que as maiores dificuldades 
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encontram-se nas questões relacionadas à aplicação de 

conceitos e a resolução de problemas.  

                De conformidade com os últimos Exames Nacionais do Ensino Médio   

(ENEM), mostra que poucas escolas da rede pública e particular na área de 

Matemática, obtiveram médias  satisfatórias, enquanto muitas nem se quer 

apareceram na pesquisa. Isso prova como o nosso ensino de matemática deve 

passar urgentemente por uma revolução e redimensionamento,  para darmos 

largos passos, claros e coerentes com a realidade e exigências do cotidiano.  

 Uma das preocupações de muitos profissionais da área do ensino 

em matemática, é quanto às informações que devem ser trabalhadas em sala 

de aula, diante dos novos desafios que o século XXI nos impõe. Que tipo de 

cidadão queremos formar ou estamos formando? O que esses futuros cidadãos 

precisam saber para enfrentarem novos desafios? Essas e tantas outras 

interrogativas são feitas diariamente aos pedagogos e profissionais da 

educação que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem no 

momento atual. Vejamos o que diz (Bigode, 1998), um dos estudiosos no 

assunto:  

Um dos papéis da escola é ensinar a decidir, com 

inteligência, se é mais adequado calcular com lápis e 

papel, mentalmente, com a calculadora, ou ainda 

estimar o resultado. 

 

 No entanto, o que podemos constatar a respeito das discussões 

sobre o uso ou não de uma calculadora pelos estudantes como um recurso de 

extrema relevância na aprendizagem, é um repúdio quanto ao uso, que 

visivelmente  pode-se perceber  uma verdadeira miscelânia de opiniões, no 

qual  alguns concordam com sua utilização, ao passo que outros a desaprovam 

nos momentos de sala de aula.  Pois muitos consideram a calculadora como 

uma vilã, por se apresentar como um instrumento que priva os alunos de 

“saber” informações fundamentais  de forma correta e impecável ou até mesmo 

causar lentidão no raciocínio matemático.  
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1.3 Uma nova Postura no Ensino de Matemática Financeira  

 

 Diante dos novos desafios, parece que muitos professores almejam 

que os alunos se enquadrem na maneira deles trabalharem, que sejam 

moldados, segundo a maneira como foram educados, e mostram-se 

irredutíveis a simples idéia de repensarem suas práticas docentes ou até 

mesmo usar a  tecnologia da Calculadora HP 12C para motivar e garantir um 

desempenho satisfatório na aprendizagem dos alunos na área de Matemática 

Financeira.  

 Uma questão para ser discutida hoje, é, se diante do 

desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de aparelhos cada vez mais 

sofisticados, como a Calculadora HP 12C e o laboratório de Informática ainda é 

necessário se dá mais ênfase ao uso exagerado de fórmulas matemáticas do 

que o uso de calculadoras, em especial a HP 12C. Talvez esteja na hora de 

muitos professores analisarem o seu trabalho na área de Matemática 

Financeira  e ver que os novos tempos exigem deles uma postura diferente. 

Vejamos o que afirma (BIGODE 1998, P. 37). 

A experiência é fundamental para estimativas mais 

seguras. A realização de estimativas aumenta a 

capacidade de fazê-las, bem como de utilizar outras 

modalidades de cálculo.  

  

 Diante das exigências para dominar as novas tecnologias 

provenientes de um mundo globalizado e competitivo, cabe-nos repensar essas 

questões como profissionais da área da matemática para que nossos alunos 

conheçam e usem essas ferramentas práticas e necessárias na atualidade.  

                 Dentre as concepções teóricas em métodos do Ensino de 

Matemática Financeira  com a Calculadora HP 12C, uma das subjacentes à 

estruturação deste trabalho é a Engenharia Didática. Tal metodologia é, desde 

a década de 1980, utilizada por muitos pedagogos franceses em suas 

pesquisas sobre a Didática da Matemática, nos quais o processo empírico tem 

papel proeminente. Esta estratégia se caracteriza como um esquema 

experimental fundamentado sobre a concepção, o desenvolvimento, a 

observação e a análise de seqüências de ensino  (ARTIGUE, 1988).  Do ponto 
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de vista pedagógico, a autora compara a prática docente do professor ao 

trabalho desenvolvido por um engenheiro, que tem que possuir conhecimentos 

científicos e técnicos para a perfeita efetivação das suas tarefas. Embora a 

ciência não disponha de todos os meios para as soluções dos problemas, visto 

que o trabalho sobre os objetos na vida cotidiana é bem mais complexo que os 

objetos depurados da ciência, o professor, assim como o engenheiro, tem que 

enfrentar esses desafios.  

                (Douady, 1993 in MACHADO, 1999), entende por engenharia 

didática:  

  

 

 

 

 

   

                  Vale ressaltar que o registro dos estudos realizados e o modo de 

validação envolvido em todo o processo fazem parte da Engenharia Didática. 

Essa validação tem como característica principal o fato de ser realizada 

internamente pelo confronto entre análise a priori e a posteriori, ao contrário 

dos outros tipos de metodologia, em que é feita externamente. A esse respeito, 

(Pais 2001, p. 100) afirma que: 

 

 

 

                  À respeito da execução da Engenharia Didática, no que refere a sua                                           

                A Engenharia Didática caracteriza-se por quatro fases consecutivas, 

a saber: Análises preliminares, análise a priori das situações didáticas, 

experimentação e análise a posteriori e a validação. Ressaltamos ainda que 

essas etapas são complementares e descrita a seguir. 

  Análises preliminares  

Uma seqüência de aula(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, de forma  

coerente, por um professor engenheiro para realizar um método de aprendizagem 

para certa população de alunos. No decurso das trocas entre professor e alunos, o 

projeto evolui sob reações dos alunos e em função das escolhas e decisões do 

professor.  

Além do suporte do referencial teórico, é preciso que a realização prática da 

pesquisa seja submetida a um controle sistemático, visando preservar as condições 

de confiabilidade da atividade científica, o que, segundo nosso entendimento, torna 

possível somente através da aplicação de certo método, fundamentado em uma 

clara concepção de mundo.  
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                 Etapa destinada ao levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser 

abordado em sala de aula, juntamente com os pré-requisitos necessários que o 

aluno deve possuir para compreender o conteúdo em questão. Nesta fase, o 

professor /pesquisador se preocupará em fazer um diagnóstico do ambiente ao 

qual será desenvolvida, momento em que conhecerá as concepções dos 

estudantes e levantará constatações de suas vivências sobre o conteúdo a ser 

ensinado com o uso da HP 12C. Tomando como base os dados coletados, o 

educador procurará organizar uma descrição das principais dimensões que 

envolvem o objeto a ser estudado nos seus aspectos epistemológicos, 

cognitivo e pedagógico. É importante ainda que o professor tenha sua atenção 

voltada para o maior número possível de informações que rodeia o saber em 

foco.  

  Análises a priori das situações didáticas 

                 Nesta fase o professor se dedicará ao planejamento e aplicações 

das seqüências didáticas destinadas à investigação do fenômeno em estudo, 

tomando como referência os dados colhidos na análise preliminar. Para tanto 

ele buscará delimitar as variáveis de comando que envolve o conhecimento a 

ser trabalhado no cenário da sala de aula ou onde estiver, articulando-as e 

analisando-as no transcorrer de todo o procedimento, no sentido de relacionar 

os conceitos em questão com as atividades que os alunos podem desenvolver 

para compreender o saber em foco.  

  Experimentação  

                 Para esta fase é direcionado para as aplicações das seqüências 

didáticas com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Antes, porém, de executar o 

experimento, o professor deverá explicitar ao público-alvo os objetivos e 

condições de realização da pesquisa, instituir o contrato didático, empregar os 

instrumentos de pesquisa para que diversos suportes físicos de registro 

possam ser utilizados pelo pesquisador nesta etapa. Filmadora, gravador, 

observação, registro, e outros. É aconselhável realizar uma análise a posteriori 

a cada sessão aplicada, registro, confrontando-a com as análises a priori, com 

a finalidade de corrigir eventuais problemas no planejamento previsto.  
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  Análise a posteriori e validação 

                 Finalmente nessa fase o pesquisador apoiado nas observações, 

coleta de dados da pesquisa empírica e nas produções dos alunos, confrontam 

as hipóteses levantadas na análise a priori com os resultados adquiridos na 

experimentação, validando-as ou refutando-as.  

                Metodologicamente a Engenharia Didática possibilita ao educador 

um melhor planejamento do assunto que se deseja ensinar, permitindo elaborar 

seqüências adequadas para o ensino de Matemática Financeira com o uso da 

Calculadora HP 12C, por meio das quais se busca promover a interação do 

aprendiz com o saber em foco.                              

               Devemos ter em mente que nesse novo contexto histórico que 

estamos vivenciando, faz com que nossa postura como educadores seja 

diferente daquela que os nossos professores adotavam nas décadas passadas, 

em que as circunstâncias eram diferentes. 

  A educação em sua totalidade, deixa de ser restrita apenas para a 

transmissão de conteúdos pré-selecionados e impostos de maneira autoritária, 

sendo, portanto uma oportunidade de encontro e emoções, isso faz com que 

venha a acontecer no ambiente escolar, ficando para sempre marcado, pois, a 

escola não é um ambiente fechado, neutro aos acontecimentos externos, e 

sim, um espaço de convivências, Segundo (Haidt,1995): 

[ . . . .] a escola é um local de encontro existenciais, da 

vivência, das relações humanas e da veiculação e 

intercâmbio de valores e princípios de vida. Se, por um 

lado, a matéria e o conteúdo do ensino, tão racional e 

cognitivamente assimilados podem ser esquecidos, por 

outro o “clima” das aulas, os fatores alegres e tristes que 

nela se sucede, o assunto das conversas informais, as 

idéias expressas pelo professor e pelos colegas, a forma 

de agir e de se manifestar do professor, enfim, os 

momentos vividos juntos e os valores que foram 

veiculados nesse convívio, de forma implícita ou 
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explícita, inconsciente ou conscientemente, tudo isso 

tende a ser lembrado pelo aluno durante o decorrer de 

sua vida.  

 

 Por esta razão, a prática educativa no âmbito da Matemática 

Financeira com o uso da calculadora HP 12C deve ser intencional e 

direcionadora. O professor deve ter clareza de sua postura e dos objetivos que 

que deseja almejar. Nesse tocante, a relação professor aluno deve ser conjunta 

e intencional, pois para (Libâneo,1994): 

O processo de ensino é uma atividade de professores e 

alunos organizados sob a direção do professor, com a 

finalidade de prover meios pelos quais os alunos 

assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, 

atitudes e convicções.  

  

 O papel do professor de matemática, ou outras áreas afins é assumir 

o processo de maneira responsável e comprometida, visando que tipo de 

aluno-cidadão se quer formar, pois os repasses dos conteúdos científicos e a 

assimilação por parte dos mesmos e das informações de forma crítica e 

atuante, é uma das exigências do novo modelo de ensino, pois o mercado é 

mais  competitivo do que o contexto social exige. 

 Para relatos de professores da área de Matemática Financeira, que a 

linguagem matemática é inacessível e incompreensível aos alunos, uma vez 

que determinadas palavras não são compreendidas e entendidas pelos 

mesmos. Veja o que diz, (Freire,1998). 

A palavra é um veículo através do qual o educando lê o 

mundo. Reflete sobre ele, conscientiza-se do que seu 

papel nele e com ele. A palavra, pois destituída de seu 

caráter alienante, é o instrumento que o liberta, que vai 

possibilitar suas práxis, seu papel de agente sócio-

histórico.  
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E como se sabe a pessoa não necessariamente é obrigada a dominar a 

língua culta para poder resolver determinada situação-problema. É mais 

importante saber mostrar a verdadeira importância de se dominar as 

habilidades de resolução de problemas como (Marincek, 2001), bem coloca: 

Todo esse conjunto de situações é que irá garantir que, 

mais do que aprender a reproduzir um conteúdo, os 

alunos construam um conhecimento contextualizado, 

generalizável,, passível de ser utilizado, com 

propriedade, como ferramenta em novas situações, para 

empreender em novas aprendizagens.  

 Por todas essas questões que foram citadas nesta produção 

acadêmica, fica evidenciada a necessidade de mudar a forma de se trabalhar e 

ensinar na área de Matemática Financeira , como afirma (Isolani, 1999): 

Nos últimos anos, vem-se constatando a necessidade de 

mudanças no ensino da matemática, considerando as 

reprovações que acontecem nas escolas, a forma como 

esta disciplina vem sendo transmitida como se fosse algo 

acabado e tantos outros fatores, fez com que repensasse 

este ensino a favor de uma visão mais progressiva. 

 Assim, muito mais do que simplesmente repassar os conteúdos que 

os alunos precisarão para enfrentar os concursos e as avaliações diversas  da 

vida, eles deverão saber a verdadeira importância do domínio dos 

conhecimentos matemáticos. As informações e o conhecimento quando bem 

compreendidos e assimilados pelos alunos podem ser instrumentos valiosos na 

busca da cidadania e de um conjunto de princípios e valores que serão a base 

para a formação desses estudantes. Assim, os profissionais da área do 

conhecimento matemático devem ajudar seus alunos a se desenvolverem 

criticamente neste aspecto. 

 Sabe-se que é um trabalho bastante difícil e árduo para o professor 

lidar com  alunos nesse contexto sócio-político pelo que se vivencia e para 

garantir o acesso a uma vaga de trabalho, se mostra cada vez mais necessário 

e importante uma preparação condizente com a realidade. Para tanto é 

necessário o domínio de uma tecnologia, pois o seu uso com eficácia faz a 
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diferença na disputa de um emprego ou até mesmo proporciona ao aluno uma 

oportunidade de se tornar um empreendedor.  
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Capítulo II 

Juros Simples, Compostos  e Conceitos Gerais 

                  A Matemática Financeira trata, em essência, do estudo do valor do 

dinheiro ao longo do tempo. O seu objetivo básico é o de efetuar análises e 

comparações dos vários fluxos de entrada e saída de dinheiro de caixa 

verificados em diferentes momentos. 

                  Receber uma quantia hoje ou no futuro não são evidentemente a 

mesma coisa. Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à mesma 

unidade monetária disponível amanhã. Postergar uma entrada de caixa 

(recebimento) por certo tempo envolve um sacrifício, o qual deve ser pago 

mediante uma recompensa, definida pelos juros. Desta forma, são os juros que 

efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de 

poupanças e de novos investimentos para uma economia.  

               As taxas de juros devem ser eficientes de maneira a remunerar: 

                 O risco envolvido na operação (empréstimo ou aplicação), 

representado genericamente pela incerteza com relação ao futuro; 

                  A perda do poder de compra do capital motivado pela inflação. A 

inflação é um fenômeno que corrói o capital, determinando um volume cada 

vez menor de compra com o mesmo montante. 

                O capital emprestado ou aplicado. Os juros devem gerar um lucro 

ou ganho ao proprietário  do capital como forma de compensar a sua privação 

por determinado tempo. Este ganho é estabelecido basicamente em função 

das diversas outras oportunidades de investimentos e definido por custo de 

oportunidades, considerando o fluxo de caixa, o capital a taxa de juro e o 

tempo como parâmetro fundamental para ocorrer a transação.  

2.1 Taxa de juro 

               A taxa de juro é o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a 

remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. As taxas 

de juros se referem sempre a uma unidade de tempo (mês, semestre, ano etc.) 
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e podem ser representadas equivalentemente de duas maneiras: taxa 

percentual e taxa unitária. 

A taxa percentual refere-se aos “centos” do capital, ou seja, o valor dos juros 

para cada centésima parte do capital. Por exemplo, um capital de R$ 1.000,00 

a 20% ao ano rende de juros, ao final deste período: 

J = 
          

   
     

J = $ 10,00 x 20 = $ 200,00 

               O capital de $ 1.000,00 tem 10 centos. Como cada um deles rende 

20, a remuneração total da aplicação no período é, portanto, de $ 200,00. 

A taxa unitária centra-se na unidade de capital. Reflete o rendimento de cada 

unidade de capital em certo período de tempo. No exemplo acima, a taxa 

percentual de 20% ao ano indica um rendimento de 0,20 (20/100) por unidade 

de capital aplicada, ou seja: 

Juro = $1.000,00 x 
  

   
 

Juro = $ 1.000,00 x 0,20 = $ 200,00 

               A transformação da taxa percentual em unitária se processa 

simplesmente pela divisão da notação em percentual por 100. Para a 

transformação inversa, basta multiplicar a taxa unitária por 100.  

Exemplos: 

Quadro 1.0 – Taxa Percentual e Unitária  

            Taxa Percentual             Taxa Unitária                          

                  1%                   0,01 

               2,5%                   0,025 

                17%                     0,17 

              130%                   1,30 

            1.500%                  15,0 

               800%                    8,0 

                 70%                    0,7 
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               Nas fórmulas de Matemática Financeira todos os cálculos são 

efetuados utilizando-se a taxa unitária de juros. Os enunciados e as respostas 

dos exercícios apresentados neste trabalho estão apresentados das duas 

formas, principalmente quando são resolvidos com o uso da máquina 

calculadora HP 12C. 

2.2 Diagrama do fluxo de caixa 

               Conforme foi comentado, a Matemática Financeira se preocupa com o 

estudo das várias relações dos movimentos monetários que se estabelecem 

em diferentes momentos de tempo. Esses movimentos monetários são 

identificados temporalmente através de um conjunto de entradas e saídas de 

caixa definido como fluxo de caixa. O fluxo de caixa é de grande utilidade para 

as operações da Matemática Financeira, permitindo que visualize no tempo o 

que ocorre com o capital. Esquematicamente, pode ser da forma seguinte: 

 

Entradas caixa ( + ) : Seta apontando para cima 

Saídas de Caixa ( - ) : Seta apontando para baixo 

Períodos – ki, i   N* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 2.0                
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                  A linha horizontal registra a escala de tempo, ou seja, o horizonte 

financeiro da operação. O ponto zero indica o momento inicial, e os demais 

pontos representam os períodos de tempo ( datas ). As setas para cima da 

linha do tempo refletem as entradas ( ou recebimentos) de dinheiro, e as setas 

para baixo da linha indicam saídas ( ou aplicações) de dinheiro.  

2.3 Regras básicas 

               Nas fórmulas de Matemática Financeira, tanto o prazo da operação 

como a taxa de juros devem necessariamente estar expressos na mesma 

unidade de tempo. Por exemplo, admita que um fundo de poupança esteja 

oferecendo juros de 2% ao mês e os rendimentos creditados mensalmente. 

Neste caso, o prazo a que se refere a taxa (mês) e o período de capitação do 

fundo (mensal) são coincidentes, atendendo à regra básica. 

               Se uma aplicação foi efetuada pelo prazo de um mês, mas os juros 

definidos em taxa anual, não há coincidência nos prazos e deve ocorrer 

necessariamente um “rateio”. É indispensável para o uso das fórmulas 

financeiras transformar a taxa de juro anual para o intervalo de tempo definido 

pelo prazo da operação, ou vice-versa, o que for considerado mais apropriado 

para os cálculos. Somente após a definição do prazo da taxa de juro na mesma 

unidade de tempo é que as formulações da Matemática Financeira podem ser 

operadas.  

               Os critérios de transformação do prazo e da taxa para a mesma 

unidade de tempo podem ser efetuadas através das regras de juros simples 

(progressão aritmética) e de juros compostos (progressão geométrica), 

dependendo do regime de capitalização definido na operação.   

2.4 Critérios de capitalização dos juros 

               Os critérios (regimes) de capitalização demonstram como os juros são 

formados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. 

Nesta conceituação podem ser identificados dois regimes de capitalização dos 

juros: Simples ( ou linear) e Composto ( ou exponencial). O regime de 

capitalização simples comporta-se como se fosse uma progressão aritmética 

(PA), crescendo os juros de forma linear ao longo do tempo. Neste critério, os 
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juros somente incidem sobre o capital inicial da operação (aplicação ou 

empréstimo), não se registrando juros sobre o saldo dos juros acumulados. Por 

exemplo, admita um empréstimo de R$ 1.000,00 pelo prazo de 5 anos, 

pagando-se juros simples à razão de 10% ao ano. O quadro abaixo ilustra a 

evolução desta operação no período, indicando os vários resultados.  

Quadro 1.1 Evolução dos juros no período 

 
       Ano 

Saldo no 
início de 
cada período 

Juros 
apurados 
para cada 
ano 

Saldo 
devedor ao 
final de cada 
ano 

Crescimento 
anual do 
saldo 
devedor 

Início do 1º 
ano 

     
           - 

  
     1.000,00 

 
          - 

Fim do 1º ano  
    1.000,00 

0,10x1000,00 
= 100,00 

 
     1.100,00 

 
     100,00 

Fim do 2º ano  
    1.100,00 

0,10x1000,00 
= 100,00 

 
     1.200,00 

 
     100,00 

Fim do 3º ano  
    1.200,00 

0,10x1000,00 
= 100,00 

 
     1.300,00 

 
      100,00 

Fim do 4º ano  
    1.300,00 

0,10x1000,00 
= 100,00 

 
     1.400,00 

 
      100,00 
 

Fim do 5º ano      
1.400,00 

0,10x1000,00 
= 100,00 

 
    1.500,00 

 
      100,00 

 

Veja como fica na calculadora HP 12C. Basicamente fazendo uma comparação 

com o quadro anterior, obtém-se o mesmo resultado, proporcionado desta 

forma um trabalho mais prático e eficaz para quem o executa. 

Quadro 1.2 – Cálculo com a HP 12C 

            Tecla        Visor     Comentários 

1.000,00              1.000,00 Introduz o valor do capital 

10              100,00 Introduz a taxa de juros 

5              500,00 Introduz o prazo 

           1.500,00 Aparece no visor o valor a ser 
resgatado. 

 

            Algumas observações consideradas importantes 

1) Os juros por incidirem exclusivamente sobre o capital inicial de R$ 1.000,00, 

apresentam valores idênticos ao final de cada ano (0,10 x $ 1.000,00 = $ 

1.000,00); 
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2) Em conseqüência, o crescimento dos juros no tempo é linear ( no exemplo, 

cresce $ 100,00 por ano), revelando um comportamento idêntico a uma 

progressão aritmética. Os juros totais da operação atingem, nos 5 anos, $ 

500,00; 

3) Se os juros simples, ainda, não forem pagos ao final de cada ano, a 

remuneração do capital emprestado somente se opera pelo seu valor inicial ($ 

1.000,00), não ocorrendo remuneração sobre os juros que se formam no 

período. Assim no 5º ano, a remuneração calculada de $ 100,00 é obtida com 

base no capital emprestado há 5 anos, ignorando-se 0s $ 400,00 de juros que 

foram se acumulando ao longo do período; 

4) Como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da 

dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do 

número de anos pela taxa anual, isto é: 5 anos x 10% ao ano = 50% para 5 

anos.  

               Suponha que deseje converter esta taxa anual para mês, por 

exemplo, basta dividir a taxa anual por 12, isto é: 10% ao ano/12 meses = 

0,8333%, e assim por diante. 

O Regime de Capitalização Composta  incorpora ao capital não somente os 

juros referentes a cada período, mas também os juros sobre os juros 

acumulados até o momento anterior. É um comportamento equivalente a uma 

progressão geométrica (PG) no qual os juros incidem sempre sobre o saldo 

apurado no início do período correspondente ( e não unicamente sobre o 

capital inicial),  trataremos deste assunto mais detalhadamente no tópico 8 

deste capítulo. 

               Admitindo-se no exemplo anterior; que a dívida de $ 1.000,00 deve 

ser paga em juros compostos à taxa de 10% ao ano, têm-se os resultados 

ilustrados no quadro a seguir.  
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Quadro 1.3 Evolução dos juros no regime composto 

     Ano  Saldo no 

início de cada    

ano 

Juros apurados para 

cada ano 

Saldo 

devedor ao 

final de cada 

ano 

Início do 1º 

ano 

 

              - 

 

                       - 

 

 

    1.000,00 

Fim do 1º ano      1.000,00  0,10x1000,00 = 100,00     1.100,00 

Fim do 2º ano      1.100,00  0,10x1.100,00 = 110,00     1.210,00 

Fim do 3º ano       1.210,00 0,10x1210,00 = 121,00   1.331,00 

Fim do 4º ano       1.331,00 0,10x1.331,00 = 133,10   1.464,10 

Fim do 5º ano       1.464,10 0,10x1464,10 = 146,41   1.610,51 

 

               Vejamos no quadro ilustrado abaixo o mesmo cálculo com a  

calculadora HP 12C, 

Quadro 1.4 – Evolução dos juros Compostos com a calculadora HP 12C 

      Tecle        Visor                 Comentários 

1000                -   1.000,00 Introduz o valor inicial 

10                   10,00 Introduz a taxa de juros  

5                      5,00 Introduz o prazo 

                 1.610,51 Calcula os juros acumulados somados 

ao capital inicial 

 

               Fazemos os seguintes comentários sobre os quadros ilustrativos 

acima: 

1) No critério composto, os juros não incidem unicamente sobre o capital inicial 

de $ 1000,00, mas sobre o saldo total existente no início de cada ano. Esse 

saldo incorpora o capital inicial emprestado mais os juros incorporados em 

períodos anteriores; 
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2) O crescimento dos juros se dá em progressão geométrica, evoluindo de 

forma exponencial ao longo do tempo.  

                O juro do primeiro ano é produzido da incidência da taxa de 10% ao 

ano sobre o capital emprestado de $ 1.000,00, totalizando $ 100,00. No 

segundo ano, os $ 210,00 de juros identificam: 

  juros referentes ao 1º ano: 0,10 x 100,00                                  =    R$ 100,00 

  juros referentes ao 2º ano: 0,10 x 1000,00                                =    R$ 100,00 

  juros sobre os juros apurados no 1 º ano: 0,10 x 100,00          =     R$  10,00 

    Total                                                                                        =     R$ 210,00 

               e assim sucessivamente. 

               Diante dos resultados obtidos, pode-se elaborar um quadro 

comparativo dos regimes de capitalização discutidos. 

Quadro 1.5 – Diferença na evolução dos Juros Simples e Compostos 

 Capitalização 

Simples 

Capitalização 

Composta 

Diferença - Simples    

Composta 

 Juros 

anuais 

Saldo 

devedor 

Juros 

anuais 

Saldo 

devedor 

Juros 

anuais 

Saldo 

devedor 

Início do 

1º ano 

 

      - 

 1.000,00  

        - 

 

1.000,00 

 

       - 

 

        - 

Fim do 

1º ano 

 

100,00 

 

1.100,00 

 

100,00 

 

1.100,00 

 

       - 

 

        - 

2º ano 100,00 1.200,00 110,00 1.210,00    10,00   10,00 

3º ano 100,00 1.300,00 121,00 1.331,00    21,00   31,00 

4º ano 100,00 1.400,00 133,10 1.464,10    33,10   64,10 

5º ano 100,00 1.500,00 146,41 1.610,51   46,41 110,51 
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 É importante comentar que: 

1) No primeiro período do prazo total os juros simples e compostos igualam-se, 

tornando também idêntico o saldo devedor de cada regime de capitalização. 

Assim, para operações que envolvam um só período de incidência de juros 

também denominado de capitalização, é indiferente o uso do regime de 

capitalização simples ou composto, pois ambos produzem os mesmos 

resultados; 

2) A diferença de valores entre os critérios estabelece-se em operações com 

mais de um período de capitalização. Enquanto os juros simples crescem 

linearmente, configurando uma PA, os juros compostos evoluem 

exponencialmente, segundo o comportamento de uma PG. 

                No regime composto há uma capitalização dos juros, também 

entendida por juros sobre juros; os juros são periodicamente incorporados ao 

saldo devedor anterior e passam, assim, a gerar juros. Quanto maior for o 

número de períodos de incidência dos juros, maior será a diferença em relação 

à capitalização simples. Observe no quadro comparativo supra que a diferença 

entre os juros e os saldos devedores dos regimes de capitalização cresce com 

o passar do tempo. As duas últimas colunas do quadro ilustram esta 

observação.  

2.5 Capitalização contínua e descontínua 

               Pelo que foi apresentado, pode-se compreender regime de 

capitalização como o processo em que os juros são formados e incorporados 

ao principal. Nessa ótica podem ser identificados duas abordagens de 

capitalização: contínua e descontínua.  

               A capitalização contínua se processa em intervalos de tempo 

bastante reduzidos – caracteristicamente em intervalo de tempo infinitesimal – 

promovendo grande freqüência de capitalização, ou seja a capitalização 

contínua, na prática, pode ser entendida em todo fluxo monetário distribuído ao 

longo do tempo e não somente num único instante. Por exemplo, o faturamento 

de um supermercado, a formação do custo de fabricação do processamento 

fabril, a formação de depreciação de um equipamento etc. são capitalizações 
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que se forma continuamente, e não somente ao final de um único período 

(mês, ano). Podemos dizer que o regime de capitalização contínua encontra 

dificuldades em aplicações práticas, sendo pouco utilizado. 

               Na capitalização descontínua, os juros são formados somente ao 

final de cada período de capitalização. A caderneta de poupança que paga 

juros unicamente ao final do período a que se refere sua taxa de juros (mês) é 

um exemplo de capitalização descontínua. Percebemos que os rendimentos, 

neste caso, passam a ocorrer descontinuamente, ou seja somente um único 

momento do prazo da taxa (final do mês) e não distribuidamente pelo mês. De 

conformidade com o comportamento dos juros, a capitalização descontínua 

pode ser identificada em juros simples e compostos, cujos conceitos foram 

abordados anteriormente.   

2.6 Fórmulas de juros simples 

                O valor dos juros é calculado a partir da seguinte expressão:  

J = C.i.n, em que J = valor dos juros expressos em unidades monetárias; 

                           C = Capital. É o valor (em $) representativo de determinado 

momento;  

                          i = Taxa de juros, expressa em sua forma unitária; 

                          n = Prazo. 

                Acrescentamos ainda que esta fórmula básica tanto para o cálculo 

dos juros como dos outros valores financeiros mediante simples dedução 

algébrica: 

C = 
 

   
 ,     i = 

 

   
    e     n = 

 

   
. 

2.7 Aplicações práticas dos juros simples 

Exemplo 1 – Um capital de R$ 50.000,00 é aplicado à taxa  de 2,5% ao mês 

durante um trimestre. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados neste 

período no regime de juros simples.  

Solução algébrica: 
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C = $ 50.000,00 

i = 2,5% 

n = 3 meses 

J = C.i.n’ 

J = 50.000,00 x 0,025 x 3 

J = $ 3.750,00 

  Solução na calculadora HP 12C     

Quadro 1.6 – Cálculos de Juros Simples na Calculadora HP 12C         

    Tecle        Visor          Comentários 

50.000               50.000,00 Introduz na calculadora o valor do capital 

30           1.250,00        Introduz a taxa de juros 

90           3.750,00 Obtém o total dos juros no período 

                53.750,00 Obtém o Montante 

 

Exemplo 2 -  Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de 

juros simples de 3% ao mês durante 7 meses. Ao final deste período, calculou 

em $  210.000,00 o total dos juros incorridos na operação. Determinar o valor 

do empréstimo. 

Solução algébrica: 

C = ? 

i = 3% ao mês ou 0,03 

n = 7 meses 

J = $ 210.000,00 

C = 
          

      
 

C = $ 1.000.000,00 
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Solução com a calculadora HP 12C 

Quadro 1. 7 – Cálculo do Capital com a Calculadora HP 12C 

    Tecle     Visor            Comentários 

210.000              210.000,00 Introduz o valor dos juros na 

calculadora 

0,03                  0,03 Introduz a taxa de juros 

7                     0,21 Introduz o número de períodos 

        1.000.000,00               Aparece no visor o valor procurado 

 

Exemplo 3 – Um capital de R$ 60.000,00 foi aplicado num fundo de poupança 

por 10 meses, produzindo um rendimento financeiro de R$ 7.200,00. Pede-se 

apurar a taxa de juros oferecida por esta operação. 

Solução algébrica 

C = R$ 60.000,00 

i = ? 

n = 10 meses 

J = R$ 7.200,00 

i = 
 

   
 

i = 
        

            
 

i = 
        

          
 

i = 0,012 ou 1,20% ao mês. 

Solução na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.7 – Cálculo da Taxa de Juros com a Calculadora HP 12C 

Tecle         Visor          Comentários 

7.200,00                   7.200,00 Introduz o valor dos juros na 

calculadora 

60.000,00                  60.000,00 Introduz o capital 

10            600.000,00 Introduz o número de períodos 

                      0,012 Taxa unitária de juros ao mês 

 

Exemplo 4 – Uma aplicação de R$ 250.000,00, rendendo uma taxa de juros 

simples de 1,8% ao mês produz, ao final de determinado período, juros no 

valor de R$ 27.000,00. Encontrar o prazo da aplicação. 

Solução algébrica: 

C = 250.000,00 

i = 1,8% ao mês ou 0,018 

n = ? 

J = R$ 27.000,00 

n = 
  

   
 

n = 
         

                
 

n = 
         

        
 

n = 6 meses 

Solução na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.8 Cálculo do Prazo Regular com a Calculadora HP 12C 

         Tecle            Visor     Comentários 

27.000,00              27.000,00 Introduz o valor dos juros 

250.000,00            250.000,00 Introduz o valor do capital 

0,018         4.500,00 Introduz a taxa de juros 

                    6,00 Aparece o cálculo do prazo 

procurado 

 

2.8 Juros Compostos 

               O regime de juros compostos considera que os juros formados em 

cada período são acrescidos ao capital formando o montante (capital mais 

juros) do período. Este montante, por sua vez, passará render juros no período 

seguinte formando um novo montante (constituído do capital inicial, dos juros 

acumulados e dos juros sobre os juros formados em períodos anteriores), e 

assim por diante. Este processo de formação dos juros é diferente daquele 

descrito para os juros simples, onde unicamente o capital rende juros, não 

ocorrendo remuneração sobre os juros formados em períodos anteriores.  

                Tecnicamente, o regime de juros compostos é superior ao de juros 

simples, principalmente pela possibilidade de fracionamento dos prazos, 

conforme foi introduzido no assunto anterior. No critério composto, a 

equivalência entre capitais pode ser apurada em qualquer data, retratando 

melhor a realidade das operações que o regime linear.  

2.9 Fórmulas de juros compostos 

               Sabendo-se que no regime de juros compostos, os juros são 

capitalizados, produzindo juros sobre juros periodicamente, assim sendo 

faremos melhor desenvolvendo este conceito e definindo suas fórmulas de 

cálculos de maneira prática. Ilustrativamente uma aplicação de $ 100,00 a taxa 

composta de 10% ao mês renderá no final do primeiro mês $ 10,00, no 

segundo mês $ 11,00 e assim sucessivamente. Vamos identificar por PV o 
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]valor presente (capital) e FV o valor futuro (montante)(*). Calculando a 

aplicação de $ 100,00 por n períodos, têm-se os seguintes resultados ao final 

de cada período: 

  Final do 1º mês: O Capital de $ 100,00 produziu juros de $ 10,00. Vejamos 

como: $ 100,00 x 10% = 10,00 e o montante passa a ser de $ 110,00, ou seja 

FV = 100,00x(1 + 0,10) = $ 110,00. 

  Final do 2º mês: O Montante do mês anterior ( $ 110,00) é o capital deste 2º 

mês, servindo de base para o cálculo dos juros deste período. Assim sendo, 

temos: FV = 100,00x(1 + 0,10)(1 + 0,10), implica também em FV = 100,00x(1 + 

0,10)2 = $ 121,00. 

               O Montante do 2º mês pode ser decomposto da seguinte forma : 

$ 100,00 capital aplicado 

$   10,00 juros referentes ao 1º mês – ( 100,00 x 10%) 

$   10,00 juros referentes ao 2º mês -  ( 100,00 x 10%) 

$      1,00 juros sobre os juros produzidos no 1º mês – (10,00 x 10%) 

  Final do 3º mês: Dando seqüência ao raciocínio de juros compostos: 

FV = 100,00 x (1 + 0,10)x(1 + 0,10) x (1 + 0,10) 

FV = 100,00 x (1 + 0,10)3 = $ 133,10 

  Final do enésimo mês: Aplicando-se a evolução dos juros compostos 

exposta para cada um dos meses, o montante (valor futuro) acumulado ao final 

do período atinge: 

FV = 100,00 x ( 1 + 0,10 ) x ( 1 + 0,10 ) x ( 1 + 0,10 ) x ... x ( 1 + 0,10 ) 

FV = 100,00 x ( 1 + 0,10 )n, que generalizando-se, obtemos: 

 

 

 

(*) Para melhor adequar as formulações e o uso da calculadora HP 12C, a simbologia 

adotada em juros compostos e nas várias aplicações a serem expostas em capítulos 

posteriores, acompanha as identificações das teclas mencionadas no tutorial. 
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FV = PV((1 + i)n e PV =  , em que ( 1 + i)n é o fator de capitalização ( ou de 

valor futuro) a juros compostos e 
 

      
 representa o fator de atualização (ou 

valor presente) 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, por outro 

lado sabe-se que o valor monetário dos juros ( J ) é  apurado pela diferença 

entre o montante (FV) e o capital (PV), podendo-se obtermos o seu resultado 

também pela seguinte equação: J = FV – PV, tendo em vista FV = PV(1 + i)n, 

que agora podemos colocar PV em evidência e obteremos: 

J = PV x              .  

2.10 Aplicações práticas de Juros Compostos 

Exemplo 01 – Se uma pessoa deseja obter R$ 20.000,00 dentro de um ano, 

quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de fundo de poupança que 

rende 1, 5% de juros ao mês no regime de juros compostos? 

Solução algébrica: 

FV = $ 20.000,00 

N = 1 ano ou 12 meses 

i = 1,5 % ao mês ou 0,015 

PV = ? 

Como PV = 
  

      
 , podemos obter, PV = 

         

           
 , isto implica em  

PV = 
         

         
  

PV = 
         

        
 

PV = R$ 16.727,75 

Na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.9 – Cálculo do Valor Presente com a Calculadora HP 12C 

    Tecle        Visor            Comentários 

                                    0,00 Limpa os registradores 

20.000,00                 - 20.000,00 Armazena o valor futuro 

1,5                        1,50 Introduz a taxa de jurso 

12                      12,00  Introduz o prazo 

               16.727,75 Valor presente ou valor hoje 

 

                De fato, uma aplicação de R$ 16.727,75 hoje, a 1,5% ao mês de 

juros compostos, produz ao final de um ano o montante de $ 20.000,00 ou seja 

FV = 16.727,75 x ( 1 + 0,015)12 = R$ 20.000,00.  

Exemplo 02 – Qual o valor de resgate de uma aplicação de $ 10.000,00 em 

um título pelo prazo de 6 meses à taxa de juros composta de 1,2% ao mês? 

Solução algébrica: 

PV = R$ 10.000,00 

n = 6 meses 

i = 1,2% ao mês ou 0,012 

FV =? 

Como sabe-se que FV = PV x (1 + i)n, com  efeito vamos obter:                                               

FV = 10.000,00 x (1 + 0,012)6 

FV = 10.000,00 x 1,07442 

FV = R$ 10.741,94 

Solução na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.10 – Cálculo do resgate de uma operação com a HP 12C 

  Tecle           Visor             Comentários 

                                    0,00 Limpa os registradores 

10.000,00                 - 10.000,00 Introduz o valor da aplicação 

1,2                        1,50 Introduz a taxa de juros 

6                        6,00 Introduz o número de períodos 

                10.741,94 Obtém-se o valor do resgate 

 

Exemplo 03 – Determinar a taxa mensal composta de juros de uma aplicação 

de R$ 12.000,00 que produz um montante de R$ 15.000,00 ao final de um ano. 

Solução algébrica: 

PV = $ 12.000,00 

FV = R$ 15.000,00 

n = 1 ano ou 12 meses 

i = ? 

Como sabemos que FV = PV x ( 1 + i )n, com efeito obtemos: ( 1 + i )n = 
  

  
, 

desta forma efetuando as substituições dos dados, vamos obter: 

( 1 + i )12 = 
         

         
 

( 1 + i )12 = 1,25, extraindo a raiz 12 de 1,25, tem-se: 1 + i =      
  

 

1 + i = 1,0188 

i = 1,0188 – 1 

i = 0,0188, que ao multiplicar por 100, obtemos: 

i = 1,88% ao mês, que corresponde a taxa de juros compostos da aplicação de 

$ 12.000,00 para se obter  um resgate equivalente a $ 15.000,00 pelo prazo de 

um ano. 

Na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.11 – Cálculo da Taxa de Juros com a Calculadora HP 12C 

     Tecle         Visor           Comentários 

                               0,00 Limpa  os registradores 

12.000,00            - 12.000,00 Introduz o valor da aplicação 

15.000,00                15.000,00 Introduz o valor do resgate 

12                 12,00 Introduz o número de períodos 

                   1,88 Obtém-se a taxa calculada 

 

Exemplo 04 – Calcular o prazo de uma aplicação de R$ 20.000,00 que rende 

um montante de $ 23.440,51 a uma taxa mensal de 1,6%.  

 

Solução algébrica: 

FV = R$ 23.440,51 

PV = $ 20.000,00 

i = 1,6% ao mês ou 0,016 

n = ? 

Como sabemos que, FV = PV x ( 1 + i )n, que pode efetuar alguns cálculos e 

isolar o n que corresponde ao prazo da operação. Assim sendo, vamos obter:  

( 1 + i )n = 
  

  
, substituindo-se pelos dados do problema, temos: 

( 1 + 0,016 )n= 
         

         
 

( 1,016 )n = 1,17, aplicando-se logaritmos (Ver Apêndice B), tem-se  

            =           

n x          =           

n = 
         

        
 

n = 
      

       
 

n = 10 meses 

Solução na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.12 – Cálculo do Prazo Não Regular com a Calculadora   HP 12C 

   Tecle          Visor            Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

23.440,51               - 23.440,51 Introduz o valor do resgate 

20.000,00                   20.000,00 Introduz o valor presente 

1,6                    1,60 Introduz a taxa de juros 

                   10,00 Obtém-se o prazo da aplicação em 

meses 

 

Exemplo 05 – Obter o juro pago de um empréstimo de R$ 6.000,00 pelo prazo 

de 5 meses à taxa composta de 2,2 % ao mês. 

Solução algébrica 

J = ? 

PV = R$ 6.000,00 

n = 5 meses 

i = 2,2 % ao mês ou 0,022 

Como já vimos anteriormente que J = PV           , resta-nos somente 

substituir os dados fornecidos pelo problema na referida fórmula, que com 

efeito, obtém-se: 

J = 6.000,00 x                 

J = 6.000,00 x               

J = 6.000,00 x              

J = 6.000,00 x 0,114948 

J = R$ 689,69 

Solução na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.13 – Cálculo do Resgate com a Calculadora Hp 12C 

   Tecle         Visor               Comentários 

                                 0,00 Limpa os registradores 

6.000,0                - 6.000,00 Introduz o valor da aplicação 

2,2                     2,20 Introduz a taxa de juros 

5                     5,00 Introduz o número de períodos  

               6.689,69 Obtém-se o valor do resgate 

             - 6.000,00   Obtém-se o valor da aplicação 

                  689,69 Obtém o valor do juros calculados 

 

2.11 Extensões ao uso das fórmulas 

               Deve ser acrescentado ainda ao estudo dos juros compostos que o 

valor presente (capital) não se refere necessariamente a um valor expresso no 

momento zero. Em verdade, o valor presente pode ser apurado em qualquer 

data focal à do valor futuro (montante). Por exemplo, pode-se desejar calcular 

quanto será pago por um empréstimo de $ 20.000,00 vencível de hoje a 18 

meses ao se antecipar por 6 meses a data do seu pagamento. Sabe-se que o 

credor está disposto a atualizar a dívida à taxa composta de 2,5% ao mês.  

                O problema envolve basicamente o cálculo do valor presente, ou 

seja, um valore atualizado a uma data anterior à do montante (mês 13). Logo 

poderemos efetuar o seguinte cálculo:  

Solução Metodológica  

PV = 
         

          
 

PV = 
         

        
 

PV = 
         

        
 

PV = R$ 17.677,08 

Solução na calculadora HP 12C 



45 
 

Quadro 1.14 – Cálculo da Antecipação de uma Dívida com a HP 12C 

  Tecle        Visor             Comentários 

                                0.00 Limpa os registradores 

20.000,00              - 20.000,00 Introduz o valor do empréstimo 

2,5                   2,50 Introduz  a taxa de juros 

5                   5,00 Introduz o prazo antecipado 

            17.677,08 Obtém-se o valor antecipado 

 

                É importante ressaltar que as expressões de cálculos de PV e FV 

permitam capitalização e descapitalizações envolvendo diversos valores e não 

somente um único capital ou montante. Para tanto poderemos simular uma 

dívida que envolva os seguintes pagamentos: R$ 4.000,00 de hoje a 2 meses; 

R$ 5.000,00 de hoje a 5 meses; R$ 6.000,00 de hoje a 6 meses e R$ 7.000,00 

de hoje a 8 meses.  

                Tendo em vista que o devedor deseja apurar o valor presente (na 

data zero) destes fluxos de pagamento, pois está negociando com o credor a 

liquidação imediata de toda a sua dívida, a uma taxa de juros considerada para 

esta antecipação de 3% ao mês, então de quanto será sua dívida fazendo-se a 

descapitalização das parcelas mediante a aplicação da referida taxa para 

pagamento hoje? 

Solução algébrica: 

Sabemos que a fórmula para se calcular o valor presente PV é dada por : 

PV = 
  

      
, que poderemos aplicar para descapitalizar todas as prestações 

fazendo da seguinte forma: 

PV = 
     

         
,  

PV = 
        

       
  

PV = 
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PV = R$ 3.770,38  para atualizarmos a primeira prestação ou a chamada 

descapitalização, como poderemos chamar; 

PV = 
        

         
, para descapitalizar a 2ª, após os cálculos, obteremos: 

PV = 
        

       
 , implica que obteremos PV = R$ 4.313,04; para o 3º pagamento, 

obtém-se: 

PV = 
        

       
 

PV = R$ 5.024,90 e para a 4ª descapitalização, vamos obter: 

PV = 
        

       
, implica após os cálculos: 

PV = R$ 5.525,86 

               Somando-se todos os valores atualizados ou descapitalizados, 

obteremos o seguinte valor: 

PV = R$ 3.770,38 + R$ 4.313,04 + R$ 5.024,90 + R$ 5.525,86. 

PV = R$ 18.634,18 

E assim sucessivamente. 

Solução na calculadora HP 12C 

Quadro 1.15 – Cálculo do Valor Presente Líquido com a HP 12C 

    Tecle         Visor                     Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

0                       0,00 Fluxo inicial 

2                      0,00 Inexistência de fluxo 

4.000,00             4.000,00 Introduz a primeira prestação 

0                       0,00 Inexistência de fluxo 

2                      0,00 Inexistência de fluxo 

5.000,00                5.000,00 Introduz as 2ª prestação 
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6.000,00                6.000,00 Introduz a 3ª prestação 

0                       0,00 Inexistência de fluxo 

7.000,00                7.000,00 Introduz a 4ª prestação 

3                  3,00 Introduz a taxa de juros 

               18.634,19 Obtém-se o valor presente líquido 

       

2.12 Montante e Capital 

               Um determinado capital, quando aplicado a uma taxa periódica de 

juro por determinado tempo, produz um valor acumulado denominado de 

montante, e identificado em juros simples por M. Em outras palavras, o 

montante é constituído do capital mais valor acumulado dos juros, isto é:  M = 

C + J, que no entanto sabe-se que   J = C x n x i, que ao substituir esta 

expressão básica na fórmula do montante supra, e colocado-se C em 

evidência, com efeito, obtemos: M = C(1 + i x n), isto evidentemente podemos 

obter o valor com uma simples transformação algébrica ou seja, C = 
 

         
 

               A expressão (1 + i )n é definida como fator de capitalização ou valor 

futuro (FV), dos juros compostos. Ao multiplicar um capital por este fator, 

corrige-se o seu valor para uma data futura, determinando o montante. O 

inverso, ou seja, 1/(1 + i )n é denominado de fator de atualização ou valor 

presente (PV). Ao se aplicar o fator sobre um valor expresso em uma data 

futura, apura-se o seu equivalente numa data atual. Vejamos nos exemplos a 

seguir, resoluções de questões de forma algébrica e na calculadora HP 

12C.(Assaf Neto). 

Exemplo 1 – Uma pessoa aplica R$ 20.000,00 à taxa de 1,8% ao mês durante 

6 meses. Determinar o valor acumulado ao final deste período. 

Solução algébrica 

C = R$ 20.000,00 

i = 1,8% ao mês ou 0,018 
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n = 6 meses 

M = ? 

M = C (1 + ixn) 

M = 20.000,00(1 + 0,018x6) 

M = 20.000,00 x ( 1 + 0,11) 

M = 20.000,00 x 1,11 

M = R$ 22.160,00 

Solução na calculadora HP 12C  

Quadro 1.16 – Cálculo do Montante com a HP 12C 

   Tecle       Visor               Comentários 

20000,00               - 
20.000,00 

Introduz o valor do capital 

1                                 
1,00 

 

0,018                     
0,018 

Introduz à taxa de juros 

6                      
0,11 

Introduz o número de períodos 

                       
1,11 

Fator 

              
22.160,00   

Obtém o resultado 

       

  Exemplo 02 – Uma dívida de uma empresa no valor de R$ 500.000,00 irá 

vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 5% ao mês 

caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Calcular o valor que o 

devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida.  

M = $ 500.000,00 

n = 4 meses 

i = 5% ao mês ou 0,05 

C = ? 
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C = 
 

       
 

C = 
          

          
 

C = 
          

      
 

C = 
          

    
 

C = R$ 416.666,67 

Solução na calculadora HP 12C 

Quadro 1.17 – Cálculo do valor Antecipado de uma Dívida com a HP 12C 

  Tecle         Visor           Comentários 

500.000,00                      500.000,00 Introduz no visor o valor futuro 

1                             1,00  

0,05                                 0,05 Introduz a taxa de juros 

4                             0,20 Introduz o prazo da operação 

                              1,20 Fator 

                   416.666,67 Obtém o valor procurado 

 

2.13 Taxa proporcional e taxa equivalente 

                Para se compreender mais claramente o significado destas taxas 

deve-se reconhecer que toda operação envolve dois prazos, a saber: 

1) O prazo a que se refere a taxa de juros; 

2) O prazo de capitalização no momento da ocorrência dos juros. 

                Ilustrativamente, admita um empréstimo bancário a uma taxa nominal 

de 24% ao ano. O prazo a que se refere especificamente a taxa de juros é 

anual. A seguir, deve-se  identificar a periodicidade de ocorrência dos juros. Ao 

se estabelecer que os encargos incidirão sobre o principal somente no final de 

cada ano, os dois prazos considerados são coincidentes.  
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                O crédito direto ao consumidor promovido pelas Financeiras é outro 

exemplo de operação com prazos iguais. Caracteristicamente, a taxa cobrada é 

definida ao mês e os juros capitalizados também mensalmente.  Mas em 

inúmeras operações estes prazos não são coincidentes. O juro pode ser 

capitalizado em prazo inferior ao da taxa, devendo-se nesta situação ser 

definido como o prazo da taxa será rateado ao período de capitalização.  

               Podemos citar como o exemplo mais cabal da situação descrita 

acima, a Caderneta de Poupança, que paga juros de 6% ao ano, a qual é 

agregada ou capitalizada ao principal todo mês através de um percentual 

proporcional de 0,5%. Tem-se aqui, então, dois prazos, o da taxa em ano e de 

capitalização mês.  

                É necessário para o uso das fórmulas de Matemática Financeira, 

conforme foi abordado anteriormente, expressar estes prazos diferentes na 

mesma base de tempo ou então efetua-se a transformação do prazo específico 

da taxa para o da capitalização ou de maneira inversa, pegando-se o período 

da capitalização para expressar na mesma unidade de tempo da taxa de juros.  

               Para o regime de capitalização simples, diante de sua própria 

natureza linear, esta transformação é processada pela denominada taxa 

proporcional de juros também denominada de taxa linear ou nominal. Esta taxa 

proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação 

e o número de vezes em que ocorrerão os juros, mais precisamente a 

quantidade de períodos de capitalização. Por exemplo, para uma taxa de juros 

de 18% ao ano, se a capitalização for definida mensalmente ou seja ocorrendo 

12 vezes juros no período de um ano, o percentual de juros que incidirá sobre o 

capital a cada mês será dada por : Taxa proporcional = 
   

  
 = 1,5% ao mês.  

               A aplicação de taxas proporcionais é muito difundida, principalmente 

em operações de curto e curtíssimo prazo, tais como: cálculo de juros de mora, 

descontos bancários, créditos de curtíssimo prazo, apuração de encargos 

sobre saldo devedor de conta corrente bancária  etc. As taxas de juros simples 

se dizem equivalentes quando, aplicados a um mesmo capital e pelo mesmo 

intervalo de tempo, produzem o mesmo volume de juros. Como exemplo, no 
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regime de juros simples o capital de $ 200.000,00, se aplicado a 3% ao mês ou 

18% ao semestre pelo prazo de um ano, produz o mesmo montante linear de 

juros. Isto é: 

J(3% ao mês) = R$ 200.000,00 x 0,03 x 12 = R$ 72.000,00 

J(18% ao semestre) = R$ 200.000,00 x 0,18 x 2 = R$ 72.000,00 

                Vejam que os juros produzidos pelas duas taxas lineares de juros 

são iguais, logo são definidas como equivalentes. Podemos afirmar ainda que 

no regime de juros simples, taxas proporcionais (nominais ou lineares) e taxas 

equivalentes são consideradas a mesma coisa, sendo indiferente a 

classificação de duas taxas de juros como proporcionais ou equivalentes. É 

fácil de perceber que no exemplo ilustrativo acima, observa-se que 3% ao mês 

é equivalente a 18% ao semestre, verificando-se ainda uma proporção entre as 

taxas. A taxa de 3% está relacionada ao período de um mês, e a de 18% a seis 

meses, logo podemos obter a seguinte proporção: 
 

 
  

 

  
, que pela propriedade 

fundamental das proporções, temos que o produto dos meios é igual ao 

produto dos extremos. Os conceitos e aplicações práticas de taxas 

equivalentes, trataremos no próximo tópico sobre juros compostos.  

2.14 Juro exato e juro comercial 

                 É bastante 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, a saber: 

   Pelo tempo exato, utilizando-se efetivamente o calendário do ano civil (365 

dias). O juro apurado desta maneira denomina-se juro exato; 

   Pelo ano comercial, o qual admite o mês com 30 dias e o ano com 360 

dias. Tem-se por este critério, a apuração do denominado juro comercial ou 

ordinário. 

               Por exemplo, 10% ao ano equivale, pelos critérios enunciados, à taxa 

diária de : 
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   Juro exato:  
   

   
 = 0,027397% ao dia 

   Juro comercial: 
  

   
 = 0,027778% ao dia. 

               Vejamos na ilustração que o juro comercial diário é ligeiramente 

superior ao exato pelo menor número de dias considerado no intervalo de 

tempo.  

2.15 Eqüivalência Financeira 

                O maior problema da equivalência financeira constitui-se do 

raciocínio básico da Matemática Financeira. Conceitualmente, dois ou mais 

capitais representativos de uma certa data dizem-se equivalentes quando, a 

uma certa taxa de juros, produzem resultados iguais numa data comum. Por 

exemplo, $ 112,00 vencíveis daqui a um ano e $ 100,00, hoje, são equivalentes 

a uma taxa de juros simples de 12%, uma vez que os $ 100,00, capitalizados , 

produziram $ 112,00 dentro de um ano, ou os $ 112,00, do final do primeiro 

ano, resultariam em $ 100,00 se atualizados para hoje. Ou seja, ambos os 

capitais produzem, numa data de comparação também chamada data focal 

para este segmento da Matemática  e a taxa de 12% ao ano, apresentam 

resultados idênticos.  

Exemplo 1 – Determinar se $ 109.200,00 vencíveis daqui a 6 meses é 

equivalente a se receber hoje $ 84.00,00, admitindo uma taxa de juros simples 

de 5% ao mês.  

Solução algébrica: 

Considerando a data focal daqui a 6 meses:           

 M = 84.000,00 ( 1 + 0,05x6) 

M = 84.000,00 x ( 1 + 0,30) 

M = 84.000,00 x 1,30 

M = R$ 109.200,00 

Considerando a data focal hoje: C = 
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C = 
          

    
 

C = R$ 84.000,00 

Os capitais são equivalentes à taxa de 5% ao mês. Portanto, a essa taxa de 

juros é indiferente receber $ 109.200,00 daqui a 6 meses ou $ 84.000,00 hoje.  

 

Solução na calculadora HP 12C, tomando-se o valor de hoje: 

Quadro 1.18 – Cálculo de Equivalência Financeira com a HP 12C 

  Tecle         Visor           Comentários 

84.000,00              84.000,00 Introduz o valor atual 

1                       1,00  

0,05                       0,05  Introduz a  taxa de juros 

6                   6,00 Introduz o prazo da operação 

                     1,30 Fator 

         109.200,00 Obtém o resultado 

 

Solução na calculadora HP 12C, tomando-se o valor futuro 

Quadro 1.19 – Equivalência Financeira com a Calculadora HP 12C 

     Tecle          Visor            Comentários 

109.200             109.200,00 Introduz o valor futuro 

1                        1,00  

0,05                        0,05 Introduz a taxa 

6                    0,30 Introduz o prazo 

                     1,30 Introduz a operação soma 

            84.000,00 Obtém o resultado 

                                                                                                                            

Exemplo 02 Uma pessoa aplicou em uma instituição financeira R$ 22.000,00 

resgatando R$ 25.300,00, seis meses depois. Calcular a taxa mensal de juros 

simples auferida nesta aplicação. 

Solução Metodológica 
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C = R$ 22.000,00 

M = R$ 25.300,00 

n = 6 meses 

i = ? 

M = C (1 + ixn) 

25.300 = 22.000 (1 + ix6) 

25.300,00 = 22.000 + 132.000 i 

3.300,00 = 132,000i  

i = 
        

          
 

i = 0,0250 ou 2,5% ao mês 

Solução na calculadora HP 12C 

Quadro 1.20 – Cálculo da Taxa de Juros com a Calculadora HP 12C 

Tecle      Visor               Comentários 

3300               
3.300,00 

Introduz a diferença entre montante e 
capítal 

22.000             
22.000,00 

Introduz o valor do capital  

6       
132.000,00 

Introduz o prazo 

                 
0,025 

Obtém o resultado da taxa unitária de 
juros ao mês 

 

Exemplo 03 – Se uma pessoa necessitar de R$ 30.000,00 daqui a 8 meses, 

quanto ela deverá depositar hoje num fundo de poupança que remunera à taxa 

de 6% ao ano? 

Solução algébrica: 

M =  R$ 30.000,00 

n = 8 meses 
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i = 6% ao ano 

C = ? 

C = 
 

       
 

C = 
         

         
 

C = 
         

    
 

C = R$ 28.846,15 

Solução na calculadora HP 12C 

Quadro 1.21 – Cálculo do Valor Presente Líquido com a HP 12C 

     Tecle        Visor              Comentários 

30.000                 30.000,00 Introduz o valor futuro 

1                          1,00  

0,005                        0,005 Introduz a taxa da operação 

8                    0,040 Introduz o prazo  

                       1,05  

               28.846,15 Obtém o valor presente  

       

2.16 Taxas equivalentes 

               Ao se tratar de juros simples, foi comentado que a taxa equivalente é 

a própria taxa proporcional da operação. Como por exemplo, a taxa de 3% ao 

mês e 9% ao trimestre são ditas proporcionais, pois mantêm a mesma relação. 

Podemos ainda dizer que são equivalentes pelo fato de promoverem o mesmo 

montante de um mesmo capital ao final de determinado período. Por exemplo, 

um capital de R$ 20.000,00 em juros simples produz o mesmo montante em 

qualquer data se capitalizado a 3% ao mês e 9% ao trimestre. Vejamos o 

cálculo: 

Solução Metodológica 

FV(3% a.m.) = 20.000,00 x ( 1 + 0,03x3 )    = R$ 21.800,00 

FV(9% a.t)    = 20.000,00 x ( 1 + 0,09x1 )    = R$ 21.800,00 

FV(3% a.m.) = 20.000,00 x ( 1 + 0,03x12 )  = R$ 27.200,00 

FV(9% a.t)    = 20.000,00 x ( 1 + 0,09x4)     = R$ 27.200,00 
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               O conceito enunciado de taxa equivalente permanece válido para o 

regime de juros compostos diferenciando-se, no entanto, a fórmula de cálculo 

da taxa de juros. Por se tratar de capitalização exponencial, a expressão da 

taxa equivalente composta é a média geométrica da taxa de juros do período 

inteiro, isto é, podemos denotar pela seguinte fórmula,  

iq =     
 

   , onde q é igual ao número de períodos de capitalização. 

Exemplo 01 -  A taxa equivalente composta mensal de 21% ao bimestre é de 

10% ao mês, ou seja: 

I2 =            

I2 =          

I2 = 1,1 – 1 

I2 = 0,1 ou 10% ao mês 

              Assim, para um mesmo capital e prazo de aplicação, é indiferente 

(equivalente) o rendimento de 10% ao mês ou 21% ao bimestre. 

Ilustrativamente para a taxa de poupança que é remunerada a 0,5% ao mês, 

corresponde a 3,0377751% ao semestre. Vejamos: 

I6 =               
 

   

I6 =             
 

    

I6 = 1,0050 – 1 

I6 = 0,005 ou 0,5% ao mês 

Solução na HP 12C 
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Quadro 1.22  - Cálculo da Taxa de Juros com a HP 12C 

  Tecle      Visor               Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

1                       1,00  

0,0377751     1,030377751 Introduz a taxa de juros 

                      1,0050  

1               0,0050 Resultado obtido como taxa unitária 

ao mês 

           

              Então um capital de $ 50.000,00 aplicados por 2 anos em uma 

caderneta de poupança devem produzir para i = 0,5 e n = 24 meses: FV = 

50.000,00 x  (1,005)24 = R$ 56.357,98 e para i = 3,03% ao semestre e n = 4 

semestres, vamos obter: 

FV = R$ 50.000,00 x ( 1, 0304)4 = R$ 56.357,98 

                Outra ilustração para facilitar uma melhor compreensão do conceito e 

cálculo de taxa equivalente de juros no regime exponencial, é quando uma 

instituição de crédito oferece uma aplicação financeira de 12% ao semestre ou 

2% ao mês. Desta maneira, uma aplicação de $ 5.000,00 produz ao final de 

meses, um montante de $ 5.600,00 (R$ 5.000,00 x ( 1,12) = 5.600,00). 

Efetivamente, os 12% constituem-se na taxa de rentabilidade da operação para 

o período inteiro de um semestre, e, em bases mensais, esse percentual deve 

ser expresso em termos de taxa equivalente composta. Assim, os 12% de 

rendimentos do semestre determinam uma rentabilidade efetiva mensal de 

1,91% e não 2% conforme anunciada pela instituição. Isto pode ser visto 

conforme fórmula apresentada anteriormente ou seja i6 =           

              

               Verifica-se, então, que o processo de descapitalização da taxa de juro 

no regime composto processa-se pela apuração de sua média geométrica, ou 

seja, da taxa equivalente. Neste caso, o percentual de juro considerado 

representa a taxa efetiva de juro da operação. 
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2.17 Aplicações de Taxas equivalentes 

Exemplo – 01 Quais as taxas de juros compostos mensal e trimestral 

equivalentes a 25% ao ano? 

Solução algébrica: ( a ) Taxa de juros equivalente mensal 

i = 25% ao ano 

q = 1 ano ou 12 meses 

i12 =      
  

    

i12 = 1,0188 – 1 

i12 = 0,0188 ou 1,88% ao mês 

Solução na calculadora HP 12 C 

Quadro 1.23 – Taxa Equivalente com a Calculadora HP 12C 

Tecle        Visor               Comentários 

                             0,00 Limpa os registradores 

                       1,00  

0,25                 1,25 Introduz a taxa de juros 

12                  1,0188  

1            0,0188 Resultado 

 

  ( b ) Taxa de juros equivalente trimestral 

q = 1 ano ou 4 trimestres 

i4 =        
 

                

i4 =      
 

   

i4 = 1,0574 – 1 

i4 = 0,574 ou 5,74 ao trimestre 

Solução na HP 12C 
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Quadro 1.24 – Taxa Equivalente com a HP 12C 

Tecle       Visor                   Comentários 

                             0,00 Limpa os registradores 

1                     1,00  

0,25                 1,25 Introduz a taxa de juros 

4                   1,0574  

1             0,0574 Resultado 

 

Exemplo 02 – Explicar a melhor opção: aplicar um capital de R$ 10.000,00 à 

taxa de 9,9% ao semestre ou à taxa de 20,78% ao ano. 

Solução Metodológica: Para a identificação da melhor opção, basta apurar o 

montante para as duas taxas e para um mesmo período. Vejamos, como 1 ano 

tem dois semestres, então com efeito fica, 

FV(9,9% a.s)    = 10.000,00 x ( 1 + 0,0992 = R$ 12.078,01 

FV(20,78 a.a.) = 10.000,00 x ( 1 + 0,2078) = R$ 12.078,00, neste caso produziu 

para um mesmo período resultados iguais, logo dizemos que as taxas são 

equivalentes. Vê-se que é indiferente, para um mesmo prazo, e para o regime 

de juros compostos aplicar 9,9% a semestre ou 20,78% ao ano. 

Na HP 12C para taxa semestral  

Quadro 1.25 – Equivalência Financeira com a HP 12C 

Tecle     Visor                        Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

10.000,00            - 10.000,00 Introduz o valor da aplicação 

9,9                 9,90 Introduz a taxa 

2                 2,00 Introduz o número de períodos 

          12.078,00 Resultado 

 

Solução na calculadora  HP 12C para taxa anual 
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Quadro 1.26 – Equivalência Financeira com a HP 12C 

Tecle     Visor                        Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

10.000,00          - 10.000,00 Introduz o valor da aplicação 

20,78               20,78 Introduz a taxa 

1                 1,00 Introduz o número de períodos 

         12.078,00 Resultado 

 

Exemplo 03 – Demonstrar se a taxa de juros de 11,8387% ao trimestre é 

equivalente à taxa de 20,49999% para 5 meses. Calcular também a 

equivalência mensal dessas taxas.  

Solução Metodológica: Uma maneira simples de identificar a equivalência de 

taxas de juros é apurar o MMC de seus prazos e capitalizá-las para este 

momento. Se os resultados forem iguais na data definida pelo MMC, dizemos 

que as taxas são equivalentes, pois produzem para um mesmo capital, 

montantes idênticos. Sabendo-se que o MMC dos prazos das taxas é de 15 

meses, tem-se: 

I5 = ( 1 + 0,11838 )5 = 1,7496 – 1  = 0,7496 ou 74,96% para 15 meses; 

I3 = ( 1 + 0,20499 )3 =  1,7496 – 1 = 0,7496 ou 74,96% em 15 meses 

As taxas de 11,8387% ao trimestre e 20,4999% para 5 meses são equivalentes 

compostos, pois quando capitalizadas para um mesmo momento, produzem 

resultados iguais.  

Vejamos como fica a taxa equivalente mensal ou descapitalização 

  iq =                  

     Iq =               

     Iq = 1,0380 – 1  

     Iq  = 0,0380 ou 3,8 ao mês 
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  iq =                 

     Iq =               

     Iq = 1,0380 – 1 

     Iq  = 0,3890 ou 3,8% ao mês, que por serem equivalentes, a taxa mensal é 

igual. 

Na calculadora HP 12C com taxa trimestral 

Quadro 1.27 – Taxa Equivalente com a HP 12C 

Tecle      Visor               Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

1                       1,00  

0,118387           1,118387 Introduz a taxa juros  

3                 1,038000  

1           0,038000 Obtém-se a taxa procurada 

 

Na calculadora HP 12C com taxa para 5 meses 

Quadro 1.28 – Equivalência de Taxa com a HP 12C 

Tecle      Visor               Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

1                       1,00  

0,204999          1,204999 Introduz a taxa juros  

5                1,038000  

1          0,038000 Obtém-se a taxa procurada 

         

2.18 Taxa Nominal e Taxa Efetiva 

               A taxa efetiva de juros é a taxa dos juros apurados durante todo o 

prazo n, sendo formada exponencialmente através dos períodos de 

capitalização. Ou seja, taxa efetiva é o processo de formação dos juros pelo 
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regime de juros compostos ao longo dos períodos de capitalização. É obtida 

pela seguinte expressão. 

Taxa efetiva (if) = ( 1 + i )q – 1, onde q representa o número de períodos de 

capitalização dos juros. Por exemplo, uma taxa de 3,8% ao mês determina um 

montante efetivo de juros de 56,45% ao ano, ou seja:  

If = (1 + 0,038)12 – 1  

If = (1,0038)12 – 1 

If = 1,5644 – 1 

If = 0,5644 ou 56,44% ao ano. 

Na calculadora HP 12C 

Quadro 1.29 – Taxa Unitária com a HP 12C 

 Tecle        Visor                Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

1                        1,00  

0,038                  1,038 Introduz a taxa e soma 

12                1,5644 Calcula 

1               0,5644 Taxa anual unitária 

 

               Quando se diz, por outro lado, que uma taxa de juros é nominal, 

geralmente é admitido que o prazo de capitalização dos juros (ou seja, período 

de formação e incorporação dos juros ao principal) não é o mesmo daquele 

definido para a taxa de juros. Por exemplo, seja a taxa nominal de juros de 

36% ao ano capitalizada mensalmente. Os prazos não são coincidentes. O 

prazo de capitalização é de um mês e o prazo a que se refere a taxa de juros é 

igual a um ano ou 12 meses. Assim sendo, 36% ao ano representa uma taxa 

nominal de juros, expressa para um período inteiro, a qual deve ser atribuída 

ao período de capitalização. 

               Quando se trata de taxa nominal é comum admitir-se que a 

capitalização ocorre por juros proporcionais simples. Assim, no exemplo, a taxa 
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por período de capitalização é de 36%/12 = 3% ao mês que corresponde a taxa 

proporcional linear. Neste caso ao se capitalizar esta taxa nominal, apura-se 

uma taxa efetiva de juros superior aquela declarada para a operação. 

Baseando-se nos dados do exemplo ilustrativo, tem-se: 

  Taxa nominal da operação para o período é igual a 36% ao ano; 

  Taxa proporcional simples ou taxa definida para o período de capitalização é 

igual a 3% ao mês; 

  Taxa efetiva de juros para a operação, if = (1 + 
    

  
)12 – 1, que após os 

cálculos, obtém-se if = 42,58% ao ano. 

Na calculadora HP 12C, temos  

Quadro 1.30 – Taxa Unitária  

  Tecle       Visor                        Comentários 

                                 0,00 Limpa os registradores 

1                         1,00  

0,03                     1,03 Introduz a taxa de juros 

12                 1,4258 Calcula a potência 

1                0,4258 Taxa unitária ao ano 

          

               Observe que a taxa nominal não revela a efetiva taxa de juros de uma 

operação. Ao dizer que os juros anuais são de 36%, mas capitalizados 

mensalmente, apura-se que a efetiva taxa de juros atinge 42,58% ao ano. Para 

que 36% ao ano fosse considerada a taxa efetiva, a formação mensal dos juros 

deveria ser feita a partir da taxa equivalente composta, ou seja: a taxa 

equivalente mensal de 36% ao ano seria dado por iq =     
 

   , que com 

efeito seria dada por i12 =            , que após os cálculos efetuados temos 

i12  = 36% ao ano.  

                Em regra geral convenciona-se que quando houver mais de um 

período de capitalização e não houver uma menção explícita de que se trata de 

uma taxa efetiva, a atribuição dos juros a estes períodos deve ser processada 
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através da taxa proporcional. Por outro lado, quando os prazos forem 

coincidentes (prazo da taxa de juros e formação dos juros) a representação da 

taxa de juros é abreviada. Por exemplo, a expressão única “10% a.a.” indica 

que os juros são também capitalizados em termos anuais.  

                Muitas vezes, ainda, o mercado define, para uma mesma operação, 

expressões diferentes de juros em termos de sua forma de capitalização. Por 

exemplo, o custo efetivo de 4,2% ao mês cobrado por uma instituição 

financeira, pode ser equivalentemente definido em 4,12% ao mês para o 

mesmo período, ou seja: 

            0,137234% ao dia, que multiplicado por 30, obtém-se um valor 

igual a 4,12% ao mês. Veja que a taxa de 4,12% ao mês é nominal (linear) e 

equivalente a efetiva de 4,2% ao mês. Doravante veremos os exemplos 

resolvidos visando um melhor entendimento do conceito e cálculo das taxas 

efetivas  de juros.  

Exemplo 01 – Um empréstimo no valor de $ 10.000,00 é efetuado pelo prazo 

de um ano à taxa nominal (linear) de juros de 32% ao ano, capitalizados 

trimestralmente. Pede-se determinar o montante e o custo efetivo do 

empréstimo.  

Solução algébrica: Admitindo, de acordo com a convenção adotada, que a 

taxa de juros pelo período de capitalização seja a proporcional simples, então 

vamos obter:  

  Taxa nominal (linear) – i = 32% a.a 

  Descapitalização proporcional – i = 32%/4, implica em i = 8% a.t. 

Calculando o montante do empréstimo, com efeito fica: 

FV = PV x ( 1 + i )4 

FV = 10.000,00 x (1 + 0,08)4 

FV = 10.000,00 x 1,3605 

FV = $ 13.604,88 
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Calculando  a taxa efetiva, temos: 

If = (1 + 0,08)4 – 1  

If = (1,08)4 – 1 

If = 1,3605 – 1 

If = 0,3605 ou 36% ao ano 

Na calculadora  HP 12C 

Quadro 1.31 – Montante com a Calculadora HP 12C 

Tecle    Visor                   Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

10.000,00             - 10.000,00 Introduz o capital 

8                    8,00 Introduz a taxa de juros 

4                    4,00 Introduz o número de períodos 

             13.604,88 Resultado procurado 

 

Cálculo da taxa efetiva 

Quadro 1.32 – Taxa Efetiva Anual com a HP 12C 

Tecle    Visor                   Comentários 

                                     0,00 Limpa os registradores 

1                        1,00  

0,08                    1,08 Introduz a taxa de juros 

4                1,3605  

                  0,3605 Obtém-se a taxa efetiva unitária 

 

Exemplo 02 – A caderneta de poupança paga juros anuais de 6% com 

capitalização mensal à base de 0,5%. Calcular a rentabilidade efetiva desta 

aplicação financeira. 
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Solução Metodólogica: Temos que a taxa efetiva é dada por: if = (1 + 
 

 
 q – 1, 

desta forma vamos obter o seguinte: 

If = ( 1 + 
    

  
 )12 – 1 

If = (1 + 0,0050)12 – 1 

If = (1,005)12 – 1 

If = 1,0617 – 1 

If = 0,0617 ou 6,17% ao ano como taxa efetiva.  

Solução na HP 12C 

Quadro 1.33 – Taxa Equivalente com a HP 12C 

Tecle      Visor                Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

0,5                   0,50 Introduz a taxa a ser convertida  

360                   360,00 Prazo em ano 

30                    12,00 Prazo dividido por 12 

                     6,17 Taxa de juros efetiva da operação 

 

Exemplo 03 – Sendo de 24% a.a. a taxa nominal de juntos cobradas por uma 

instituição. Calcular o custo efetivo anual, admitindo que o período de 

capitalização dos juros sejam: mensal, trimestral e semestral. 

Solução algébrica: Sabe-se que o custo efetivo é dado por (if), então tem-se, 

custo mensal 

If = (1 + 
    

  
)12  - 1 

If = (1 + 0,20)12 – 1 

If = (1,020)12 – 1 

If = 1,2682 – 1 
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If = 0,2682 ou 26,82% ao ano 

Custo trimestral 

If = (1 + 
    

 
)4 – 1 

If = (1 + 0,06)4 – 1 

If = (1,06)4 – 1 

If  = 1,2625 – 1 

If = 0,2625 ou 26,25% ao ano 

Custo Semestral 

if = (1 + 
    

 
)2 – 1 

if = (1 + 0,12)2 – 1 

if = (1,12)2 – 1 

if = 1,2544 – 1 

if = 0,2544 ou 25,44% ao ano 

Na HP 12C para custo mensal 

Quadro 1.34 – Taxa Efetiva Unitária com a HP 12C 

Tecle       Visor              Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1                      1,00  

0,02                  1,02 Introduz a taxa de juros 

12              1,2682 Introduz o número de períodos 

1             0,2682 Taxa efetiva unitária mensal 

 

Solução na HP 12C para custo efetivo trimestral 
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Quadro 1.35 – Taxa Efetiva Unitária Trimestral com a HP 12C 

Tecle       Visor              Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1                      1,00  

0,06                  1,06 Introduz a taxa de juros 

4              1,2625 Introduz o número de períodos 

1             0,2625 Taxa efetiva unitária trimestral 

 

Solução na calculadora  HP 12C para custo efetivo semestral 

Quadro 1.36 – Taxa Efetiva Unitária Semestral com a HP 12C 

Tecle       Visor              Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1                      1,00  

0,12                  1,12 Introduz a taxa de juros 

2              1,2544 Introduz o número de períodos 

1             0,2544 Taxa efetiva unitária semestral 

 

Exemplo 04 – Uma aplicação financeira promete pagar 40% ao ano de juros. 

Sendo de um mês o prazo da aplicação, pede-se determinar a sua 

rentabilidade efetiva considerando os juros de 40% ao ano como: Taxa efetiva 

e Taxa nominal. 

Solução algébrica: Sabemos que a taxa efetiva mensal é a taxa equivalente 

composta de 40% a.a., portanto vamos ter o seguinte cálculo: 

Iq =          
 – 1 

If =        
 – 1 

If  = 1,0284 – 1 

If = 0,0284 ou 2,84% ao mês 
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Para a taxa nominal, temos que a rentabilidade mensal de 40% a.a. é definida 

pela taxa proporcional simples, isto é: i = 
   

   
 , que após os cálculos obtemos: i 

= 3,333% a.m. 

Ao se capitalizar exponencialmente esta taxa para o prazo de um ano, chega-

se a um resultado efetivo superior à taxa nominal dada de 40% a.a., portanto 

calculamos da seguinte forma: 

If = (1 + 
    

  
)12 – 1 

If = (1 + 0,0333)12 – 1 

If = (1,0333)12 – 1 

If = 1,4821 – 1 

If = 0,4821 ou 48,21% ao ano 

Logo, 48,21% ao ano é a taxa efetiva anual da operação, sendo de 40% ao ano 

a taxa nominal declarada. 

Solução na  calculadora HP 12C para a taxa efetiva 

Quadro 1.37 – Taxa Efetiva Unitária Mensal com a HP 12C 

Tecle    Visor                   Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1                      1,00  

0,40                  1,40 Introduz a taxa anual 

12                   1,0284 Introduz  o prazo da operação 

1             0,0284 Taxa efetiva unitária mensal 

 

Para a taxa nominal 
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Quadro 1.38 – Taxa Efetiva Unitária Anual com a HP 12C 

Tecle    Visor                   Comentários 

                                 0,00       Limpa os registradores 

1                   1,00  

0,40                    1,0333      Introduz a taxa anual 

12           1,4821 Introduz  o prazo da operação 

1          0,4821 Taxa efetiva unitária anual 

 

2.19 Conversão de taxa efetiva em nominal 

               Muitas vezes, o mercado financeiro define, para uma mesma 

operação, expressões diferentes de juros em termos de sua forma de 

capitalização. Por exemplo, uma linha de crédito de cheque especial costuma 

ser definida, na prática, tanto por taxa efetiva como por taxa nominal (linear). 

Nestas condições, para a comparabilidade dos custos é essencial que se 

referenciem as taxas segundo um mesmo critério de apuração de juros.  

               Ilustrativamente, admitamos que o custo de crédito pessoal de uma 

determinada instituição Financeira corresponda a uma taxa efetiva de 4,2% ao 

mês. Por outro lado, uma outra Instituição diz que está cobrando uma taxa 

nominal de somente 4,12% ao mês (30 dias corridos), ou seja os juros da 

operação são calculados diariamente sobre o saldo devedor da conta corrente. 

Em verdade, os custos das duas Instituições são equivalentes, produzindo a 

mesma taxa efetiva de juros, vejamos como elas aplicam a mesma taxa: uma 

taxa efetiva de 4,2% a.m. ao fazer-se a conversão em taxa nominal, fica, 

             , que após os cálculos, obtemos, 0,137234% ao dia que 

multiplicado por 30, vamos ter 4,12% a.m. E para uma taxa nominal de 4,12% 

ao mês, fica, 
    

  
, obtém-se 0,137333% ao dia, que após o cálculo (1 + 

0,00137333)30 – 1, obteremos 0,042 ou 4,2% ao mês. 

              Outro exemplo ilustrativo visa melhor compreender o processo de 

conversão das taxas de juros. Para tanto vamos transformar a taxa efetiva de 

51,1% ao ano em taxa nominal com capitalização mensal. 

Solução Metodológica:  
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1,0350 -1 = 0,035 x  30 = 42% a.a. 

Na calculadora HP 12C, fica 

Quadro 1.39 – Cálculo da Taxa Nominal com a HP 12C  

  Tecle     Visor                     Comentários 

                             0,00 Limpa os registradores 

1                     1,00  

0,511               1,511 Introduz a taxa de juros 

12                   1,0350    Extrai a raiz 12 da linha anterior 

1             0,0350 Obtém a taxa mensal unitária 

30             0,4200 Obtém-se a taxa nominal 

 

2.20 Convenção Linear e Convenção Exponencial para períodos não 

inteiros 

               Em algumas operações financeiras, o prazo não é um número inteiro 

em relação ao prazo definido para a taxa. Por exemplo, a taxa de juros de 18% 

ao ano e prazo de 1 ano e 7 meses. Sendo assim anual o período de 

capitalização dos juros, quando o prazo inteiro é de 1 ano e o fracionário de 7 

meses. Ao se adotar rigorosamente o conceito de capitação descontínua, 

conforme definida no item 2.6 de juros simples, não poderia haver a 

incorrência de juros no intervalo fracionário, somente ao final de um período 

completo.  

               Tendo em vista que na prática é muito raro a não-formação dos juros 

e incorporação ao principal em intervalos de tempo inferiores a um período 

inteiro, passa-se a adotar duas convenções para solucionar estes casos, a 

linear e a exponencial. 

2.20.1 Convenção Linear 
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               A convenção linear admite a formação de juros compostos para a 

parte inteira do prazo e de juros simples para a parte fracionária. Esta 

convenção é, em essência, uma mistura do regime composto e linear, 

adotando fórmulas de juros compostos na parte inteira do período e uma 

formação de juros simples na parte fracionária. Podemos dizer que a 

expressão que denota bem esta situação é dada por:                                    FV 

= PV(1 + i)n x (1 + i x 
 

 
), onde m/k = parte fracionária do prazo. 

               Por exemplo, seja o capital de R$ 10.000,00 emprestado à taxa de 

15% ao ano pelo prazo de 2 anos e 7 meses. Vejamos como calcular o 

montante deste empréstimo pela convenção linear. 

Solução algébrica:  

PV = $ 10.000,00 

N (inteiro)  = 2 anos 

 

 
 = (fracionário) = 

 

  
 

I = 15% ao ano 

FV = ? 

Pela fórmula do parágrafo anterior e substituindo os dados fornecidos pelo 

problema, vamos obter: 

FV = 10.000,00 x (1 + 0,15)2 x (1 +        
 

  
) 

FV = 10.000,00 x 1,3225 x 1,0875 

FV = R$ 14.382,18 

Na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.40 – Montante com o uso da HP 12C 

 Tecle       Visor                        Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

10000,00            10.000,00 Introduz o valor do capital 

15                  15,00 Introduz a taxa de juros 

2,583                  2,583 Introduz o prazo 

             14.381,52 Resultado 

 

               Lembramos que o uso deste critério de formação de juros é bastante 

reduzido, sendo portanto mais usada a convenção exponencial para todos os 

intervalos de tempo. 

2.20.2 Convenção exponencial 

               A convenção exponencial adota o mesmo regime de capitalização 

para todo o período. Ou seja, utiliza capitalização compostas tanto para a parte 

inteira como para a parte fracionária. Vale frisar que esta convenção é a mais 

generalizadamente usada na prática, sendo considerada tecnicamente mais 

correta por empregar somente juros compostos e taxas equivalentes para os 

períodos não inteiros. Para tanto a expressão que melhor denota esta situação 

é: FV = PV x (1 +i)n + m/k.  

               Utilizando a referida fórmula para resolver o problema do exemplo 

anterior , obteremos o seguinte montante: 

FV = 10.000,00 x (1 + 0,15)2 + 7/12 

FV = 10.000,00 x (1,15)31/12 

FV = 10.000,00 x (1,15)2,58333 

FV = 10.000,00 x 1,434836 

FV = $ 14.348,36 

Na calculadora HP 12C 
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Quadro 1.41 – Cálculo do Montante na Forma Exponencial com a HP 12C 

  Tecle     Visor             Comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

10.000,00             - 10.000,00 c Introduz o valor do empréstimo 

2,58333            2,58333 Introduz o prazo para a operação 

15                15,00 Introduz a taxa de juros 

           14.348,36 c Resultado 

 

               O procedimento é o mesmo ao se determinar a taxa equivalente 

mensal de 15% ao ano e capitalizá-la para os 2 anos e 7 meses ou 31 meses. 

Vejamos como ficaria esta situação: 

Iq =      
  

    

Iq = 1,011715 – 1 

Iq = 0,011715 ou 1,1715% ao mês 

FV = 10.000,00 x (1 + 0,011715)31 

FV = 10.000,00 x 1,434841 

FV = $ 14.348,41 

Na calculadora HP 12C 

Quadro 1.42 – Cálculo do Montante com  a Calculadora HP 12C 

Tecle       Visor                    Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

1                       1,00  

0,15                  1,15 Introduz a taxa de juros  

12                1,011715 Extrai a raiz 12 da linha anterior 

              1,434838  

10000,00         14.348,37 Resultado  

          

  Observe que existe uma pequena diferença entre os montantes 

apurados: 

FV(Convenção linear)                                                               =   R$ 14.382,18 
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FV(Convenção exponencial)                                                    =   R$ 14.381,52 

               Isto deve-se ao fato, conforme foi explicado, na formação de juros 

simples no prazo fracionário da convenção linear. Apesar de não parecer 

grande a diferença, apenas ($ 0,66) em relação ao montante apurado na 

convenção exponencial, em outras situações, principalmente de maiores 

expressões, a diferença pode ser relevante.  

Exemplo 02 – Uma pessoa aplicou um capital pelo prazo de 1 ano e 5 meses à 

taxa de 21% ao ano. Determinar o valor da aplicação, sabendo-se que o 

montante produzido no final do período foi de $ 25.000,00. Resolver o 

problema utilizando a convenção linear e exponencial.  

Solução algébrica: 

FV = $ 25.000,00 

n = 2 ano e 9 meses 

i = 21% ao ano. 

Pela Convenção Linear 

Como a convenção linear é dada por FV = PV x (1 + i)n x (1 +    
 

 
), 

substituímos de imediato os dados fornecidos pelo problema, que com efeito, 

obtemos: 

25.000,00 = PV x (1 + 0,21)2 x ( 1 +       
 

  
  

25.000,00 = PV x 1,4641 x 1,1575 

PV = 
         

               
 

PV = 
         

        
 

PV = $ 14.751,90 

Na calculadora  HP 12C pela convenção linear 
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Quadro 1.43 – Cálculo do Valor Presente Líquido com a HP 12C 

Tecle        Visor                     Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

25.000,00              - 25.000,00  Introduz o valor do resgatado 

21                21,00 Introduz a taxa de juros 

2,75                  2,75 Introduz o prazo 

           14.751,90 Resultado 

 

Pela Convenção Exponencial 

FV = PV x (1 + i)n + m/k 

25.000,00 = PV x (1 + 0,21)2 + 9/12 

25.000,00 = PV x (1,21)33/12 

25.000,00 = PV x (1,21)2,75 

25.000,00 = PV x 1,689117 

PV = 
         

        
 

PV = R$ 14.800,63 

Na calculadora  HP 12C pela convenção exponencial 

Quadro 1.44 – Cálculo do Valor Presente Líquido na forma Linear com HP 

12C 

Tecle        Visor                     Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

25.000,00              - 25.000,00 c Introduz o valor do resgatado 

21                21,00 Introduz a taxa de juros 

2,75                  2,75 Introduz o prazo 

           14.800,63 c Resultado 

 

2.21 Capitalização Contínua 

               Neste capítulo tratamos das taxas de juros que ocorreram de forma 

finita e discreta, ao final de cada período, de conformidade com o mais usual 

nas operações que envolvem Matemática Financeira no mercado brasileiro. 



77 
 

Para tanto foram apresentadas diversas situações em que os juros são 

capitalizados por cada período, com freqüência cada vez maior, para anual, 

semestral, trimestral, mensal, diária etc.  

                Nesta seqüência, pode-se ainda prever uma forma de capitalização 

infinitamente  grande, que ocorre a cada instante infinitesimal, conhecida por 

capitalização contínua. Podemos denotar a capitalização contínua pela 

seguinte fórmula: FV = PV x eI.n, onde e = número constante, base dos 

logaritmos neperianos      ( e = 2,7182818284..)  i = taxa de juro periódica, 

conhecida por taxa instantânea. Vejamos alguns exemplos para finalizar este 

capítulo. 

Exemplo 01 – Admitindo-se uma aplicação de R$ 1.000,00 por 3 anos, à taxa 

de juros de 12% ao ano com capitalização contínua. Qual o montante apurado 

ao final desse período com capitalização contínua e nas condições de 

capitalização discreta de juros compostos? 

Solução Metodológica: 

  Capitalização contínua 

FV = PV x eI.n 

FV = 1.000,00 x 2,7182810,12.3 

FV = 1.000,00 x 2,7182810,36 

FV = 1.000,00 x 1,433329 

FV = R$ 1.433,32 

Solução na calculadora HP 12C pela capitalização contínua 
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Quadro 1.45 – Cálculo de Resgate na Forma Contínua com a HP 12C 

Tecle         Visor                comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1.000,00               - 1.000,00 Introduz o valor da aplicação 

2,7182                      2,72 Introduz a taxa de juros 

0,36                   1,43 Introduz o prazo da operação 

            1.433,31 Valor do resgate 

 

  Juros compostos ( capitalização discreta) 

FV = PV x (1 + i)n 

FV = PV x (1 + 1,12)3 

FV = 1.000,00 x (1,12)3 

FV = 1.000,00 x 1,404928 

FV = R$ 1.404,92 

Na calculadora HP 12C 

Quadro 1.46 – Cálculo de Resgate na Forma Discreta com a HP 12C 

Tecle         Visor                comentários 

                              0,00 Limpa os registradores 

1.000,00          - 1.000,00 Introduz o valor da aplicação 

12                12,00 Introduz a taxa de juros 

3                  3,00 Introduz o prazo da operação 

             1.404,92 Valor do resgate 

 

               A capitalização contínua produz um resultado final maior que o 

calculado pelas condições de juros compostos, como pode ser visto no cálculo 

acima. A taxa capitalizada de forma contínua equivale a uma taxa de juros 

compostos com capitalização discreta anual de 12,75%, tornando-se portanto 

indiferentes as duas formas de capitalização. 
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                As aplicações práticas de capitalização contínua são restritas a 

certas operações em que os fluxos de caixa encontram-se de forma uniforme 

distribuídos no tempo. Alguns exemplos podem ser: receitas de vendas de um 

supermercado, depreciações de ativos fixos, formação do preço de venda, 

rentabilidade de um título cotado no mercado financeiro ou na bolsa de valores  

Exemplo 02 – Considere de 4,5% a valorização de uma ação em determinado 

mês, apurar a taxa de juro instantânea dessa ação. 

Solução algébrica 

FV = PV x eI.n 

104,5 = 100 x eI 

eI = 
     

     
 

eI  = 1,045 

i = ln(1,045)  

i = 4,4% ao mês 

Quadro 1.47 – Taxa Instantânea com a Calculadora HP 12C 

Tecle     Visor             comentários 

                           0,00 Limpa os registradores 

104,5               104,50 Introduz o valor do futuro 

100,0             1,045 Introduz o valor presente 

                0,0440  

100               4,4% Valor da taxa instantânea 

 

Exemplo 03 – Em quanto tempo duplica um capital que cresce à taxa de juros 

compostos de 2,2% ao mês. 

Solução Metodológica: 

PV = 1  

FV = 2 

Mantida a proporção, pode-se atribuir qualquer valor a PV 
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I = 2,2% ao mês 

n = ? 

Utilizando-se a fórmula básica, obteremos: 

FV = PV x (1 + i)n 

(1 + i )n = 
  

  
 

(1 + 0,022)n = 2 

(1,022)n = 2 

Aplicando-se logaritmo, conforme demonstrado no Apêndice B deste trabalho. 

            =      

n x          =      

n = 
    

        
 

n = 
        

        
 

n = 31,85 que convertendo-se é igual a 31 meses e 26 dias, que é o tempo 

necessário para um capital dobrar o seu valor a uma taxa de 2,2% ao mês. 

Quadro 1.48 – Cálculo de Prazo Não Convencional com a HP 12C 

Tecle      Visor                comentários 

                            0,00 Limpa os registradores 

2                    2,00 Valor futuro 

1                2,00 Valor presente 

0,022                  0,022 Introduz a taxa de juros 

1              1,022  

             0,021761 Calcula o LN da linha anterior 

10            2,302585 Calcula o LN de 10 

         0,009451  

2             0,693147 Calcula o LN de 2 

10            0,302585 Calcula o LN de 10 

         0,301030  

0,009451              31,85 Este valor corresponde a 31 meses e 26 

dias após sua conversão em meses 
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                                                   Capítulo III 

Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos 

               Os sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para 

operações de empréstimos e financiamentos de médio e longo prazo, 

envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros. Para 

tanto, existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, devendo as 

condições de cada operação estarem  estabelecidas em contrato firmado 

entre o credor no caso denominado de mutuante e o devedor denominado de 

mutuário.  

              Uma característica fundamental dos sistemas de amortização a 

serem estudados é a utilização  do critério de juros compostos, incidindo tais 

juros exclusivamente  sobre o montante apurado imediatamente no período 

anterior. Veremos também que para cada sistema de amortização será 

constituída uma planilha, a qual relaciona, dentro de certa padronização, os 

diversos fluxos de pagamentos e recebimentos. 

              Atualmente o mercado oferece condições de pagamentos com e sem 

entrada, portanto é importante ficar atento a essa modalidade de oferta, sob 

pena de não onerar ainda mais sua dívida, pois na maioria das vezes, as 

prestações acabam sendo as mesmas com ou sem entrada, fato que 

contraria a lei do consumidor. As Instituições de crédito também oferecem 

modalidades de pagamentos com e sem carência. Na carência, não há 

pagamentos do principal, no entanto é pago somente os juros e podemos 

dizer ainda que eventualmente, os juros podem ser capitalizados durante o 

prazo de carência.      

              No mercado brasileiro são oferecidos basicamente 5 sistemas de 

amortização de empréstimos e financiamentos, a saber: 

  Sistema de Amortização Constante – SAC; 

  Sistema de Amortização Francês – SAF, também conhecido como Sistema 

(Price) de Amortização, sendo o mais usual; 

  Sistema de Amortização Misto – SAM; 
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  Sistema de Amortização Americano – SAA; 

3.1 Definições básicas 

               Os sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos 

tratam, basicamente, da forma pela qual o principal e os encargos financeiros 

são restituídos ao credor do capital. Portanto antes do estudo dos sistemas 

supra informados, é importante que sejam definidos os principais termos 

empregados nas operações de empréstimos e financiamentos, que são os 

Encargos Financeiros (Despesas), Amortização, Saldo Devedor, 

Prestação e Carência.  

  Encargos Financeiros (Despesas) – Representam os juros da operação, 

caracterizando-se como custo para o devedor e retorno para o credor. 

  Amortização – A amortização refere-se exclusivamente ao pagamento do 

principal devidos (capital emprestado), o qual é efetuado, geralmente, 

mediante parcelas periódicas ( mensais, trimestrais).  

  Saldo Devedor – Representa o valor do principal da dívida, em 

determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor a título de 

amortização.  

  Prestação – É composto pelo valor da amortização mais encargos 

financeiros devidos em determinado período de tempo. Assim sendo, dizemos 

que a prestação é igual a amortização mais encargos financeiros. Veja no 

(Anexo I) os tipos de prestações mais e menos usual no mercado  financeiro 

brasileiro. 

  Carência – Muitas operações de empréstimos e financiamentos prevêem 

um diferimento na data convencional dos pagamentos, e este diferimento é 

conhecido no mercado financeiro como carência. É importante acrescentar, 

ainda, que a carência significa postergação só do principal, não sendo 

incluídos necessariamente os juros. Os encargos financeiros podem, 

dependendo das condições contratuais estabelecidas, serem pagos ou não 

durante a carência. É mais comum o pagamento dos juros acontecerem 

durante o período da carência.  Na hipótese de se decidir pela carência dos 
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juros, os mesmos são capitalizados e pagos junto com a primeira parcela de 

amortização do principal ou distribuídos para as várias datas pactuadas de 

pagamento.   

                 Com o conhecimento até agora adquirido com os  cálculos de juros 

simples e compostos com o uso da calculadora HP 12C, o leitor será capaz de 

elaborar uma tabela de pagamentos ou tomar decisão sobre uma compra 

parcelada ou à vista. Visando ilustrar os principais sistemas de amortização 

normalmente adotados no mercado financeiro brasileiro, admitamos de uma 

maneira geral, um empréstimo com as seguintes características básicas: Valor 

do empréstimo - $ 12.000,00, prazo da operação 6 meses e a taxa de juros  

efetiva de 21% ao ano. 

3.2 Sistema de Amortização Constante – SAC 

               O Sistema de Amortização Constante (SAC), como o próprio nome 

indica, tem como característica básica o valor das amortizações do principal 

sempre iguais (ou constantes) em todo o prazo da operação. Para tanto o valor 

da amortização é facilmente obtido mediante a divisão do capital emprestado 

pelo número de prestações. Neste caso os juros, por incidirem sobre o saldo 

devedor, cujo montante decresce após o pagamento de cada amortização, 

assumem valores decrescentes nos períodos. Em decorrência do 

comportamento da amortização e dos juros, as prestações periódicas e 

sucessivas do SAC são decrescentes e em progressão aritmética.  

               Admitindo-se que o empréstimo de $ 12.000,00 sugerido acima, deva 

ser pago dentro de um prazo de 6 meses e em 6 prestações mensais. 

Desconsiderando inicialmente a existência de um prazo  de carência, pode-se 

elaborar a seguinte planilha para a operação do empréstimo.  
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Solução Metodológica:  

         Quadro 3.1 – SAC sem carência 

                PLANO DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC 

     N Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -           -           -    12.000,00 

     1      2.000,00    192,00   2.192,00           10.000,00 

     2      2.000,00    160,00   2.160,00          8.000,00 

     3      2.000,00    128,00   2.128,00      6.000,00 

     4      2.000,00      96,00   2.096,00      4.000,00 

     5      2.000,00      64,00    2.064,00      2.000,00 

     6      2.000,00      32,00   2.032,00             0,00 

 Total     12.672,00  

                 

               Conforme foi comentado, o SAC determina que a restituição do 

principal ou capital emprestado seja efetuada em parcelas iguais. Assim sendo, 

o valor de cada amortização devida mensalmente é calculada pela simples 

divisão entre o principal (R$ 12.000,00) e o número fixado de prestações (6 

prestações) ou seja, basta fazer: Amortização = 
                   

                
, que 

substituindo pelos dados do problema, obtém-se: Amortização = 
         

 
, 

ficando assim a amortização = $ R2.000,00. Veja que os pagamentos dos 

valores determinam, como é natural, decréscimos iguais e constantes no saldo 

devedor em cada um dos períodos, ocasionando ainda reduções nos valores 

dos juros e das prestações.  

               Para o cálculo dos juros trabalhou-se, como é mais comum nessas 

operações de crédito de médio e longo prazos, com a taxa equivalente 

composta. Assim para uma taxa nominal de 21% ao ano, conforme 

considerada no exemplo ilustrativo anterior, a taxa equivalente mensal atinge: 

Taxa Equivalente Mensal de 21% ao ano =           

                                                                   = 1,6012% ao mês 
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               Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor imediatamente anterior, 

apresentam valores aritméticos decrescentes, conforme são apurados na 

penúltima coluna do quadro 3.1. Para o final do primeiro mês, os encargos 

financeiros somam 12.000,00 x 1,60% = R$ 192,00; para o final do 2º mês: 

12.000,00 1,60% =  R$ 160,00; para o final do 3º mês: 8.000,00 1,60% =  R$ 

128,00; e assim por diante. 

               Somando-se para cada período, o valor da amortização do principal 

com os respectivos encargos financeiros, tem-se o valor da prestação mensal 

do financiamento. Assim sendo, para o primeiro mês a prestação atinge: $ 

2.000,00 + $ 192,00 = $ 2.192,00; para o 2º mês: R$ 10.000,00 + R$ 160,00 = 

$ 10.160,00; e assim sucessivamente.  

               Podemos observar, mais uma vez, que a diminuição de R$ 32,00 no 

valor dos juros em cada período, é explicada pelo fato de amortizações (fixas) 

reduzirem o saldo devedor da dívida (base de calculo dos juros) mensalmente 

em R$ 2.000,00. Esta diminuição provoca, em conseqüência, uma redução nos 

juros equivalente: 2.000,00 x 1,60% = R$ 32,00. 

3.2.1 Expressões de cálculo do SAC 

               Apresentamos a seguir as expressões genéricas de cálculo de cada 

parcela da planilha do sistema de amortização constante.  

  Amortização (Amort): Os valores são sempre iguais e obtidos por: 

    Amort = 
  

 
 , onde PV = principal (valor do financiamento) e n = número de 

prestações do financiamento. 

Logo, com efeito temos 
  

 
 = Amort1 = Amort2 = ... = Amortn 

PV = Amort1 + Amort2 + Amort3 + ... + Amortn . 

  Saldo Devedor (SD ): É decrescente em PA (progressão aritmética) pelo 

valor constante da amortização. Logo, a redução periódica do SD é: PV/n 

  Juros (J): Pela redução constante do saldo devedor, os juros diminuem 

linearmente ao longo do tempo, comportando-se como uma PA decrescente. O 
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valor periódico da redução é: (PV/n) x i, sendo i a taxa de juros. As expressões 

de cálculo dos juros para cada período são:  

  J1 = PV x i 

  J2 = (PV - 
  

 
) x i 

  J2 = (
         

 
) x i 

  J2 = 
  

 
           

  J3 = (PV - 
  

 
  

  

 
) x i 

  J3 = (PV - 
   

 
) x i 

  J3 = 
          

 
 x i 

 J3 = 
       

 
 x i 

J3   = 
  

  
            

e assim por diante. Generalizando podemos ter para um período t qualquer , a 

seguinte expressão: 

Jt = (PV - 
  

 
  

  

  
      

  

 
) x i 

Jt = (PV – 
       

 
) x i 

Jt =  
                 

 
  x i 

Jt =  
          

 
  x i 

Jt = 
  

 
              

               Se quiséssemos calcular o valor dos juros para o período t = 5 no 

exemplo ilustrativo anterior, teríamos: 

J5 = 
         

 
                  

J5 = $ 64,00 

  Prestação (PMT): É a soma da amortização com os juros, isto é: 



87 
 

    PMT = Amort + J 

   PMT = 
  

 
  +  

  

 
              

  PMT = 
  

  
                  

Para calcular o valor da 5ª prestação do exemplo ilustrativo, vamos obter: 

PMT5 = 
         

 
 x                    

PMT5 = 2.000,00 x               

PMT5 = 2.000,00 x           

PMT5 = 2.000,00 x 1,032 

PMT5 =  $ 2.064,00 

               As nomenclaturas acima podem ser vista nos (Apêndices A e B).  
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Na calculadora HP 12C 

Quadro 3.2 – Elaboração da Tabela SAC na Calculadora HP 12C 

Tecle     Visor               Comentários 

                         0,00 Limpa os registradores 

12.000,00        12.000,00 Introduz o valor empréstimo 

1                  1,00  

0,016            1,016 Introduz a taxa de juros 

10.000,00       2.192,00 Calcula o valor da 1ª prestação 

10.000,00         10.000,00 Introduz o valor do saldo devedor 

1                  1,00  

0,016           1,016 Introduz a taxa de juros na forma 

unitária 

8.000,00       2.160,00 Valor da 2ª parcela  

8.000,00           8.000,00 Introduz o saldo devedor 

1                  1,00  

0,016            0,016 Introduz a taxa unitária 

6.000,00       2.128,00 Valor da 3ª parcela 

6.000,00           6.000,00 Introduz o valor do saldo devedor 

1                  1,00  

0,016            0,016 Introduz a taxa unitária 

4.000,00       2.096,00 Valor da 4ª parcela 

4.000,00           4.000,00 Introduz o saldo devedor 

1                  1,00  

0,016          4.064,00      Introduz a taxa unitária 

2.000,00       2.064,00 Valor da 5ª prestação 

2.000,00           2.000,00 Introduz o saldo devedor 

1                  1,00  

0,016            1,016 Introduz a taxa unitária 

        2.032,00 6ª parcela 

2.032,00              0,00 Saldo devedor 
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Observação importante: O saldo devedor após o pagamento da última 

parcela tem que ser zero. O resíduo que aparece neste exemplo se deve 

exclusivamente ao problema de arredondamento.  

3.2.2 SAC com Carência 

                        Conforme foi comentado, a ilustração desenvolvida não previu 

a existência de carência para a amortização do empréstimo. Ao se supor uma 

carência de 120 dias ou 4 meses (contada a partir do final do primeiro mês), 

por exemplo, três situações podem ocorrer: 

  i) Os juros são pagos durante a carência; 

 ii) Os juros são capitalizados e pagos totalmente quando do vencimento da 1ª 

amortização; 

 iii) Os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor gerando um fluxo 

de amortizações de maior valor. 

               Os quadro 3.2, 3.3  e 3.4,apresentados a seguir ilustram bem as três 

situações: 

         Quadro 3.3 – SAC com carência (4 meses) e pagamentos de juros 

                PLANO DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC 

     N Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -       -          -    12.000,00 

     1         -     192,00         192,00    12.000,00 

     2         -     192,00         192,00    12.000,00 

     3         -     192,00         192,00    12.000.00 

     4         -     192,00         192,00    12.000,00 

     5      2.000,00     192,00       2.192,00    10.000,00 

     6      2.000,00     160,00       2.160,00      8.000,00 

     7     2.000,00     128,00       2.128,00      6.000,00 

       8     2.000,00      96,00       2.096,00      4.000,00 

       9     2.000,00      64.00       2.064,00      2.000,00 

      10     2.000,00      32,00       2.032,00             0,00 

   Total         13.44,00  
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Na HP 12C - SAC com carência (4 meses) e pagamentos de juros 

Quadro 3.4 – Tabela SAC com Carência 

   Tecle      Visor                     Comentários 

                              0,00 Limpa registradores 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1,60              192,00 Introduz a taxa de juros para obter o 1º 

juro 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor do empréstimo 

1,60              192,00 Taxa de juros e 2º juro 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1,60              192,00 Taxa e 3º juro 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1,60              192,00 Taxa e valor do 4º juro 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa unitário de juros 

          12.192,00    Saldo devedor corrigido 

10.000,00           2.192,00 Valor da 1ª prestação com amortização 

10.000,00             10.000,00 Introduz o saldo remanescente do 

Empréstimo 

1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa de juros 

          10.160,00 Saldo devedor corrigido 

8.000,00           2.160,00 Valor da 2ª prestação com amortização 

8.000,00               8.000,00 Introduz o saldo remanescente do 

Empréstimo 

1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            8.128,00 Saldo devedor atualizado 

6.000,00           2.128,00 Valor da 3ª parcela com amortização 

6.000,00               6.000,00 Introduz o saldo remanescente  
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1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            6.096,00 Saldo devedor atualizado 

4.000,00           2.096,00 Valor da 4ª parcela e amortização 

4.000,00               4.000,00 Introduz o saldo remanescente 

1          

0,016                1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            4.064,00 Saldo devedor atualizado 

2.000,00           2.064,00 Valor da 5ª prestação com amortização 

2.000,00               2.000,00 Introduz o saldo remanescente 

1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            2.032,00 Valor da 6ª prestação com amortização 

2.000,00                  0,00 Saldo final da operação 

 

         Quadro 3.5 – SAC com carência (4 meses) e capitalização dos juros 

pagos totalmente no vencimento da primeira amortização 

                PLANO DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC 

     N Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -           -           -    12.000,00 

     1                          12.192,00 

     2                        12.387,20 

     3                        12.585,26 

     4                        12.786,62 

     5      2.000,00     991,20       2.991,20    10.000,00 

     6      2.000,00     160,00       2.160,00      8.000,00 

     7      2.000,00     128,00       2.128,00      6.000,00 

       8      2.000,00       96,00       2.096,00      4.000,00 

       9      2.000,00       64,00       2.064,00      2.000,00 

      10      2.000,00       42,00       2.032,00             0,00 

 Total       13.471,20  
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Na calculadora HP 12 - SAC com carência (4 meses) e capitalização dos 

juros pagos totalmente no vencimento da primeira amortização 

Quadro 3.6 – Tabela SAC com Carência Na HP 12C 

   Tecle     Visor             Comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

12.000,00                12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1,60                 0,016 Introduz a taxa de juros 

5           12.991,21 Saldo devedor no final da carência 

10.000,00           2.991,21 Valor da 1ª prestação com 

amortização e pagamentos dos juros 

do período de carência 

10.000,00               10.000,00 Introduz o saldo remanescente do 

Empréstimo 

1                        1,00  

0,016                  1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            10.160,00 Saldo devedor atualizado 

8.000,00             2.160,00 Valor da 2ª prestação com 

amortização 

8.000,00                 8.000,00 Introduz o saldo remanescente 

1                        1,00  

0,016                  1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

              8.128,00 Saldo devedor atualizado 

6.000,00             2.128,00 Valor da 3ª prestação com 

amortização 

6.000,00                6.000,00 Introduz o saldo remanescente 

1                       1,00  

0,016                 1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

             6.096,00 Saldo devedor atualizado 

4.000,00            2.096,00 Valor da 4ª prestação com 

atualização 

4.000,00                4.000,00 Saldo devedor remanescente 
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1                       1,00  

0,016                 1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

             4.064,00 Saldo devedor atualizado 

2.000,00            2.064,00 Valor da 5ª prestação com 

amortização 

2.000,00               2.000,00 Saldo devedor remanescente 

1                      1,00  

0,016                1,016 Introduz a taxa unitária de juros 

            2.032,00 Valor da 6ª prestação com 

amortização 

2.000,00                  0,00 Saldo final da operação 

 

Quadro 3.7 – SAC com carência (4 meses) com juros capitalização e 

acrescidos ao saldo devedor 

                PLANO DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC 

     N Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -           -           -    12.000,00 

     1                          12.192,00 

     2                        12.387,20 

     3                        12.585,26 

     4                        12.786,62 

     5      2.131,10     204,58       2.335,68    10.655,52 

     6      2.131,10     170,48       2.301,58      8.524,42 

     7      2.131,10     136,39       2.267,49      6.393,32 

       8      2.131,10     102,29       2.233,39      4.262,21 

       9      2.131,11       68,19       2.199,30      2.131,10 

      10      2.131,11       34,09       2.165,20             0,00 

  Total       12.786,62       716,02     13.502,64             0,00 

 

 

Solução na  calculadora HP 12C   
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SAC com carência (4 meses) com juros capitalização e acrescidos ao 

saldo devedor. 

Quadro 3.8 – Tabela SAC com Carência na HP 12C 

Tecle      Visor               comentários 

                                0,00 Limpa os registradores 

12.000,00               12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

1,60                    1,60 Introduz a taxa de juros 

4           12.786,62 Saldo devedor atualizado 

1,016           12.991,20 Saldo atualizado 

10.655,52             2.335,68 Valor da 1ª prestação com 

amortização 

10.655,52               10.655,52 Introduz o saldo remanescente 

1,016           10.826,00 Saldo devedor atualizado 

8.524,32          2.301,68 Valor da 2ª prestação com 

amortização 

8.524,32                 8.524,32 Introduz o saldo devedor 

remanescente 

1,016             8.660,70 Saldo devedor atualizado 

6.393,32             2.267,32 Valor da 3ª parcela com amortização 

6.393,32                 6.393,32 Introduz o saldo remanescente 

1,016             6.495,51 Saldo devedor atualizado 

4.262,11             2.233,39 Valor da 4ª prestação com 

amortização 

4.262,11                 4.262,11 Introduz o saldo remanescente 

1,016             4.330,30 Saldo devedor atualizado 

2.131,11             2.199,31 Valor da 5ª prestação com 
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amortização 

2.131,11                 2.131,11 Saldo devedor remanescente 

1,016             2.165,20 Saldo devedor atualizado 

2.131,11          2.165,20 Valor da 6ª prestação com 

amortização 

2.165,20                   0,00 Saldo devedor da operação 

 

               O quadro 3.8 ilustra o plano de amortização da dívida na hipótese dos 

juros não serem pagos durante a carência. Neste caso, os encargos são 

capitalizados, segundo o critério de juros compostos, e devidos integralmente 

quando do vencimento da primeira parcela de amortização. Assim sendo, ao 

final do primeiro mês, o saldo devedor acrescido dos juros de 1,60% atinge R$ 

2.192,00, isto é R$ 2.000,00 x 1,016; ao final do segundo mês e de forma 

idêntica, são calculados os juros de 1,60% sobre o saldo devedor anterior de $ 

2.192,00 e acrescidos ao mesmo, gerando um novo saldo devedor atualizado 

de $ 12.387,07 correspondente a (12.192,00 x 1,60 = 12.387,07). Seguindo o 

mesmo raciocínio o saldo devedor do mês será: R$ 12.585,26 (R$12.387,07 x 

1,016 = R$ 12.585,26); para o quarto mês, R$ 12.786,62 (12.585,07 x 1,016 = 

R$ 12.786,62). 

               No quinto mês, o saldo devedor é novamente corrigido por 1,60%, 

atingindo o montante de R$ 12.991,20. No entanto, de acordo com as 

condições estabelecidas para o financiamento, neste mês inicia-se o 

pagamento das amortizações periódicas                    ( R$ 2.000,00/mês). 

Sendo liquidado também o montante capitalizado dos juros, o qual atinge $ 

991,20, ou seja: Saldo devedor capitalizado pelos juros durante a carência (5º 

mês), corresponde a R$ 12.991,20 menos o valor do financiamento que é $ 

12.000,00 obtém-se $ 991,20. A partir deste mês, o esquema de cálculo da 

planilha financeira é idêntico ao apresentado anteriormente, no quadro 3.3. 

              No quadro 3.8 prevê uma situação em que os juros não pagos durante 

a carência são capitalizados e distribuídos uniformemente no fluxo de 

amortização do financiamento a partir do 5º mês. De maneira contrária à 
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situação descrita no 3.8, onde os encargos financeiros totais da carência (juros 

mensais capitalizados durante a carência) não são pagos quando do 

vencimento da 1ª parcela de amortização. Estes valores são capitalizados e 

acrescidos ao principal, produzindo novas parcelas mensais de amortização.  

               É interessante notar, ainda, que nas três hipóteses de carência 

consideradas o valor total dos pagamentos mensais (prestações) diferem 

bastante. Na ilustração contida no quadro 3.3, o total das prestações atingem, 

$ 13.440,00,00; no quadro 3.4, este valor sobe para $ 13.471,20; e no quadro 

3.5, o total atinge 13.502,64. Na realidade, essas diferenças não estão 

efetivamente significando elevações no custo relativo da dívida. O que ocorre é 

um prazo maior na restituição do capital emprestado, fato que determina 

maiores valores absolutos de juros. Ao se calcular a taxa interna de retorno 

(que mede, com maior rigor o custo efetivo do empréstimo) para as três 

ilustrações sugeridas, chega-se, evidentemente a 21% ao ano ou 1,60% ao 

mês, o que indica que o custo da operação não é alterado, apesar dos 

encargos financeiros assumirem valores monetários diferentes ao longo do 

tempo.  

3.3 Sistema de Amortização Francês – SAF 

              Podemos dizer que o Sistema de Amortização Francês – SAF, 

amplamente adotado no mercado financeiro brasileiro, estipula, ao contrário do 

SAC, que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Assim 

sendo, equivalem, em outras palavras, ao modelo padrão de fluxos de caixa, 

conforme comentado anteriormente. Percebemos também, que os juros, por 

incidirem sobre o saldo devedor, são decrescentes, e as parcelas de 

amortização assumem valores crescentes.  

               No SAF os juros decrescem e as amortizações crescem ao longo do 

tempo. A soma dessas duas parcelas permanece sempre igual ao valor da 

prestação. Com intuito de melhor desenvolver a compreensão do sistema 

francês, considere o exemplo ilustrativo proposto no sistema SAC 

anteriormente estudado. O quadro 3.3.1, a seguir, identifica a planilha 

financeira deste sistema, a qual é mais bem elaborada partindo-se da última 

coluna para a primeira. Isto é, calcula-se inicialmente as prestações e, 
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posteriormente, para cada período, os juros e, por diferença, as parcelas de 

amortização e o respectivo saldo devedor. 

Quadro 3.9 - SAF Sem Carência 

                           PLANO DE AMORTIZAÇÃO FRANCÊS - SAF 

Períodos(Mensais)                Amortização      Juros Prestações Saldo Devedor 

               0           -             -           -         12.000,00 

               1     1.921,48          192,00    2.113,48         10.078,52 

               2     1.952,22          161,26    2.113,48              8.126,30 

               3     1.983,46          130,02    2.113,48           6.142,84 

               4     2.015,20            98,28    2.113,48           4.127,65 

               5     2.074,44            66,04    2.113,48           2.080,21 

               6      2.080,20            33,28    2.113,48                  0,00 

          Total   12.000,00          680,88  12.680,88                  0,00 

 

              As prestações mensais são determinadas pela aplicação da fórmula 

de valor presente do modelo padrão, conforme fórmula desenvolvida no               

(Apêndice B) deste trabalho, ou seja o valor da prestação é dada por            

PMT = 
  

 
           

 
  
  , que ao substituir os valores do exemplo ilustrativo na 

equação, tem-se: 

PMT =  
         

 
              

     
 
 

PMT = 
         

 
           

     
 
 

PMT = 
         

 
   

 

        

     
 

 

PMT = 
         

 
   

 
    

     
 

 

PMT = 
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PMT = 
         
        

     

 

PMT = 
         

        
 

PMT = $ 2.113,48 

               Os demais valores da planilha são mensurados de forma seqüencial 

em cada um dos períodos posteriores. Assim sendo para o primeiro mês, tem-

se:  

  Juros calculados sobre o saldo devedor imediatamente anterior: R$ 

12.000,00 1,60% = 192,00; 

  Amortização obtida pela diferença entre o valor da prestação e o dos juros 

acumulados para o referido período: R$ 2.113,48 - $ 192,00 = R$ 1.921,48. 

  Saldo devedor anterior no momento zero que corresponde a parcela de 

amortização do mês: R$ 12.000,00 - $ 1921,48 = R$ 10.078,52. 

Para o 2º mês os cálculos são os seguintes: 

  Juros 

    $ 10.078,52 x 1,60% = R$ 161,26 

  Amortização 

   $ 2.113,48 - $ 161,26 = R$ 1.952,22 

  Saldo Devedor 

   $ 10.078,52 - $ 1.952,22 = R$ 8.126,30 

e assim por diante. Informamos ainda que todas as expressões necessárias 

para cálculos do SAF, encontram-se demonstradas no Apêndice B deste 

trabalho.  

                Veja como fica a seguir este cálculo na calculadora HP 12C 
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Quadro 3.10 – Tabela SAF com Sem Carência na HP 12C 

        TECLE   VISOR              COMENTÁIOS 

                              0,00 Limpa os registradores da HP 

12.000,00             12.000,00 Introduz o valor a ser 

financiado 

6                 6,00 Introduz o número de 

prestações 

1,60                1,60 Introduz a  taxa de juros 

            2.113,48 Aparece no visor o valor das 

prestações 

1                   192,00   Aparece no visor o valor dos 

juros da 1ª prestação  

       

 

     1.921,48 Aparece no visor a parcela de 

amortização correspondente 

a 1ª prestação 

                   10.078,51 Aparece no visor o saldo 

devedor após o pagamento 

da 1ª prestação 

1                       161,26 Aparece os juros referente a 

2ª prestação 

           1.952,22 Aparece a amortização 

referente a 2ª prestação 

              8.126,30 Aparece o saldo devedor 

após o pagamento da 2ª 

prestação 

1                 130,02 Juros correspondente a 3ª 

prestação 

                                1.983,46 Amortização correspondente 

a 3ª prestação 

                               6.142,84      Saldo devedor após o 

pagamento da 3ª prestação  

                                  98,29  Juros correspondente a 4ª 
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prestação 

          2.015,19 Amortização referente a 4ª 

prestação 

              4.127,65        Saldo devedor após o 

pagamento da 4ª prestação 

1                      66,04 Juros correspondentes a 5ª 

parcela 

          2.047,44      Amortização correspondente 

a 5ª parcela 

                 2.080,21 Saldo devedor após o 

pagamento da 5ª parcela 

1           

 

          33,28     Juros correspondente a 6ª 

parcela 

            2.080,20 Amortização correspondente 

a 6ª parcela 

                      0,01 Saldo devedor após o 

pagamento da 6ª parcela. 

 

Observações importantes:  

   O saldo devedor após o pagamento da última parcela tem que ser zero. O 

resíduo que aparece neste exemplo se deve exclusivamente ao problema de 

arredondamento.  

   Os dados do problema podem ser introduzidos em qualquer ordem. 

3.3.1 SAF com Carência 

               Identicamente aos demais sistemas, no SAF podem verificar-se 

também períodos com carência, nos quais, ainda, os encargos financeiros 

podem ser pagos ou capitalizados. Os quadros 3.6 e 3.7 a seguir ilustram, 

respectivamente, para o exemplo considerado anteriormente, situações em 

que os juros são pagos durante a carência e capitalizados para posterior 

resgate , juntamente com as prestações. 
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Quadro 3.11 – SAF com Carência de 4 meses e Pagamentos dos juros  

Períodos (mensais) Prestações Amortizações     Juros  Saldo Devedor 

               0            12.000,00 

               1              192,00         192,00         12.000,00 

               2                  192,00       192,00          12.000,00  

               3               192,00       192,00          12.000,00 

               4              192,00       192,00          12.000,00 

               5     2.113,48       1.921,48         192,00              10.078,52      

               6     2.113,48       1.952,22       161,26            8.126,30       

               7     2.113,48       1.983,46       130,02            6.142,84 

               8     2.113,48       2.015,19         98,29            4.127,65 

               9     2.113,48       2.047,44         66,04            2.080,21 

              10     2.113,48       2.080,20         33,28                   0,00 

          Total   12.680,88      12.000,00       680,88                   0,00 

 

Quadro 3.12 – SAF com Carência de 4 meses e Capitalização dos juros  

e acrescidos ao saldo devedor 

     N Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -           -           -    12.000,00 

     1                          12.192,00 

     2                        12.387,20 

     3                        12.585,26 

     4                        12.786,62 

     5      2.131,10     204,58       2.335,68    10.655,52 

     6      2.131,10     170,48       2.301,58      8.524,42 

     7      2.131,10     136,39       2.267,49      6.393,32 

       8      2.131,10     102,29       2.233,39      4.262,21 

       9      2.131,11       68,19       2.199,30      2.131,10 

      10      2.131,11       34,09       2.165,20             0,00 

  Total       12.786,62       716,02     13.502,64             0,00 
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Quadro 3.13 - Elaboração da Tabela Price na HP 12C 

        TECLE   VISOR              COMENTÁIOS 

                              0,00 Limpa os registradores da HP 

12.000,00             12.000,00 Introduz o financiamento 

6                 6,00 Número de parcelas 

1,60                1,60 Introduz a  taxa de juros 

            2.113,48 Valor das prestações 

1                   192,00   Juro da 1ª prestação  

       

 

     1.921,48 Amortização da 1ª prestação 

                   10.078,51 Saldo devedor após o 

pagamento da 1ª prestação 

1                        161,26 Juro referente a 2ª prestação 

            1.952,22 Amortização da 2ª prestação 

               8.126,30 Saldo devedor após o 

pagamento da 2ª prestação 

1                  130,02 Juro da 3ª prestação 

                                 1.983,46 Amortização  da 3ª prestação 

                                6.142,84      Saldo devedor após o 

pagamento da 3ª prestação  

                                   98,29  Juros da 4ª prestação 

            2.015,19 Amortização da 4ª prestação 

                4.127,65        Saldo devedor após o 

pagamento da 4ª prestação 

1                        66,04 Juro da 5ª parcela 

            2.047,44      Amortização da 5ª parcela 

                2.080,21 Saldo devedor após o 

pagamento da 5ª parcela 

1           

 

         33,28     Juro da 6ª parcela 

            2.080,20 Amortização da 6ª parcela 

                       0,01 Saldo devedor após o 
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pagamento da 6ª parcela. 

 

               O Sistema Francês, com carência e pagamento dos juros no 

período, conforme ilustrado no quadro 3.6, segue basicamente o mesmo 

esquema anterior ( SAF sem carência ), diferenciando-se unicamente nas 

prestações dos quatro primeiros meses (carência). Nestes períodos estão 

previstos somente pagamentos de $ 192,00 referentes aos juros do principal 

não amortizados ($ 12.000,00 x 1,60%). Para os demais meses, o raciocínio é 

o idêntico ao formulado anteriormente., apurando-se prestações com valores 

constantes, juros decrescentes e amortizações crescentes.           

                No quadro 3.7 está prevista a capitalização dos juros durante o 

período de carência de quatro meses. Somando-se este montante ao saldo 

devedor tem-se um novo valor final do quarto mês que é de $ $12.786,62, o 

qual serve de base para o cálculo das prestações com vencimento a partir do 

5º mês: 

  Saldo Devedor do 4º mês que serve de base para o cálculo das prestações 

após o período de carência: R$ 12.000,00 x (1,016)4 = R$ 12.786,62                                                    

  Prestação (PMT) mensal a ser paga a partir do 5º mês: 

   PMT = 
  

 
           

 
  
  , que ao substituir os valores do exemplo ilustrativo na 

equação, tem-se: 

PMT =  
         

 
              

     
 
 

PMT = 
         

 
           

     
 
 

PMT = 
         

 
   

 

        

     
 

 

PMT = 
         

 
   

 
    

     
 

 

PMT = 
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PMT = 
         
        

     

 

PMT = 
         

        
 

PMT = R$ 2.113,48 

               Para o preenchimento da planilha financeira a partir do final do 

período de carência é análogo ao proposto anteriormente.  

3.4 Tabela Price 

               O Sistema Price(*) de Amortização ou Tabela price representa uma 

variante do sistema Francês. Na verdade, o sistema Francês, desenvolvido 

originalmente pelo Inglês Richard Price, que assumiu esta denominação pelo 

seu uso amplamente generalizado na França no século XIX. 

 3.5 Sistema de Amortização Misto (SAM) 

              O Sistema de Amortização Misto (SAM) foi desenvolvido originalmente 

para as operações de financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação. 

Representas basicamente a média aritmética entre o  sistema Francês (SAF) 

ou Price e o sistema de amortização Constante (SAC), daí explicando-se a sua 

denominação. Para cada um dos valores de seu plano de pagamentos, deve-

se somar aqueles obtidos pelo SAC  com os do SAF e dividir o resultado por 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(*) Maiores detalhes sobre a origem do Sistema Price poderão ser obtidos  em: VIEIRA, J. 

Matemática Financeira. 2. Ed. São Paulo: Atlas, p. 188.  
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Os quadros 3.9 e 3.10 apresentados anteriormente ilustram o plano de 

amortização do exemplo ilustrativo geral por meio do SAC e SAF, 

respectivamente. Ao se adotar o sistema misto de amortização para o 

empréstimo contraído tem-se, para o primeiro período(mês), os seguintes 

valores: 

PMTSAM  = 
                 

 
 

PMTSAM = 
        

 
 

PMTSAM = $ 2.152,74 

JurosSAM = 
             

 
 

JurosSAM = 
      

 
 

JurosSAM = $ 192,00 

AmortSAM = 
                 

 
 

AmortSAM = 
        

 
 

AmortSAM = R$ 1.960,74 

               Para os demais meses segue-se o mesmo raciocínio. A planilha 

financeira do sistema misto, elaborada por meio do SAC (Quadro 3.1) e SAF 

(Quadro 3.3.1), encontra-se demonstrada no Quadro 3.8. 

Quadro 3.14 – SAM sem carência 

                   PLANO DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAM 

Períodos Amortização    Juros Prestação  Sado Devedor 

     0         -           -           -    12.000,00 

     1     1.960,74    192,00     2.152,74    10.039,26 

     2     1.976,11    160,63     2.136,74     8.063,15 

     3     1.991,73    129,01     2.120,74     6.071,42 

     4      2.007,60     97,14     2.104,74     4.063,82 

     5      2.023,72     65,02     2.088,74     2.040,10 
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     6      2.040,10     32,64     2.072,74            0,00 

 Total    12.000,00   676,44     12.676,44            - 

                

3.6 Comparações entre SAC, SAF e SAM 

                Uma avaliação comparativa dos três sistemas de amortização 

estudados (SAC, SAF e SAM) é desenvolvida a partir do exemplo ilustrativo 

que serviu de base para os três sistemas. Informamos que os valores 

correspondentes a cada um dos planos de pagamentos estão transcritos, 

conforme foram calculados anteriormente, no Quadro 3.9. 

               A partir das planilhas financeiras expostas no Quadro 3.9, observa-se 

que as prestações do SAC decrescem linearmente à razão de $ 32,00 por mês. 

Este valor constante representa, conforme foi discutido anteriormente, os juros 

de 1,60% aplicados sobre o valor da amortização mensal ($ 2.000,00). No SAF, 

as prestações são sempre iguais, atingindo $ 2.113,48 a cada período. 

Podemos mostrar graficamente na Figura 3.1, o comportamento das 

prestações para os critérios de amortizações consideradas neste trabalho.  

 

 

Figura 3.1 

               Optando-se pelo SAC, o mutuário começa a pagar valores 

(prestações) maiores que no SAF. Este comportamento se mantém até o 
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momento em que as duas retas descritas na figura 3.1 se cruzam, indicando o 

momento da reversão.Veja que o momento em que as retas se cruzam indica 

valores iguais para as prestações. Calculando-se analiticamente este ponto de 

intersecção, conforme demonstrado a seguir, verifica-se que as prestações se 

igualam por volta da 3ª prestação. A partir daí, as prestações pelo SAF tornam-

se maiores que as determinadas pelos demais sistemas de amortização.   
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3.6.1 Ponto de Igualdade das Prestações 

               Considerando a forma de cálculo das prestações utilizadas 

anteriormente nos demais sistemas de amortização, por conseguinte temos: 

PMTSAC = 
  

 
               

PMTSAC = 
         

 
                    

PMTSAF = $ 2.113,48 

Igualando-se, com efeito vamos obter: 

          

 
                    = 2.113,48 

2.000,00                     = 2.113,48 

2.000,00                    = 2.113,48 

2.000,00 x                   = 2.113,48 

2.000,00 + 224,00 – 32t = 2.113,48 

2224,00 – 2113,48 = 32t 

110,52 = 32t 

t = 
      

  
 

t = 3,45 

             Este valor pode ser confirmado no Quadro 3.9 para as prestações 

calculadas. No 3º mês, a prestação (PMT) pelo SAC de R$ 2.128,00 é superior 

ao valor constante de R$ 2.113,48 determinado pelo SAF, situando-se 

ligeiramente abaixo do 4ª mês. Logo a intersecção se verifica entre estes dois 

períodos, verificando-se uma igualdade das prestações exatamente no mês t = 

3,45 que corresponde exatamente a 3 meses, 13 dias e 12 horas, mais 

precisamente.  

             De forma análoga, aplica-se a mesma análise para a amortização e 

juros. As parcelas de juros apurados para os três sistemas são definidas, 
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evidentemente, com base no comportamento dos respectivos saldos 

devedores. O total dos juros calculados no SAF é bastante superior ao SAC, 

ficando os valores do SAM numa posição intermediária.  

               Por se tratar de uma média do SAC e do SAF, o sistema misto 

dispensa maiores comentários. As prestações do SAM decrescem linearmente 

(PA decrescente), sendo a razão igual à metade da razão do SAC. Ainda no 

Quadro 3.9, verifica-se que as prestações do SAC apresenta razão igual $ 

32,00 exatamente o dobro da razão apurada no SAM de $ 16,00. 

               A prestação inicial no SAM é menor que a do SAC, porém maior que 

a do SAF. O inverso ocorre com a última prestação. Este comportamento das 

prestações encontra-se graficamente ilustrado na figura 3.1. É importante ser 

acrescentado, ainda, que o SAM, diante de suas características de formação, é 

um plano de amortização financeiramente equivalente ao SAC e ao SAF. Desta 

forma ao se descontar as prestações do SAM à taxa de juros i, o valor presente 

encontrado é exatamente igual ao financiamento (principal).   

3.7 Sistema de Amortização Americano – SAA 

               O Sistema de Amortização Americano (SAA) estipula que a devolução 

do capital emprestado seja efetuada ao final do período contratado da 

operação e de uma só vez. Não se prevê, de acordo com esta característica 

básica do SAA, amortizações intermediárias durante o período do empréstimo. 

Somente os juros são pagos periodicamente. Admitindo-se o exemplo 

ilustrativo  para os demais sistemas, vejamos como fica os $ 12.000,00 para 

serem amortizados pelo SAA mediante uma única parcela ao final de 6 meses. 

Os juros são pagos mensalmente à taxa efetiva de 1,60%. O Quadro 3.10, a 

seguir ilustra a planilha financeira dessa operação.  
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Quadro 3.15 -  SAA Com Pagamento Periódicos dos Juros 

Períodos(Mensais) Saldo Devedor Amortizações   Juros Prestações 

                0     12.000,00           -          - 

                1     12.000,00                 192,00          192,00 

                2     12.000,00            192,00          192,00 

                3     12.000,00      192,00          192,00 

                4     12.000,00      192,00          192,00 

                5     12.  

000,00 

      192,00          192,00 

                6     12.000,00    12.000,00     192,00     12.192,00 

  TOTAL             -    12.000,00  1.152,00     13.152,00 

 

Quadro 3.16 – Elaboração da Tabela Price na Calculadora HP 12C 

Tecle         Visor               Comentários 

                               0,00 Limpa os registradores 

12.000,00              12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

0,016               192,00 Valor dos juros do 1º período 

12.000,00              12.000,00 Valor do Empréstimo 

0,016               192,00 Valor dos juros do 2º período 

12.000,00              12.000,00 Valor do Empréstimo 

0,16               192,00 Valor dos juros do 3º período 

12.000,00              12.000,00 Valor do Empréstimo 

0,16               192,00 Valor dos juros do 4º período 

12.000,00              12.000,00 Valor do Empréstimo 

0,016               192,00 Valor dos juros do 5º período 

12.000,00              12.000,00  Valor do Empréstimo 

1                       1,00  

0,016                 1,016 Introduz a taxa de juros da operação 

           12.192,00 Liquidação do Empréstimo acrescido 

dos juros do 6º período 
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3.7.1 Fundo de Amortização 

               Juntamente com o SAA, costuma ser constituído pelo mutuário um 

Fundo de Amortização no qual vão sendo acumuladas poupanças periódicas 

durante o prazo do empréstimo. O objetivo deste fundo é que o seu montante, 

ao final do prazo n, seja igual ao valor da dívida. Estes depósitos são 

remunerados por meio de uma taxa periódica de juros.  

               No exemplo ilustrativo considerado acima, admita  que o tomador do 

empréstimo construa um fundo de amortização no qual deve depositar certa  

quantia mensalmente durante todo o prazo do empréstimo. Os depósitos 

periódicos são remunerados pela instituição financeira à taxa de 4% ao mês. 

Lembrando que o valor de cada depósito deve produzir um montante ao final 

dos 6 meses igual ao valor devido da dívida, ou seja, com o seguinte fluxo de 

caixa podemos visualizar melhor a situação. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 

                 Conforme estudado anteriormente, sabemos que  

PMT = 
  

 
           

 
  
 , que substituindo os dados na referida fórmula, vamos ter: 

PMT = 
         

 
             

    
 
 

PMT = 
         

 
           

    
 
 

PMT = 
         

 
   

 
        
    

 

 

PMT PMT PMT PMT PMT PMT 

MENSAL 

PV = $ 12.000,00 Pagamento do principal 

Depósitos mensais 
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PMT = 
         

 

        
        

    
 

 

PMT = 
         
        

    

 

PMT =  
         

        
 

PMT = R$ 2.289,14 

Quadro 3.17 – Elaboração da Tabela SAA Na calculadora HP 12C 

     Tecle         Visor             Comentários 

                                      0,00 Limpa os registradores 

12.000,00                - 12.000,00 Introduz o valor do Empréstimo 

4                     4,00 Introduz a taxa de juros 

6                     6,00 Introduz o números de pereíodos 

                 2.289,14 Valor de cada depósito  a ser 

efetuado 
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Capítulo IV 

Fluxo de Caixa, Cálculo do Valor Presente Líquido (NPV) e Taxa Interna 

de Retorno (IRR)  

4.1 FLUXO DE CAIXA 

               O primeiro passo para a adequada compreensão de operações 

complexas é o fluxo de caixa, pois torna a operação mais clara, facilita o 

raciocínio e auxilia na obtenção dos resultados. O fluxo de caixa é composto 

dos recursos financeiros recebidos e pagos ao longo do prazo da operação. 

Dizemos que o fluxo de caixa responde à pergunta: Quando os pagamentos e 

recebimentos serão efetuados e quais seus valores?  

               O gráfico do fluxo de caixa é composto dos seguintes elementos: 

  Prazo, duração, período, termo, tempo ou horizonte financeiro: O horizonte 

financeiro é representado graficamente por uma reta, que simboliza a linha do 

tempo e cobre todo período analisado, durante o qual são efetuados os 

encaixes e desencaixes da operação. O horizonte financeiro pode ser 

expresso em dias, meses, bimestres, trimestres etc. Obviamente, não se pode 

trabalhar com mais de uma unidade de tempo. Deste modo, quando se coloca 

em um mesmo fluxo de caixa mais de uma operação, deve-se optar por uma 

única unidade de tempo para ambas.  

  Desencaixes, desembolsos, pagamentos, ou saídas de dinheiro: As saídas 

de dinheiro são representadas graficamente por setas para baixo e significam 

empréstimos concedidos, pagamentos de parcelas, juros passivos, despesas 

de contratos, comissões passivas etc. 

  Encaixes, embolsos, recebimentos ou entradas de dinheiro: As entradas de 

dinheiro são representadas graficamente por setas para cima e significam 

captações, recebimentos de parcelas, juros ativos, receitas de contratos, 

comissões ativas etc.  

  Diagrama do fluxo de caixa: O diagrama do fluxo de caixa pode ser 

montado do modo abaixo 
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Figura 1 

Fluxo de caixa regular 

               No diagrama acima, as entradas de 1 a n estão representadas pela 

letra Ei, a única saída está representada pela letra S, e as setas de 1 a n pela 

ki  

4.1.1 FLUXO DE CAIXA IRREGULAR 

                           Para um fluxo de caixa irregular (não uniforme) consiste em 

uma seqüência de entradas e saídas de caixa de intensidades, sinais e 

periodicidades diferentes. Em um fluxo de caixa irregular, não se consegue 

trabalhar direta e facilmente com as cinco funções financeiras básicas (PV, 

FV, PMT, i e n), portanto um dos papéis do fluxo de caixa é permitir a 

visualização do investimento e servir de base para a decisão de investir ou 

não em determinado projeto. Veja figura ilustrando um fluxo de caixa irregular 

E2 

E1 E3 

En 

. . . 
K1 K2 K3 Kn 

S 
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                                              Figura 2 

4.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

               A técnica do valor presente líquido é baseada no conceito da 

equivalência de capitais e tem dois objetivos principais: 

a) Apurar o resultado financeiro – Para se apurar o resultado financeiro de 

um fluxo de caixa, atualizado e/ou capitalizado para determinada data focal, 

com base em uma dada taxa de juro, basta: 

  Elaborar o fluxo de caixa; 

  Definir a taxa de juro que será utilizada na atualização e/ou capitalização 

dos encaixes; 

  Definir a taxa de juro que será utilizada na atualização e/ou capitalização 

dos desencaixes; 

  Definir a data focal, para a qual serão atualizados e/ou capitalizados os 

encaixes e desencaixes; 

  Atualizar e/ou capitalizar os encaixes e desencaixes para a data focal; 

  Somar os encaixes e desencaixes convertidos para a data focal, 

respeitando a convenção que diz que encaixe é um valor positivo e 

desencaixe é um valor negativo; 

  Apurar o resultado: 

     Haverá lucro, quando a soma dos encaixes for maior do que a dos 

desencaixes; 
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         Haverá prejuízo, quando a soma dos desencaixes for maior do que a 

dos encaixes; 

         Ocorrerá ponto de equilíbrio, quando a soma dos encaixes for igual a 

soma dos desencaixes. 

    Analisar o resultado: Recomenda-se cuidado na interpretação do resultado, 

devendo-se levar em consideração a configuração do fluxo de caixa, as taxas 

de juro utilizadas, a data focal escolhida e aspectos extrínsecos à(s) 

operação(ões), como, por exemplo, a conjuntura e tendências do mercado 

financeiro.  

b) Comparar a IRR desejada com a IRR da operação 

               Para se comparar a taxa de retorno desejada com a taxa de retorno 

da operação, deve: 

  Elaborar o fluxo de caixa; 

  Definir a taxa de retorno desejada; 

  Definir a data focal; 

  Atualizar e/ou capitalizar os encaixes e desencaixes para a data focal; 

             O valor presente líquido (NPV) pode ser encontrado pelo seguinte 

equação matemática: 

NPV = E1(1 + i)-n+ E2(1 + i)-n + ...+ Ek(1 + i)-n + D1(1 + i)-p + D2(1 + i)-p + ... +     

Dk(1 + i)-p, onde Ek são  os encaixes e Dk são os desencaixes. 

Exemplo 1 – Um empréstimo de R$ 20.000,00 será liquidado em 3 prestações 

mensais e sucessivas de R$ 10.000,00, R$ 8.000,00 e R$ 5.000,00. 

Considerando uma taxa de 4% ao mês, calcular o valor presente líquido. 

Solução algébrica:  

NPV = 
         

         
 + 

        

         
 + 

        

         
  - 20.000,00 

NPV = 
          

       
  

        

       
 + 

        

       
 - 20.000,00 
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NPV = 
         

    
  + 

        

      
  + 

        

      
  - 20.000,00 

NPV = 9.615,38 + 7.396,45(*) + 4.444,98 – 20.000,00 

NPV = R$ 1.456,81 

Quadro 4.1 – Cálculo do Valor Presente Líquido Na HP 12C: 

   TECLE        VISOR             SIGNIFICADO 

                                0,00 Limpa registradores 

20.000                    20.000,00 Valor do empréstimo 

10.000,00               10.000,00 Valor da 1ª prestação 

 8.000,00                 8.000,00 Valor da 2ª prestação 

 5.000,00                 5.000,00 Valor da 3ª prestação 

 3                   3,00 Prazo da operação 

4                   4,00 Taxa mensal de juros 

                  1.456,81 Juros no momento zero 

 

             O que significa o valor presente líquido? Após o pagamento das três 

parcelas, a taxa de 4% ao mês, é de R$ 21.456,81, isto é 1.456,81 + 

20.000,00. No entanto, se quisermos obter somente o valor presente, em vez 

do valor presente líquido, basta fazer o fluxo inicial igual a zero. Vamos 

comprovar isso, aproveitando os dados já contidos na  calculadora. 

Quadro 4.2 – Valor Presente Líquido Na HP 12C aproveitando os 

Registros 

  TECLE        VISOR            SIGNIFICADO 

0       0              0,00   Introduz zero no registrador 

              21.456,81 Valor presente dos 3 

pagamentos 
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Exemplo 2 – Um financiamento de um veículo 0 km da marca Corola em 18 

prestações mensais e iguais de R$ 3.000,00 e mais (3 prestações semestrais 

ou prestação-balão) de R$ 12.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00. Calcular o 

valor financiado, sabendo-se que a taxa cobrada pelo financiamento é 3,0% 

ao mês já incluído o Imposto sobre Operações de Crédito – IOF ou IOC. 

Solução algébrica: 

NPV = 
       

       
  

        

       
  

        

       
  

        

       
  

        

       
  

         

       
  

        

       
 

 
        

       
  

        

       
  

        

        
  

        

        
   

         

        
  

        

        
   

        

        
   

        

        
 

 
        

        
   

        

        
  

         

        
   

NPV = 2.912,62 + 2.827,79 + 2.745,42 + 2.665,46 + 2.587,83 + 12.562,26 + 

2.439,27 + 2.368,23 + 2.299,25 + 2.232,28 + 2.167,26 + 9.117,93(*) + 2.042,85 

+ 1.983,35 + 1.925,58(**) + 1.869,50 + 1.815,05 + 6.461,34 

NPV = R$ 63.023,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) arredondamento com erro de 0,001 para menor 

(**) arredondamento com erro de 0,001 para menor 
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Quadro 4.3 – Cálculo do Valor Presente Líquido Na HP 12C 

  TECLE       Visor          SIGNIFICADO 

                           0,00 Limpa registradores 

0                       0,00 Fluxo inicial 

3.000               3.000,00 Valor dos fluxos do 1º grupo 

5                      5,00 Número de fluxo iguais 

15.000             15.000,00  Prestação balão 

3.000               3.000,00       Valor dos fluxos do 2º grupo 

5                      5,00   Números de fluxos iguais 

11.000             11.000,00 Prestação  balão 

3.000               3.000,00 Valor dos fluxos do 3º grupo 

5                      5,00 Números de fluxos iguais 

9.000               9.000,00 Prestação balão 

3                  3,00  Taxa mensal 

              63.023,31 Valor financiado 

 

              Percebe-se claramente que com o uso da HP 12C o cálculo é feito 

com mais rapidez e segurança, além da economia de tempo e espaço.  

Exemplo  3  - Um vendedor vende um carro novo por R$ 18.000,00. Ele 

também oferece para vender o mesmo carro em pagamentos de R$ 375,00 

por mês durante cinco anos. Qual a taxa de juro mensal cobrada pelo 

vendedor?  

               Para resolver esse problema você necessitará da fórmula para o 

valor  presente A de uma anuidade formada por n pagamentos   iguais de 

tamanho R com uma taxa de juros i por período de tempo:                               

A = 
 

 
              

Substituindo i por x, mostre que: 48x        –          + 1 = 0. (James 

Stwart, 6ª edição, p. 318, exercício 41) 

Solução algébrica 
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18000 = 
   

 
               

18000i = 375 - 375         multiplicando a equação por:         , com 

efeito fica: 

18000i        = 375        – 1 

18000i       - 375         + 1 = 0, de forma que já se encontra a equação 

da questão que se quer demonstrar. Agora aplicando o método de Newton 

pode-se chegar na solução mais rapidamente.  

Quadro 4.4 – Cálculo da Taxa Interna de Retorno Na HP 12C.  

         TECLE        VISOR             SIGNIFICADO 

                                0,00 Limpa Registradores 

375                      - 375,00 Introduz o valor da 1ª prestação 

18000             18.000,00  Introduz o valor do financiamento 

60                   60,00 Introduz o prazo do 

financiamento 

                  0,7629 Aparece no visor a taxa unitária 

ao mês que se procura. 

 

4.3 TAXA INTERNA DE RETORNO (IRR) 

               As operações podem ser calculadas e seus resultados podem ser 

testados de diferentes maneiras. A técnica da taxa de retorno constitui-se em 

um poderoso instrumento de cálculo, avaliação e teste de operações 

financeiras. A IRR é especialmente indicada para operações com fluxos de 

caixa mais extensos e/ou irregulares. Podemos dizer ainda que a taxa interna 

de retorno é operacionalizada e obtida com base no conceito da equivalência 

de capitais e na metodologia do NPV. A IRR é a taxa que torna a soma dos 

encaixes igual a soma dos desencaixes, em uma data focal qualquer. Para se 

calcular a taxa de retorno, basta: 

  Montar o fluxo de caixa; 
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  Assumir uma taxa de juro, que possa ser a taxa de retorno da operação; 

  Definir a data focal; 

  Atualizar e/ou capitalizar todos os valores do fluxo de caixa para a data 

focal; 

  Somar os encaixes e desencaixes; 

  Apurar os resultados: 

     Nas aplicações: O resultado indica que a taxa de retorno é maior do que a 

taxa de juro utilizada nos cálculos; o resultado negativo indica que é menor, e 

o resultado nulo indica que é igual; 

      Nas captações: Ocorre o inverso do item anterior. 

  Obter, mediante sucessivas tentativas, dois NPVs bem próximo de zero, um 

positivo e outro negativo; 

  Obter a IRR mediante a interpolação linear dos resultados positivo e 

negativo e de suas respectivas taxas de juro; 

  Testar a IRR encontrada por intermédio do NPV; 

  Analisar o resultado: Recomenda-se cuidado na interpretação do resultado, 

devendo-se levar em consideração as características do fluxo de caixa para o 

banco ou empresa, os aspectos extrínsecos à(s) operação(ões)  e as 

especificidades da técnica IRR.  

Exemplo 1 – Determinar a taxa interna de retorno correspondente a um 

empréstimo de R$ 10.000,00 a ser liquidado em três  pagamentos mensais de 

R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 4.000,00. O fluxo de caixa correspondente a 

essa operação é tomado como referência o doador de recursos. 

Solução algébrica do problema implica resolver a seguinte equação 

matemática: 

10.000 = 
        

      
  

        

      
  

        

      
, em que  i  é denominado taxa interna de 

retorno, ou seja o fluxo de caixa representado pelos pagamentos de R$ 

3.000,00, R$ 4.000,00 e R$ 4.000,00, descontados a taxa de i, é igual a R$ 
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10.000,00. Já a solução desta equação somente pode ser obtida por um 

processo interativo, ou seja, por tentativa e erro, mas pode-se utilizar a função 

      (Internal Rate Return) da HP 12C para até 20 grupos de fluxos de caixa 

diferentes, cada grupo com até 99 fluxos iguais, que será bem mais prática a 

solução. 

 Quadro 4.5 – Cálculo da Taxa Interna de Retorno Na HP 12C 

  TECLE   VISOR              SIGNIFICADO 

                               0,00    Limpa registradores 

10.000             
(*) 10.000,00 Introduz o valor do 

empréstimo 

3.000        
(**) 3.000,00 Introduz a 1ª prestação 

4.000         4.000,00 Introduz a 2ª prestação 

4.000         4.000,00 Introduz a 3ª prestação 

                 4,70 Taxa interna de retorno 

mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      

( * )    Significa fluxo de caixa no momento zero ou fluxo de caixa inicial 

( **)  Significa fluxo de caixa de ordem j, sendo j = 1, 2, 3, ..., n 
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Exemplo 2 – Uma empresa negociou com um banco um capital de giro de R$ 

50.000,0, com um prazo de 120 dias e pagamentos parcelado. Com base em 

seu fluxo de caixa, a empresa propôs pagar uma parcela de R$ 25.000,00 

com 30 dias, outra de R$ 10.000,00 com 65 dias, e uma parcela final de 

17.000,00 com 120 dias. Calcular a taxa interna de retorno anual da 

operação.  

Solução Metodológica: A solução algébrica é quase impossível, visto o fluxo 

irregular de caixa, sendo portanto a solução viável somente para o cálculo da 

taxa diária  exigindo dessa forma a solução de uma equação de centésimo 

vigésimo grau, que ficaria da seguinte forma: 

50.000 =
         

      
  

 

      
    

 

       
 + 

         

       
    

 

       
  

 

       
  

         

        
 

 
 

       
   

 

        
  

         

        
  .  

Notadamente não é fácil solucionar esta equação nem mesmo por 

tentativa.  

Solução na HP 12C, é surpreendente a solução, pois em fração de um 

minuto o cálculo poderá ser obtido, vejamos no quadro a seguir: 

Quadro 4.6 – Cálculo da Taxa Interna de Retorno na HP 12C 

   TECLE       VISOR                SIGNIFICADO 

                             0,00 Lima os registradores 

50.000                - 50.000,00 Introduz o valor do capital 

de giro 

0                       0,00 Valor do fluxo do 1º grupo 

29                    41,00 Número de vezes que o 

valor aparece 

25.000             25.000,00 Valor do fluxo do 2º grupo 

0                       0,00 Valor dos fluxos do 3º 

grupo 

34                    34,00 Número de vezes que este 

valor se repete 
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10.000             10.000,00 Valor do fluxo do 4º grupo 

0                       0,00 Valor dos fluxos do 5º 

grupo 

54                    54,00 Número de vezes que este 

valor se repete 

17.000             17.000,00 Valor do 6º fluxo 

                       0,06 TIR diária de juros em % 

100     1                1,006 TIR unitária  diária 

360      1              0,2398 TIR  unitária anual de juros 

100             23,98% TIR anual em (%)  

100             0,2398 TIR unitária anual 

1             1,2398  

12          1          0,018074 TIR unitária mensal de juros 

100           1,8074% Taxa Interna de 

Retorno(IRR) em (%) mensal 
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Considerações Finais 

 

               Algumas características desta proposta são importantes no ensino de 

Matemática Financeira. A familiarização dos alunos com as diversas funções 

da calculadora HP 12C em diferentes exercícios facilita traçar estratégias para 

o estudo de assuntos mais complexos. Face isto buscamos a todo instante   

sistematizar os tópicos para proporcionar ao leitor uma aprendizagem mais 

significativa.  

              Acredito que este trabalho possa ser aprimorado por outros estudiosos 

da área de finanças. No entanto as primeiras referências para a elaboração 

desta dissertação, além das experiências profissionais como bancário, aluno e 

professor, foram livros didáticos e o contato com colegas apaixonados por 

Matemática Financeira como o bancário e autor de livro Erivam Lima. Por isso 

pude pensar, refletir e aprender para que este trabalho pudesse ficar bem 

aprimorado.  

               Durante o desenvolvimento deste trabalho, procurei sempre destacar 

junto aos meus alunos a importância de aspectos relevantes para a vida 

prática, pois a ordenação e a repetição dos elementos fundamentais facilitam o 

aprofundamento nesse conhecimento de extrema importância, proporcionando 

momentos prazerosos e incentivadores para uma nova aprendizagem.  

                             Apresentamos nos exercícios contidos nesta dissertação uma 

solução metodológica e uma  com o uso da HP 12C para servir de motivação e 

curiosidade para o leitor. No entanto, a dissertação se diferencia da maioria da 

prática vigente, no sentido de se experimentar uma mudança com o uso de 

uma calculadora de extrema importância, pois além de motivadora é mais 

precisa quando da abordagem na resolução de problemas  e na sua 

sistematização.  

                          Tivemos o cuidado de selecionar uma bibliografia voltada para o tema 

proposto, vista a importância de estudos deste tipo se revelar como uma 

grande proposta de ensino/aprendizagem para alunos, professores e para 

profissionais da área financeira. Não descartamos também a possibilidade de 

uma reflexão  dos consumidores em geral na hora de adquirir ou escolher o 

que é melhor para ele do ponto de vista econômico financeiro ao comprar à 

vista ou à prazo. 
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                              Este trabalho tem por finalidade introduzir o leitor ao uso da 

calculadora HP 12C e estudar sua utilização e suas vantagens em operações 

do mercado financeiro. Com o advento da calculadora financeira, 

principalmente da HP 12C, deu forte início ao estudo e prática de operações do 

cotidiano, devido às facilidades introduzidas, pois dispensou o manuseio 

cansativo das antigas e restritas tabelas financeiras, além de  facilitar e conferir 

a  precisão em cálculos de operações. A calculadora HP 12C proporciona a 

maciça maioria dos profissionais do mercado financeiro e dos estudantes, 

facilidades práticas para decisões imediatas de negócios à vista ou à prazo, 

devido à sua concepção, funções financeiras específicas e operacionais. 

Assim, este trabalho foi elaborado com o intuito de ser acessível aos mais 

diversos tipos de leitores.  

                               A experiência de muitos anos como executivo em banco, com a 

utilização da calculadora HP 12C nas áreas de negócios, financiamentos, 

engenharia de produtos, consultorias e treinamentos prestados aos colegas da 

própria instituição, mesclados com o exercício do magistério superior, 

possibilitou a elaboração deste trabalho de modo a atender as dificuldades e 

necessidades dos profissionais do mercado financeiro, investidores, 

professores e estudantes em todos os níveis de ensino.  

                             Finalmente vale ressaltar que a  proposta desta dissertação, não é 

um trabalho acabado e nem uma solução para todos os problemas da 

Matemática Financeira. Considero como um trabalho de esclarecimento para 

profissionais do mercado financeiro, investidores, professores e estudantes, 

com a perspectiva de contribuir e motivar o leitor a experimentar em seu 

cotidiano, a aprimorar suas práticas, a evoluir, a tentar sempre uma reflexão 

mais adequada, conforme suas necessidades e realidade de consumo, 

primando por um diagnóstico antecipado de suas aquisições com o uso da 

calculadora HP 12C. Espero poder dar continuidade a uma pesquisa mais 

aprofundada utilizando a referida calculadora para efetuar na prática  

Regressão Linear e operações de mercado financeiro com funções 

transcendentes.  
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APÊNDICE A 

 

Nomenclatura básica 

 

C = Capital 

M = Montante 

n  = Prazo 

i = Taxa de juro 

J = Juro 

PV = Valor presente 

FV = Valor futuro 

PMT – Prestação 

IRR – Taxa Interna de Retorno 

NPV – Valor Presente Líquido 
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APÊNDICE B 

Fórmulas para cálculos de prestações e Logarítmos 

D.1 – CÁLCULOS DE PRESTAÇÕES 

               De uma maneira geral, suponha um financiamento, sem entrada, 

em n prestações fixas e iguais a P. Face essa situação, o fluxo de caixa 

deve ficar conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 1 

 

              Qual será o valor hoje equivalente a essas prestações 

considerando-se uma taxa i% ao período? 

Demonstração: Considere a seguinte nomenclatura:  

PV – Valor presente  

Pj  - Valor das prestações com j   Z+  

i – Taxa de juros mensal 

n – Número de períodos  

               Suponha que P1 seja o valor da primeira prestação; P2 o valor da 

segunda prestação e Pi o valor da i-ésima prestação. Se VP é o valor presente 

de cada prestação, então, PV = P1 + P2 + ... + Pi . Então claramente, tens as 

seguintes relações:  

E2 

E1 E3 

En 

. . . 
K1 K2 K3 Kn 

S 
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P1(1 + i) = P 

P2       = P 

P3        = P 

         . . 

Pi        

Daí, com efeito temos: 

P1 = 
 

   
  , P2 = 

 

      
 , ... , Pj  = 

 

      
 

Entende-se que os valores P1, P2, ..., Pj são os valores de P trazidos do futuro 

para o momento presente, desta forma têm-se: 

VP = 
 

   
  

 

      
     

 

      
 , que ao colocar P em evidência tem-se: 

VP = P 
 

    
  

 

      
     

 

      
 . Agora seja S o somatório da fórmula acima, 

isto é, S = 
 

    
  

 

      
     

 

      
       Eq. ( I ), com efeito multiplicando essa 

equação por (1 + i), fica: 

(1 + i)S = 1 + 
 

   
 + ... + 

 

          Eq. ( II ) 

Subtraindo ( II ) – ( I ), tem-se: 

 

   
     

 

        = 
           

 
, assim sendo temos: 

VP = P 
           

 
  ou se posso calcular também com a mesma fórmula ora 

deduzida o valor da prestação, que com efeito fica: 

P = 
  

 
           

 
  
 . Esta é a forma algébrica de se calcular o valor presente ou o 

valor da prestação de um financiamento. Outra maneira de encontrar valor 

presente e prestação é com o uso da HP 12C. 

 

D.2 LOGARÍTMOS 

               A solução de uma equação cuja incógnita é o expoente pode ser 

apurada por logaritmo. Por exemplo, 2x = 5 revela que o  valor do expoente 

(incógnita da expressão) situa-se entre 2 e 3, o qual poderá ser mais facilmente 

determinado com o uso de logarítmo. 
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               A expressão básica do logaritmo é a seguinte: L =      , ou seja, o 

logaritmo de base b, de um valor positivo N, é igual a base b elevado ao 

expoente L. Em outras palavras, o logaritmo de N na base b é o expoente L 

que satisfaz a igualdade: bL  = N 

Exemplos: 

         = 5, visto que 25 = 32; 

            = 3, visto que 103 = 1000 

         = 0, visto que 20 = 1 

           = -1, visto que 10-1  = 
 

  
 = 0,1 

Os logaritmos de base 10 são denominados de logaritmos comuns ou 

decimais, sendo simplesmente identificados por      = x, em vez de        = 

x. Enunciamos a seguir três leis fundamentais dos logaritmos; 

a) O logarítmo da multiplicação de dois ou mais múltiplos positivos é a soma 

dos logaritmos dos números. 

           =             

             =                    

b) O logaritmo do quociente de dois números positivos é o logaritmo do 

numerador menos o logaritmo do denominador. 

     
 

 
 =            

c) O logaritmo da potência de um número positivo é o produto do expoente n 

da potência pelo logaritmo do número. 

        = n x      

Exemplos: 

          =            = 0,778151 + 0,954243 = 1,732394 

              =                =                    = 0,698970 + (-3) x 1 

              = 0,698970 – 3 = -2,301030 

     
 

 =     
 

  = 
 

 
       = 

 

 
            = 0,23299 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

CALCULADORA HP 12C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                            

 

 

 

 

Fonte: http:internet 
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