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Equivalência 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 (data focal). (NETO)



Por exemplo, $ 120.00 vencíveis daqui a um
ano e $ 100.00, hoje, são equivalentes a uma
taxa de juros simples de 20%, uma vez que os
$ 100.00, capitalizados, produziriam $ 120.00
dentro de um ano.
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Exemplo

Determinar se $ 438,080.00 vencíveis daqui a
8 meses é equivalente a se receber hoje $
296,000.00, admitindo uma taxa de juros
simples de 6% ao mês.



Generalizando
Consideremos a representação:

Os capitais A1, A2 e B1, B2, B3 dizem-se equivalentes
se, quando expressos em valores de uma data
comum (data de comparação ou data focal), e à
mesma taxa de juros, apresentam resultados iguais.
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Data Focal: 6 e 0



Na questão da equivalência financeira em juros
simples, é importante ressaltar que os prazos não
podem ser desmembrados (fracionados) sob pena de
alterar os resultados. Em outras palavras, dois
capitais equivalentes, ao fracionar os seus prazos,
deixam de produzir o mesmo resultado na data focal
pelo critério de juros simples.

Admita ilustrativamente que o montante no final de
dois anos de $ 100.00 aplicados hoje, à taxa de juros
simples de 20% ao ano.



Exemplo:

• Proposta 1:
o$ 50,000.00 de hoje a 4 meses;
o$ 80,000.00 de hoje a 8 meses.

• Proposta 2:
o$ 10,000.00 hoje
o$ 30,000.00 de hoje a 6 meses;
oRestante ao final do ano,

Apure o saldo a ser pago à taxa de juros simples de 
20%a.m.?



Exemplos:

1. Uma pessoa aplicou em uma instituição
financeira $ 18,000.00, resgatando $ 21,456.00
quatro meses depois. Calcular a taxa mensal de
juros simples auferida nesta aplicação.

2. Se uma pessoa necessitar de $ 100,000.00 daqui
a 10 meses, quanto deverá ela depositar hoje
num fundo de poupança que remunera à taxa
linear de 12% ao ano?

3. Determinar a taxa bimestral de juros simples que
faz com que um capital triplique de valor após 2
anos.



4. Um título com valor nominal de $ 7.200,00 vence em
120 dias. Para uma taxa de juros simples de 31,2% ao
ano, pede-se calcular o valor deste título:

a) hoje;
b) dois meses antes de seu vencimento;
c) um mês após o seu vencimento.

5. Uma pessoa deve dois títulos no valor de $
25,000.00 e $ 56,000.00 cada. O primeiro título vence
de hoje a 2 meses, e o segundo um mês após. O
devedor deseja propor a substituição destas duas
obrigações por um único pagamento ao final do 5º mês.
Considerando 3% ao mês a taxa corrente de juros
simples, determinar o valor deste pagamento único.



6. Uma pessoa tem os seguintes compromissos
financeiros:
$ 35,000.00 vencíveis no fim de 3 meses;
$ 65,000.00 vencíveis no fim de 5 meses.

Para o resgate dessas dívidas, o devedor
pretende utilizar suas reservas financeiras
aplicando-as em uma conta de poupança que
rende 66% ao ano de juros simples. Pede-se
determinar o valor do capital que deve ser
aplicado nesta poupança de forma que possam
ser sacados os valores devidos em suas
respectivas datas de vencimentos sem deixar
saldo final na conta.



7. Uma dívida no valor de $ 48,000.00 vence
daqui a 6 meses. O devedor pretende resgatar
a dívida pagando $ 4,800.00 hoje, $ 14,000.00
de hoje a dois meses, e o restante um mês
após a data de vencimento. Sendo o momento
deste último pagamento definido como a data
focal da operação, e sabendo-se ainda que é
de 34.8% ao ano a taxa linear de juros
adotada nesta operação, determinar o
montante do pagamento.
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