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APRESENTAÇÃO

Ter um mínimo de conhecimento sobre matemática financeira é

imprescindível a qualquer empreendedor. A diferença entre fazer

bons e maus negócios pode residir justamente na capacidade de

interpretar as informações que o mercado oferece e, dentre tantos

caminhos a escolher, optar pelo melhor para sua empresa.

Como usar a matemática financeira – Calcule Juros,

Descontos e Prestações traduz um universo que permeia os

negócios, mas que muita gente considera difícil ou mesmo 

intransponível. Aqui você vai encontrar a síntese do que há de

mais importante no universo da matemática financeira.

Tudo de uma forma clara, com uma linguagem simples e, ao

mesmo tempo, envolvente.

A Coleção Gestão Empresarial foi especialmente desenvolvida

para auxiliá-lo a aprimorar a gestão de seus negócios. Elaborados

e supervisionados por especialistas, os livros visam proporcionar

conhecimento em Finanças, Contabilidade, Marketing, Recursos

Humanos, Planejamento Estratégico e em muitos outros temas 
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TEMPO É DINHEIRO

Qual a função dos juros na

economia? Por que o valor do

dinheiro muda com o tempo?

Como a empresa pode tirar

proveito da taxa de juros?

1

6

Atenção, leitores-passageiros:

apertem os cintos, porque vamos

entrar na máquina do tempo do

mundo financeiro.

Pode parecer brincadeira, mas não

é. De fato, a matemática nos per-

mite participar de uma dimensão

mágica, extrapolar as barreiras 

do mundo real e viajar no univer-

so das possibilidades, no qual a

criatividade e a imaginação não

encontram fronteiras.

Esse mecanismo pode parecer, em

princípio, um tanto abstrato e

irreal, desconectado do dia-a-dia.

Porém, é uma ferramenta funda-

mental para analisar, por diversos

pontos de vista, o cotidiano finan-

ceiro e principalmente “pegar

uma carona” na máquina do

tempo da matemática com o obje-

tivo de planejar a vida financeira

futura tanto de uma empresa

como de um indivíduo.

Neste momento, você deve estar

se perguntando: “Qual a relação

entre essa história aparentemente

fantasiosa com o tema central

deste livro?”.

Resposta: tudo. Na realidade, a

relação entre o mundo imaginário

da matemática e o estudo da

matemática financeira é funda-

mental para a análise de como o

dinheiro se comporta com o trans-

correr do tempo.

A relação entre o mundo
imaginário da matemática 
e o estudo da matemática
financeira é fundamental
para a análise de como o
dinheiro se comporta com o
transcorrer do tempo.
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Já sei, agora você deve estar pen-

sando: “Xiii... Complicou de vez.

Quer dizer que o dinheiro muda

de comportamento com o passar

do tempo?”.

Taxa de juros

Antes que você tenha mais dúvi-

das, vamos entender o porquê da

frase “Tempo é dinheiro”.

Para isso, primeiramente devemos

compreender o conceito de taxa

de juros. Como sabemos, o juro

tem papel preponderante no

equilíbrio do mundo financeiro,

uma vez que representa o elo

entre os indivíduos que têm

dinheiro à disposição e aqueles

que não o possuem e precisam

dele para determinado fim.

Em outras palavras, os juros repre-

sentam o coração do custo do

capital ou do custo do dinheiro.

Desde os primórdios, a essência

do conceito do custo do capital

reside na noção de que o dinheiro

– assim como qualquer mercado-

ria – apresenta determinado valor.

Esse valor será expresso pelo

resultado entre uma negociação

daqueles que possuem o capital

disponível com aqueles que neces-

sitam do mesmo capital para o

fim determinado – daí decorre a

queda-de-braço entre a oferta e a

demanda de dinheiro.
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Taxa de uso

O indivíduo que dispõe do dinhei-

ro pode emprestá-lo àquele que

não o possui. Para isso, terá de se

privar dele por determinado

tempo. Ou seja, o detentor do

dinheiro ficará momentaneamente

sem o valor emprestado.

Como precisa se privar por um

tempo de algo que lhe pertence, o

proprietário do capital obviamen-

te irá cobrar uma taxa pelo uso do

valor emprestado daquele que for

usá-lo, como se fosse um aluguel.

Custo do dinheiro

Essa taxa é exatamente o custo 

do dinheiro no tempo. Seu valor

deve variar de acordo com dois

fatores essenciais:

• O tempo em que o capital 

for disponibilizado.

• O risco de o devedor perder o

capital e não conseguir devolvê-lo.

De modo similar, o indivíduo que

não possui dinheiro e necessita de

certa quantia para determinado

fim imediato deve estar disposto 

a pagar um prêmio a quem lhe

emprestar os recursos naquele

momento tão importante. Com o

dinheiro emprestado, ele poderá

realizar seus planos, como com-

prar um imóvel, abrir uma empre-

sa, pagar dívidas etc.

Recursos na hora

Pode-se concluir, portanto, que 

o dinheiro à disposição instanta-

neamente vale um prêmio. 

E, estendendo o raciocínio, quan-

to mais tempo esse mesmo

dinheiro estiver a sua disposição,

maior será o prêmio ou o aluguel

por seu uso.

Torna-se evidente também que o

dinheiro à disposição amanhã não

Um empréstimo futuro não é
tão importante quanto um
empréstimo obtido na hora.
Ou seja, quem precisa de
dinheiro paga um prêmio
para não ter de esperar o
tempo passar.
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tem o mesmo valor que o dinhei-

ro à disposição hoje.

Para quem necessita de recursos,

um empréstimo futuro não é tão

importante quanto um emprésti-

mo obtido na hora. Ou seja, quem

precisa de dinheiro paga um prê-

mio para não ter de esperar o

tempo passar.

Por sua vez, aquele que empresta

determinado valor também irá

cobrar por ter de ficar sem dinhei-

ro por tanto tempo.

Exemplo

Meire descobriu que seu vizinho

Roberto estava vendendo o carro

usado dele na data de hoje, porque

necessitava pagar urgentemente

uma dívida no valor de 25 mil reais

a vencer hoje mesmo no banco.

Era de conhecimento de todos

que Meire queria justamente com-

prar um automóvel. Tão logo

soube da história, ela não perdeu

tempo. Ligou para sua prima

Fátima que, por sua vez, tinha

acabado de receber uma herança.

Meire, então, explicou à prima

que necessitava pedir emprestado

o dinheiro para comprar o veículo.

Fátima não ia mesmo precisar do

valor da herança que havia ganha-

do inesperadamente. Porém, ela

imaginou que, em vez de empres-

tar o dinheiro a Meire, poderia

finalmente realizar o sonho de

viajar com a família para Fortaleza

e visitar os parentes.

Assim, Fátima telefonou para

Meire e explicou-lhe o desconfor-

to em emprestar o dinheiro e a

intenção de utilizá-lo para viajar.

Meire contra-argumentou, dizen-

do que, se ela não comprasse o

carro naquele momento, Roberto

venderia a outra pessoa.
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As duas primas, então, estabelece-

ram um acordo: Meire ofereceu 

a Fátima 27 mil reais a serem

pagos no prazo de um mês em

troca do empréstimo naquela

data de 25 mil reais.

Fátima aceitou a oferta, porque,

apesar de ter de esperar um mês

para realizar a viagem dos sonhos,

ela poderia, com o dinheiro extra

de 2 mil reais, renovar o guarda-

roupa e comprar presentes para a

família e a prima.

Vantagem mútua

Tanto para Meire como para

Fátima, 25 mil reais hoje equiva-

lem a 27 mil reais ao final de um

mês. De um lado, Meire mostrou-

se disposta a pagar um prêmio de

2 mil reais para ter o dinheiro dis-

ponível no ato e poder devolvê-lo

apenas em 30 dias.

De outro, Fátima se satisfez com

um aluguel de 2 mil reais para

compensar o desprazer de adiar

sua viagem.

Conclusão

Percebe-se pelo exemplo acima que

o “passaporte” para essa viagem

no tempo é expresso pela quantia

de 2 mil reais a serem pagos por

Meire a Fátima ao fim de um mês.

Esse foi o preço estabelecido em

comum acordo para que ambas

pudessem ultrapassar a barreira do

tempo satisfeitas.

Os 2 mil reais representam o custo

do capital ou os juros da operação.
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O raciocínio demonstra que a dis-

ponibilidade de 25 mil reais hoje

equivale à disponibilidade de 27

mil reais dentro de determinado

tempo de acordo com as necessi-

dades dos participantes desse

mercado restrito.

Muito bem. Deu para entender

porque tempo é dinheiro, uma vez

que o valor do dinheiro muda con-

forme sua disponibilidade com o

decorrer do tempo.

Mas, espere um pouco... Por que,

então, as taxas de juros também

mudam de uma hora para outra?

Juros de mercado

Até o momento, vimos que os

juros correspondem ao custo

cobrado para dispor de dinheiro

por determinado tempo. Também

aprendemos que o valor da taxa

de juros depende da quantidade

de tempo e do risco de não paga-

mento do empréstimo.

1. Efeito do tempo

O primeiro componente dessa

equação, o tempo, é uma medida

relativa que afeta as pessoas de

forma diferente, conforme suas

demandas financeiras.

Uns necessitam de dinheiro hoje,

outros amanhã; alguns vão preci-

sar de recursos daqui um ano,

enquanto outros são superavitá-

rios, cujas necessidades de caixa

estão supridas por toda a vida.

O primeiro componente
dessa equação, o tempo,
é uma medida relativa 
que afeta as pessoas de
forma diferente.
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Oferta e necessidade

Com o passar do tempo, essas

características de oferta e necessi-

dade de dinheiro irão afetar pes-

soas físicas e jurídicas, fundos de

investimentos, empresas e gover-

nos de cidades, estados e países.

Esse conjunto de indivíduos, dis-

postos a emprestar dinheiro ou a

tomá-lo emprestado, espalham-se

pelo mundo e compõem o merca-

do financeiro internacional. Desse

modo, o resultado da soma dos

indivíduos credores e devedores

ao longo do tempo, conseqüente-

mente, irá afetar o valor das taxas

de juros nos diversos mercados

financeiros internacionais.

Sobe e desce dos juros

Acompanhe o raciocínio: se a

quantidade de indivíduos interes-

sados em tomar dinheiro empres-

tado for maior do que a de inte-

ressados em emprestar, qual será a

tendência das taxas de juros?

Dica: lembre que as taxas repre-

sentam o preço do “aluguel” do

dinheiro por determinado tempo.

Então, se você respondeu que a

tendência das taxas de juros é

subir, acertou!

Afinal, pela lei da oferta e da

demanda, com mais pessoas inte-

ressadas em empréstimos, ocorre

aumento das taxas de juros.

Com o mesmo raciocínio, é fácil

compreender o efeito inverso. 

Ou seja, quando existem mais

indivíduos superavitários, dispos-

tos a emprestar, do que indivíduos

deficitários, carentes de recursos,

há redução nas taxas de juros.

Lei de mercado

Quer dizer que as taxas de juros

são ditadas pelo mercado e pela

oferta e necessidade de dinheiro
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disponível? Então, por que leio no

jornal que o Banco Central do

Brasil definiu as taxas de juros

básicas da economia? Quem, afi-

nal, determina essas taxas: o

governo ou o mercado?

Na realidade, o mercado sempre

será soberano. A oferta e necessi-

dade de dinheiro de todos os par-

ticipantes do mercado financeiro

mundial irão afetar o valor das

taxas de juros em qualquer país.

Em muitos casos do passado,

alguns Bancos Centrais de países

como Inglaterra, Coréia do Sul,

Indonésia, Argentina, Rússia,

México e até do Brasil tentaram

conduzir as taxas de juros em dire-

ção oposta à das tendências apre-

sentadas pelos mercados.

O resultado dessa medida foi a

deflagração de ataques especulati-

vos de investidores internacionais

com graves conseqüências para a

estabilidade econômica desses paí-

ses. Muitas vezes, os governos

foram forçados a desvalorizar suas

moedas ao mesmo tempo em que

a economia entrou em recessão,

entre outros fatores negativos.

Função do Banco Central

Os Bancos Centrais (BCs) represen-

tam o órgão regulador e fiscaliza-

dor dos mercados financeiros de

seus respectivos países e também

atuam no mercado de títulos

públicos e de moedas.

Com o decorrer do tempo, os BCs

passaram a utilizar as leis do mer-

cado e suas tendências para orien-

tar a economia de acordo com a

estratégia da política econômica

adotada por qualquer país.

Qual é a técnica utilizada pelos

BCs? Os Bancos Centrais e o

Tesouro Nacional são os responsá-

veis pela emissão e negociação

dos papéis (títulos de investimen-

to) representativos da dívida

pública de cada país.

Os Bancos Centrais (BCs)
representam o órgão 
regulador e fiscalizador dos
mercados financeiros de
seus respectivos países.
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Definição da taxa de juros

Veja, passo a passo, como o Banco

Central define a taxa de juros:

1. O governo federal precisa de

recursos para financiar o pagamento

das dívidas passadas e dos gastos

públicos correntes – e que são supe-

riores à arrecadação de impostos.

2. Para isso, emite papéis de dívida

para indivíduos presentes 

na economia.

3. Esses indivíduos estão dispostos a

emprestar ao governo em troca do

pagamento de certo juro.

4. É exatamente esse juro que é

definido pelo Banco Central.

Menos dinheiro em circulação

Agora, acompanhe o procedimento

para retirar dinheiro de circulação a

fim de desaquecer o nível de ativi-

dade econômica:

1. O governo oferece uma taxa de

juros para a remuneração dos papéis

de sua dívida superior à praticada

no mercado naquele momento com

a finalidade de diminuir a quantida-

de de dinheiro em circulação.

2. Com essa medida, boa parte dos

indivíduos com recursos disponíveis

optam por emprestar dinheiro ao

governo em vez de emprestá-lo a

terceiros ou mesmo a gastá-lo.

3. Desse modo, o dinheiro sai de

circulação e passa para os cofres

do governo.

4. Como resultado, provoca redução

na atividade econômica.
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Mais dinheiro em circulação

De modo inverso, é facilmente

compreensível a atuação do

governo no intuito de aumentar 

a quantidade de dinheiro em 

circulação e, conseqüentemente,

aquecer a economia.

1. O governo oferece uma taxa de

juros para a remuneração dos

papéis de sua dívida inferior à pra-

ticada no mercado com o objetivo

de elevar a quantidade de dinhei-

ro em circulação.

2. Com essa medida, os indivíduos

que possuem papéis do governo

percebem o momento vantajoso

para vendê-los.

3. A venda de papéis transforma

os recursos de cada indivíduo em

dinheiro disponível para ele

mesmo gastar ou, então, empres-

tar a terceiros.

4. Desse modo, o dinheiro entra

em circulação e aquece a ativida-

de econômica.

2. Efeito do risco de crédito

O segundo componente da equa-

ção dos juros é o risco de crédito,

ou seja, a possibilidade de o deve-

dor não pagar o empréstimo.

Esse fator varia de indivíduo para

indivíduo, dependendo da caracte-

rística financeira, do moral de

cada devedor e, eventualmente,

de fatores externos ao devedor –

como riscos de força maior e 

risco soberano.

Os juros de mercado seriam,

então, uma média entre a oferta e

a procura por dinheiro e crédito,

apresentada por todos os partici-

pantes do mercado financeiro,

adicionada ao fator de risco de

crédito médio do mercado?

O segundo componente 
da equação dos juros 
é o risco de crédito, ou 
seja, a possibilidade de 
o devedor não pagar o
empréstimo. Esse 
fator varia de indivíduo 
para indivíduo.
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Vôo para a qualidade

Na verdade, um fator é conse-

qüência do outro: se o risco de

crédito de mercado for baixo,

haverá mais indivíduos dispostos a

emprestar, aumentando a oferta

de crédito; por outro lado, se o

risco se elevar em virtude de um

efeito macroeconômico qualquer,

os indivíduos dispostos a empres-

tar irão se retrair e não mais

emprestarão dinheiro, preferindo

destinar seu capital a formas mais

seguras de investimento.

Esse movimento é conhecido no

mercado internacional como flight

to quality, que significa “vôo para

a qualidade”.

Tempo e operações

O que os efeitos do tempo e do

risco de crédito têm a ver com a

matemática financeira?

Basicamente tudo. É de funda-

mental importância ter clareza do

conceito das taxas de juros prati-

cadas pelo mercado.

Afinal, as taxas de juros afetam

diretamente o valor do dinheiro

no tempo e a visão de como inter-

pretamos operações financeiras

realizadas e a realizar.

Para isso, vamos analisar a seguir

duas situações:

• Como mudanças nas taxas de

juros afetam o valor do dinheiro

no tempo

• Como avaliar operações realiza-

das e a realizar

• Como mudanças nas taxas de juros

afetam o valor do dinheiro no tempo

Antes que você comece a pensar

que tudo está complicado demais,

vamos às prerrogativas do título

acima. Primeira: os juros mudam.
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Segunda: o valor da disponibilida-

de de dinheiro com o passar do

tempo muda.

Quer dizer que o valor do dinhei-

ro, além de depender do tempo,

também depende das mudanças

nas taxas de juros?

Exatamente! Com base no exem-

plo das primas Meire e Fátima,

acrescido de novos acontecimen-

tos, vamos desvendar essa relação.

Até o momento em que havíamos

acompanhado a história, Fátima

tinha emprestado 25 mil reais a

Meire para que esta pudesse com-

prar o carro de Roberto. Em troca,

Meire se comprometeu a devolver

o dinheiro em um mês acrescido

de 2 mil reais.

Pois bem. Meire, porém, estava

contando com o pagamento de

um empréstimo que ela havia

feito a Júnior, que também vencia

no fim do mês, para pagar sua

prima Fátima.

Precavida, Meire perguntou ante-

cipadamente a Júnior se o paga-

mento dele seria realizado na

data combinada. Júnior desconver-

sou e tentou adiar o pagamento

para o mês seguinte, justificando

imprevistos e coisa e tal...

E agora? Meire ficou preocupada,

porque ela prezava muito sua

prima e não deixaria de fazer o

pagamento de 27 mil reais.

Dentre as alternativas, Meire pen-

sou em recorrer ao banco, cuja

gerente Isadora era sua amiga. A

idéia era contrair um empréstimo

para levantar recursos que seriam

destinados à quitação de sua dívi-

da com Fátima.

Aparentemente seria a solução

ideal, uma vez que o empréstimo

junto ao banco seria quitado no

próximo mês, assim que Júnior

finalmente quitasse sua dívida

com Meire.

Mas a situação iria ficar um pouco

mais enrolada...

Quer dizer que o valor do
dinheiro, além de depender
do tempo, também depende
das mudanças nas taxas de
juros? Exatamente!
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Proposta de empréstimo bancário

O banco enumerava diversas

demandas por empréstimos de

vários clientes. A gerente Isadora

realizou a devida análise de crédito

da situação de Meire e descobriu

que sua capacidade de pagamento

dependia da quitação do emprésti-

mo feito a Júnior, indivíduo que já

era bastante conhecido na praça

como mau pagador.

Ao avaliar a situação, Isadora con-

cluiu que o empréstimo a Meire

envolvia um certo risco de crédito,

ou seja, o não pagamento.

Combinado à escassez de recursos

disponíveis no banco, em virtude

da concorrência das ofertas de

empréstimos de outros clientes, a

gerente apresentou a seguinte pro-

posta a Meire: o banco emprestaria

os 27 mil reais solicitados desde

que Meire se comprometesse a

pagar 30 mil reais ao banco no

prazo de um mês.

Vamos comparar as situações apre-

sentadas a Meire até agora:

Exemplo 1 Exemplo 2

Período da operação Primeiro mês Segundo mês

Devedor Meire Meire

Credor Fátima Banco

Prazo do empréstimo 1 mês 1 mês

Valor do empréstimo R$ 25.000,00 R$ 27.000,00

Juro do empréstimo R$ 2.000,00 R$ 3.000,00

Valor do juro como percentual 
do empréstimo

8% 11%

Valor de quitação após um mês R$ 27.000,00 R$ 30.000,00
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Análise da situação

Como podemos perceber na com-

paração entre os exemplos 1 e 2, a

situação de Meire se complicou

bastante. No primeiro mês, ela irá

pagar 27 mil reais, 2 mil reais rela-

tivos aos juros cobrados sobre 25

mil reais, equivalentes ao período

de um mês, o que corresponde a

8% do valor emprestado.

Já no segundo mês, o valor devido

aumentou para 30 mil reais. Nesse

caso, ela irá pagar 3 mil reais de

juros pelo uso do empréstimo de

27 mil reais por um período de um

mês. Notamos que o juro corres-

ponde a aproximadamente 11% do

valor emprestado.

Dois eventos importantes

Note a ocorrência de dois eventos

relevantes na operação financeira:

1. A taxa de juros para o emprésti-

mo subiu proporcionalmente de

um período para outro: 8% no

primeiro mês e 11% no segundo.

A taxa foi afetada pela maior

demanda por empréstimos na eco-

nomia e pelo aumento do risco de

crédito da operação.

2. A importância do tempo sobre o

valor da disponibilidade de dinhei-

ro mudou. No primeiro exemplo,

os investidores, representados por

Fátima, satisfaziam-se com um juro

correspondente a 8% do valor

emprestado para se privar dos

recursos pelo período de um mês.

Já no segundo exemplo, os investi-

dores, representados pelo banco,

requerem juro de 11% para satisfa-

zer o desprazer causado pela priva-

ção de dinheiro ao longo do

mesmo período de um mês.

A taxa de juros para o
empréstimo subiu 
proporcionalmente de um
período para outro: 8% no 
primeiro mês e 11% no
segundo. A taxa foi afetada
pela maior demanda por
empréstimos na economia e
pelo aumento do risco de 
crédito da operação.
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Dinheiro no tempo

Perceba que mudou a equivalência

do dinheiro no tempo. No primeiro

exemplo, 25 mil reais disponíveis

hoje equivaliam a 27 mil reais em

um mês. Ou seja, a viagem no

tempo custa 8% do valor empres-

tado. Já no segundo exemplo, ima-

ginando que transcorreu um mês e

o dia de pagar a Fátima é hoje, 27

mil reais hoje, disponíveis para qui-

tar o empréstimo adquirido com

Fátima, equivalem a 30 mil reais

após um mês, demonstrando que a

viagem no tempo por um mês

aumentou seu custo para 11%.

Para ficar mais clara a diferença,

vamos assumir um novo exemplo

em que os empréstimos adquiridos

são iguais: 25 mil reais no primeiro

mês e 25 mil reais no segundo mês.

Se o juro do primeiro empréstimo é

de 8% ou 2 mil reais, o juro do

segundo empréstimo, se este tam-

bém for de 25 mil reais, será de

11% ou 2,75 mil reais.

Desse modo, a equivalência do

dinheiro no tempo por um período

de um mês seria:

1. R$ 25.000,00 hoje = R$ 27.000,00

após um mês

Viagem no tempo = R$ 2.000,00

2. R$ 25.000,00 hoje = R$ 27.750,00

após um mês

Viagem no tempo = R$ 2.750,00

Conclusão

Tempo vale dinheiro. O valor do

tempo muda com o risco de crédito

e com a oferta de demanda por

recursos, modificando também o

valor do dinheiro com o tempo.
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• Como avaliar operações realizadas

e a realizar

Como analisamos no exemplo ante-

rior, as taxas de juros variam ao

longo do tempo. Tanto o investidor

quanto o devedor devem estar

atentos a essas variações porque

elas afetam a situação financeira.

Após efetuada uma operação

financeira, cujas variáveis estão ple-

namente pactuadas – o valor do

empréstimo, os juros a serem

cobrados, o prazo do empréstimo e

o valor a ser pago na quitação –,

percebemos que as oscilações das

condições de mercado e principal-

mente das taxas de juros praticadas

na economia podem afetar direta-

mente as operações em andamento

e mesmo as já pactuadas.

Empresas, profissionais e a própria

legislação contábil de bancos e ins-

tituições financeiras obrigam as ins-

tituições a reconhecerem em seus

relatórios financeiros os impactos

proporcionados por perdas e

ganhos causados pelas oscilações

nas condições de mercado sobre

operações já pactuadas ou em

andamento. Esse é o efeito do

custo de oportunidade.

Para entender os efeitos do custo

de oportunidade – ou as oscilações

de mercado sobre operações reali-

zadas e a realizar –, vamos verificar

o seguinte exemplo:

Negociação de uma operação antes

do vencimento

Denise, Carol e Cristina decidiram

formar uma cooperativa de costu-

reiras. Para bancar os investimentos

iniciais, precisavam de um emprés-

timo de 100 mil reais.

Depois de serem muito bem aten-

didas no banco Dinheirinho Amigo,

dos banqueiros Eduardo e Roberto,

as três costureiras acabaram por

contrair o empréstimo.

As oscilações das condições
de mercado e principalmente
das taxas de juros praticadas
na economia podem afetar
diretamente as operações 
em andamento e mesmo as
já pactuadas.
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O empréstimo foi firmado por

meio de um título de crédito para

pagamento em dois anos, com a

condição de pagarem 10 mil reais

de juros ao ano e de quitarem o

empréstimo no final do período.

Assim, os juros da operação corres-

pondem a 10% do empréstimo a

ser pago anualmente até a quita-

ção do valor emprestado.

Passado o primeiro ano, a coopera-

tiva já havia pago os juros de 10

mil reais correspondentes ao pri-

meiro período. Porém, o banco

Dinheirinho Amigo apresentava

grave falta de caixa para pagar

seus funcionários e suas contas em

virtude da falta de pagamentos de

outros clientes.

Hábeis negociadores, os banquei-

ros Eduardo e Roberto analisaram

a situação e traçaram uma estraté-

gia para fazer caixa rapidamente.

Decidiram vender os títulos de cré-

dito do empréstimo que tinham

feito à cooperativa para o banco

Vem Que Tem.

Uma vez de posse desse título de

crédito, o Vem Que Tem poderia

receber da cooperativa os 100 mil

reais e mais os juros de 10 mil reais

correspondentes ao período de um

ano restante para o vencimento da

operação original.

No entanto, as coisas não são tão

simples assim...

No momento da operação de

venda dos créditos do banco

Dinheirinho Amigo ao banco Vem

Que Tem, as condições financeiras

do mercado haviam mudado. 

Todos os empréstimos do mercado

estavam sendo realizados com a

utilização de juros de 20% para um

período de um ano.

A mudança nas taxas de
juros no mercado causou 
um prejuízo ao banco
Dinheirinho Amigo, que 
acabou recebendo em um ano
88 mil reais pela venda do
título, acrescidos dos juros
pagos no primeiro ano de 10
mil reais, totalizando 98 mil
reais, valor inferior aos 100
mil reais emprestados.
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Prejuízo à vista

Portanto, o banco Vem Que Tem

teve de analisar com cautela o títu-

lo que estava comprando. De acor-

do com o contrato, aquele título

dava direito ao recebimento de

100 mil reais referentes ao emprés-

timo e 10 mil reais de juros da coo-

perativa de costureiras. Ou seja,

receber 110 mil reais em um perío-

do de um ano.

Porém, o valor da disponibilidade

do dinheiro para um empréstimo

de um ano é de 20%, e o banco

Vem Que Tem só realizaria essa

operação se tivesse um lucro de

20% no período.

Caso o retorno dessa operação seja

inferior, a melhor alternativa será

emprestar a outra empresa no mer-

cado recebendo os juros de 20%

que todos os participantes estão

dispostos a pagar.

Para que o banco Vem Que Tem

tenha um ganho de 20% compran-

do um título que garanta o paga-

mento de 110 mil reais no final de

um ano, ele deverá pagar hoje o

equivalente a:

R$ 110.000,00 – 20% = 

R$ 110.000,00 – 22.000,00 = 

R$ 88.000,00, aproximadamente.

Nos próximos capítulos, ao estudar

as fórmulas de cálculo de juros

compostos e simples, notaremos

exatamente como incorporar o

efeito dos juros acumulados numa

operação como essa.

Por hora, percebemos que a

mudança nas taxas de juros no

mercado causou um prejuízo ao

banco Dinheirinho Amigo, que aca-

bou recebendo em um ano 88 mil

reais pela venda do título, acresci-

dos dos juros pagos no primeiro

ano de 10 mil reais, totalizando 98

mil reais, valor inferior aos 100 mil

reais emprestados no início do ano

à cooperativa.
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Redução das taxas de juros

Agora, vamos imaginar a situação

em que as taxas de juros de 

mercado apresentam redução.

Nesse caso, a cooperativa de cos-

tureiras realizou o empréstimo 

de 100 mil reais com juros de 

10 mil reais pagos anualmente

por um período de dois anos e o

pagamento do empréstimo no

final do período.

Suponha que, passado um ano, 

os juros praticados pela economia

caíram para 5% pagos ao ano. Nessa

situação, as costureiras se pergun-

tam qual a melhor alternativa?

O consultor de investimentos 

Eduardo avaliou o cenário e fez

uma recomendação às costureiras:

– Se os juros correspondem a 

5% do valor emprestado, um

empréstimo de 100 mil reais cor-

responderia ao pagamento de um

juro de 5 mil reais ao ano.

Portanto, a melhor alternativa 

é renegociar com o banco, pro-

pondo o pagamento antecipado

do empréstimo.

As costureiras perguntaram:

– Onde arrumaremos o dinheiro

para o pagamento antecipado 

do empréstimo?

A melhor alternativa, no momento,

seria levantar novo empréstimo

com o banco Vem que Tem no

valor de 100 mil reais por um

período de um ano, mas agora com

juros de 5 mil reais ao ano.

Vamos analisar a situação, compa-

rando-a à situação original:

Situação original

Empréstimo: R$ 100.000,00

Prazo: 2 anos

Juros: R$ 10.000,00 (primeiro ano)

+ R$ 10.000,00 (segundo ano)

Juro equivalente: 10% ao ano

Nova situação

Empréstimo: R$ 100.000,00

Prazo: 2 anos

Juros: R$ 10.000,00 (primeiro ano)

+ R$ 5.000,00 (segundo ano)

Juro equivalente: 10% no primeiro

ano e 5% no segundo ano
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O que você viu no capítulo 1

> O conceito de taxa de juros e seu com-
portamento no mercado financeiro.
1

> Os efeitos do tempo e do risco de cré-
dito na taxa de juros.
2

> Como ocorre a mudança de valor do
dinheiro no tempo.
3

> A importância de ficar atento ao
impacto das mudanças na taxa de juros.
4

Média do juro pago ao ano: 7,5%

pago por ano nos dois anos.

O cálculo aproximado da média é,

por hora, meramente ilustrativo.

Nos próximos capítulos, iremos

aprender a calculá-la utilizando os

conceitos dos juros compostos.

Na situação original, pagou-se um

juro de 10% do valor do emprésti-

mo a cada ano. Com a redução das

taxas de juros do mercado e a polí-

tica de renegociação utilizada pela

cooperativa, podem-se reduzir os

encargos financeiros da empresa

para uma média no período de

dois anos de 7,5% ao ano.

Conclusão

As empresas devem ser conservado-

ras e calcular o impacto das

mudanças da taxa de juros sobre as

operações já realizadas. Em

momentos inesperados, terão de

vender títulos a receber ou, em

momentos oportunos, poderão

pagar dívidas em andamento.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

De que modo a matemática

financeira pode me auxiliar 

no planejamento do uso do

dinheiro na vida pessoal e 

na empresa?

2

26

Agora que demos os primeiros pas-

sos, é hora de saber que matemática

financeira é o campo das finanças

que utiliza ferramentas da matemá-

tica para interpretar as relações

entre os componentes do mundo

financeiro. Ou seja, a matemática

procura explicar de modo prático e

exato situações da vida financeira.

Valor principal e juros

Vamos conhecer os principais obje-

tos da vida financeira estudados

pela matemática.

O coração da matemática financei-

ra se baseia na relação entre o

valor principal e os juros que serão

apropriados ao principal.

Como os juros influenciam o 

valor principal?

Valor principal

O valor principal é o marco 

zero de qualquer operação ou

situação financeira.

Entre outros, pode ser:
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• O preço de um produto a 

ser adquirido.

• O valor de uma dívida a ser

paga em um período futuro.

• O saldo de recursos disponíveis

no caixa da empresa ou na conta

corrente de uma pessoa física.

O estudo da matemática financei-

ra está baseado na análise de

como podemos interpretar o valor

principal e o respectivo impacto

dos juros sobre esse valor.

Juros

Matematicamente, os juros corres-

pondem a uma fração do valor

principal expressa de forma per-

centual do valor principal.

Podem ser adicionados ou deduzi-

dos do valor principal na forma 

de desconto.

Exemplo 1

Se a empresária Andréia tem uma

dívida de 100 reais e os juros cor-

respondentes dessa dívida são de

15%, o valor monetário dos juros

é de 15 reais.

Principal: R$ 100,00

Juros: 15%

R$ 100,00 x 0,15 = R$ 15,00

Os 100 reais são multiplicados por

0,15, que corresponde a 15% de 1

inteiro. Ou seja, a fração 15/100

de 100 reais.
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Exemplo 2

Imagine que a empresária Maria

Anita pretenda pôr à venda um

vestido por 90 reais com desconto

de 10% para pagamento em

dinheiro. Qual o valor do vestido

com desconto?

Principal: R$ 90,00

Juros: – 10% (desconto)

Se 100% corresponde à totalidade

ou a um número inteiro, 10% de 1

corresponde a 0,1. Portanto:

1 – 10% = 1 – 0,1 = 0,9

Dessa forma, 0,9 corresponde a 

1 inteiro menos 10%.

Assim, em termos percentuais,

quando se multiplica qualquer

número por 0,9, significa o mesmo

que retirar 10% desse número.

Conclusão: o valor principal corres-

ponde a um número inteiro.

Já os juros (ou descontos) corres-

pondem a um valor percentual

desse número.

Valor com desconto:

R$ 90,00 – 10% = R$ 90,00 x 0,9 = 

R$ 81,00
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Qual o valor do desconto no exem-

plo anterior?

Valor principal = R$ 90,00

Juros = – 10%

Se 10% de 90 reais é igual a:

R$ 90,00 x 0,9 = R$ 9,00

Como os juros são negativos, tem-

se um valor monetário para os

juros de –R$ 9,00, que é equivalen-

te a um desconto de 9 reais.

O que você viu no capítulo 2

> A relação entre valor principal e juros
como base da matemática financeira.
1

> As definições de valor principal e juros
e sua aplicação prática.
2

livro09_26-29  03.09.06  17:50  Page 29



VALOR DOS FLUXOS NO TEMPO

Qual a “mágica” da venda com

taxa de juros zero? Como 

calcular o valor presente, as

prestações e o valor futuro?

Como descobrir o juro real?

3

30

A interpretação de qualquer ope-

ração financeira com o objetivo de

avaliar o dinheiro no tempo leva

em consideração componentes

básicos, os quais analisaremos

detalhadamente neste capítulo.

Estrutura básica

Como mostra o gráfico abaixo, a

estrutura de qualquer fluxo de

recursos ao longo de um período

de tempo é basicamente formada

pelos seguintes elementos:

• Valor presente (VP).

• Prestações.

• Valor futuro (VF).

• Números de períodos.

• Taxa de juros.

• Taxa interna de retorno.

DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA
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O que diz o diagrama

O gráfico anterior mostra os com-

ponentes do fluxo de caixa, repre-

sentados conforme sua ordem cro-

nológica de acontecimento.

O eixo vertical (representado pelo

símbolo $) indica o valor dos

recursos financeiros correspon-

dentes a cada fluxo.

O eixo horizontal (números de

períodos) representa o tempo,

dividido em períodos que baseiam

toda a análise do fluxo de recur-

sos a ser estudado.

O diagrama de fluxo de caixa

compõe a base para o processo da

análise da matemática financeira.

É utilizado para a avaliação dos

mais diversos processos, como de

projetos complexos, dos resulta-

dos consolidados de empresas ou

do resultado de um departamento

específico, do lançamento de uma

linha de produto ou da aquisição

de bens, como máquinas e fábri-

cas, entre outros.

Portanto, qualquer operação

financeira que tome por base 

uma troca de recursos financeiros

em períodos diferentes ao longo

do tempo pode ser representada

pelo diagrama de fluxo de caixa.

O diagrama de fluxo de
caixa compõe a base para 
o processo da análise da
matemática financeira.
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Três grupos

No diagrama tradicional completo,

os fluxos de recursos são represen-

tados por três grupos básicos, que,

por sua vez, podem assumir valores

positivos e negativos. São eles:

• Valor presente.

• Conjunto de pagamentos 

e recebimentos.

• Valor residual futuro, que indica

a conclusão da operação.

A matemática financeira, por meio

do diagrama financeiro, possibilita

utilizar instrumentos para viajar no

tempo e transportar os valores ao

longo dos grupos.

Por exemplo, a matemática finan-

ceira permite descobrir o valor pre-

sente equivalente a um fluxo de

recurso que acontecerá no futuro e

que inicialmente está representado

como valor residual ou futuro.

Também se pode saber o valor

equivalente no futuro da soma de

uma série de pagamentos e recebi-

mentos que acontecem ao longo

da vida útil do fluxo de caixa.

Ou seja, a representação inicial do

fluxo de caixa é uma representação

gráfica que orienta quando os flu-

xos de recursos acontecem na ope-

ração financeira analisada.

Tempo x dinheiro

Após formatado o fluxo de caixa-

base, que representa a agenda real

do fluxo de caixa, o administrador

financeiro poderá utilizar a mate-

mática financeira para transportar

esses recursos ao longo do tempo.

Desse modo, o administrador é

capaz de analisá-los, considerando

a regra básica de que “tempo vale

dinheiro”. Em outras palavras, o

valor do dinheiro disponível varia

com o transcorrer do tempo.
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A partir de agora, vamos conhecer

em detalhes cada um dos princi-

pais componentes que integram o

tópico em questão:

• Valor presente.

• Prestações.

• Valor futuro.

• Número de períodos.

• Taxa de juros.

VVaalloorr  pprreesseennttee  ((VVPP))

Nesse caso, o que realmente

importa é o dia de hoje, porque,

como afirmou Keynes, “no longo

prazo, estaremos mortos”.

O valor presente de um fluxo

financeiro representa o dia de

hoje, ou seja, o momento exato

em que a avaliação da operação,

do projeto ou da empresa é reali-

zada. Pode corresponder a valores

positivos e negativos.

Com o valor presente, podem-se

encontrar os recursos recebidos ou

pagos no momento presente, bem

como os recursos recebidos ou

pagos no futuro, traduzidos pelos

respectivos valores equivalentes no

momento presente.

Exemplo

Para entender o valor presente,

vamos utilizar o exemplo da opera-

ção de empréstimo de 25 mil reais

contraído por Meire com Fátima.

Do ponto de vista de Meire, a

representação gráfica do fluxo de

caixa será:

Observe que na operação acima o

valor presente (VP) do fluxo de

caixa é representado pelo recebi-

mento de 25 mil reais, por parte de

Meire, referentes ao empréstimo

que equivale ao valor futuro (VF)

de 27 mil reais a serem pagos a

Fátima no futuro.

Já, do ponto de vista de Fátima, o

diagrama do fluxo financeiro será:

1 mês

VP R$ 25.000,00  

VF R$ 27.000,00   

VP R$ 25.000,00  

VF R$ 27.000,00   
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Da perspectiva de Fátima, o valor

presente do fluxo de caixa 

é negativo, uma vez que o recurso

do empréstimo saiu de seu caixa

para ser cedido a Meire e só

retornará no fim do mês, repre-

sentado pelo valor futuro equiva-

lente a 27 mil reais.

Tudo para o presente

De modo geral, os administradores

financeiros utilizam um padrão

para avaliar qualquer fluxo de

caixa referente a uma operação

financeira. O padrão baseia-se na

análise do diagrama financeiro e

dos respectivos fluxos interpreta-

dos pelo valor equivalente desses

mesmos fluxos em valor presente.

Assim, o administrador financeiro

calcula o valor no momento pre-

sente equivalente a todos os movi-

mentos futuros do fluxo de caixa

da operação em análise, utilizando

como base para o cálculo a taxa de

juros de mercado praticada no

momento da análise. Conforme

vimos no capítulo 2, as alterações

da taxa de juros de mercado

podem causar fortes impactos

sobre o fluxo de operações realiza-

das e a realizar.

De posse do valor equivalente no

momento presente de todos os flu-

xos, positivos e negativos, o admi-

nistrador efetua a consolidação do

fluxo, subtraindo dos valores positi-

vos os valores negativos e concluin-

do a avaliação da operação com o

resultado da soma, chamada valor

presente líquido (VPL). O VPL

demonstra se o fluxo de entradas e

saídas ocorridas nos momentos pre-

sente e futuro, traduzidos por seus

valores equivalentes no presente,

resultam em fluxo de caixa positivo

ou negativo do ponto de vista de

quem avalia o projeto.

O VPL demonstra se o 
fluxo de entradas e saídas 
ocorridas nos momentos 
presente e futuro, traduzidos
por seus valores equivalentes
no presente, resultam em
fluxo de caixa positivo 
ou negativo.
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Prestações

No diagrama do fluxo de caixa,

visualizamos no segmento interme-

diário um conjunto de fluxos carac-

terizados como pagamentos.

Esses pagamentos – ou prestações –

podem representar valores positi-

vos ou negativos de acordo com o

ponto de vista daquele que efetua

a análise da operação financeira.

Em alguns fluxos financeiros –

como nos de compra de produtos

parcelados, financiamentos de imó-

veis, carros, máquinas etc. –, esses

fluxos são formatados e represen-

tados por valores idênticos, pagos

ou recebidos, em períodos idênti-

cos ao longo do tempo.

Prestações infinitas

A matemática financeira permite

calcular situações inacreditáveis –

uma delas relacionada ao concei-

to de perpetuidade, em que o

diagrama do fluxo de caixa apre-

senta pagamentos ou prestações

infinitas ao longo do tempo! Com

o método de cálculo da perpetui-

dade, é possível calcular o valor

equivalente no presente da soma

de todas essas prestações infinitas.

É importante lembrar que a ava-

liação das prestações em um fluxo

de caixa está diretamente relacio-

nada à freqüência dos períodos

em que esse fluxo de caixa é com-

posto. Afinal, só será possível cal-

cular os valores equivalentes de

prestações no presente ou em

determinado momento no futuro

quando as prestações estiverem

organizadas conforme a freqüên-

cia dos períodos que fundamenta

todo o movimento financeiro.
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Análise de fluxo

Quando o diagrama do fluxo de

caixa se baseia em períodos mensais

para calcular a taxa de juros do pro-

jeto, bem como seu tempo de dura-

ção, as prestações devem ser organi-

zadas em meses ou múltiplos dessa

medida-base, como bimestres, tri-

mestres, semestres e ano, ou até

mesmo em frações ideais de um

mês, como quinzenas (1/2 de um

mês), semanas (1/4 de um mês) e

dias (1/30 de um mês). Se o diagra-

ma apresentar prestações com valo-

res diferentes entre si e também fre-

qüência diferenciada de períodos,

esses fluxos devem ser analisados

individualmente, como se fosse um

fluxo individual ocorrido no futuro

ou um valor futuro por si próprio.

Valor futuro (VF)

Com a matemática financeira, o

futuro está em nossas mãos. Agora, 

é só marcar a data e iniciar a via-

gem no tempo!

As movimentações financeiras de

uma operação, uma empresa ou um

projeto, entre outros, referentes a

entradas e saídas de caixa, podem

apresentar diversos valores corres-

pondentes a pagamentos e recebi-

mentos ocorridos no futuro.

Quando a matemática financeira

trata de valor futuro, ela se refere a

um evento financeiro que ocorrerá

em determinado momento que não

no passado. O valor futuro é uma

data representativa para a operação

financeira correspondente a um

evento marcante para o fluxo.
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Por meio da matemática financeira

e do mesmo modo que se sucede

com o valor presente, todos os flu-

xos de um projeto podem ser trans-

portados para seus valores equiva-

lentes em determinada data futu-

ra, que irá representar a avaliação

do valor futuro do projeto.

Na operação efetuada entre Meire

e Fátima, enquanto o valor presen-

te é de 25 mil reais (positivo para

Meire e negativo para Fátima), o

valor futuro da operação é de 27

mil reais (positivo para Fátima e

negativo para Meire).

Número de períodos

Como vimos, o número de períodos

de um diagrama do fluxo de caixa

faz parte da organização funda-

mental que norteia todo o proces-

so de avaliação. A freqüência dos

períodos determina a cadência do

fluxo, ou seja, quão longo será o

horizonte de tempo.

Os períodos de um fluxo de caixa

representam a unidade básica de

tempo. Pode ser organizada em

dias, meses, bimestres, anos, sécu-

los etc. Fundamentalmente, porém,

o fluxo de recursos deve ser organi-

zado e estruturado em uma fre-

qüência-base de períodos ou em

seus respectivos múltiplos e fra-

ções. Partindo-se da determinação

da estrutura de períodos de um

fluxo, podemos organizar todas as

demais variáveis da análise propor-

cionada pela matemática financei-

ra, como taxa de juros, prestações,

valores presentes e futuros.

Por outro lado, como a matemática

financeira permite utilizar os limi-

tes da imaginação para viajarmos

no tempo, também podemos reor-

ganizar um fluxo mudando sua

estrutura básica de períodos.

O número de períodos de um
diagrama do fluxo de caixa
faz parte da organização 
fundamental que norteia 
todo o processo de avaliação.
A freqüência dos períodos
determina a cadência do
fluxo, ou seja, quão longo 
será o horizonte de tempo.
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Exemplo

Se um fluxo de caixa estrutura-se

sobre eventos mensais com corres-

pondentes taxas de juros mensais,

podemos agrupar o fluxo em

períodos semestrais e anuais desde

que seja de nosso interesse. A par-

tir daí, é possível calcular os res-

pectivos valores anuais e semes-

trais por meio da viagem no

tempo proporcionada pelas taxas

de juros equivalentes, que vamos

estudar no item a seguir.

Taxa de juros

Como vimos, as taxas de juros

representam a remuneração paga

pela disponibilidade de dinheiro

por um período de tempo.

Porém, é preciso estar atento aos

componentes econômicos que

influenciam o valor da taxa de

juros para avaliar sua real capaci-

dade de acompanhar a velocidade

de valorização do tempo.

Taxa real e nominal

Por vezes, as taxas de juros pare-

cem guardar mistérios. Por isso, é

bom aprender a identificar seus

componentes para desvendar

essas características mais ocultas.

Na maioria das vezes, as taxas de

juros de financiamentos, projetos

de investimento ou operações

financeiras em geral são apresen-

tadas de forma bastante simplifi-

cada e direta.

Porém, existe uma série de com-

ponentes macroeconômicos capa-

zes de influenciar a análise corre-

ta da taxa de juros e, correspon-

dentemente, a remuneração do

investimento para o investidor ou

o custo deste para o devedor.

A taxa de juros é exatamente o

componente financeiro da mate-

mática que nos permite realizar

Devemos avaliar as taxas 
de juros com muito cuidado,
comparando-as com as
diversas taxas de juros 
presentes no mercado e com
os indicadores da política
monetária que apresentam
impacto direto sobre elas.
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viagens no tempo dentro do uni-

verso do planejamento financeiro.

Portanto, devemos estar atentos a

dois fatores:

• Comparação

As taxas de juros presentes no

mercado representam diversos

atalhos para a realização dessa

viagem no tempo. Portanto,

devem ser analisados sempre 

de forma comparativa, possibili-

tando aos agentes do mundo

financeiro – sejam devedores,

sejam credores – tomar o caminho

mais eficiente dessa viagem.

• Relação entre indicadores

Todos os indicadores financeiros

de uma economia são interligados

e apresentam diversas relações

diretas e indiretas. No caso das

taxas de juros, esses componentes

fazem parte de um universo cha-

mado política monetária, que

define o comportamento dos indi-

cadores e instrumentos financeiros

relacionados à oferta e à demanda

de dinheiro de uma economia.

Desse modo, devemos avaliar as

taxas de juros com muito cuidado,

comparando-as com as diversas

taxas de juros presentes no mer-

cado e com os indicadores da polí-

tica monetária que apresentam

impacto direto sobre elas. 

Entre as taxas-referências de

juros, destacam-se a Taxa de 

Juros de Longo Prazo (TJLP), o

Sistema Especial de Liquidação e

Custódia (Selic) e os Certificados

de Depósito Interbancário (CDI),

entre outras.
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• TJLP

A Taxa de Juros de Longo Prazo é

utilizada pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Banco do Brasil,

entre outros, para o financiamen-

to de projetos de investimento de

longo prazo.

• Selic

É a taxa referencial de juros defi-

nida pelo Comitê de Política

Monetária (Copom) do Banco

Central do Brasil para definir os

juros pagos pelos títulos do

Tesouro Nacional.

• CDI

A taxa dos Certificados de

Depósito Interbancário é a que

remunera os títulos emitidos por

bancos para outros bancos. Os

CDIs são utilizados para igualar as

captações com as aplicações de

recursos, equilibrando o caixa no

fechamento do dia.

Preços domésticos e internacionais

Em uma economia aberta, os prin-

cipais componentes que afetam o

valor do dinheiro no tempo e, cor-

respondentemente, a eficiência

das taxas de juros nessa viagem

temporal são aqueles relacionados

aos indicadores de preços domésti-

cos e internacionais.

Inflação

Como a inflação afeta o valor do

dinheiro no tempo?

Para responder essa questão, pri-

meiramente devemos compreen-

der que a inflação é um fenômeno

da economia caracterizado pelo

aumento de preços dos produtos

transacionados.
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Diversos economistas até chegam

a classificar a inflação como uma

anomalia característica de uma

economia em desequilíbrio.

Na realidade, esse comportamento

social acaba desencadeando um

efeito dominó, uma vez que, ini-

ciado o processo, o aumento de

preços é repetido pelos diversos

participantes. É a chamada memó-

ria inflacionária ou inflação iner-

cial. Ou seja, os preços no presen-

te sobem porque subiram no pas-

sado, e assim por diante.

Esse processo geralmente ocorre

porque participantes de uma

cadeia de produtos tentam repor

as perdas geradas pelo aumento

dos produtos pertencentes à

cadeia como um todo.

Em outras palavras, se o fornece-

dor eleva o preço de determinado

produto, o negociante que o com-

pra procura repassar o aumento

para seu cliente, que, por sua vez,

tenta repassar a alta do preço

adiante até que chegue ao último

intermediário da cadeia produtiva

e, finalmente, ao consumidor

final. Este, muitas vezes, é o traba-

lhador que vai tentar repassar esse

aumento nos preços dos produtos

em geral a seu patrão por meio do

pedido de aumento de salário.

Esse jogo de forças gera uma espi-

ral em que todos os participantes

perdem em determinado momen-

to. Geralmente, a ponta mais

fraca da economia, formada por

aqueles indivíduos com menor

poder de negociação, acaba não

acompanhando esse aumento e

perde a capacidade de compra dos

produtos transacionados – é o

chamado imposto inflacionário.

Esse jogo de forças gera uma
espiral em que todos os 
participantes perdem em
determinado momento.
Geralmente, a ponta mais
fraca da economia, formada
por aqueles indivíduos com
menor poder de negociação,
acaba não acompanhando
esse aumento e perde a
capacidade de compra.
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Com o processo inflacionário, os

preços dos produtos também via-

jam no tempo. Assim, o preço de

um produto hoje pode ser diferen-

te de seu preço amanhã.

Como o dinheiro é a mercadoria

que serve de referência para a

compra e venda de todos os produ-

tos da economia, a inflação irá con-

sumir o valor do dinheiro ao longo

do tempo – quanto maior o preço

de uma mercadoria, mais moedas

são necessárias para comprá-la.

Efeito cambial

Agora, vamos verificar o efeito da

valorização e da desvalorização

cambial. Como vimos, a inflação

determina o valor do dinheiro con-

tra uma referência de preços para

os produtos transacionados domes-

ticamente, ou seja, dentro das

fronteiras de um país, e influi no

poder de compra com a moeda

local. De modo semelhante, a

variação cambial é o parâmetro

utilizado para precificar as relações

de trocas entre produtos e moedas

em âmbito internacional.

O câmbio é o preço de uma moeda

ante às outras moedas. É determi-

nado pela inter-relação entre paí-

ses, definindo um parâmetro para

a exportação e importação de pro-

dutos, bem como o fluxo de capi-

tais financeiros entre as fronteiras.

Exemplo

Suponha que 1 dólar seja equiva-

lente a 2 reais e que 1 euro cor-

responda a 1,20 dólar. Logo, 

o valor de 1 euro será igual a 

2,40 reais. Agora, se imaginarmos

que o valor do dólar apresentou

alta de 10% e o valor do real

perante às demais moedas perma-

neceu constante, teremos o

seguinte resultado:

A variação cambial é o 
parâmetro utilizado para 
precificar as relações de 
trocas entre produtos e 
moedas em âmbito 
internacional.

US$ 1,00 = R$ 2,00 + 10% = R$ 2,20
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Portanto, com a alta do dólar, pre-

cisaremos de mais reais para com-

prar a mesma quantidade de dóla-

res – ou produtos importados cujos

preços estejam cotados em dólar.

Juros reais

Até agora, tudo bem. Mas, se esta-

mos falando de taxa de juros, por

que abordamos os temas inflação e

câmbio? Há relação entre eles?

Sim, como veremos a seguir, para

definir juros reais.

Para entender essa relação, vamos

analisá-la separadamente, de iní-

cio, tratando de uma operação

financeira doméstica, em que deve-

dor e credor firmam um financia-

mento em reais.

Efeito da inflação

Vamos retomar a transação realiza-

da entre Meire e Fátima.

Relembrando, na operação origi-

nal, Meire receberia de Fátima 25

mil reais e quitaria o empréstimo

ao final de um mês com juro acres-

cido de 2 mil reais, totalizando 

27 mil reais.

O juro foi combinado de modo a

remunerar Fátima pela privação de

não poder gastar o dinheiro naque-

le momento da forma que melhor

lhe conviesse.

Imagine agora que, nessa operação

entre Meire e Fátima, a inflação do

período fosse de 10%. O que isso

pode significar?

Para facilitar o entendimento,

vamos supor que Fátima tivesse o

interesse de utilizar o dinheiro para

comprar tecido.

Se no dia da realização da operação

de empréstimo o metro do tecido

custasse mil reais, Fátima estaria se

privando de comprar 25 metros de

tecido naquele momento para com-

prar 27 metros ao final de um mês.
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Se a inflação foi de 10%, o preço

do tecido subiu para R$ 1.100,00

(R$1.000,00 + 10% = R$ 1.100,00).

Portanto, a inflação reduziu a velo-

cidade de valorização de dinheiro

com o passar do tempo. Em outras

palavras, parte da remuneração

que Fátima recebeu por esperar

um mês para comprar o tecido foi

consumida pela inflação.

Dinheiro disponível no dia da operação: R$ 25.000,00

= 25 metros
R$ 1.000,00

R$ 25.000,00

Dinheiro a receber no final da operação: R$ 27.000,00

= 27 metros
R$ 1.000,00

R$ 27.000,00

Dinheiro disponível no final da operação: R$ 27.000,00

= 24,54 metros
R$ 1.100,00

R$ 27.000,00

Conclusão

Como observamos no exemplo

acima, o efeito do aumento de pre-

ços diminuiu a capacidade de com-

pra de tecido, por parte de Fátima,

em aproximadamente 2,5 metros

no final daquele mês.

Efeito da variação cambial

A mesma situação pode ocorrer em

uma operação internacional quan-

do a referência de preços for dada

pela relação entre a moeda local e

a moeda estrangeira. Para ilustrar

a situação, vamos adaptar o exem-

plo anterior à inclusão de uma

operação internacional, adicionan-

do o fator cambial.

Se o tecido que Fátima pretendia

comprar fosse importado e custasse

no momento da operação mil dóla-

res por metro, sendo que a cotação

do dólar fosse de 2 reais naquele

dia, a situação de Fátima seria:
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Dinheiro disponível no dia da operação: R$ 25.000,00 (ou US$ 12.500,00)

= 12,5 metros
US$ 1.000,00
US$ 12.500,00

= 13,5 metros
US$ 1.000,00
US$ 13.500,00

Dinheiro a receber no final da operação: R$ 27.000,00 (US$ 13.500,00)

= US$ 11.250,00
R$ 2,40

R$ 27.000,00

Dinheiro a receber ao final de um mês: R$ 27.000,00

= 11,25 metros
US$  1.000,00
US$ 11.250,00

Dinheiro disponível ao final de um mês: US$ 11.250,00

No entanto, se o dólar apresentar

variação de 20%, subindo de 

2 reais para 2,40 reais, e o preço do

tecido em dólares permanecer está-

vel no período, qual o impacto

sobre a operação de Fátima?

Conclusão

Portanto, a valorização do dólar

naquele período consumiu o valor

do real com o passar do tempo.

Como o parâmetro da operação

realizada entre Fátima e Meire era

o real, o efeito proporcionado pela

remuneração dos juros foi consumi-

do pela variação cambial.

Em conseqüência, Fátima pôde

comprar menos dólares ao final do

mês comparado com o que ela

poderia ter comprado no momento

original da operação.

Vamos verificar o que aconteceu

com a quantidade de tecidos que

Fátima conseguiu comprar com a

alta do dólar:
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Menos tecido

Como comprovado no último cálcu-

lo, mesmo com a manutenção do

preço do produto em dólares,

Fátima só conseguiu comprar 11,25

metros de tecido.

Antes da valorização do dólar em

relação ao real – ou seja, na data

da operação –, ela poderia ter com-

prado 12,5 metros.

Cálculo do juro real

Portanto, ao realizar uma operação

financeira para liquidação futura,

devemos estar muito atentos para

os efeitos da inflação e da variação

entre o valor cambial para calcular

a taxa de juros a ser cobrada pelo

investimento realizado.

O resultado do cálculo da taxa de

juros deduzido dos efeitos da infla-

ção e das variações cambiais se

chama juro real, que é calculado

conforme a fórmula a ser apresen-

tada na seqüência. Confira:

Abreviações:

i = inflação

J = juros

Se a inflação for de 10% (i = 0,10)

e se os juros são de 10% (J = 0,10),

então, o juro real será:

x 100 = juro real1 + i
1 + J[( ) – 1]

x 100 = – 2%
1 + 0,10
1 + 0,08[( ) – 1]

Portanto, pelo exemplo anterior, a

inflação de 10%, e os juros de 2 mil

reais sobre a operação de 25 mil

reais ou o correspondente a:

= 8% ou 0,08
R$ 25.000,00
R$ 2.000,00

O juro real será:

Repare que o juro real da operação

foi negativo em 2%. Ou seja, a

velocidade da inflação foi superior

à do juros, causando um prejuízo a

Fátima. O mesmo raciocínio pode

ser utilizado para as operações

internacionais. Nesse caso, deve-se

substituir na fórmula o valor da

inflação pelo da variação cambial.
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Por exemplo, se a variação cambial

foi de 20%, o divisor será: 1 + 0,2.

Conclusão

Muitas vezes, quando analisamos

operações financeiras nas situações

do dia-a-dia – seja para a realização

de investimentos, seja para a realiza-

ção de empréstimos –, os juros são

apresentados como um número fixo.

Significa que os juros não demons-

tram sua composição quando com-

parados à inflação ou aos efeitos da

variação cambial, os quais são cha-

mados de juros nominais pelos

administradores financeiros.

E se expurgarmos dos juros nominais

os efeitos da variação do valor no

dinheiro com o passar do tempo,

causada pela inflação, ou das varia-

ções cambiais?

Resposta: tem-se uma visão mais

clara da capacidade de a operação

remunerar o investidor, por ele dis-

ponibilizar seu dinheiro por deter-

minado tempo sem que este seja

consumido por esses efeitos parale-

los – é a chamada análise do juro

real da operação.

Taxas equivalentes e 

números-índice

Até agora acompanhamos exem-

plos de operações financeiras bem

restritas, com apenas um evento

financeiro e um período de tempo.

A versatilidade da matemática

financeira, porém, possibilita traba-

lhar com a taxa de juros em perío-

dos diferentes de tempo.

Assim, é possível comparar taxas de

juros utilizadas em uma operação

de um dia e determinar qual taxa

de juros seria empregada se o

prazo da mesma operação fosse

um mês, um semestre, um ano ou

até mesmo um século.

Essa comparação de taxas de juros

em períodos diferentes de tempo é

chamada de taxas equivalentes.
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O processo de cálculo das taxas

equivalentes é o mesmo do de uma

operação de dilatação ou de con-

tração das taxas de juros com o

intuito de o investidor obter um

retorno proporcionalmente equiva-

lente, independentemente do

período da operação.

Do mesmo modo, o devedor terá

um custo financeiro proporcional-

mente equivalente de forma inde-

pendente do prazo da operação.

Números-índice

Esse é o mecanismo mais eficiente

para a dilatação e a contração das

taxas de juros em períodos diferen-

tes de tempo.

Como vimos, as taxas de juros

aplicadas nas operações financei-

ras nada mais são do que frações

do valor principal sobre o qual

incidirão os juros.

Portanto, os juros representam

um percentual do valor financeiro

da operação de investimento ou

de empréstimo.

Ou seja, um investimento de 100

reais, com juros de 10%, equivale a

uma receita de juros de 10 reais,

proporcionando um valor de inves-

timento corrigido de 110 reais.

De acordo com esse exemplo, para

calcular o valor do principal – ou o

valor do investimento – acrescido

de juros, efetua-se a seguinte ope-

ração matemática:

Valor do principal = R$ 100,00

Percentual de juros = 10%

Valor financeiro de juros = R$ 10,00

Ou, então:

R$ 100,00 x 0,10 = R$ 10,00

O número 0,10 representa uma fra-

ção ou um décimo do valor do

principal de 100 reais.
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Posteriormente, para calcular o

valor do investimento corrigido,

soma-se o próprio valor do princi-

pal aos juros:

R$ 100,00 + R$ 10,00 = R$ 110,00

Somamos o número inteiro, que

equivale a 100% do principal, a sua

décima fração, que é a parte cor-

respondente aos juros de 10%.

Ou seja, 1 + 0,1 representa a unida-

de ou o número inteiro – uma vez

que qualquer número multiplicado

por 1 é igual ao próprio número –

somado a sua fração, cujo resulta-

do é igual a 1,1.

Esse é o número-índice que repre-

senta o valor do principal acresci-

do de 10%.

Conforme o exemplo anterior, ao

utilizar o valor do investimento (R$

100,00) e multiplicá-lo pelo índice

que representa o acréscimo de

juros de 10%, obtemos:

Valor corrigido = Valor principal x 

(1 + fração correspondente ao juro)

R$ 100,00 x 1,1 = R$ 110,00 (equivale

ao valor do principal corrigido)

Dilatação e contração

Vamos ver agora como dilatar 

e contrair as taxas de juros para

períodos diferentes de tempo.

Uma vez definido o número-

índice correspondente a uma 

operação financeira para um

período de tempo específico, o

processo de dilatação e contração

das taxas de juros se torna bas-

tante simples, dependendo do

modelo de juros (simples ou com-

postos) a ser empregado.

Lembrete: no próximo capítulo,

vamos aprender a diferença mate-

mática entre a utilização de juros

compostos e juros simples, que

implica a forma de como utilizar os

números-índice para o cálculo de

taxas equivalentes em períodos

diferentes de tempo.

As taxas de juros aplicadas
nas operações financeiras
nada mais são do que 
frações do valor principal
sobre o qual incidirão 
os juros.

livro09_30-59  03.09.06  17:59  Page 49



50

Para efetuar a análise de taxa de

juros equivalente, é necessário ini-

cialmente identificar uma taxa de

juros básica e determinar o período

de tempo equivalente a essa taxa.

Exemplo

Os 10% utilizados como referência

dos cálculos do exemplo anterior

poderiam se referir a uma opera-

ção de um mês, um ano etc.

Agora, ao utilizar a base do exem-

plo anterior de 10% e estabelecer

um período de tempo de um mês

para essa operação, já estamos

aptos a calcular as taxas de juros

proporcionais para qualquer inter-

valo de tempo estabelecido.

Vamos avaliar a seguinte situação:

qual seria a taxa de juros equiva-

lente para um período bimestral?

Observe que, em um investimento

bimestral, estaríamos primeiramen-

te investindo os 100 reais pelo

período de um mês.

Posteriormente, repetiríamos o

investimento no mês seguinte.

Portanto, o cálculo matemático

deve ser:

Valor do Investimento = R$ 100,00

Período-base = 1 mês

Taxa de juros = 10% ao mês

Número-índice equivalente = 

1 + 0,10 = 1,1

Cálculo do investimento corrigido

no primeiro mês:

R$ 100,00 x 1,1 = R$ 110,00

Cálculo do investimento corrigido

no segundo mês:

R$ 110,00 x 1,1 = R$ 121,00

Portanto, o cálculo do valor corrigi-

do no bimestre foi de:

R$ 100,00 x 1,1 x 1,1 = R$ 121,00

Potência equivalente

Considerando que 1,1 é o número-

índice equivalente, temos:

• Número-índice equivalente a um

mês de operação = 1,1.

• Número-índice equivalente a dois

meses de operação = 1,1 x 1,1. Isso

é equivalente a 1,12.
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Para dilatar a taxa de juros para

períodos mais longos, basta elevar

a potência equivalente ao múltiplo

do período dilatado.

Portanto, para uma taxa de juros

básica mensal de 10%, tem-se a

seguinte regra de dilatação:

1,1n

n = número de períodos

Números-índice equivalentes

• Juros mensais: 1,11 = 1,1

• Juros bimestrais: 1,12 = 1,21

• Juros trimestrais: 1,13 = 1,331

Taxa equivalente

Para calcular a taxa equivalente

para os respectivos números-índice,

basta subtrair o número 11, corres-

pondente ao inteiro, e multiplicar

a fração por 100.

• 1,1 equivale a juros de = 

(1,1 – 1) x 100 = 10%

• 1,21 equivale a juros de = 

(1,21 – 1) x 100 = 21%

• 1,331 equivale a juros de =

(1,331 – 1) x 100 = 33,1%

Portanto, uma remuneração de

21% por bimestre equivale a um

retorno de 10% proporcional a um

período de um mês – ou 33,1% por

um período de um trimestre.

Períodos inferiores à base

Na operação inversa, para contrair

a taxa de juros para períodos infe-

riores ao período-base, representa-

dos por frações do período-base,

basta seguir o mesmo raciocínio.

Por exemplo, se o período-base da

operação fosse o trimestre, seria

usada a taxa de juros de 33,1%

como referência da operação de

investimento por três meses. Para

calcular a taxa de juros para um

período inferior – um mês, por

exemplo –, basta elevar a potência

referente à fração do período-base.

Portanto, para um número-índice

de 1,331 correspondente a uma

taxa de juros trimestral de 33,1%,

tem-se o número-índice mensal de

1,3311/3 = 1,1, que corresponde 

à raiz cúbica de 1,331.

1 mês = 1/3 de um trimestre
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Frações não exatas

Agora, como utilizar o mesmo cál-

culo para determinar a equivalên-

cia em períodos que não apresen-

tem frações exatas? Por exemplo,

partindo-se de uma taxa de juros

trimestral de 33,1%, qual seria a

taxa de juros equivalente para um

período de sete meses?

Nesse caso, basta utilizar os artifí-

cios da matemática para definir o

cálculo desejado. Quando o núme-

ro não apresenta uma fração ideal,

basta definir um denominador

comum para basear o cálculo.

Partindo de uma taxa trimestral,

podemos contraí-la, calculando a

taxa equivalente de um mês (que é

uma fração ideal, 1/3 de um trimes-

tre) e, posteriormente, alongando-

a para calcular a taxa de sete

meses (múltiplo de um mês).

1,3311/3 = 1,1

1,17 = 1,9487

Matematicamente, seria o mesmo

que apresentar o número 11,,33331177//33.

Ou seja, a taxa equivalente a um

juro trimestral de 33,1% para um

período de sete meses seria de

aproximadamente 94,87%.

Assim, podemos “brincar” com os

números, alongando e contraindo

as taxas de juros, para operar com

qualquer tipo de período necessá-

rio para uma avaliação de projeto.

Caso 1

Qual a taxa de juros mensal equi-

valente a taxa Selic anual apresen-

tada pelo Banco Central de 15%?

Note que 15% equivale a um

número-índice de 1,15. O mês cor-

responde a 1/12 de um ano.

Portanto: 1,151/12 = 1,0117.

Resposta: a taxa de juros é de

1,17% ao mês.
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Caso 2

Agora, qual seria o juro real se a

inflação mensal fosse de 1%?

A partir dos números-índice, a aná-

lise torna-se mais prática. Para cal-

cular o juro real, basta dividir o

número-índice correspondente ao

juro do período pelo número-índi-

ce correspondente à variação per-

centual da inflação.

Portanto, se em nosso exemplo o

juro mensal foi de 1,17% (número-

índice de 1,0117) e a inflação foi

de 1% (número-índice de 1,01), cal-

cula-se o juro real assim:

entre transferências de recursos

financeiros futuros e presentes,

ajustando entre eles o custo da

remuneração referente à utiliza-

ção do dinheiro disponível por

determinado tempo.

Em muitas situações, as operações

financeiras – principalmente de

empréstimos, compras parceladas e

financiamentos – não apresentam a

taxa de juros. Em alguns casos,

especialmente aqueles relacionados

à venda financiada de produtos no

varejo, as empresas usam estraté-

gias mercadológicas baseadas em

operações de financiamento ditas

sem juros.

É nesse momento que a matemáti-

ca financeira se torna um potente

parceiro, possibilitando desvendar

mistérios de operações que supos-

tamente não têm lógica financeira.

Lembre que, por mais que o

mundo financeiro seja capaz de

apresentar operações fantásticas,

complexas e que podem parecer

ilógicas, as leis da matemática são

universais e se baseiam em estrutu-

ras lógicas inquestionáveis...

= 1,001683
1,01

1,0117 

Resposta: o juro real será de cerca

de 0,1683% ao mês, bastante infe-

rior ao juro nominal de 1,17%,

após os efeitos da corrosão de

resultados provocada pela inflação.

Taxa interna de retorno

Como vimos, a taxa de juros é o

caminho apresentado pela mate-

mática financeira para transitar

pelo tempo, formando uma ponte
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Taxa de juros oculta

Portanto, é fundamental ter bem

claro o conceito de que toda ope-

ração financeira que envolva troca

de um valor presente por um valor

futuro deverá ter uma taxa de

juros, mesmo que eventualmente

ela não seja apresentada. Certa-

mente, a taxa oculta-se na base da

relação entre os fluxos financeiros.

A estratégia para calcular a taxa de

juros que equilibra a relação entre

o valor no presente e os valores no

futuro de um fluxo de caixa é

expressa pela taxa interna de retor-

no – matematicamente, ela é a

taxa pela qual todos os fluxos da

empresa descontados de seu res-

pectivo valor no momento presen-

te representam soma zero.

Ou seja, os valores a receber, sub-

traídos dos valores a pagar, inde-

pendentemente do momento em

que ocorrem, quando traduzidos

para o valor presente (como mo-

mento de referência no tempo

para todos os fluxos), são equiva-

lentes. Esse é exatamente o retor-

no implícito da operação.

Exemplo

Uma grande rede varejista de ele-

trodomésticos chamada Casa da

Mãe Joana anunciou em janeiro a

venda de TVs de plasma por 15

mil reais para pagamento apenas

no Natal, afirmando se tratar de

uma operação sem juros. Como

desvendar esse mistério?

Por que será que a empresa está

disposta a praticar a filantropia

de abdicar dos recursos necessá-

rios para pagar seus custos, den-

tre eles o próprio fornecedor de

televisores, financiando a compra

do cliente por um período de um

ano sem cobrar juros?

Eduardo, cliente atento e interes-

sado em adquirir uma TV de plas-

Toda operação financeira 
que envolva troca de um
valor presente por um 
valor futuro deverá ter 
uma taxa de juros, mesmo
que eventualmente ela 
não seja apresentada.
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ma, ficou bastante interessado na

promoção e resolveu fazer uma

pesquisa no mercado. Ele perce-

beu que os televisores com a

mesma característica daquele

anunciado pela Casa da Mãe

Joana eram oferecidos pelas lojas

concorrentes nas mais diversas

promoções. Uma característica, no

entanto, chamou a atenção de

Eduardo: dentre as opções do

mercado, as propostas de aquisi-

ção da TV para pagamento à

vista, em dinheiro, apresentavam

média de preço de 10 mil reais.

Eduardo checou suas economias e,

ao conferir suas aplicações finan-

ceiras no Banco Dinheirinho

Amigo, constatou que possuía 10

mil reais aplicados em um fundo

que lhe renderia uma taxa de

juros de 15% ao ano.

Entre tantas alternativas, ele con-

cluiu que a melhor solução para

analisar a situação seria comparar

duas possibilidades:

• Resgatar sua aplicação e com-

prar a TV à vista por 10 mil reais.

• Manter o dinheiro aplicado, 

rendendo os juros da aplicação, 

e comprar a TV na Casa da Mãe

Joana por 15 mil reais no final 

do ano.

Assim, a proposta apresentada

pela Casa da Mãe Joana nada

mais era do que a possibilidade

de ter hoje uma TV que valia 10

mil reais – valor que não seria

sacado da aplicação, pagando em

troca 15 mil reais no fim do ano.
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Análise da situação

Como vimos, a taxa interna de

retorno é aquela que equaliza os

fluxos positivos e negativos a valor

presente, de forma que o valor

presente líquido da equação seja

igual a zero.

No gráfico acima, tem-se, de um

lado, um fluxo positivo de 10 mil

reais que representa a disponibili-

dade de Eduardo possuir uma TV

hoje sem que tenha de sacar

dinheiro de sua aplicação. De

outro, há um valor negativo de 15

mil reais no final do ano, quando

Eduardo terá de arrumar dinheiro

para pagar a Casa da Mãe Joana.

Para que esse fluxo apresente soma

zero no presente, é preciso saber

que taxa descontar do pagamento

de 15 mil reais para que, no mo-

mento presente, esse valor seja

equivalente a 10 mil reais e iguale

ao fluxo positivo dos mesmos 10

mil reais da televisão.

Assim:

Graficamente, o fluxo financeiro

do exemplo das condições de com-

pra da TV pode ser representado

deste modo:

Taxa interna de retorno => Soma dos fluxos no momento presente = 0

Se a taxa de juros é anual e o

período é de um ano, então n = 1.

Logo, o número-índice da equação

será: 1 + j.

Cálculo da taxa de juros

Que taxa de juros de desconto faz

com que 15 mil reais no fim do ano

sejam iguais a 10 mil reais hoje?

Televisão de
R$10.000,00 

Pagamento de
R$15.000,00

período de 1 ano
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Se:

R$ 10.000,00 x (1 + j)n = R$ 15.000,00

R$ 10.000,00 x (1+j)1 = R$ 15.000,00

j = 0,5 ou 50%

Conclusão

A taxa de juros utilizada para des-

contar os 15 mil reais de modo a

equivaler a 10 mil reais no presen-

te é de 50% – exatamente a taxa

interna de retorno desse fluxo.

Após essa constatação, Eduardo

concluiu que, se sacasse o dinheiro

da aplicação, deixaria de ganhar 

1,5 mil reais – ou 15% dos 10 mil

reais que estão aplicados.

Ao mesmo tempo, teria de pagar

os 5 mil reais de juros à Casa da

Mãe Joana – um custo financeiro

de 50% equivalente à taxa interna

de retorno desse investimento.

Por outro lado, ao imaginar que a

Casa da Mãe Joana precisa pagar

ao fornecedor das TVs à vista 10

mil reais, a loja estaria fazendo

esse investimento para financiar

seu cliente com ganho implícito de

50% – um ótimo investimento.

Obviamente, essa operação foi bas-

tante simplificada, contando ape-

nas com dois fluxos e apenas um

período. Na prática, deparamo-nos

com operações de diversos perío-

dos, taxas equivalentes de períodos

diferentes e pagamentos e recebi-

mentos diversificados em momen-

tos variados de tempo.

Eduardo concluiu que, se
sacasse o dinheiro da 
aplicação, deixaria de 
ganhar 1,5 mil reais – ou
15% dos 10 mil reais que
estão aplicados.
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Nestes casos, devemos utilizar cal-

culadora financeira ou planilhas

eletrônicas, que apresentam fun-

ções específicas para calcular a taxa

interna de retorno (TIR).

Para fluxos complexos, a taxa inter-

na de retorno é calculada por apro-

ximação. Para isso, calculadoras e

planilhas eletrônicas realizam

diversas tentativas de cálculos até

obter a taxa mais próxima possível

para zerar a soma dos fluxos, quan-

do descontados seu valor equiva-

lente no presente.

Taxa interna de retorno e taxa de

desconto do fluxo financeiro

É importante diferenciar o conceito

da taxa de juros utilizada para des-

contar um fluxo qualquer e a res-

pectiva taxa interna de retorno de

um fluxo específico.

• Taxas de desconto

São aquelas escolhidas arbitraria-

mente pelo indivíduo que efetua a

análise de um fluxo financeiro de

pagamentos e recebimentos em

diversos períodos de tempo, de

modo a avaliar o valor presente ou

futuro do fluxo. Toma por base

parâmetros de mercado, compa-

rando-os às alternativas existentes.

A utilização de taxas de desconto

arbitrárias, muitas vezes baseadas

em parâmetros no mercado finan-

ceiro, não significa o equilíbrio do

fluxo, mas uma expectativa de

retorno – ou custo financeiro apre-

sentado pelo mercado sobre o qual

se está avaliando o fluxo de caixa.

Uma vez calculada a taxa
interna de retorno, pode-se
compará-la às oportunidades
presentes no mercado para
avaliar sua atratividade.
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O que você viu no capítulo 3

> O diagrama do fluxo de caixa como
base da matemática financeira.
1

> Valor presente, prestações, valor futu-
ro, número de períodos e taxa de juros.
2

> A relação entre inflação, variação cam-
bial e juro real.
3

> Taxas equivalentes, número-índice e
taxa interna de retorno.
4

• Taxa interna de retorno

É uma taxa de juros inerente ao

fluxo financeiro, independente dos

parâmetros de mercado e direta-

mente relacionada aos valores posi-

tivos e negativos (entradas e saídas

de caixa) dos fluxos espalhados em

variados momentos de tempo.

A taxa interna de retorno equilibra

os fluxos de forma que, desconta-

dos por essa taxa, se anulam no

momento presente. De posse dela,

sabe-se a rentabilidade ou o custo

financeiro do fluxo, independente-

mente dos parâmetros de mercado.

Uma vez calculada a taxa interna

de retorno, pode-se compará-la às

oportunidades presentes no merca-

do para avaliar sua atratividade.
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JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

Como calcular juros simples e

compostos? Como saber a

forma mais vantajosa, para

minha empresa, de combinar

pagamentos e recebimentos?

4

60

Após compreender nos capítulos

anteriores a essência lógica que

norteia o raciocínio da matemáti-

ca financeira, vamos conhecer em

detalhes, a partir deste capítulo,

os conceitos matemáticos propria-

mente ditos e desvendar a origem

de seus modelos.

Fundamentalmente, a matemática

financeira se sustenta em dois

pilares básicos em relação aos

juros – ou à valorização do dinhei-

ro ao longo do tempo. São eles:

• O modelo de juros simples.

• O modelo de juros compostos.

Para começar, vamos analisar o

modelo de juros simples.

Juros simples

São mais comumente utilizados

em modelos financeiros de países

europeus. Baseiam-se no modelo

matemático da progressão aritmé-

tica. Como característica, os juros

simples apresentam uma acelera-

ção do dinheiro no tempo inferior

aos juros compostos.

A base para o cálculo, indepen-

dentemente de seu momento no

tempo, sempre será o montante

original. Ou seja, seu conceito 

está fundamentado no cálculo 

dos juros baseados no valor 

principal original.

A base para o cálculo,
independentemente de seu
momento no tempo, sempre
será o montante original.
Ou seja, seu conceito está
fundamentado no cálculo 
dos juros baseados no valor
principal original.
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Portanto, o valor correspondente

aos juros de qualquer operação

financeira, desconsiderando seu

período no tempo, será igual ao

do período anterior, uma vez que

ambos foram calculados como

uma fração da operação original.

Exemplo

Vamos imaginar que Walther

necessite urgentemente de um

empréstimo no valor de 50 mil

reais a fim de abrir uma sapataria

de alto luxo em local nobre da

cidade. Os recursos serão destina-

dos à infra-estrutura do ponto-

de-venda, à decoração da loja, 

ao material de divulgação e à

aquisição de estoques, entre

outros investimentos.

Para obter o dinheiro, Walther

decidiu recorrer a sua grande

amiga, a bilionária Maria Anita.

Após um longo período de nego-

ciações, ambos chegaram a um

acordo razoável.

Maria Anita aceitou emprestar o

dinheiro a Walther desde que este

se dispusesse a pagá-la ao final de

cinco anos, com juros de 10% ao

ano, calculados pelo método dos

juros simples.

Sabemos que o valor emprestado é

de 50 mil reais. Mas como calcular

o valor futuro desse empréstimo

ao final de cinco anos?
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Cálculo do valor futuro

Para saber quanto Walther deverá

pagar a Maria Anita daqui a cinco

anos, primeiramente devemos cal-

cular os juros ano a ano e incorpo-

rá-los ao valor do empréstimo.

Assim será possível saber o valor

corrigido no tempo.

Juros de 10% de 

R$ 50.000,00
Valor corrigido

1o ano R$ 5.000,00 R$ 55.000,00

2o ano R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

3o ano R$ 5.000,00 R$ 65.000,00

4o ano R$ 5.000,00 R$ 70.000,00

5o ano R$ 5.000,00 R$ 75.000,00

Fórmula de cálculo

Pelo quadro acima, concluímos que

o valor final do empréstimo será de

75 mil reais.

Espere um pouco... Será que não

há uma forma mais prática de

obter o mesmo resultado?

Sim! Ao analisar os cálculos realiza-

dos, percebe-se que foi efetuada a

seguinte operação:

R$ 50.000,00 x j = R$ 5.000,00 

No caso, j é a taxa de juros. Repare

que a soma dos juros ao principal

foi repetida conforme o número de

períodos da operação.

R$ 50.000,00 + R$ 5.000,00 + R$ 5.000,00 + R$ 5.000,00 + R$ 5.000,00 + R$ 5.000,00
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Assim:

R$ 50.000,00 + (R$ 50.000,00 x 

10% x 5)

= R$ 50.000,00 + (R$ 25.000,00)

= R$ 75.000,00

Que equivale a escrever:

R$ 50.000,00 + (p . j . n)

p = valor do empréstimo

j = juros anuais

n = número de períodos

Graficamente, a operação será representada da seguinte forma:

Leitura dos números

Pelo gráfico acima, nota-se que

cada barra corresponde à taxa de

juros de 5 mil reais.

O eixo horizontal corresponde à

passagem do tempo, enquanto o

eixo vertical mostra o valor.

Como vimos, os juros simples obe-

decem a uma progressão aritmética

– no exemplo, uma taxa constante

de 5 mil reais. Agora, como se

pode efetuar a operação inversa?

R$ 75.000

R$ 70.000

R$ 65.000

R$ 60.000

R$ 55.000

R$ 50.000

R$ 45.000
Ano 0

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000

R$ 5.000R$ 5.000

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
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Cálculo do valor presente (VP)

Para efetuar a operação inversa,

veja um exemplo: qual o valor à

vista para a quitação de uma dívida

de 75 mil reais, com vencimento

após cinco anos, se os juros de mer-

cado são de 10% ao ano, calcula-

dos pelo método dos juros simples?

Como vimos, a fórmula para calcu-

lar determinado valor no futuro é:

VP + (VP x j x n) = VF

VP = valor no presente

j = juros anuais

n = número de períodos

VF = valor no futuro

Portanto, para calcular o valor no

presente (VP), partindo-se de um

valor no futuro (VF), pode-se adap-

tar a fórmula do seguinte modo:

VP + (VP . j . n) = VF

j . n = 

(VP . j . n) = VF – VP

VP
VF

VP
VP– j . n = 

VP
VF 1–

(1 + j . n) = 
VP
VF VP = 

(1 + j . n)
VF

VP = VP = R$ 50.000,00
(1 + 10% . 5)
R$ 75.000,00VP = 

(1 + j . n)
VF

Assim:

Conclusão

O sistema de juros simples assume

o modelo matemático da progres-

são aritmética.

O ritmo de crescimento do valor ao

longo do tempo cresce a taxas

constantes, uma vez que os juros

referentes ao período passado são

sempre calculados tendo como

base o valor da operação inicial. 
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Juros compostos

Atenção redobrada a partir de

agora, porque qualquer erro

poderá representar uma enorme

diferença no resultado final.

No sistema de juros compostos, 

a velocidade de crescimento do

valor do dinheiro no decorrer 

do tempo é bem mais acelerada

do que no de juros simples.

No sistema de juros compostos, 

o modelo matemático utilizado 

é o da progressão geométrica. 

Ou seja, os juros são incorpora-

dos ao valor da operação 

original, servindo como base

para o cálculo dos juros do

No sistema de juros 
compostos, o modelo 
matemático utilizado é o 
da progressão geométrica.
Ou seja, os juros são 
incorporados ao valor 
da operação original,
servindo como base para 
o cálculo dos juros do 
período seguinte.

período seguinte.

Dessa forma, a velocidade 

da viagem no tempo e, conseqüen-

temente, da valorização do dinhei-

ro assume a característica de acele-

ração positiva e constante.

O valor financeiro dos juros 

cresce com o tempo. Isso significa

que os juros pagos no período 

inicial são inferiores aos pagos 

no período seguinte, e assim 

por diante.

Esse modelo matemático 

pode ser representado da seguin-

te forma:

• Primeiro período.

• Segundo período.

Primeiro período

j: taxa de juros do período

VP1: valor no momento presente,

ou seja, no início do período 1

VF1: valor no final do período 1

Conforme aprendemos no 

item referente a números-índice:

VF1 = VP1 x (1+ j)
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Segundo período

É nesse momento que se nota a

grande diferença entre o sistema

de juros compostos e o de juros

simples. Veja por quê...

Para calcular o valor no final do

segundo período pelo método de

juros simples, utiliza-se o valor no

final do primeiro período acresci-

do dos mesmos juros pagos no pri-

meiro período.

Já no sistema de juros compostos,

o cálculo dos juros terá como base

o valor final do primeiro período,

ou seja, ele é baseado no valor ini-

cial acrescido de juros.

Nesse caso, é de fundamental

importância perceber que a taxa

de juros, em termos percentuais, é

exatamente a mesma. Porém,

muda o valor-base sobre o qual

essa taxa é aplicada.

j: taxa de juros do período

VP2: valor no momento presente,

ou seja, no início do período 2

VF2: valor no momento futuro, ou

seja, no fim do período 2

Note que o VF1 (valor no final do

período 1) corresponde exatamen-

te ao VP2 – ou seja, ao valor ini-

cial ou do momento presente no

início do período 2.

Assim:

VF2 = VP2 x (1 + j)

A base para a aplicação do núme-

ro-índice referente ao juro do

período 2 leva como base o valor

corrigido do período 1. Ou seja,

corresponde a seu valor inicial 

do período 1 acrescido dos respec-

tivos juros.
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Exemplo

Para tornar clara a demonstração,

vamos imaginar que a bilionária

Maria Anita em sua negociação

com Walther exigisse que o sistema

de cálculo do valor devido fosse o

do método dos juros compostos.

Qual seria o valor devido por

Walther ao final do quinto ano?

1o ano

VP: R$ 50.000,00

j: juros de 10%

VF = VP x (1 + j)

VF = R$ 50.000,00 x (1 + 0,1) 

= R$ 50.000,00 x (1,1) = R$ 55.000,00

2o ano

VP: R$ 55.000,00

j: juros de 10%

VF = VP x (1 + j)

VF = R$ 55.000,00 x (1 + 0,1) 

= R$ 55.000,00 x (1,1) = R$ 60.500,00

3o ano

VP: R$ 60.500,00

j: juros de 10%

VF = VP x (1 + j)

VF = R$ 60.500,00 x (1 + 0,1) 

= R$ 60.500,00 x (1,1) = R$ 66.550,00

4o ano

VP: R$ 66.550,00

j: juros de 10%

VF = VP x (1+j)

VF = R$ 66.550,00 x (1 + 0,1) 

= R$ 66.550,00 x (1,1) = R$ 73.205,00

5o ano

VP: R$ 73.205,00

j: juros de 10%

VF = VP x (1 + j)

VF = R$ 73.205,00 x (1 + 0,1) 

= R$ 73.205,00 x (1,1) = R$ 80.525,50

Conclusão

Pelo sistema de juros compostos,

Walther deveria pagar 

R$ 80.525,00 a Maria Anita ao final

de cinco anos pelo empréstimo de

50 mil reais realizado a 10% de

juros ao ano. Mas há um jeito mais

fácil de chegar a esse resultado!

Pelo sistema de juros 
compostos, Walther deveria
pagar R$ 80.525,00 a Maria
Anita ao final de cinco anos.
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Exemplo

Como notamos no exemplo ante-

rior, o procedimento para calcular

o valor final a ser pago por

Walther a Maria Anita pelo siste-

ma de juros compostos foi:

R$ 50.000,00 (valor original da

dívida) mutiplicado por 1,1 (núme-

ro-índice correspondente a 10%

pelo período de 1 ano).

Essa operação foi repetida pelo

número de períodos da dívida.

VF = VP x (1 + j) x (1 + j) x (1 + j) x (1 + j) x (1 + j)

R$ 50.000,00 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 = R$ 80.525,50

VF = VP x (1 + j)n

Assim:

Simplificando:

Fórmula de cálculo

Para entender a fórmula de cálculo

do valor do dinheiro no decorrer

do tempo pelo sistema de juros

compostos, temos, então:

VF = VP x (1 + j)n

VF = valor no futuro

VP = valor no presente

j = juros

n = número de períodos
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Equação de juros equivalentes

É interessante notar que a segunda

parte da fórmula é a mesma que

utilizamos no cálculo das taxas de

juros equivalentes por meio de

números-índice.

Como se nota, o valor referente

aos juros de cada período vai cres-

cendo com o passar do tempo,

finalmente culminando em um

valor futuro bastante superior ao

do método dos juros simples.

Pelo nosso exemplo, a bilionária

Maria Anita sairia com um bom

ganho, uma vez que, durante o

tempo em que ela disponibilizasse

o empréstimo para Walther, o

dinheiro seria bem mais valorizado.

Com o método dos juros compos-

tos, a viagem no tempo assume

uma dinâmica muito mais acelera-

da. No entanto, essa dinâmica é a

mais próxima da realidade referen-

te à valorização do dinheiro ao

longo do tempo.

Ao considerar o sistema inflacioná-

rio, nota-se que a dinâmica de

valorização e aumento de preços,

que naturalmente ocorre em uma

economia, assume o mesmo siste-

ma matemático de progressão geo-

métrica utilizado no modelo de

juros compostos.

No modelo inflacionário, os preços

simplesmente sobem um período

após o outro, sempre tomando

como base o preço final do período

anterior acrescido de inflação.

Como a inflação é um sintoma eco-

nômico natural de um comporta-

mento social que nasce da intera-

ção dos diversos agentes da econo-

mia, percebemos na própria essên-

cia desse movimento que a dinâmi-

ca de interação dos agentes econô-

micos encontrou o método mais

eficiente para a valorização de pre-

ços com o passar do tempo: o siste-

ma de juros compostos.

No modelo inflacionário,
os preços simplesmente
sobem um período após o
outro, sempre tomando 
como base o preço final do
período anterior acrescido 
de inflação.
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Valor no presente

Agora, como saber o valor no pre-

sente de um recebimento que

acontecerá no futuro?

Para responder essa questão,

vamos retomar o exemplo de

Walther e Maria Anita. Em 2006,

Walther tomou emprestado 50 mil

reais com juros de 10% ao ano

pelo método dos juros compostos.

Como vimos, ao final do período

de cinco anos, ele precisa pagar a

Maria Anita R$ 80.525,50.

Sempre precavida, Maria Anita

pediu a Walther que assinasse

uma nota promissória no valor de 

R$ 80.525,50 para vencimento em

2011, quinto ano da data do

empréstimo de 50 mil reais.

Como nem sempre as coisas acon-

tecem como o previsto, suponha

que em 2008, dois anos após a

realização da operação de emprés-

timo, Maria Anita se case com o

perdulário Zeca do Cabeça de

Vento. A antiga paixão de escola

fez a pobre Anita gastar toda sua

fortuna, sobrando apenas a nota

promissória de Walther. E agora?

De posse da nota promissória,

Maria Anita dirigiu-se ao banco

Dinheirinho Amigo com a inten-

ção de vendê-la. Naquele momen-

to, porém, as taxas de juros prati-

cadas no mercado financeiro são

de 15% ao ano. Qual o valor pago

pela nota promissória?

Ao analisar a situação, percebe-se

que, ao comprar a nota promissó-

ria de Maria Anita, o banco está

disposto a pagar um valor que

obedeça à seguinte condição:

• Aplicado e rendendo uma taxa de

juros de, no mínimo, 15% ao ano,

valerá o equivalente em 2011 a R$

80.525,50, que é o valor a ser rece-

bido de Walther no vencimento.
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Cálculo do valor no presente

Dessa forma, o banqueiro deverá

se perguntar e calcular: qual o

valor no presente que equivale a

R$ 80.525,50 se a taxa de juros de

desconto é de 15%?

Lembre-se de que a operação de

venda está ocorrendo em 2008. 

Ao retomar a fórmula de correção

para juros compostos, temos:

VF = VP x (1 + j)n

Portanto, o VP pode ser calculado

invertendo-se a fórmula:

Análise de resultados

Como se pode avaliar pelos cálcu-

los, o banco irá pagar a Maria

Anita R$ 52.946,82 em 2008, 

esperando receber de Walther 

R$ 80.525,50 em 2011.

Nota-se também que a variação

das taxas de juros pode provocar

enormes prejuízos ou ganhos a

investidores e devedores.

Ao comparar o valor que Maria

Anita apurou com a venda da nota

promissória ao banco no valor de

R$ 52.946,82, percebe-se que ela

teve um considerável prejuízo se

comparado à valorização do

dinheiro no tempo utilizada no

modelo inicial, quando foi aplicada

uma taxa de juros de 10% ao ano.

Ao comparar o valor que
Maria Anita apurou com a
venda da nota promissória
ao banco no valor de 
R$ 52.946,82, percebe-se 
que ela teve um considerável
prejuízo se comparado à
valorização do dinheiro.

VP = 
(1 + j )n

VF

VP = 
(1 + 0,15 )3

R$ 80.525,50

VP = R$ 52.946,82

Sabemos que:

VF = R$ 80.525,50

n = 3 (número de períodos que fal-

tam para o vencimento)

j = 15% ao ano

Então:
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Aplicando-se taxas de juros de 10%

ao ano, o valor equivalente da

operação no segundo ano seria de

R$ 60.500,00. Porém, com o

aumento das taxas de juros de

mercado, o banqueiro não está dis-

posto a ser remunerado por dispo-

nibilizar seu dinheiro por três anos

pela mesma taxa que Maria Anita

havia pactuado com Walther de

10%. Agora, o valor da disponibili-

dade do dinheiro no tempo ficou

mais caro. Como foi fixado o valor

em 2011 por meio de uma nota

promissória, a única variável que

pode ser alterada é o valor no

presente momento da venda – em

2008 –, proporcionando um prejuí-

zo de R$ 7.553,18 (resultado da

subtração de R$ 60.500,00 e R$

52.946,82) a Maria Anita diante

dos valores da operação original.

Taxas de juros menores

Agora, vamos supor que as taxas

de juros, em vez de 15%, tivessem

caído para 5%. Nesse caso, qual

seria o valor da venda da nota

promissória de Maria Anita?

Nessa situação, o banco

Dinheirinho Amigo se contentaria

com uma remuneração de 5%

para disponibilizar seu dinheiro

para Maria Anita, com a promessa

de receber de Walther em 2011.

A equação ficaria assim:

VF = R$ 80.525,50

n = 3 (número de períodos que

faltam para o vencimento)

j = 5% ao ano

VP = 
(1 + 0,05 )3

R$ 80.525,50

VP = R$ 69.560,95
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Análise de resultados

Com a redução das taxas de juros

a 5%, Maria Anita teria lucro na

operação, uma vez que receberia

R$ 69.560,95 – valor bastante

superior ao correspondente da

operação original que se baseava

em juros de 10% (R$ 60.500,00) e

ainda maior do que o valor a ser

pago pelo banco com a hipótese

de juros de 15% ao ano, equiva-

lente a R$ R$ 52.946,82.

Valor contábil e de mercado

Um conceito extremamente

importante que aprendemos por

meio dessas simulações é a dife-

rença entre o valor contábil de

uma operação e seu respectivo

valor de mercado.

No caso da operação de Maria

Anita, o valor contábil da operação

é aquele baseado em seu emprésti-

mo original efetuado por Walther,

que apresentava taxa de juros de

10%. Se não houvesse contratempo

em sua vida, Maria Anita guardaria

a nota promissória até o vencimen-

to e teria retorno de 10% pela

valorização de seu dinheiro pelo

tempo disponibilizado.

Por outro lado, como estudamos

anteriormente, as taxas de juros

de mercado oscilam com o passar

do tempo e com as variações nos

indicadores da política monetária

nacional e internacional.

Assim, da perspectiva dos partici-

pantes do mercado, o valor da

nota promissória de Maria Anita

contra Walther muda com o pas-

sar do tempo, mas também apre-

senta ritmo de valorização dife-

rente de acordo com as mudanças

nas taxas de juros de mercado.

Um conceito extremamente
importante que aprendemos
por meio dessas simulações
é a diferença entre o valor
contábil de uma operação e
seu respectivo valor de 
mercado. No caso da 
operação de Maria Anita,
o valor contábil da operação
é aquele baseado em seu
empréstimo original.
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Valor de mercado

Dependendo das taxas de juros e

com o passar do tempo, os partici-

pantes do mercado tornam-se dis-

postos a pagar mais ou menos do

que o valor contábil apresentado

pela nota promissória de Maria

Anita. Esse é justamente o valor

de mercado de um título.

Concluindo, o valor de mercado

de um título é o valor que o mer-

cado está disposto a pagar por

esse  título independentemente

da taxa de juros pactuada em seu

lançamento. Esse valor é total-

mente ligado às taxas de juros de

mercado, a seu valor de recebi-

mento (mais comumente chamado

de valor de face) no futuro e ao

prazo para o vencimento.

Juros e valor de mercado

Como o comprador está compran-

do o título para portá-lo até o

vencimento, o tempo transcorrido

desde seu lançamento também se

torna irrelevante.

Existe uma regra “clássica” que

determina o valor presente de

mercado dos títulos com relação

às taxas de juros de mercado.

Segundo essa regra:

• Se os juros sobem, o valor de

mercado cai.

• Se os juros caem, o valor de mer-

cado sobe.

Esse comportamento pode ser

observado no gráfico a seguir:

juros

valor de mercado do título
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Recebimentos e pagamentos

Até o momento, observamos exem-

plos de situações com vários perío-

dos, mas apenas um fluxo de rece-

bimento e outro de pagamento.

Agora, vamos imaginar como anali-

sar um fluxo de caixa com diversos

recebimentos ou pagamentos.

Exemplo

Ao pesquisar a aquisição de uma

máquina, João se deparou com

duas opções:

• Pagar por ela 10 mil reais à vista.

• Alugá-la por mil reais por mês

durante dois anos de utilização.

Se a taxa de juros de mercado é de

15% ao ano, qual a melhor opção?

Primeiramente, João ficou bastante

confuso em ter de comparar taxas

de juros anuais com a operação

mensal do aluguel.

Com base nos ensinamentos sobre

taxas de juros equivalentes, João

transformou os juros anuais em

mensais para prosseguir o processo

de análise.

Com juros de15% ao ano, quanto

seriam os juros mensais?

Número-índice do juro anual = 1,15

1 ano = 12 meses

Portanto, como vimos nos capítulos

anteriores, o ajuste seria:

Número-índice anual => 1,151/12

= 1,01714 (número-índice mensal)

Número-índice mensal = 1,01714 

=> juro mensal = (1,01714 - 1) x 100

= 1,741% ao mês

Ok! Agora de posse dos juros men-

sais (1,741%) podemos prosseguir

com a análise.

Para João, o que está em jogo

nesse momento é:

• Deixar de gastar 10 mil reais,

mantendo esse valor aplicado, e

alugar a máquina pelo valor de mil

reais por mês durante os dois anos

de utilização.

• Gastar o dinheiro na aquisição da

máquina pelo valor à vista e não

pagar o aluguel.
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Análise da situação

Devemos primeiramente conside-

rar os números num momento

único do tempo, como um padrão

básico, com o objetivo de compa-

rar os números com o mesmo

peso, independentemente da valo-

rização do dinheiro no tempo.

Em geral, os administradores finan-

ceiros utilizam o modelo de valor

presente líquido para esse processo

de análise e ajustam os fluxos de

caixa de modo a trazê-los para o

momento presente, por meio do

desconto em seu valor equivalente

no momento presente.

Em nosso exemplo, o aluguel men-

sal por dois anos corresponde a

VP = 
(1 + j )n

VF

Soma VP = 
(1 + j )n

VF1

(1 + j )n
VF24

(1 + j )n
VF2

A soma do valor presente de cada

aluguel seria:

+ + ... +

um período de 24 meses ou 24

pagamentos de mil reais por mês.

Para se proceder a análise, deve-

mos tratar cada fluxo de caixa

como um valor futuro indepen-

dente e descontar cada um do

valor presente de acordo com seu

período de acontecimento, utili-

zando-se a taxa de juros básica

mensal que já foi calculada

(1,741%).

Se a formula de VP é:

Função PMT

Nas calculadoras financeiras e pla-

nilhas eletrônicas, o cálculo do

valor presente ou futuro de presta-

ções idênticas ocorridas em uma

freqüência constante de períodos

pode ser obtido pela função PMT,

pela qual, informados os juros, o

valor das prestações e o número de

períodos, obtêm-se o valor presen-

te e futuro. Assim, utilizando os

artifícios da informática, efetuamos

a fórmula acima e chegamos ao

valor presente de R$ 19.480,79.
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O que você viu no capítulo 4

> A definição de juros simples e sua
aplicação prática.
1

> A definição de juros compostos e sua
aplicação prática.
2

> A diferença entre valor contábil e de
mercado e sua relação com juros.
3

> As formas mais vantajosas de combi-
nar pagamentos e recebimentos.
4

Ou seja, a soma do pagamento de

todos os aluguéis, descontados em

seu respectivo valor presente,

equivale a um pagamento único

de R$ 19.480,79, que é bastante

superior ao pagamento à vista de

10 mil reais.

Portanto, a economia de 10 mil

reais contra o pagamento de 

R$ 19.480,79 daria um valor pre-

sente líquido negativo de:

R$ 19.480,79 – R$ 10.000,00 

= R$ 9.480,79

Dessa forma, a melhor opção para

João é realizar o pagamento à

vista no valor de 10 mil reais da

referida máquina em vez de optar

pelo aluguel de mil reais mensais

por dois anos.
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ESTUDO DE CASOS PRÁTICOS

Em quantos meses um capital

dobra de valor a juros simples

de 15% ao ano? Veja essa e

outras questões nos casos

apresentados neste capítulo.

5

78

Vamos treinar seus conhecimentos.

Seguem nove casos práticos com as

soluções. Tente resolvê-los antes de

conferir as respostas!

Caso 1

Calcule o montante a ser obtido

pela aplicação de 15 mil reais que

Roberto realizou num banco à taxa

de juros simples de 9% ao ano,

durante 1 ano, 3 meses e 18 dias.

Caso 2

Em quantos meses, o capital dobra

de valor a juros simples de 15% a.a.? 

Caso 3

Fernanda tem dois débitos: o primei-

ro de 7,5 mil reais daqui a dois

meses; e o segundo de 8 mil reais

daqui a cinco meses. Como ela não

dispõe de recursos para quitá-los

nesses meses, propôs pagar uma

parcela de 5 mil reais daqui a três

meses e o restante ao final de oito

meses. Se a taxa de juros simples é

de 2% ao mês e a data focal no mês

3, qual o valor restante a pagar?

Caso 4

Uma duplicata de 15 mil reais foi

descontada por Eduardo cinco

meses antes do vencimento. Consi-

derando que a taxa da operação

usou o método dos juros simples de

12% para quatro meses, encontre o

valor do desconto e o valor pago.

Caso 5

O banco Dinheirinho Amigo des-

conta uma nota promissória por 

7 mil reais três meses antes de seu

vencimento à taxa de 4% ao mês.

Calcule o valor de face e a taxa de

desconto equivalente.
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A partir do caso 6, vamos trabalhar

com juros compostos.

Caso 6

Andréa tem condições de aplicar

seu dinheiro a 1,5% a.m. no merca-

do de capitais. Se Fátima lhe pedir

emprestado 8 mil reais por dois

anos, quanto deverá devolver para

que sua aplicação seja equivalente

nesse período?

Caso 7

Fábio investiu 2,5 mil reais, aplicados

à taxa de 2,5% a.m., ganhando re-

muneração de R$ 546,01. Por quan-

to tempo o capital ficou aplicado?

Caso 8

Maria Anita depositou um valor

num banco a juros compostos. 

Após três meses o saldo era de 

R$ 5.244,35; nove meses depois, o

saldo passou a ser de R$ 5.566,65.

Calcule a taxa de juros mensal. 

Caso 9

Determinar as taxas bimestral e

anual proporcionais à taxa de juros

de 15% ao semestre.

Passo 1 – Converter o período de 1 ano, 3 meses e 18 dias em anos. Considerando que:

• 3 meses de um ano equivalem a 3/12

• 18 dias de um ano equivalem a 18/360

Temos:

1 + 3/12 + 18/360 = 1,3 ano

Passo 2 – Calcular o valor futuro:

VF = VP x (1 + j x n) = R$ 15.000 x (1 + 0,09 x 1,3) = R$ 16.755,00

Resposta: o montante a ser obtido por Roberto será de R$ 16.755,00.

Caso 1
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Passo 1 – Transportar todos os recursos para o mês 3:

• Débito de R$ 7.500,00 no mês 2 transportado para o mês 3 (mês seguinte)

= R$ 7.500,00 + 2% = R$ 7.650,00 

• Débito de R$ 8.000,00 no mês 5 transportado para o mês 3 (retrocesso de dois meses)

= R$ 8.000,00 / (1 + 2% x 2) = R$ 8.320,00

• Soma dos débitos: R$ 7.650,00 + R$ 8.320 = R$ 15.970,00

Passo 2 – Deduzir o pagamento de 5 mil reais:

R$ 15.970,00 – R$ 5.000,00 = R$ 10.970,00

Passo 3 – Projetar o saldo para o mês 8 (5 meses adiante):

R$ 10.970,00 x (1 + 0,02 x 5) = R$ 12.067,00

Resposta: o valor restante a ser pago é de R$ 12.067,00.

Caso 3

Considerando que:

• VP = Y • VF = 2Y • j = 15% ao ano = 0,15/12

Temos:

VF = VP x (1 + j x n)  => 2Y = Y x (1 + j x n)  => 2Y = Y x (1 + 0,15n/12)

n = 12/0,15 

n = 80 meses

Resposta: a juros simples de 15% ao ano, um capital dobra de valor a cada 80 meses.

Caso 2
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Temos:

R$ 15.000,00 = VF Taxa mensal = 12% / 4 = 3%

Juros 12% para 4 meses Taxa de 5 meses = 3% x 5 = 15%

VP = VF / (1 + j)  => VP = R$ 15.000 / 1,15 = R$ 13.043,48 (valor descontado)

Desconto = R$ 15.000 – R$ 13.043,48 = R$ 1.956,52

Resposta: o valor do desconto é de R$ 1.956,52, e o valor pago é de R$ 13.043,48.

Caso 4

VP = R$ 7.000,00

Taxa de juros = 4% ao mês

Taxa equivalente (efetiva) para três meses = (1,043 – 1) x 100 = (1,1248 – 1) x 100 = 12,48%

VF = VP x (1 + j) = R$ 7.000 x (1 + 12,48%) = R$ 7.874,04 (valor nominal)

Resposta: o valor de face é de R$ 7.874,04, e o desconto equivalente é de 12,48%.

Caso 5

Passo 1 – Calcular o número-índice da taxa de juros:

• 2 anos = 24 meses • Juros mensais = 1,5%

Juros de 24 meses = (1 + 0,015)24 = 1,4295

Passo 2 – Calcular o valor futuro em 8 meses:

VF = VP x 1,4295 = R$ 8.000,00 x 1,4295 = R$ 11.436,00

Resposta: Fátima deverá devolver R$ 11.436,00.

Caso 6
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Utilizando o conceito básico de juros:

Juros = R$ 546,01

VF = VP + j = R$ 2.500,00 + R$ 546,00 = R$ 3.046,00 (arredondados os centavos)

Agora, aplicando a fórmula de juros compostos para calcular os períodos:

VF= VP x (1 + j)n

R$ 3.046,00 = R$ 2.500 x (1 + 0,025)n

n = 8

Resposta: o valor ficou aplicado por 8 meses.

Caso 7

Sabe-se que, do terceiro ao nono mês, o dinheiro rendeu:

• de R$ 5.200,00 para R$ 5.560,00 (arredondados os centavos)

Portanto, partiu de um valor presente no terceiro mês de R$ 5.200,00 para um valor futuro no nono

mês de R$ 5.560,00.

Ao dividir VF/VP, obtém-se o número-índice de 6 meses (do terceiro ao nono mês). Assim:

VF/VP = 5.560/5.200 = 1,069 (número-índice)

Para calcular o juro mensal, basta ajustar o número-índice:

1,0691/6 = 1,0112 = 1,12%

Resposta: a taxa de juros mensal é de 1,12%.

Caso 8
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Este é um caso clássico de juros equivalentes.

Passo 1 – Calcular o juro mensal:

• número-índice referente aos juros semestrais

de 15% = 1,15

• bimestre = 1/3 do semestre

• ano = 2 vezes o semestre

Passo 2 – Ajustar o juro ao período:

• juro bimestral = 1,151/3 = 1,04769 = 4,769%

• juro anual = 1,152 = 1,3225 = 32,25%

Resposta: a taxa bimestral é de 4,769%, e a

taxa anual é de 32,25%.

Caso 9

O que você viu no capítulo 5

> Situações práticas referentes a juros
simples e compostos.
1
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MUNDO DE POSSIBILIDADES

Para concluir este livro, vamos

retomar os principais conceitos

abordados, como taxa de

juros, fluxo de caixa e juros

simples e compostos.

6

84

Como pudemos constatar neste

livro, a matemática nos permite

utilizar todas as vertentes da criati-

vidade e ingressar em uma dimen-

são mágica. Ao quebrar as barrei-

ras do mundo real, podemos viajar

no universo das possibilidades, em

meio ao qual a imaginação não

encontra fronteiras.

Neste capítulo de conclusão, vamos

retomar os principais conceitos

abordados ao longo dos tópicos

anteriores para que os conteúdos

sejam, de fato, assimilados.

A abstração do mecanismo propor-

cionado pela matemática financei-

ra pode parecer irreal mas, como

qualquer ramo da matemática –

como aqueles aplicados à engenha-

ria –, se traduz em ferramentas

extremamente práticas aplicadas

ao dia-a-dia.

A matemátia financeira mostra-se

fundamental para analisar, de

diversos pontos de vista, nosso 

cotidiano financeiro.

Para entendê-la, precisamos inicial-

mente absorver o conceito do

tempo como variável quantitativa

que influencia o dia-a-dia.

Desse modo, a matemática finan-

ceira funciona como uma máquina

do tempo, com a qual somos capa-

zes de planejar a vida financeira

futura de uma empresa ou de um

indivíduo, bem como compará-la

com situações do momento pre-

sente e passado.

A matemática financeira 
funciona como uma máquina
do tempo, com a qual somos
capazes de planejar a vida
financeira futura.
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Matemática e finanças

O principal objeto de estudo da

matemática financeira é a relação

entre esse mundo imaginário da

matemática e o estudo das finan-

ças. A peça fundamental em estu-

do neste momento é a forma

como o dinheiro se comporta com

o passar do tempo.

A partir do instante em que a dis-

ponibilidade de dinheiro por deter-

minado período de tempo tem

valor, podemos entender que os

juros representam o coração do

custo do capital ou do custo do

dinheiro no tempo.

Assim, o indivíduo que tem dinhei-

ro à disposição poderá emprestá-lo

àquele que não o possui. Para isso,

porém, terá de se privar por deter-

minado tempo. Afinal, se ele aca-

bou de emprestá-lo ao indivíduo

que não possuía dinheiro, não terá

aquele valor a sua disposição.

Uma vez realizado o empréstimo

àquele que não dispõe de recursos,

o proprietário do capital tem o

direito de cobrar uma taxa pelo

uso de seu dinheiro, como se fosse

uma taxa de aluguel. Essa taxa é

exatamente o custo do dinheiro no

tempo. Seu valor deve variar con-

forme dois fatores essenciais: 

1. O tempo que esse capital 

for disponibilizado.

2. O risco de o devedor perder o

capital e não conseguir devolvê-lo.

A frase “Tempo é dinheiro” reflete

a natureza das relações de capital.

O valor do dinheiro muda de acor-

do com sua disponibilidade com o

passar do tempo, porém as taxas

de juros também modificam de

uma hora para outra, como vamos

ver na seqüência.
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Taxas de juros

O tempo afeta os indivíduos con-

forme suas necessidades financei-

ras: uns precisam de dinheiro

hoje, outros amanhã, alguns vão

precisar no prazo de um ano...

Assim, cada indivíduo interage

com a sociedade de forma a inves-

tir seu excesso de capital ou a

pedir emprestado quando a situa-

ção não é das melhores.

Esse conjunto de indivíduos dis-

postos a emprestar e a tomar

emprestado, espalhados pelo

mundo, formam o mercado finan-

ceiro internacional. A interação

entre os indivíduos com excesso de

capital e os devedores afeta, ao

longo do tempo, a oferta e a pro-

cura de capital de todo o conjunto.

Desse modo, o valor das taxas de

juros nos diversos mercados finan-

ceiros internacionais – que repre-

senta o custo de capital desse

conjunto – irá subir quando existi-

rem mais indivíduos querendo

pedir emprestado do que indiví-

duos com excesso de capital; e irá

cair quando a situação for inversa.

Atenção! Por causa da oscilação

das taxas de juros com a mudança

do valor da disponibilidade do

dinheiro no tempo, deve-se manter

uma atitude conservadora ao anali-

sarmos as operações financeiras já

realizadas ou a realizar.

É necessário mensurar o impacto

das mudanças da taxa de juros

sobre essas operações, porque em

momentos inesperados podemos

vender títulos a receber ou, em

momentos oportunos, pagar dívi-

das ainda não vencidas.
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Fluxo de caixa

Os mecanismos de interpretação

de qualquer operação financeira,

com o objetivo de avaliar o impac-

to do valor do dinheiro no tempo,

levam em consideração alguns

componentes básicos que integram

o chamado fluxo de caixa.

Os principais componentes de

qualquer estrutura de fluxo de

recursos ao longo de um período

são formados por valor presente,

prestações, valor futuro, número

de períodos, taxa de juros e taxa

interna de retorno.

Portanto, qualquer operação

financeira que se baseie em uma

troca de recursos financeiros em

períodos diferentes ao longo do

tempo poderá ser representada

pelo diagrama do fluxo de caixa.

No trabalho de análise e planeja-

mento dos fluxos financeiros,

devemos, após a formatação do

fluxo de caixa-base – que repre-

senta a agenda real do fluxo de

capitais –, utilizar a matemática

financeira para transportar esses

recursos ao longo do tempo e

para analisá-los, respeitando a

regra básica de que “tempo vale

dinheiro” e de que, portanto, o

valor do dinheiro disponível varia

com o tempo.

As possibilidades abertas pela

matemática financeira de dominar

a variável tempo não se limitam à

movimentação dos fluxos de

recursos, mas se expandem às pró-

prias taxas de juros.

Podemos comparar taxas de juros

utilizadas em uma operação de

um dia e determinar qual taxa

seria empregada caso o prazo da

mesma operação fosse de um mês,

um semestre, um ano ou qualquer

período fracionário no tempo.

Atenção! Por causa da 
oscilação das taxas de juros
com a mudança do valor da
disponibilidade do dinheiro
no tempo, deve-se manter
uma atitude conservadora 
ao analisarmos as
operações financeiras já 
realizadas ou a realizar.
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O processo de cálculo das taxas

proporcionais ou equivalentes

reflete a dilatação ou a contração

das taxas de juros para que o

investidor tenha retorno propor-

cionalmente equivalente, de

forma independente do período

da operação. Do mesmo modo, o

devedor terá um custo financeiro

proporcionalmente equivalente

em qualquer prazo.

Componentes das taxas 

de juros

As taxas de juros guardam vários

“mistérios”. Precisamos saber

identificar os componentes das

taxas de juros para desvendar suas

características mais ocultas.

Na maioria das vezes, as taxas 

de juros de financiamentos, proje-

tos de investimento ou operações

financeiras em geral são apresen-

tadas de forma bastante simplifi-

cada e direta.

Porém, existe uma série de compo-

nentes macroeconômicos que

podem influenciar uma análise

correta da taxa de juros e, corres-

pondentemente, a remuneração

do investimento para o investidor

ou o custo deste para o devedor.

Como a taxa de juros representa o

valor do dinheiro, devemos anali-

sar todos os eventos econômicos

que têm influência sobre o valor

dos bens e, conseqüentemente, da

moeda em uma economia para,

assim, entender suas conseqüên-

cias sobre as taxas de juros.

Influência da inflação

No processo inflacionário, os preços

de todos os produtos também via-

jam no tempo. Assim, o preço de

um produto qualquer hoje poderá

ser inferior a seu preço amanhã.

Quando realizamos uma 
operação financeira para
liquidação futura, devemos
estar muito atentos aos 
efeitos da inflação – e 
também da variação do valor
cambial – para calcular a
taxa de juros a ser cobrada
pelo investimento realizado.
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Muitas vezes, o aumento de preços

é ocasionado pelo simples repasse

de ajustes de preços em uma cadeia

industrial ou em um setor da eco-

nomia, como também pela influên-

cia de fatores externos, que propor-

cionam o aumento nos custos de

um produto, ou ainda pelo aumen-

to da demanda.

Como o dinheiro é a mercadoria

principal, que serve de referência à

compra e venda de todos os produ-

tos da economia, a inflação irá con-

sumir o valor do dinheiro ao longo

do tempo. Quanto mais os preços

dos produtos sobem, mais precisa-

mos de moedas para comprar a

mesma mercadoria.

Portanto, quando realizamos uma

operação financeira para liquidação

futura, devemos estar muito atentos

aos efeitos da inflação – e também

da variação do valor cambial – para

calcular a taxa de juros a ser cobrada

pelo investimento realizado.

Juros embutidos

Em muitos casos, as taxas de juros

de uma operação financeira não

são divulgadas. Nessa situação, o

administrador financeiro deve 

utilizar o método da taxa interna

de retorno – a chave para desven-

dar os “mistérios” de propostas

financeiras mais complexas.

Devemos considerar que um fluxo

financeiro sempre tem uma taxa

de juros, mesmo que esteja ocul-

ta. A matemática financeira possi-

bilita desvendar mistérios de ope-

rações que supostamente não

possuem lógica financeira.
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Lembre: toda operação financeira,

ou seja, toda operação em que um

valor presente for negociado em

troca de um valor futuro, significa

que existe uma taxa de juros incluí-

da na operação, mesmo que por

qualquer motivo a taxa de juros

não seja apresentada. Ela está inse-

rida na base da relação entre os

fluxos financeiros.

A utilização da taxa interna de

retorno (TIR) é exatamente o méto-

do para calcular a taxa de juros

que equilibra a relação entre o

valor no presente e os valores no

futuro de um fluxo de caixa.

A TIR representa a taxa de juros

que transporta todos os valores ao

momento presente de forma que a

soma deles seja zero. Em outras

palavras, com a TIR, os valores posi-

tivos são iguais aos negativos.

Juros simples e compostos

Devemos lembrar que o modelo de

cálculo dos valores dos fluxos

financeiros no tempo também

pode variar conforme os métodos

de juros simples ou compostos. Eles

determinam a velocidade que se

pretende implementar no fluxo de

recursos com o passar do tempo.

A escolha entre as duas formas

básicas de trabalhar com os juros –

ou com a própria interpretação da

matemática financeira, determi-
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nando o ritmo da valorização do

dinheiro ao longo do tempo – está

intimamente ligada à definição dos

modelos de juros simples ou de

juros compostos.

Os juros simples são mais comu-

mente usados em modelos finan-

ceiros de países europeus. Baseados

no modelo de progressão aritméti-

ca, apresentam uma aceleração do

dinheiro no tempo inferior aos

juros compostos.

Já o método de juros compostos

serve de embasamento para alguns

questionamentos jurídicos. Na prá-

tica, é amplamente utilizado em

diversos países, inclusive no Brasil.

Baseia-se no modelo matemático

da progressão geométrica.

Esse  método costuma causar con-

trovérsia, principalmente do lado

do devedor, que se espanta com a

alta velocidade de crescimento de

sua dívida.

A natureza das relações sociais está

bem mais ligada à dinâmica dos

juros compostos. Esta é mais próxi-

ma da realidade de valorização do

dinheiro ao longo do tempo quan-

do comparada àquela determinada

pelo método de juros simples.

No exemplo do sistema inflacioná-

rio, podemos ter clara noção de

que a dinâmica de valorização e

aumento de preços que natural-

mente ocorrem na economia assu-

me o mesmo sistema matemático

de progressão geométrica utilizado

no modelo de juros compostos.

Valor de mercado

Do ponto de vista do investidor,

se um novo investimento não

apresentar retorno superior às

demais alternativas presentes no

mercado – ou seja, não cobrir o

custo de oportunidade –, não

deverá ser realizado, uma vez que

não está criando valor para a

empresa nem para seus donos.

O método de juros 
compostos serve de 
embasamento para alguns
questionamentos jurídicos.
Na prática, é amplamente
utilizado em diversos países.
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O valor de mercado de um título é

exatamente o valor desse título

comparado à realidade do merca-

do. Representa o valor que o mer-

cado está disposto a pagar por ele

independentemente da taxa de

juros pactuada em seu lançamen-

to. Está ligado às taxas de juros de

mercado, a seu valor de recebi-

mento – mais comumente chama-

do de valor de face – no futuro e

ao prazo para o vencimento.

Portanto, o custo dos recursos

para o dinheiro originado pelo

dono do empreendimento e pelo

caixa da empresa ocorre em ter-

mos relativos. Ou seja, o novo

investimento tem de proporcionar

retorno superior ao das demais

alternativas de investimento dis-

poníveis para o dono da empresa

e para o caixa da empresa. Assim, 

o retorno proporcionado pelas

demais alternativas de investimen-

to presentes no mercado represen-

ta o custo de oportunidade tanto

para o exemplo do dono da

empresa como para a sobra de

caixa do negócio.

É importante notar que a avalia-

ção da rentabilidade do investi-

mento e seus custos de financia-

mento levam em consideração

aspectos de juros e o custo de

oportunidade do dinheiro com o

passar do tempo.

Portanto, a essência da filosofia e

da lógica da matemática financeira

reside no conceito do dinheiro

como mercadoria, e sua disponibili-

dade ao longo do tempo tem valor.

Essa é a natureza das relações

comerciais entre todos os indiví-

duos e ela tem orientado as trocas

financeiras desde os primórdios.
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Sobrevivência do negócio

A matemática pode parecer um

assunto complexo e, muitas vezes,

de difícil compreensão. Mas no

mundo atual, em que o fluxo de

capitais atravessa os países num

piscar de olhos, a matemática

financeira pode representar a 

diferença entre a vida e a morte 

de qualquer empresário.

Parafraseando o ditado, “Em terra

de cego, quem tem um olho é rei”,

no caso da matemática financeira

no mundo dos negócios, ter olho é

uma questão de sobrevivência.

O que você viu no capítulo 6

> A síntese dos conceitos de matemática
financeira abordados neste livro.
1

> A definição de taxa de juros, juros 
simples e compostos.
2

> A organização do fluxo de caixa de
uma empresa.
3

> A matemática financeira como 
questão de sobrevivência do negócio.
4

livro09_84-93  03.09.06  18:18  Page 93



94

Graduado e mestre em Administração de Empresas, foi auditor, analis-

ta de Mercado de Capitais e administrador de Fundos de Investimento

em empresas como Price Waterhouse, Unibanco, Indosuez Capital e

Tudor Asset Management. Atualmente, é diretor da boutique de inves-

timentos Petroinvesty, responsável pela estruturação de projetos de

Venture Capital, M&A e Project Finance. Foi professor assistente de

Contabilidade e Finanças na Fundação Getúlio Vargas (SP) e professor

da Universidade São Judas Tadeu (SP).

Roberto Dotta Filho

SOBRE O AUTOR

livro09_94-96  05.09.06  12:12  Page 94



95

SAIBA MAIS
Administração Financeira – Corporate Finance. Stephen A. Ross, Randolph

W. Westerfield e Jeffrey Jaffe. Editora Atlas, 2002.

Investimentos – Como Administrar Melhor Seu Dinheiro. Mauro Halfeld.

Editora Fundamento, 2004.

Matemática Comercial e Financeira Fácil. Antônio Arnot Crespo. Editora

Saraiva, 1996.

Matemática Financeira com Utilização da HP-12C. Armando José Tosi.

Editora Atlas, 2004.

Matemática Financeira – Objetiva e Aplicada. Abelardo de Lima Puccini e

Adriana Puccini. Editora Saraiva, 2006.

livro09_94-96  05.09.06  12:12  Page 95



EDITORES
Domingo Alzugaray

Cátia Alzugaray

DIRETOR EXECUTIVO
Carlos Alzugaray

Diretor Editorial: Carlos José Marques
Operações: Diretor – Gregorio França
Circulação: Gerente – Leandro Stocco

Marketing: Gerente Geral – Patrícia Augusto Corrêa
Serviços Gráficos: Gerente Industrial – João Cesar Maciel

© 2006 Gold Editora Ltda., São Paulo (Brasil) – 1a Edição
Todos os direitos reservados.

Redação: Roberto Dotta Filho
Edição: Sergio Yamasaki

Arte: Agenor Jorge
Iconografia: Paula Gonçalves
Revisão: Adriana Dalla Ono

Fotos: Photodisc

ISBN da obra: 85-7368-854-8
ISBN deste volume: 85-7368-863-7

COMERCIALIZAÇÃO
Três Comércio de Publicações Ltda.

Rua William Speers, 1.212 – São Paulo – SP – Brasil

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA EM BANCAS PARA TODO O BRASIL
Fernando Chinaglia Distribuidora S.A.

Rua Teodoro da Silva, 907 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

IMPRESSÃO
Editora Três Ltda.

Rodovia Anhanguera, km 32,5 – Cajamar – SP – Brasil

COLEÇÃO

GESTÃO EMPRESARIAL

livro09_94-96  05.09.06  12:12  Page 96



livro09_94-96  05.09.06  12:12  Page 97


