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Conceitos Gerais

• A MATEMÁTICA FINANCEIRA é o ramo da 
Matemática que estuda o comportamento do 
dinheiro no tempo. 

• Análise das operações de investimento e 
financiamento.

• Educação financeira.
• Respostas para a relação dinheiro e tempo.



• Valor de um capital daqui a um ano.
• Quitar uma dívida antes do vencimento.
• Comparar valores no tempo.
• Alternativas atraentes (rentabilidade).
• Análise de alternativas de empréstimo.
• Decisão de compra.

Respostas para a relação dinheiro 
e tempo.



Juro
Preço pago pelo uso de um capital por um certo 
período de tempo.

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

• O risco envolvido na operação;
• A perda do poder de compra (inflação);
• O capital aplicado.



Taxas de juros

Coeficiente que determina o valor do juro; isto é, a 
remuneração do fator capital utilizado durante certo 
período de tempo.

As taxas de juros podem ser representadas:
• Taxa percentual que se refere aos “centos”;
• Taxa unitária que se centra na unidade do 

capital.



Exemplos (taxas de juros)
Considere o capital de $1,000.00 aplicado a 20% ao 
ano

• Taxa percentual

• Taxa unitária

20$1,000.00 $10.00 20 $200.00
100

J × = × ==

$1,000.00 $1,000.00 0.20 $200.0020
100

J × = == ×



Exemplos:

TAXA PERCENTUAL TAXA UNITÁRIA
1.5% 0.015
8% 0.08

17% 0.17
86% 0.86

120% 1.2
1500% 15
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Exemplo
Financiamento de $ 30.000,00 a ser pago em 6 
prestações mensais de $ 5.200,00.

Credor 
de recursos

5.200,00

30.000,00

5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

Tomador 
de recursos

5.200,00

30.000,00

5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00



Critérios de capitalização dos juros

Existem dois regimes de capitalização dos juros:
• Simples (ou linear) – juros incidem somente sobre 

o capital inicial;
• Composto (ou exponencial) – juros incidem sobre o 

capital apurado.

Situação: 
Admita um empréstimo de $1.000,00 pelo prazo de 
5 anos, pagando juros de 10% ao ano.



Capitalização Simples

ANO SALDO NO INÍCIO 
DE CADA ANO ($)

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 0.10×1,000.00=100.00 $ 1,100.00 $ 100.00 

Fim do 2º ano $ 1,100.00 0.10×1,000.00=100.00 $ 1,200.00 $ 100.00 

Fim do 3º ano $ 1,200.00 0.10×1,000.00=100.00 $ 1,300.00 $ 100.00 

Fim do 4º ano $ 1,300.00 0.10×1,000.00=100.00 $ 1,400.00 $ 100.00 

Fim do 5º ano $ 1,400.00 0.10×1,000.00=100.00 $ 1,500.00 $ 100.00 



Capitalização Composta

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 0.10×1,000.00=100.00 $                1,100.00 
Fim do 2º ano $       1,100.00 0.10×1,100.00=110.00 $                1,210.00 
Fim do 3º ano $       1,210.00 0.10×1,210.00=121.00 $                1,331.00 
Fim do 4º ano $       1,331.00 0.10×1,331.00=133.10 $                1,464.10 
Fim do 5º ano $       1,464.10 0.10×1,464.10=146.41 $                1,610.51 



Comparação

CAPITALIZAÇÃO SIMPLES CAPITALIZAÇÃO 
COMPOSTA

DIFERENÇA:              
COMPOSTA-SIMPLES

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 Nihil Nihil

Fim do 2º ano $ 100.00 $ 1,200.00 $ 110.00 $ 1,210.00 $ 10.00 $ 10.00 

Fim do 3º ano $ 100.00 $ 1,300.00 $ 121.00 $ 1,331.00 $ 21.00 $ 31.00 

Fim do 4º ano $ 100.00 $ 1,400.00 $ 133.10 $ 1,464.10 $ 33.10 $ 64.10 

Fim do 5º ano $ 100.00 $ 1,500.00 $ 146.41 $  1,610.51 $ 46.41 $ 110.51 
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Capitalização

• Contínua
• Descontínua



Juros Simples

O valor dos juros é calculado a partir da seguinte 
expressão

𝐽𝐽 = 𝐶𝐶 × 𝑖𝑖 × 𝑛𝑛
onde

• 𝐽𝐽 é o valor dos juros;
• 𝐶𝐶 é o capital;
• 𝑖𝑖 é a taxa de juros;
• 𝑛𝑛 é o prazo.



Exemplos

2. Um negociante tomou um empréstimo pagando
uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante
nove meses. Ao final deste período, calculou em
$ 270,000.00 o total de juros incorridos na
operação. Determinar o valor do empréstimo.

1. Um capital de $ 80,000.00 é aplicado à taxa de
2.5% ao mês durante um trimestre. Pede-se
determinar o valor dos juros acumulados neste
período.



Exemplos

3. Um capital de $ 40,000.00 foi aplicado num
fundo de poupança por 11 meses, produzindo
um rendimento financeiro de $ 9,680.00. Pede-se
apurar a taxa de juros oferecida por essa
operação.

4. Uma aplicação de $ 250,000.00, rendendo uma
taxa de juros de 1.8% ao mês, produz, ao final de
determinado período, juros no valor de $
27,000.00. Calcular o prazo da aplicação.



Montante
É constituído do capital mais o valor acumulado dos
juros; isto é

𝑀𝑀 = 𝐶𝐶 + 𝐽𝐽.

Mas, 𝐽𝐽 = 𝐶𝐶 × 𝑖𝑖 × 𝑛𝑛, assim

𝑀𝑀 = 𝐶𝐶(1 + 𝑖𝑖 × 𝑛𝑛).
Equivalentemente,

𝐶𝐶 = 𝑀𝑀
1+𝑖𝑖×𝑛𝑛

.



• (1 + 𝑖𝑖 × 𝑛𝑛) é definido como fator de capitalização 
(ou de valor futuro – FCS) dos juros simples.

• 1
1+𝑖𝑖×𝑛𝑛

é definido o fator de atualização ou de valor 
presente - FAS)



Exemplo

1. Uma pessoa aplica $ 18,000.00 à taxa de 1.5% ao
mês durante 8 meses. Determinar o valor
acumulado ao final deste período.

2. Uma dívida de $ 900,000.00 irá vencer em 4
meses. O credor está fornecendo um desconto de
7% ao mês caso o devedor deseje antecipar o
pagamento para hoje. Calcular o valor que o
devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da
dívida.



Taxa proporcional e taxa 
equivalente

Compreender dois prazos:
1. O prazo a que se refere a taxa de juros;
2. O prazo de capitalização (ocorrência) dos juros.

No regime de juros simples tais taxas são
consideradas a mesma coisa.



Exemplos

1. Calcular a taxa anual proporcional a:
a) 6% ao mês;
b) 10% ao bimestre.

2. Calcular a taxa semestral proporcional a:
a) 60% ao ano;
b) 9% ao trimestre.



Exemplos

3. Demostre se 36% ao ano é proporcional a 12 % 
ao trimestre.

4. Calcular o montante de um capital de $ 
600,000.00 aplicado à taxa de 2.3% ao mês pelo 
prazo de um ano e 5 meses.

5. Uma dívida de $ 30,000.00  a vencer de um ano é 
saldada 3 meses antes. Para a sua quitação 
antecipada, o credor concede um desconto de 
15% ao ano. Apurar o valor da dívida a ser pago 
antecipadamente.



Juro exato e juro comercial

• Juro exato: dado pelo tempo exato – 365 dias;
• Juro comercial ou ordinário: mês com 30 dias e 

anos com 360 dias

Por exemplo, 12% ao ano:

• Juro exato: 12%
365 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0.0328% ao dia

• Juro comercial: 12%
360 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0.03333% ao dia
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