
  

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

  

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

CAPITAL-O Capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Também 

conhecido como: Principal, Valor Atual, Valor Presente ou Valor Aplicado. Em inglês 
usa-se Present Value (indicado pela tecla PV nas calculadoras financeiras). 

 JUROS-Juros representam a remuneração do Capital empregado em alguma atividade 

produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois 
regimes: simples ou compostos. 

JUROS SIMPLES-  O regime de juros será simples quando o percentual de juros 

incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não 
incidirão novos juros. Valor Principal ou simplesmente principal é o valor inicial 
emprestado ou aplicado, antes de somarmos os juros. Transformando em fórmula 
temos: 

 J = P . i . n 

Onde: 
 J = juros 
 P = principal (capital) 
  i = taxa de juros 
  n = número de períodos 

 Ao somarmos os juros ao valor principal temos o montante. 
   Montante = Principal + Juros 
   Montante = Principal + ( Principal x Taxa de juros x Número de períodos ) 

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

JUROS COMPOSTOS-   O regime de juros compostos é o mais comum no 

sistema financeiro e portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia-a-dia. Os 
juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do 
período seguinte. 
 

 Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal. 
  

M = P . (1 +  i)n
 

  

Importante: a taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, ou seja, taxa 
de juros ao mês para n meses. 
Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do 
período: 
   

J = M – P 
 

 Quando usamos juros simples e juros compostos? 
 

A maioria das operações envolvendo dinheiro utiliza juros compostos. Estão incluídas: 
compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, empréstimos bancários, 
as aplicações financeiras usuais como Caderneta de Poupança e aplicações em fundos 
de renda fixa, etc. Raramente encontramos uso para o regime de juros simples: é o caso 
das operações de curtíssimo prazo, e do processo de desconto simples de duplicatas. 
  

TAXA DE JUROS-    A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro 

emprestado, para um determinado período. Ela vem normalmente expressa da forma 
percentual, em seguida da especificação do período de tempo a que se refere: 
8 % a.a. - (a.a. significa ao ano). 
10 % a.t. - (a.t. significa ao trimestre). 
 



Outra forma de apresentação da taxa de juros é a unitária, que é igual a taxa percentual 
dividida por 100, sem o símbolo %: 
0,15 a.m. - (a.m. significa ao mês). 
0,10 a.q. - (a.q. significa ao quadrimestre) 

 

Relação entre juros e progressões 

    No regime de juros simples: 
    M( n ) = P + n r P 
    No regime de juros compostos: 
    M( n ) = P . ( 1 + r )

 n 
    Portanto: 

 num regime de capitalização a juros simples o saldo cresce em progressão 
aritmética 

 num regime de capitalização a juros compostos o saldo cresce em progressão 
geométrica 

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

 Seja o capital P aplicado por um ano a uma taxa anual ia . 

 O montante M ao final do período de 1 ano será igual a M = P(1 + i a ) 

 Consideremos agora, o mesmo capital P aplicado por 12 meses a uma taxa 
mensal im . 

 O montante M’ ao final do período de 12 meses será igual a M’ = P(1 + im)
12

 . 

    Pela definição de taxas equivalentes vista acima, deveremos ter M = M’. 
    Portanto, P(1 + ia) = P(1 + im)

12
 

    Daí concluímos que 1 + ia = (1 + im)
12

 
    Com esta fórmula podemos calcular a taxa anual equivalente a uma taxa mensal 
conhecida. 

TAXAS NOMINAIS 
A taxa nominal é quando o período de formação e incorporação dos juros ao Capital não 
coincide com aquele a que a taxa está referida. Alguns exemplos: 
- 340% ao semestre com capitalização mensal. 
- 1150% ao ano com capitalização mensal. 
- 300% ao ano com capitalização trimestral. 
  

TAXAS EFETIVAS 
A taxa Efetiva é quando o período de formação e incorporação dos juros ao Capital 
coincide com aquele a que a taxa está referida. Alguns exemplos: 
- 140% ao mês com capitalização mensal. 
- 250% ao semestre com capitalização semestral. 
- 1250% ao ano com capitalização anual. 
Taxa Real: é a taxa efetiva corrigida pela taxa inflacionária do período da operação. 

FLUXO DE CAIXA 
    

O fluxo de caixa serve para demonstrar graficamente as transações financeiras em um 
período de tempo. O tempo é representado na horizontal dividido pelo número de 
períodos relevantes para análise. As entradas ou recebimentos são representados por 
setas verticais apontadas para cima e as saídas ou pagamentos são representados por 
setas verticais apontadas para baixo. Observe o gráfico abaixo: 
  



 
  

 Chamamos de VP o valor presente, que significa o valor que eu tenho na data 0; VF é 
o valor futuro, que será igual ao valor que terei no final do fluxo, após juros, entradas e 
saídas.  
  

VALOR PRESENTE e VALOR FUTURO 
 Na fórmula M = P . (1 + i)

n
 , o principal P é também conhecido como Valor Presente (PV =      

present value) e o montante M é também conhecido como Valor Futuro (FV = future 
value).  
  Então essa fórmula pode ser escrita como  
    FV = PV (1 + i) 

n
  

    Isolando PV na fórmula temos: 

    PV = FV / (1+i)n
 

    Na HP-12C, o valor presente é representado pela tecla PV. 
    Com esta mesma fórmula podemos calcular o valor futuro a partir do valor presente. 
 

DESCONTO SIMPLES 

Nos bancos, as operações de desconto comercial são realizadas de forma a 
contemplar as despesas administrativas (um percentual cobrado sobre o valor 
nominal do título) e o IOF - imposto sobre operações financeiras. 
O desconto concedido pelo banco, para o resgate de um título antes do 
vencimento, através desta técnica, faz com que o valor descontado seja maior, 
resultando num resgate de menor valor para o proprietário do título. 
 
N= Valor Nominal; valor de face; valor futuro; 
Valor do título; montante. 
A= valor atual; valor presente; valor descontado; capital; 
 Desconto Racional (por dentro) 
D =A.i.t 
Desconto Comercial (por fora) [ se o exercício não especificar qual desconto usa-se 
o comercial] 
D =N.i.t  

DESCONTO COMPOSTO 

Desconto comercial composto (por fora) é o desconto que incide sobre o valor 
nominal (N) 
A=N(1-i)t 

Desconto Racional composto (por dentro) 
N=A(1+i)t 
AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO 

Podemos usar dois métodos de avaliação  

1- Valor Presente Líquido: o objetivo deste método é a comparação dos 
valores atuais das alternativas de investimento.  
VPL>0; transação viável  

VPL<0; transação inviável  

R 

C 



2-Taxa interna de retorno ou taxa de retorno: o objetivo deste método é 
encontrar uma taxa que torna o valor presente de fluxo de caixa igual a zero. 
Quanto maior a TIR( taxa interna de retorno, melhor será o investimento. 
Caso a comparação seja feita com o mercado deve-se avaliar a TIR do seguinte 
modo:  
TIR>taxa de mercado = investimento viável.  

TIR<taxa do mercado = investimento inviável  

A taxa interna de retorno é a taxa de juros que anula o valor presente líquido do 
fluxo de caixa do investimento.  
A TIR é aquela que torna VPL = 0  
 

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE 

EMPRESTIMNOS E DE FINANCIAMENTOS 

Sistema Francês de Amortização – PRICE 
Consiste em um plano de amortização em que as prestações são iguais. 
As amortizações crescem ao longo do período da operação: como a prestação é igual, com a 
redução do saldo devedor o juro diminui e a parcela de amortização aumenta. 
 
Sistema de Amortização Constante – SAC 
Neste sistema os valores das amortizações são iguais. 
O valor das prestações é decrescente:  sendo as amortizações iguais, com a redução do saldo 
devedor o juro diminui e o valor da prestação diminui. 
 
Sistema de Amortização Crescente – SACRE 
Este sistema de amortização é utilizado SOMENTE pela Caixa Econômica Federal. 
A diferença básica entre este sistema e os outros é o de apresentar o valor da parcela de 
amortização superior, proporcionando um redução mais rápida do saldo devedor. 
Também neste plano a prestação inicial pode comprometer até 30% da renda, enquanto nos outros 
o comprometimento máximo é 25%. 
O valor das prestações é decrescente 

Comparativo SAC SACRE TABELA PRICE – TP 

Prestações = 
Amortização + 

Juros 
Decrescentes Decrescentes Constantes 

Amortizações Constantes Decrescentes Crescentes 

Juros Decrescentes Decrescentes Decrescentes 

Vantagem 
Saldo devedor diminui 
mais rapidamente em 

relação ao TP 

Saldo devedor diminui 
mais rapidamente em 
relação a TP ou SAC 

Prestação inicial 
menor em 

relação a calculada 
pelo SAC oi SACRE 

Desvantagem Prestação inicial maior Prestação inicial maior 

Saldo devedor diminui 
mais lentamente em 
relação ao SAC ou 

SACRE 

 

Cálculo pelo SAC 

Veja como fica um financiamento de 120 meses pela Tabela SAC para um 
imóvel com financiamento de R$ 50.000,00 

+  

+  



Para este cálculo, foi utilizada uma taxa de juros anual de 12% e uma TR 
mensal projetada para o período de 0,2149%. Não foi considerado o percentual 
cobrado pelo seguro. 

a) Para saber o valor da 1ª prestação fazemos os seguintes cálculos : 

Valor da amortização = Valor Financiado ¸ nº de prestações a pagar 

Valor do juro = Valor Financiado X taxa de juros ( compostos ) % ao mês 

Valor da 1ª prestação = Valor da amortização + Valor do juro = R$ 891,11 
b) O saldo devedor do financiamento é corrigido mensalmente pela TR. Desta 
forma, você primeiro corrige o saldo devedor, depois diminui a parcela da 
amortização, e assim, terá o saldo devedor corrigido. 

c) a cada  12 meses o cálculo do valor da amortização e juro é refeito 
considerando como Valor Financiado o Saldo Devedor Corrigido 

Cálculo pela Tabela Price 

Veja como fica um financiamento de 120 meses pela Tabela Price para um 
imóvel com financiamento de R$50.000,00. 

Para este cálculo, foi utilizada uma taxa de juros anuais de 12% e uma TR 
mensal projetada para o período de 0,2149%. Não foi considerado o percentual 
cobrado pelo seguro. 

a) Verifique que as prestações são sempre fixas num período de 12 meses, 
quando são corrigidas sempre pela mesma fórmula: 

P = SD 

 i (1 + i)n 

 (1 + i)n -1 

= R$ 699,74 

Utilizando nesta fórmula o saldo devedor como valor total do financiamento, 
você obterá o valor da 1ª parcela. Considere “n”  o período total do 
financiamento menos o período já pago. Neste exemplo, para a primeira 
parcela n é igual a 120. Para a 13ª parcela utilize um “n” igual a 108 ( 120 – 
12). 

b) O saldo devedor do financiamento é corrigido mensalmente pela TR 
(0,21490%). 
Desta forma, você primeiro corrige o saldo devedor, depois diminui a parcela 
da amortização, e assim, terá o saldo devedor corrigido 

Cálculo pelo Sacre 

Veja como fica um financiamento de 120 meses pelo Sistema Sacre para um 
imóvel com financiamento de R$ 50.000,00. 



Para este cálculo, foi utilizada uma taxa de juros anuais de 12% e uma TR 
mensal projetada para o período de 0,2149%. Não foi considerado o percentual 
cobrado pelo seguro. 

a) Verifique que as prestações são sempre fixas num período de 12 meses, 
quando são corrigidas sempre pela mesma fórmula: 

Prestação = saldo devedor x {( 1/n ) + ( taxa juros mês/100)}, exemplificando: 

Prestação = 50.000 x { ( 1/120 ) + ( 0,12 / 12 ) } = 916,67 

Utilizando fórmula o saldo devedor como valor total do financiamento, você 
obterá o valor da sua primeira parcela. Considere n como sendo o período total 
do financiamento menos o período já pago. Neste exemplo, para a primeira 
parcela n é igual a 120. Para a 13ª parcela utilize um n igual a 108 (120 – 12). 

b) O saldo devedor do financiamento é corrigido mensalmente pela TR 
(0,21490%). Desta forma, você primeiro corrige o saldo devedor, depois diminui 
a parcela da amortização, e assim, terá o saldo devedor corrigido 

c) Cálculo do valor mensal dos juros que você paga: 

Valor juros mensal = taxa juros mês x saldo devedor mês x TR 

d) Cálculo do valor da amortização do seu financiamento 

Valor amortização = prestação – valor juros mês = R$ 916,67 

 
Para finalizar esta análise, falemos um pouco sobre valores residuais. 
 
Muitas vezes, ao terminar o prazo do financiamento contratado, sobra um valor 
residual a ser pago. Vários contratos firmados até 28/07/93, optaram por ter 
este valor pago pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), 
responsável pela quitação do saldo devedor, quando houver. Para isto o 
mutuário contribui mensalmente com cerca de 3% do valor da prestação. 

Para contratos firmados após esta data, o valor residual, quando houver, 
deverá ser pago pelo próprio mutuário, que tem a opção de prorrogar o prazo 
inicial do financiamento em mais 50%. No nosso exemplo, um financiamento de 
120 meses poderia ser dilatado para mais 60 meses para ser quitado. Caso 
após esses novos 60 meses, ainda haja um saldo residual, o mutuário terá o 
prazo de 48 horas para efetivar a quitação deste saldo, em uma única parcela, 
sob pena da execução do contrato e perda do imóvel. 

 


