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Conceitos Introdutórios

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

““AA administraçãoadministração éé oo processoprocesso dede planejar,planejar, organizar,organizar,
liderarliderar ee controlarcontrolar osos esforçosesforços realizadosrealizados pelospelos membrosmembros dada
organizaçãoorganização ee oo usouso dede todostodos osos recursosrecursos organizacionaisorganizacionais parapara
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organizaçãoorganização ee oo usouso dede todostodos osos recursosrecursos organizacionaisorganizacionais parapara
alcançaralcançar osos objetivosobjetivos estabelecidosestabelecidos..””

“AD” Prefixo latino = Junto de

“MINISTRATIO” Radical = Obediência, subordinação,
aquele que presta serviços

A administraA administraçãção é uma ciência socialo é uma ciência social



Conceitos Introdutórios

FUNÇÕES ADMINISTRATIVASFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar (Henry Fayol)

Teoria Clássica   ( POC3 )
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Planejar,Planejar, Organizar,Organizar, DirigirDirigir ee ControlarControlar (Willian(Willian Newman)Newman)

Planejar, Organizar, Liderar e Controlar  Planejar, Organizar, Liderar e Controlar  (Peter (Peter DruckerDrucker))

Teoria NeoclássicaTeoria Neoclássica

Teoria Clássica   ( POC3 )

Prever, Planejar, Implantar, Comandar, Coordenar e Controlar 
(Nogueira de Faria)



SEQUÊNCIA DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVASSEQUÊNCIA DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

PLANEJARPLANEJAR Lógica e Métodos

Conceitos Introdutórios
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ORGANIZARORGANIZAR

LIDERARLIDERAR

CONTROLARCONTROLAR

Distribuir Autoridade e Recursos

Motivação

Rumo



Maximização de seu valor de mercado a longo prazoMaximização de seu valor de mercado a longo prazo

OBJETIVO ECONÔMICO DAS ORGANIZAÇÕESOBJETIVO ECONÔMICO DAS ORGANIZAÇÕES

Conceitos Introdutórios

6

Retorno do Investimento  x  Risco Assumido

O O LUCROLUCRO possibilita:possibilita:
A melhoria e expansão dos serviços/produtosA melhoria e expansão dos serviços/produtos
O cumprimento das funções sociaisO cumprimento das funções sociais

Pagamento dos impostos;Pagamento dos impostos;
Remuneração adequada dos empregados;Remuneração adequada dos empregados;
Investimentos em melhoria ambiental, etc.Investimentos em melhoria ambiental, etc.



Administração FinanceiraAdministração Financeira

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Área de Finanças)(Área de Finanças)

Conceitos Introdutórios
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Contabilidade FinanceiraContabilidade Financeira
Contabilidade de CustosContabilidade de Custos

OrçamentosOrçamentos
Administração de TributosAdministração de Tributos

Sistemas de InformaçãoSistemas de Informação

Administração de CaixaAdministração de Caixa
Crédito e Contas a ReceberCrédito e Contas a Receber

Contas a PagarContas a Pagar
CâmbioCâmbio

Planejamento FinanceiroPlanejamento Financeiro

TesourariaTesouraria ControladoriaControladoria



LIQUIDEZ  E  RENTABILIDADELIQUIDEZ  E  RENTABILIDADE

Conceitos Introdutórios

⇒⇒ LiquidezLiquidez
Preocupação do Tesoureiro:  Preocupação do Tesoureiro:  “manutenção da liquidez da empresa”“manutenção da liquidez da empresa”

A liquidez implica na manutenção de recursos financeiros sob a forma A liquidez implica na manutenção de recursos financeiros sob a forma 
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A liquidez implica na manutenção de recursos financeiros sob a forma A liquidez implica na manutenção de recursos financeiros sob a forma 
de disponibilidades.de disponibilidades.

Caixa e aplicações de curto prazo                  Taxas reduzidasCaixa e aplicações de curto prazo                  Taxas reduzidas

⇒⇒ RentabilidadeRentabilidade

Preocupação do Preocupação do ControllerController:  :  “com a rentabilidade da empresa”“com a rentabilidade da empresa”

A rentabilidade é o grau de êxito econômico obtido por uma empresa A rentabilidade é o grau de êxito econômico obtido por uma empresa 
em relação ao capital nela investido.em relação ao capital nela investido.



Conceitos Introdutórios

MATEMÁTICA BÁSICAMATEMÁTICA BÁSICA

Potenciação (base expoente) ���� 34 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81

InversoInverso dede umum NúmeroNúmero �������� inversoinverso dede 44 == ¼¼ == 00,,2525
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RadiciaçãoRadiciação �������� √√ 1616 == 1616 ½½ == 44

��������
44√√ 8181 == 8181 ¼¼ == 33

LogaritmoLogaritmo DecimalDecimal �������� 11,,6060 xx == 281281,,4747

xx == loglog 281281,,4747 // loglog 11,,6060 xx == 1212

LogaritmoLogaritmo NeperianoNeperiano �������� 11,,6060 xx == 281281,,4747

xx == LNLN 281281,,4747 // LNLN 11,,6060 xx == 1212
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Fundamentos da Matemática Financeira

AA MatemáticaMatemática FinanceiraFinanceira temtem comocomo objetivoobjetivo principalprincipal
estudarestudar oo valorvalor dodo dinheirodinheiro emem funçãofunção dodo tempotempo..
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ANALISAR OS RISCOS

REDUZIR OS PREJUÍZOS

AUMENTAR OS LUCROS

estudarestudar oo valorvalor dodo dinheirodinheiro emem funçãofunção dodo tempotempo..



Fundamentos da Matemática Financeira

PORCENTAGEMPORCENTAGEM

A expressão por cento é indicada pelo sinal %.
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Ao se efetuar cálculos de porcentagem, se está efetuando um
simples cálculo de proporção.

Exemplo:

Qual é a comissão de 10% sobre uma venda de $800,00?

Resolução na HP-12C: 8 0 0 ENTER 1 0 %

Resposta: $80,00



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA,               CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA,               
COM BASE NA TAXA E NO LUCROCOM BASE NA TAXA E NO LUCRO

Exemplo:
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Por quanto se deve vender uma mercadoria que custou
$4.126,75, para se obter um lucro de 6%?

Solução algébrica

4.126,75 100%

X 106% X = $4.374,35

Resposta: O preço de venda deve ser de $4.374,35.



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DO CUSTO,                                   CÁLCULO DO CUSTO,                                   
COM BASE NA TAXA E NO LUCROCOM BASE NA TAXA E NO LUCRO

Exemplo:
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Um comerciante ganha $892,14 sobre o custo de certa
mercadoria. A taxa de lucro foi de 5%. Qual é o custo?

Solução algébrica

X 100%

$892,14 5% X = $17.842,80

Resposta: O custo da mercadoria foi de $17.842,80.



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DA TAXA, COM BASE NO CÁLCULO DA TAXA, COM BASE NO 
ABATIMENTO E NO PREÇOABATIMENTO E NO PREÇO

Exemplo:
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Sobre uma fatura de $3.679,49 se concede um abatimento de
$93,91. De quanto por cento é esse abatimento?

Solução algébrica

$3.679,49 100%

$93,91 X % X % = 2,5523%

Resposta:
O abatimento sobre o preço de venda foi de 2,5523%.



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DO LUCRO,                                   CÁLCULO DO LUCRO,                                   
COM BASE NO PREÇO DE VENDA E NA TAXACOM BASE NO PREÇO DE VENDA E NA TAXA

Exemplo:
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Um comerciante vendeu certas mercadorias, com um lucro de
8% sobre o custo, por $12.393,00. Qual foi o seu lucro?

Solução algébrica

$12.393,00 108%

X 8 % X = $918,00

Resposta: O lucro foi de $918,00.



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DA TAXA,                                    CÁLCULO DA TAXA,                                    
COM BASE NO PREÇO DE VENDA E NO LUCROCOM BASE NO PREÇO DE VENDA E NO LUCRO

Exemplo:
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Um comerciante vendeu uma certa mercadoria por $15.825,81
e ganhou $1.438,71 de lucro. Qual foi a taxa de lucro obtida?

Solução algébrica

$15.825,81 - $1.438,71 100%

$1.438,71 X % X % = 10%

Resposta: A taxa de lucro foi de 10%.



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DO PREÇO BRUTO,                           CÁLCULO DO PREÇO BRUTO,                           
COM BASE NO PREÇO LÍQUIDO E NA TAXACOM BASE NO PREÇO LÍQUIDO E NA TAXA

Exemplo:
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Um comerciante vendeu uma certa mercadoria com o
desconto de 8% e recebeu o líquido de $2.448,13. Qual era o
preço de venda original (preço bruto)?

Solução algébrica

$2.448,13 100% - 8%

X 100 % X = $2.661,01

Resposta: O preço de venda era de $2.661,01 (preço bruto).



Fundamentos da Matemática Financeira

CÁLCULO DA TAXA, COM BASE NO PREÇO CÁLCULO DA TAXA, COM BASE NO PREÇO 
LÍQUIDO E NO ABATIMENTOLÍQUIDO E NO ABATIMENTO

Exemplo:
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Um determinado título foi liquidado por $879,64, com
abatimento de $46,30. Determine a taxa do abatimento.

Solução algébrica

$879,64 + $46,30 100%

$46,30 X % X = 5%

Resposta: A taxa de abatimento foi de 5%.



Fundamentos da Matemática Financeira

IMPORTANTEIMPORTANTE

Lembre-se que a base de cálculo
sempre é o valor do Custo.
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sempre é o valor do Custo.

100%            100%            CUSTOCUSTO

E o Preço de Venda é formado
pelo Custo e pelo Lucro.

Preço de Venda = Custo + LucroPreço de Venda = Custo + Lucro



Diagramas de         
Fluxo de Caixa
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Diagramas de Fluxo de Caixa

CONCEITOS INICIAISCONCEITOS INICIAIS

A  Matemática Financeira se preocupa com duas variáveis:

Dinheiro                                         TempoDinheiro                                         Tempo



CONCEITOS INICIAISCONCEITOS INICIAIS

Diagramas de Fluxo de Caixa

As transações financeiras envolvem duas variáveis-chaves: 
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DINHEIRO          ee TEMPO

- Valores somente podem ser comparados se estiverem
referenciados na mesma data;

- Operações algébricas apenas podem ser executadas com
valores referenciados na mesma data.



Diagramas de Fluxo de Caixa

DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA  (DFC)DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA  (DFC)

Desenho esquemático que facilita a representação das operações
financeiras e a identificação das variáveis relevantes.
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Valor Futuro (F)

Valor Presente (P)

Taxa de Juros (i)

0 1 2 n

Número de Períodos (n)



Diagramas de Fluxo de Caixa

DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA  (DFC)DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA  (DFC)

Valor Futuro (F)

Taxa de Juros (i)
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Escala Horizontal � representa o tempo (meses, dias, anos, etc.)

Marcações Temporais � posições relativas das datas (de “zero” a n)

Setas para Cima � entradas ou recebimentos de dinheiro (sinal positivo)

Setas para Baixo � saídas de dinheiro ou pagamentos (sinal negativo)

Valor Presente (P)

0 1 2 n

Número de Períodos (n)



Diagramas de Fluxo de Caixa

COMPONENTES DO DFCCOMPONENTES DO DFC

Valor Futuro (F)

Taxa de Juros (i)
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Valor Presente � capital inicial (P, C, VP, PV – present value)
Valor Futuro � montante (F, M, S, VF, FV – future value)
Taxa de Juros � custo de oportunidade do dinheiro (i - interest rate)
Tempo � período de capitalização (n – number of periods)
Prestação � anuidades, séries, pagamentos (A, R, PMT – payment)

Valor Presente (P)

0 1 2 n

Número de Períodos (n)



Taxas de Juros
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Taxas de Juros

ESPECIFICAÇÃO DAS TAXAS DE JUROSESPECIFICAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS

-- Taxas ProporcionaisTaxas Proporcionais

(mais empregada com juros simples)(mais empregada com juros simples)

28

- Taxas EquivalentesTaxas Equivalentes

(taxas que transformam um mesmo P em um mesmo F)(taxas que transformam um mesmo P em um mesmo F)

-- Taxas NominaisTaxas Nominais

(período da taxa difere do da capitalização)(período da taxa difere do da capitalização)

-- Taxas EfetivasTaxas Efetivas

(período da taxa coincide com o da capitalização)(período da taxa coincide com o da capitalização)



TAXAS DE JUROS PROPORCIONAISTAXAS DE JUROS PROPORCIONAIS

Com juros simples as taxas proporcionais são também equivalentes.Com juros simples as taxas proporcionais são também equivalentes.
Com juros compostos as taxas proporcionais não são equivalentes.Com juros compostos as taxas proporcionais não são equivalentes.

Taxas de Juros
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iikk = r / k= r / k

Qual é a taxa mensal proporcional para 60% Qual é a taxa mensal proporcional para 60% a.a.a.a.??

60% 60% a.a.a.a. �������� iikk = r / k   =  60 / 12  =  5% = r / k   =  60 / 12  =  5% a.m.a.m.

Qual é a taxa bimestral proporcional para 30% Qual é a taxa bimestral proporcional para 30% a.a.a.a.??

30% 30% a.a.a.a. �������� iikk = r / k   =  30 / 6  =  5% = r / k   =  30 / 6  =  5% a.b.a.b.



TAXAS DE JUROS EQUIVALENTESTAXAS DE JUROS EQUIVALENTES

SãoSão asas que,que, referidasreferidas aa períodosperíodos dede tempotempo diferentesdiferentes ee aplicadasaplicadas
aa umum mesmomesmo capital,capital, pelopelo mesmomesmo prazo,prazo, produzemproduzem jurosjuros iguaisiguais e,e,
consequentemente,consequentemente, montantesmontantes iguaisiguais..

Taxas de Juros
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consequentemente,consequentemente, montantesmontantes iguaisiguais..

Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros compostos)?Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros compostos)?

5% a.m.   5% a.m.   �������� 79,58% a.a.79,58% a.a.
(Taxa Equivalente  (Taxa Equivalente  ≠≠ Taxa Proporcional)Taxa Proporcional)

Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros simples)?   Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros simples)?   
5% a.m.    5% a.m.    �������� 60% a.a. 60% a.a. 

(Taxa Equivalente  =  Taxa Proporcional)(Taxa Equivalente  =  Taxa Proporcional)



Taxas de Juros Compostos EquivalentesTaxas de Juros Compostos Equivalentes

(1+i(1+idd))360360 = (1+i= (1+imm))1212 = (1+i= (1+itt))44 = (1+i= (1+iss))2  2  = (1+i= (1+iaa))

Taxas de Juros
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iidd = Taxa diária       = Taxa diária       iimm = Taxa mensal       i= Taxa mensal       itt = Taxa trimestral= Taxa trimestral

iiss = Taxa semestral        i= Taxa semestral        iaa = Taxa anual= Taxa anual

Exemplo:Exemplo: A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?

(1+0,05)(1+0,05)44 = (1+i= (1+iaa)        )        �������� 0,2155 ou 21,55% ao ano0,2155 ou 21,55% ao ano

(1+0,05)(1+0,05)4 4 = (1+= (1+iimm))1212 �������� 0,0164 ou 1,64% ao mês0,0164 ou 1,64% ao mês



Taxas de Juros Compostos EquivalentesTaxas de Juros Compostos Equivalentes

iiqq = ( 1 + i= ( 1 + it t )) q/tq/t -- 11

Taxas de Juros
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iiqq = Taxa equivalente             i= Taxa equivalente             itt = Taxa que eu tenho      = Taxa que eu tenho      

q = Número de dias da taxa que eu quero       q = Número de dias da taxa que eu quero       

t = Número de dias da taxa que eu tenhot = Número de dias da taxa que eu tenho

Exemplo:Exemplo: A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?

iqiq =  (1+0,05) =  (1+0,05) 360/90360/90 -- 1        1        �������� 0,2155 ou 21,55% ao ano0,2155 ou 21,55% ao ano

iqiq =  =  (1+0,05)  (1+0,05)  30/90  30/90  -- 1        1        �������� 0,0164 ou 1,64% ao mês0,0164 ou 1,64% ao mês



Taxa AnualTaxa AnualTaxa SemestralTaxa SemestralTaxa MensalTaxa Mensal

Exemplos de Juros Compostos EquivalentesExemplos de Juros Compostos Equivalentes

Taxas de Juros
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435,03% a.a.131,31% a.s.15% a.m.

213,84% a.a.77,16% a.s.10% a.m.

79,59% a.a.34,01% a.s.5% a.m.

12,68% a.a.6,15% a.s.1% a.m.



P/R Entrada no modo de programação

PRGM          Limpeza de programas anteriores

x > y x > y       1        0        0                  1      +

f

f

Cálculo de Taxas Equivalentes na HP-12c

Taxas de Juros

x > y x > y       1        0        0                  1      +

x > y      yx 1 1        0         0           X

P/R Saída do modo de programaçãof

Programa para Cálculo de Taxas Equivalentes na Calculadora Financeira HP-12c



EXEMPLO: Transformando a taxa de 14% ao mês em uma taxa diária

REG Limpa os Registradores

1      4       ENTER 3      0        ENTER    

f

Exemplificando

Taxas de Juros

1      4       ENTER 3      0        ENTER    

1         R/S 0,437716065% a.d.

� Roteiro de Cálculo:Roteiro de Cálculo:Roteiro de Cálculo:Roteiro de Cálculo:

1º Informe a taxa que você tem, aperte ENTER e dê o tempo em dias;1º Informe a taxa que você tem, aperte ENTER e dê o tempo em dias;1º Informe a taxa que você tem, aperte ENTER e dê o tempo em dias;1º Informe a taxa que você tem, aperte ENTER e dê o tempo em dias;

2º Informe o número de dias da taxa que você quer e2º Informe o número de dias da taxa que você quer e2º Informe o número de dias da taxa que você quer e2º Informe o número de dias da taxa que você quer e

3º Aperte a tecla R/S para obter a resposta3º Aperte a tecla R/S para obter a resposta3º Aperte a tecla R/S para obter a resposta3º Aperte a tecla R/S para obter a resposta



EXERCÍCIOS

Faça as seguintes conversões de taxas equivalentes na HPFaça as seguintes conversões de taxas equivalentes na HP--12C12C

Taxas de Juros

0,055063% a.d. para ano útil (252 dias)        ���� 14,8803% a.a.

4,678% a.m. para ano comercial (360 dias)  ���� 73,0872% a.a

34,8234% a.s. para dia ���� 0,1661% a.d.

129,673% a.a. (comercial) para mês ���� 7,1747% a.m.



TAXAS DE JUROS NOMINAISTAXAS DE JUROS NOMINAIS

RefereRefere--sese aquelaaquela definidadefinida aa umum períodoperíodo dede tempotempo diferentediferente dodo
definidodefinido parapara aa capitalizaçãocapitalização..

Taxas de Juros
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Exemplo:   24% ao ano capitalizado mensalmenteExemplo:   24% ao ano capitalizado mensalmente

ANO                                MÊSANO                                MÊS

24% 24% a.a.a.a. capitalizado mensalmente   =    2% capitalizado mensalmente   =    2% a.m.a.m. capitalizado mensalmentecapitalizado mensalmente
24% 24% a.a.a.a. capitalizado mensalmente   =  26,82% capitalizado mensalmente   =  26,82% a.a.a.a. capitalizado anualmentecapitalizado anualmente

Taxa NominalTaxa Nominal Taxa EfetivaTaxa Efetiva



TAXAS DE JUROS NOMINAISTAXAS DE JUROS NOMINAIS

Taxas de Juros

• São taxas de juros apresentadas em uma unidade,

porém capitalizadas em outra.

• No Brasil Caderneta de Poupança

6% a. a. capitalizada mensalmente
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• No Brasil Caderneta de Poupança

0,5% a.m.



TAXAS DE JUROS EFETIVASTAXAS DE JUROS EFETIVAS

RefereRefere--sese aquelaaquela definidadefinida aa umum períodoperíodo dede tempotempo igualigual aoao
definidodefinido parapara aa capitalizaçãocapitalização.. AssociadaAssociada aquelaaquela taxataxa queque
efetivamenteefetivamente seráserá utilizadautilizada parapara oo cálculocálculo dosdos jurosjuros..

Taxas de Juros
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efetivamenteefetivamente seráserá utilizadautilizada parapara oo cálculocálculo dosdos jurosjuros..

Exemplo:   26,82% ao ano capitalizado anualmenteExemplo:   26,82% ao ano capitalizado anualmente

ANO                               ANO                               ANOANO

24% 24% a.a.a.a. capitalizado mensalmente  =  26,82% capitalizado mensalmente  =  26,82% a.a.a.a. capitalizado anualmentecapitalizado anualmente

Taxa NominalTaxa Nominal Taxa EfetivaTaxa Efetiva



JUROS COMERCIAIS E EXATOSJUROS COMERCIAIS E EXATOS

JUROS COMERCIAISJUROS COMERCIAIS
1 mês sempre tem 30 dias1 mês sempre tem 30 dias
1 ano sempre tem 360 dias1 ano sempre tem 360 dias

JUROS EXATOSJUROS EXATOS

Taxas de Juros
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JUROS EXATOSJUROS EXATOS
1 mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias1 mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias
1 ano pode ter 365 dias ou 366 dias (ano bissexto)1 ano pode ter 365 dias ou 366 dias (ano bissexto)

De 10 de março até o último dia de maio teremos:De 10 de março até o último dia de maio teremos:

JUROS COMERCIAIS  (80 Dias)JUROS COMERCIAIS  (80 Dias) JUROS EXATOS  (82 Dias)JUROS EXATOS  (82 Dias)

20 dias em Março20 dias em Março 21 dias em Março21 dias em Março

30 dias em Abril30 dias em Abril 30 dias em Abril30 dias em Abril

30 dias em Maio30 dias em Maio 31 dias em Maio31 dias em Maio



CONVERSÃO DE PRAZOSCONVERSÃO DE PRAZOS

REGRA GERALREGRA GERAL

-- Primeiro converta o prazo da operação para número de dias;Primeiro converta o prazo da operação para número de dias;
-- Logo após, divida o prazo da operação em dias  pelo  númeroLogo após, divida o prazo da operação em dias  pelo  número

Taxas de Juros
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de dias do prazo da taxa fornecida ou desejada.de dias do prazo da taxa fornecida ou desejada.

EXEMPLOS:EXEMPLOS:

n = 68 diasn = 68 dias DiasDias �������� MesesMeses

i = 15% ao mês        i = 15% ao mês        n =  68 / 30 = 2,2667 mesesn =  68 / 30 = 2,2667 meses

n = 3 mesesn = 3 meses MesesMeses �������� AnosAnos

i = 300% ao ano        i = 300% ao ano        n = 90 / 360 = 0,25 anosn = 90 / 360 = 0,25 anos

n = 2 bimestres                          n = 2 bimestres                          BimestresBimestres �������� SemestresSemestres

i = 20% ao semestrei = 20% ao semestre n = 120 / 180 = 0,6667 semestresn = 120 / 180 = 0,6667 semestres



PRINCÍPIO DA MATEMÁTICA FINANCEIRAPRINCÍPIO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA

Quando taxa e período estiverem 

Taxas de Juros
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Quando taxa e período estiverem 
em unidades de tempo diferentes, 

deve-se converter o prazo.



Taxas de Juros

Pré-requisitos Básicos em Finanças

ImportanteImportante

Taxa (i) e Número de Períodos (n) 
devem estar sempre na mesma base!!!

43

Nunca some valores em datas diferentes.

Atenção!!!Atenção!!!

Nunca multiplique ou divida a taxa de juros!!!!

No Regime de Juros CompostosNo Regime de Juros Compostos



O Valor do          
Dinheiro no Tempo
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Disciplina de ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

Retornar

Dinheiro no Tempo



Você emprestaria $1000,00 a um amigo?Você emprestaria $1000,00 a um amigo?

O Valor do Dinheiro no Tempo

• Será que ele vai me pagar daqui a um ano?

• Será que daqui a um ano o poder de compra de $1000,00 será o mesmo?
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• Será que daqui a um ano o poder de compra de $1000,00 será o mesmo?

• Se eu tivesse feito uma aplicação financeira teria algum rendimento?

O Dinheiro tem umO Dinheiro tem um
custo associadocusto associado

ao tempo ao tempo 



DINHEIRO: são os valores dos pagamentos
ou recebimentos em uma transação.

TEMPO: prazo compreendido entre a data da

O Valor do Dinheiro no Tempo

J      F      M      A      M      J      J      F      M      A      M      J      JJ A      S      O      N      DA      S      O      N      D

TEMPO: prazo compreendido entre a data da
operação e a época em que o pagamento ou o
recebimento irá ocorrer.



O Valor do Dinheiro no Tempo

INFLAÇÃOINFLAÇÃO

ÉÉ oo processoprocesso dede perdaperda dodo valorvalor aquisitivoaquisitivo dada moeda,moeda,
caracterizadocaracterizado porpor umum aumentoaumento generalizadogeneralizado dede preçospreços..
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caracterizadocaracterizado porpor umum aumentoaumento generalizadogeneralizado dede preçospreços..

O fenômeno oposto recebe o nome de DEFLAÇÃOO fenômeno oposto recebe o nome de DEFLAÇÃO

ConsequênciasConsequências da Inflaçãoda Inflação

Alteração da relação Alteração da relação 
salário, consumo, salário, consumo, 

poupançapoupança

Má distribuição Má distribuição 
de rendade renda



INFLAÇÃOINFLAÇÃO

O Valor do Dinheiro no Tempo

É a perda do valor aquisitivo da moeda ao longo do tempo

DI NH EI RO   x   TEM PO

Taxas de inflação (exemplos):

1,2% ao mês

4,5% ao ano

7,4% ao ano

85,6% ao ano

DI NH EI RO   x   TEM PO



““AA inflaçãoinflação atingiuatingiu níveisníveis
estratosféricosestratosféricos.. EntreEntre 19131913 ee 19171917

Inflação Galopante na Rússia 1913Inflação Galopante na Rússia 1913--19171917

O Valor do Dinheiro no Tempo

estratosféricosestratosféricos.. EntreEntre 19131913 ee 19171917
oo preçopreço dada farinhafarinha triplicoutriplicou,, oo dodo
salsal quintuplicouquintuplicou ee oo dada manteigamanteiga
aumentouaumentou maismais dede oitooito vezesvezes..””

(BLAINEY, 2008, p.67)(BLAINEY, 2008, p.67)

BLAINEY,BLAINEY, GeoffreyGeoffrey.. UmaUma BreveBreve HistóriaHistória dodo
SéculoSéculo XXXX.. 11..eded.. SãoSão PauloPaulo:: FundamentoFundamento,, 20082008..



Hiperinflação na Alemanha 1922Hiperinflação na Alemanha 1922--19231923

EntreEntre agostoagosto dede 19221922 ee novembronovembro dede

O Valor do Dinheiro no Tempo

EntreEntre agostoagosto dede 19221922 ee novembronovembro dede
19231923 aa taxataxa dede inflaçãoinflação alcançoualcançou 11
trilhãotrilhão porpor centocento..

““TheThe mostmost importantimportant thingthing toto rememberremember isis thatthat
inflationinflation isis notnot anan actact ofof God,God, thatthat inflationinflation isis
notnot aa catastrophecatastrophe ofof thethe elementselements oror aa diseasedisease
thatthat comescomes likelike thethe plagueplague.. InflationInflation isis aa policypolicy..””

((LudwigLudwig vonvon MisesMises,, EconomicEconomic Policy,Policy, pp.. 7272))



Hiperinflação na Alemanha 1922Hiperinflação na Alemanha 1922--19231923

O Valor do Dinheiro no Tempo

Hiperinflação na Alemanha (década de 1920)Hiperinflação na Alemanha (década de 1920)
Um pão custava 1 bilhão de Marcos.Um pão custava 1 bilhão de Marcos.



ANTES DA 1ª GUERRA MUNDIAL (1914) ANTES DA 1ª GUERRA MUNDIAL (1914) 
4,2 Marcos = 1 Dólar Americano4,2 Marcos = 1 Dólar Americano

Hiperinflação na Alemanha 1922Hiperinflação na Alemanha 1922--19231923

O Valor do Dinheiro no Tempo

A crise econômica simplesmente exterminou a classe média alemãA crise econômica simplesmente exterminou a classe média alemã
e levou um número cada vez maior de alemães e levou um número cada vez maior de alemães 

às fileiras dos partidos políticos radicais.às fileiras dos partidos políticos radicais.

4,2 Marcos = 1 Dólar Americano4,2 Marcos = 1 Dólar Americano

APÓS A 1ª GUERRA MUNDIAL  (1923)APÓS A 1ª GUERRA MUNDIAL  (1923)
4,2 Trilhões de Marcos = 1 Dólar Americano4,2 Trilhões de Marcos = 1 Dólar Americano



““OO tesourotesouro compravacomprava
folhasfolhas dede cobrecobre porpor 500500 aa 660660 réisréis

Início da Inflação no Brasil Início da Inflação no Brasil -- 18141814

O Valor do Dinheiro no Tempo

folhasfolhas dede cobrecobre porpor 500500 aa 660660 réisréis
aa libralibra ((poucopouco menosmenos dede meiomeio
quiloquilo)) ee cunhavacunhava moedasmoedas comcom
valorvalor dede faceface dede 12801280 réisréis,, maismais
dodo queque oo dobrodobro dodo custocusto originaloriginal
dada mátériamátéria--primaprima..””

(GOMES, 2010, p.58)(GOMES, 2010, p.58)



““EraEra dinheirodinheiro podrepodre,, semsem lastrolastro,, masmas ajudavaajudava oo governogoverno
aa pagarpagar suassuas despesasdespesas.. DD.. PedroPedro II haviahavia aprendidoaprendido aa
espertezaesperteza comcom oo paipai DD.. João,João, queque tambémtambém recorrerárecorrerá àà
fabricaçãofabricação dede dinheirodinheiro emem 18141814 ……””

Início da Inflação no Brasil Início da Inflação no Brasil -- 18141814

O Valor do Dinheiro no Tempo

fabricaçãofabricação dede dinheirodinheiro emem 18141814 ……””

““…… DD.. JoãoJoão mandoumandou derreterderreter todastodas asas moedasmoedas
estocadasestocadas nono RioRio dede JaneiroJaneiro ee cunhácunhá--laslas novamentenovamente comcom
valorvalor dede faceface dede 960960 réisréis.. OuOu sejaseja,, dede umum diadia parapara oo outrooutro aa
mesmamesma moedamoeda passoupassou aa valervaler maismais 2828%%..””

(GOMES, 2010, p.59)(GOMES, 2010, p.59)



““ComCom esseesse dinheirodinheiro milagrosamentemilagrosamente valorizadovalorizado,, DD..
JoãoJoão pagoupagou suassuas despesasdespesas,, masmas oo truquetruque foifoi logologo percebidopercebido
pelopelo mercadomercado dede câmbiocâmbio,, queque rapidamenterapidamente reajustoureajustou oo valorvalor

Início da Inflação no Brasil Início da Inflação no Brasil -- 18141814

O Valor do Dinheiro no Tempo

pelopelo mercadomercado dede câmbiocâmbio,, queque rapidamenterapidamente reajustoureajustou oo valorvalor
dada moedamoeda parapara refletirrefletir aa desvalorizaçãodesvalorização.. AA libralibra esterlinaesterlina
queque eraera trocadatrocada porpor 40004000 réisréis passoupassou aa serser cotadacotada emem 50005000
réisréis.. OsOs preçospreços dosdos produtosprodutos emem geralgeral subiramsubiram nana mesmamesma
proporçãoproporção..””

(GOMES, 2010, p.59)(GOMES, 2010, p.59)

GOMES, GOMES, LaurentinoLaurentino.  .  18221822.  1.ed.  Rio de Janeiro: Nova .  1.ed.  Rio de Janeiro: Nova FronteiraFronteira, 2010., 2010.



O Valor do Dinheiro no Tempo

Impacto da Inflação nas EmpresasImpacto da Inflação nas Empresas

Variações nos valores Variações nos valores 
dos custos e das despesasdos custos e das despesas

LUCROLUCROLUCROLUCRO
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dos custos e das despesasdos custos e das despesas

Tempo

Montante

Principal



O Valor do Dinheiro no Tempo

Fórmula empregada para descontar a inflação de uma taxa de jurosFórmula empregada para descontar a inflação de uma taxa de juros

1 + i = (1 + i ) / (1 + i )

Taxa de Juros RealTaxa de Juros Real
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1 + i real = (1 + i efet ) / (1 + i infl )

i i realreal = Taxa de Juros Real no Período= Taxa de Juros Real no Período

i i efetefet = Taxa de Juros Efetiva no Período= Taxa de Juros Efetiva no Período

i i inflinfl = Taxa de Juros da Inflação no Período= Taxa de Juros da Inflação no Período



O Valor do Dinheiro no Tempo

EXEMPLOEXEMPLO:: UmUm capitalcapital foifoi aplicado,aplicado, porpor umum ano,ano, aa umauma taxataxa dede jurosjuros
igualigual aa 2222%% aoao anoano.. NoNo mesmomesmo período,período, aa taxataxa dede inflaçãoinflação foifoi dede 1212%%
aa..aa.. QualQual éé aa taxataxa realreal dede juros?juros?

Taxa de Juros RealTaxa de Juros Real
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1 + i 1 + i realreal = (1 + i = (1 + i efetefet ) / (1 + i ) / (1 + i inflinfl ))

1 + i 1 + i realreal = ( 1 + 0,22 ) / ( 1 + 0,12 )= ( 1 + 0,22 ) / ( 1 + 0,12 )

i i realreal = ( 1,22 / 1,12 ) = ( 1,22 / 1,12 ) –– 11

i i realreal = 0,0893 = 8,93% = 0,0893 = 8,93% a.a.a.a.



O Valor do Dinheiro no Tempo

JUROSJUROS

É a remuneração do capital de terceirosÉ a remuneração do capital de terceiros

Estimulam as pessoas a fazer poupança e a controlar o consumo.Estimulam as pessoas a fazer poupança e a controlar o consumo.

59

Estimulam as pessoas a fazer poupança e a controlar o consumo.Estimulam as pessoas a fazer poupança e a controlar o consumo.

As taxas seguem a lei da oferta e procura de recursos financeiros. As taxas seguem a lei da oferta e procura de recursos financeiros. 

As taxas de juros são expressas em unidades de tempo: As taxas de juros são expressas em unidades de tempo: 

ao dia (ao dia (a.d.a.d.)) 0,32% ao dia0,32% ao dia
ao mês (ao mês (a.m.a.m.)) 10% ao mês10% ao mês
ao trimestre (ao trimestre (a.t.a.t.)) 33,1% ao trimestre33,1% ao trimestre
ao semestre (ao semestre (a.s.a.s.)) 77,16% ao semestre77,16% ao semestre
ao ano (ao ano (a.a.a.a.)) 213,84% ao ano213,84% ao ano



O Valor do Dinheiro no Tempo

JUROS E TAXAS DE JUROSJUROS E TAXAS DE JUROS

Juros Simples x Juros CompostosJuros Simples x Juros Compostos

Juros Simples: Os juros são calculados sobre o valor presente.Juros Simples: Os juros são calculados sobre o valor presente.
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Juros Simples: Os juros são calculados sobre o valor presente.Juros Simples: Os juros são calculados sobre o valor presente.
Juros Compostos:  São os chamados “Juros sobre juros”Juros Compostos:  São os chamados “Juros sobre juros”

Taxas PréTaxas Pré--fixadas x Taxas Pósfixadas x Taxas Pós--fixadasfixadas

Taxa de juros préTaxa de juros pré--fixadafixada: quando é determinada no contrato: quando é determinada no contrato
(3% ao mês durante 90 dias)(3% ao mês durante 90 dias)

Taxa de juros pósTaxa de juros pós--fixadafixada: quando o valor  efetivo  do  juro  é : quando o valor  efetivo  do  juro  é 
calculado somente após o reajuste da base de cálculo. calculado somente após o reajuste da base de cálculo. 
(IGPM + 10% ao ano por 180 dias)(IGPM + 10% ao ano por 180 dias)



O Valor do Dinheiro no Tempo

JUROSJUROS

Estrutura da Taxa de JurosEstrutura da Taxa de Juros
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Taxa de RiscoTaxa de Risco

Taxa Livre de RiscoTaxa Livre de Risco

Correção Monetária Correção Monetária 
(Inflação)(Inflação)

Taxa Taxa 
de Juro de Juro 

RealReal

(iR)(iR)
Taxa Taxa 
Bruta Bruta 

de Jurode Juro

(iA)(iA)



O Valor do Dinheiro no Tempo

JUROS SIMPLESJUROS SIMPLES

Juros SimplesJuros Simples: Usados no curto prazo em países com economia estável: Usados no curto prazo em países com economia estável
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J = juros        P = capital inicial (principal)J = juros        P = capital inicial (principal) F = montanteF = montante
i = taxa de jurosi = taxa de juros n = prazo (tempo)n = prazo (tempo)

Exemplo:Exemplo: Calcular o montante de um capital de $100.000, aplicado por Calcular o montante de um capital de $100.000, aplicado por 
seis meses, à taxa de juros simples de 2% a.m.seis meses, à taxa de juros simples de 2% a.m.

J = 100.000 x 0,02 x 6 = $ 12.000       F = 100.000 + 12.000 = J = 100.000 x 0,02 x 6 = $ 12.000       F = 100.000 + 12.000 = $ 112.000$ 112.000

J = P . i . nJ = P . i . n F = P + JF = P + J



O Valor do Dinheiro no Tempo

JUROS COMPOSTOSJUROS COMPOSTOS

Juros CompostosJuros Compostos:  É o tipo de juros usado.  É o “juros sobre juros”.:  É o tipo de juros usado.  É o “juros sobre juros”.
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J = juros        P = capital inicial (principal)J = juros        P = capital inicial (principal) F = montanteF = montante
i = taxa de jurosi = taxa de juros n = prazo (tempo)n = prazo (tempo)

Exemplo:Exemplo: Calcular o montante de um capital de $100.000, aplicado por Calcular o montante de um capital de $100.000, aplicado por 
seis meses, à taxa de juros compostos de 2% a.m.seis meses, à taxa de juros compostos de 2% a.m.

F = 100.000 x (1+0,02)F = 100.000 x (1+0,02)66 = = $ 112.616,24$ 112.616,24

J = P . [(1 + i)J = P . [(1 + i)n n –– 1]1] F = P . (1 + i)F = P . (1 + i)nn



++

Para Para ativarativar

O Valor do Dinheiro no Tempo

CC



O Valor do Dinheiro no Tempo

Evolução do Valor FuturoEvolução do Valor Futuro

JUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOSJUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOS

Montante Montante 
por Juros por Juros 
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TempoTempo

Montante Montante 
por Juros por Juros 
SimplesSimplesPrincipalPrincipal

por Juros por Juros 
CompostosCompostos

0 0,5 1 1,5 n

CUIDADO: em períodos 
menores que 1 unidade de 

tempo, os juros simples 
dão um montante maior.



O Valor do Dinheiro no Tempo

Antes do primeiro período de capitalizaçãoAntes do primeiro período de capitalização

JUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOSJUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOS

ExemploExemplo:: QualQual éé oo montantemontante aa serser pagopago emem umum empréstimoempréstimo dede
$$100100..000000,,0000,, pelopelo prazoprazo dede 1515 dias,dias, aa umauma taxataxa dede 3030%% aoao mês?mês?
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$$100100..000000,,0000,, pelopelo prazoprazo dede 1515 dias,dias, aa umauma taxataxa dede 3030%% aoao mês?mês?

JUROSJUROS SIMPLESSIMPLES JUROSJUROS COMPOSTOSCOMPOSTOS

JJ == PP .. ii .. nn FF == PP .. ((11 ++ i)i)nn

JJ == 100100..000000 .. 00,,33 .. ((1515//3030)) FF == 100100..000000 .. ((11 ++ 00,,33))1515//3030

JJ == $$1515..000000,,0000 FF == 100100..000000 .. 11,,331515//3030

FF == $$115115..000000,,0000 (montante(montante maior)maior) >> FF == $$114114..017017,,54255425 (montante(montante menor)menor)

CONCLUSÃOCONCLUSÃO:: AntesAntes dodo primeiroprimeiro períodoperíodo dede capitalizaçãocapitalização oo montantemontante
porpor jurosjuros simplessimples éé maiormaior dodo queque oo obtidoobtido porpor jurosjuros compostoscompostos..



Valor Futuro

Juros simples maiores

O Valor do Dinheiro no Tempo

Tempo

•VP

Juros simples maiores

que compostos

Juros compostos maiores

que simples

n = 1



O Valor do Dinheiro no Tempo

n < 1 
Juros simples são maiores que juros compostos

JUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOSJUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOS
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Juros simples são maiores que juros compostos

n = 1
Juros simples são iguais aos juros compostos

n > 1
Juros compostos são maiores que juros simples



O Valor do Dinheiro no Tempo

Simulação a 5,0202% ao mêsSimulação a 5,0202% ao mês

JUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOSJUROS SIMPLES  x  JUROS COMPOSTOS

MêsMês Taxa de Juros SimplesTaxa de Juros Simples Taxa de Juros CompostosTaxa de Juros Compostos
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00 0,00%0,00% 0,00%0,00%
0,50,5 2,51%2,51% 2,48%2,48%
11 5,02%5,02% 5,02%5,02%
22 10,04%10,04% 10,29%10,29%
33 15,06%15,06% 15,83%15,83%
44 20,08%20,08% 21,64%21,64%
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..

1111 55,22%55,22% 71,40%71,40%
1212 60,24%60,24% 80,00%80,00%



O Valor do Dinheiro no Tempo

ABREVIAÇÕESABREVIAÇÕES

NomenclaturasNomenclaturas DistintasDistintas (variações(variações conformeconforme oo autor)autor)
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PP == PrincipalPrincipal (( P,P, VP,VP, PV,PV, CC ))

FF == MontanteMontante (( F,F, VF,VF, FV,FV, S,S, MM ))

AA == PrestaçãoPrestação (( A,A, R,R, PMTPMT ))

ii == TaxaTaxa dede JurosJuros

nn == PeríodoPeríodo ouou PrazoPrazo



•HP-12C Prestige
•HP-12C Platinum

O Valor do Dinheiro no Tempo

Usando a Calculadora Financeira HP-12c

•HP-12C Gold
•HP-12C Platinum

•Série 25 anos

•C



PDA’sPDA’s ((PocketPocket PC e PC e PalmPalm))

•Pocket PC •Palm

O Valor do Dinheiro no Tempo



TABLET TABLET 

O Valor do Dinheiro no Tempo

Samsung Galaxy Tab 2 7.0Apple iPad 4



O Valor do Dinheiro no Tempo

11)) UmaUma empresaempresa aplicaaplica $$ 300300..000000 emem umum fundofundo dede investimentoinvestimento aa umauma taxataxa
dede 1212%% aa..aa.. QualQual seráserá oo montantemontante (valor(valor futuro)futuro) daquidaqui aa 55 anos?anos?

Resposta:  F = $ 528.702,5050Resposta:  F = $ 528.702,5050

JUROS, MONTANTE e CAPITALJUROS, MONTANTE e CAPITAL
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Resposta:  F = $ 528.702,5050Resposta:  F = $ 528.702,5050

2)2) AA empresaempresa AlfaAlfa temtem umauma dívidadívida dede $$ 350350..000000 aa serser pagapaga daquidaqui aa seisseis
mesesmeses.. QuantoQuanto aa empresaempresa deverádeverá pagarpagar sabendosabendo--sese queque nono contratocontrato
constavaconstava aa taxataxa dede jurosjuros dede 55%% aoao mês?mês?

RespostaResposta:: FF == $$ 469469..033033,,47424742

33)) QuantoQuanto devedeve serser aplicadoaplicado hoje,hoje, emem umum fundofundo dede investimentoinvestimento (i(i == 00,,0202 aoao
mês),mês), parapara queque daquidaqui aa 2424 mesesmeses sese tenhatenha umum montantemontante dede $$ 220220..000000??

Resposta:  P = $ 136.778,7273Resposta:  P = $ 136.778,7273



Anuidades ou Séries
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Disciplina de ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

Retornar

Anuidades ou Séries



Anuidades ou Séries

DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

Anuidades, Rendas Certas, Série de PagamentosAnuidades, Rendas Certas, Série de Pagamentos

CorrespondeCorresponde aa todatoda ee qualquerqualquer sequênciasequência dede entradasentradas ouou
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Meses0 1 2 3 4 5 6 7 8

R$600 R$600 R$600 R$600 R$600

i = 3% mês

R$600 R$600

CorrespondeCorresponde aa todatoda ee qualquerqualquer sequênciasequência dede entradasentradas ouou
saídassaídas dede caixacaixa comcom oo objetivoobjetivo dede amortizaramortizar umauma dívidadívida ouou
dede capitalizarcapitalizar umum montantemontante..



11)) QuantoQuanto aoao TempoTempo::
-- TemporáriaTemporária (pagamentos(pagamentos ouou recebimentosrecebimentos porpor tempotempo determinado)determinado)
-- InfinitaInfinita (os(os pagamentospagamentos ouou recebimentosrecebimentos sese perpetuamperpetuam –– adad eternumeternum))

22)) QuantoQuanto àà PeriodicidadePeriodicidade::

CLASSIFICAÇÃO DAS SÉRIESCLASSIFICAÇÃO DAS SÉRIES

Anuidades ou Séries
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22)) QuantoQuanto àà PeriodicidadePeriodicidade::
-- PeriódicaPeriódica (intervalo(intervalo dede tempotempo iguaisiguais ouou constantes)constantes)
-- NãoNão PeriódicaPeriódica (intervalos(intervalos dede tempotempo variáveisvariáveis ouou irregulares)irregulares)

33)) QuantoQuanto aoao ValorValor dasdas PrestaçõesPrestações::
-- FixosFixos ouou UniformesUniformes (todos(todos osos valoresvalores sãosão iguais)iguais)
-- VariáveisVariáveis (os(os valoresvalores variam,variam, sãosão distintos)distintos)

44)) QuantoQuanto aoao MomentoMomento dosdos PagamentosPagamentos::
-- AntecipadasAntecipadas (o(o 11oo pagamentopagamento ouou recebimentorecebimento estáestá nono momentomomento “zero”)“zero”)
-- PostecipadasPostecipadas (as(as prestaçõesprestações ocorremocorrem nono finalfinal dosdos períodos)períodos)



DoDo pontoponto dede vistavista dede quemquem vaivai receberreceber asas prestaçõesprestações

SÉRIES UNIFORMESSÉRIES UNIFORMES

$600 $600 $600 $600 $600

i = 3% mês

$600 $600

Anuidades ou Séries
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DoDo pontoponto dede vistavista dede quemquem vaivai pagarpagar asas prestaçõesprestações
Meses0 1 2 3 4 5 6 7 8

$600 $600 $600 $600 $600

i = 3% mês

$600 $600

Meses
0 1 2 3 4 5 6 7 8

i = 3% mês



SérieSérie dede PagamentoPagamento PostecipadaPostecipada

Cálculo do Valor PresenteCálculo do Valor Presente

P = A . ( (1+i)P = A . ( (1+i)nn--1)1)

Anuidades ou Séries
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Meses
0                  1 2 3 4 5 6 7 8

$600 $600 $600 $600 $600

i = 3% mês

$600 $600

P = A . ( (1+i)P = A . ( (1+i) --1)1)

(1+i)(1+i)nn . i. i



SérieSérie dede PagamentoPagamento AntecipadaAntecipada

Cálculo do Valor PresenteCálculo do Valor Presente

P = A . ( (1+i)P = A . ( (1+i)nn--1)1)

Anuidades ou Séries
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Meses
0                  1 2 3 4 5 6 7 8

$600 $600 $600 $600 $600

i = 3% mês

$600 $600

P = A . ( (1+i)P = A . ( (1+i) --1)1)

(1+i)(1+i)nn . i. i

$600



Na Calculadora HP 12C

7
BEGBEG

Begin = Começo

Antecipado

Com entrada

Anuidades ou Séries

BEGBEG

8
ENDEND

Com entrada

Flag no visorFlag no visor

End = Final

Postecipado

Sem entrada

SemSem Flag no visorFlag no visor



11)) CalcularCalcular oo valorvalor dede umum financiamentofinanciamento aa serser quitadoquitado atravésatravés dede
seisseis pagamentospagamentos mensaismensais dede $$15001500,,0000,, vencendovencendo aa primeiraprimeira parcelaparcela
aa 3030 diasdias dada liberaçãoliberação dosdos recursos,recursos, sendosendo dede 33,,55%% aa..mm.. aa taxataxa dede
jurosjuros negociadanegociada nana operaçãooperação..

Exemplo de Série PostecipadaExemplo de Série Postecipada

Anuidades ou Séries
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jurosjuros negociadanegociada nana operaçãooperação..

DadosDados:: PP == ?? nn == 66 mesesmeses ii == 33,,55%% aa..mm.. AA == $$15001500,,0000

ff REGREG

66 nn 33 ,, 55 ii

11 55 00 00 CHSCHS PMTPMT

PVPV

RespostaResposta:: $$77..992992,,829530829530 SérieSérie dede PagamentoPagamento PostecipadaPostecipada

gg ENDEND



22)) CalcularCalcular oo valorvalor dede umum financiamentofinanciamento aa serser quitadoquitado atravésatravés dede
quatroquatro pagamentospagamentos mensaismensais dede $$23002300,,0000,, vencendovencendo aa primeiraprimeira
parcelaparcela nono atoato dada liberaçãoliberação dosdos recursos,recursos, sendosendo dede 44,,22%% aa..mm.. aa
taxataxa dede jurosjuros negociadanegociada nana operaçãooperação..

Exemplo de Série AntecipadaExemplo de Série Antecipada

Anuidades ou Séries
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taxataxa dede jurosjuros negociadanegociada nana operaçãooperação..

DadosDados:: PP == ?? nn == 44 mesesmeses ii == 44,,22%% aa..mm.. AA == $$23002300,,0000

ff REGREG gg BEGBEG

44 nn 44 ,, 22 ii

22 33 00 00 CHSCHS PMTPMT

PVPV

RespostaResposta:: $$88..658658,,558274558274 SérieSérie dede PagamentoPagamento AntecipadaAntecipada



Emulador da Calculadora HPEmulador da Calculadora HP--12c 12c 

Anuidades ou Séries
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Modelo Tradicional  - HP-12c Gold



Descontos
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Descontos

DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

ÉÉ oo custocusto financeirofinanceiro dodo dinheirodinheiro pagopago emem funçãofunção dada
antecipaçãoantecipação dede recurso,recurso, ouou seja,seja, DESCONTODESCONTO ÉÉ OO
ABATIMENTOABATIMENTO FEITOFEITO nono valorvalor nominalnominal dede umauma dívida,dívida, quandoquando
elaela éé negociadanegociada antesantes dede seuseu vencimentovencimento..
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VencimentoVencimento

elaela éé negociadanegociada antesantes dede seuseu vencimentovencimento..

Prazo de Prazo de 
Antecipação de Antecipação de 

RecursosRecursos

Antes                               Antes                               Antes                               Antes                               
do        do        

VencimentoVencimento

Valor NominalValor Nominal DescontoDesconto Valor AtualValor Atual(-) =



Descontos

TIPOLOGIA DOS DESCONTOSTIPOLOGIA DOS DESCONTOS

RACIONAL

SIMPLES
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COMERCIAL ou BANCÁRIO

DESCONTO

RACIONAL

COMPOSTO

COMERCIAL ou BANCÁRIO



Descontos

SIGLAS  USADAS  EM  DESCONTOSSIGLAS  USADAS  EM  DESCONTOS

DRS = Desconto Racional SimplesDRS = Desconto Racional Simples

DBS = Desconto Bancário SimplesDBS = Desconto Bancário Simples
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DRC = Desconto Racional CompostoDRC = Desconto Racional Composto

DBC = Desconto Bancário Composto DBC = Desconto Bancário Composto 

VnVn = Valor nominal= Valor nominal

Siglas       Siglas       VaVa = Valor atual= Valor atual

id = Taxa de descontoid = Taxa de desconto

ndnd = Período do desconto= Período do desconto



Descontos

DESCONTOS SIMPLESDESCONTOS SIMPLES

-- DESCONTODESCONTO RACIONALRACIONAL SIMPLESSIMPLES OUOU “POR“POR DENTRO”DENTRO”

NãoNão éé muitomuito usadousado nono BrasilBrasil

ÉÉ maismais interessanteinteressante parapara quemquem solicitasolicita oo descontodesconto
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ÉÉ maismais interessanteinteressante parapara quemquem solicitasolicita oo descontodesconto

DRS = (DRS = (VnVn . id . . id . ndnd) / (1 + id . ) / (1 + id . ndnd)      )      ouou DRS = DRS = VaVa . id . . id . ndnd

-- DESCONTODESCONTO BANCÁRIOBANCÁRIO OUOU COMERCIALCOMERCIAL OUOU “POR“POR FORA”FORA”

MuitoMuito usadousado nasnas operaçõesoperações comerciaiscomerciais ee bancáriasbancárias

ÉÉ maismais interessanteinteressante parapara quemquem emprestaempresta oo dinheirodinheiro (Banco)(Banco)

DBS = DBS = VnVn . id . . id . ndnd



Descontos

COMPARAÇÃO  DOS TIPOS  DE  DESCONTOS SIMPLESCOMPARAÇÃO  DOS TIPOS  DE  DESCONTOS SIMPLES

DESCONTO RACIONAL SIMPLESDESCONTO RACIONAL SIMPLES x  x  DESCONTO BANCÁRIO SIMPLESDESCONTO BANCÁRIO SIMPLES
(DRS)                                                                 (DBS)(DRS)                                                                 (DBS)

DRSDRS ((VaVa maiormaior queque DBS)DBS) DBSDBS ((VaVa menormenor queque DRS)DRS)
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=

DRSDRS ((VaVa maiormaior queque DBS)DBS)

OO ValorValor NominalNominal éé oo
montantemontante dodo ValorValor AtualAtual..

AA taxataxa dede jurosjuros éé aplicadaaplicada
sobresobre oo ValorValor AtualAtual..

VaVa = = VnVn / (1 + id . / (1 + id . ndnd))

DRS = DRS = VaVa . id  . . id  . ndnd

DRS = DRS = VnVn -- VaVa

DBSDBS ((VaVa menormenor queque DRS)DRS)

OO ValorValor NominalNominal nãonão éé oo
montantemontante dodo ValorValor AtualAtual..

AA taxataxa dede jurosjuros éé aplicadaaplicada
sobresobre oo ValorValor NominalNominal..

VaVa = = VnVn . (1 . (1 -- id . id . ndnd ))

DBS = Vn . id . nd

DBS = Vn - Va



Descontos

DESCONTO RACIONAL SIMPLES OU “POR DENTRO”DESCONTO RACIONAL SIMPLES OU “POR DENTRO”

UmUm valorvalor nominalnominal dede $$2525..000000,,0000 éé descontadodescontado 22 mesesmeses antesantes
dodo seuseu vencimento,vencimento, àà taxataxa dede jurosjuros simplessimples dede 22,,55%% aoao mêsmês.. QualQual
éé oo descontodesconto racionalracional simples?simples?
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DADOSDADOS:: VnVn == $$2525..000000,,0000 ndnd == 22 mesesmeses idid == 22,,55%% aoao mêsmês DRSDRS == ??

DRS = (DRS = (VnVn . id . . id . ndnd) / (1 + id . ) / (1 + id . ndnd))

DRS = (25000 . 0,025 . 2) / (1 + 0,025 . 2)DRS = (25000 . 0,025 . 2) / (1 + 0,025 . 2)

DRS = $1.190,4761DRS = $1.190,4761

O título será pago no valor de $23.809,5239 ($25000,00 O título será pago no valor de $23.809,5239 ($25000,00 -- $1190,4761)$1190,4761)



Descontos

DESCONTO BANCÁRIO SIMPLES, COMERCIAL OU “POR FORA”DESCONTO BANCÁRIO SIMPLES, COMERCIAL OU “POR FORA”

UmUm títulotítulo dede valorvalor nominalnominal dede $$2525..000000,,0000 éé descontadodescontado 22
mesesmeses antesantes dodo seuseu vencimento,vencimento, àà taxataxa dede jurosjuros simplessimples dede 22,,55%%
aoao mêsmês.. QualQual éé oo descontodesconto bancáriobancário simples?simples?
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DADOSDADOS:: VnVn == $$2525..000000,,0000 ndnd == 22 mesesmeses idid == 22,,55%% aoao mêsmês DBSDBS == ??

DBS = DBS = VnVn . id . . id . ndnd

DBS = 25000 . 0,025 . 2DBS = 25000 . 0,025 . 2

DBS = $1.250,00DBS = $1.250,00

O título será pago no valor de $23.750,00   ($25000,00 O título será pago no valor de $23.750,00   ($25000,00 -- $1250,00)$1250,00)



Descontos

DESCONTOS COMPOSTOSDESCONTOS COMPOSTOS

-- DESCONTODESCONTO RACIONALRACIONAL COMPOSTOCOMPOSTO OUOU “POR“POR DENTRO”DENTRO”

ConceitoConceito teoricamenteteoricamente correto,correto, masmas nãonão utilizadoutilizado..
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DRC = DRC = VnVn . ( 1 . ( 1 –– ( 1 / (1 + id )( 1 / (1 + id )ndnd ))))

-- DESCONTODESCONTO BANCÁRIOBANCÁRIO COMPOSTOCOMPOSTO OUOU COMERCIALCOMERCIAL OUOU “POR“POR FORA”FORA”

ConceitoConceito semsem fundamentaçãofundamentação teórica,teórica, masmas utilizadoutilizado nono mercadomercado financeirofinanceiro..

DBC = DBC = VnVn . ( 1 . ( 1 –– ( 1 ( 1 –– id )id )ndnd ))



Descontos

DESCONTO RACIONAL COMPOSTO OU “POR DENTRO”DESCONTO RACIONAL COMPOSTO OU “POR DENTRO”

UmUm valorvalor nominalnominal dede $$2525..000000,,0000 éé descontadodescontado 22 mesesmeses antesantes
dodo seuseu vencimento,vencimento, àà taxataxa dede jurosjuros compostoscompostos dede 22,,55%% aoao mêsmês..
QualQual éé oo descontodesconto racionalracional composto?composto?

94

DADOSDADOS:: VnVn == $$2525..000000,,0000 ndnd == 22 mesesmeses idid == 22,,55%% aoao mêsmês DRCDRC == ??

DRC = Vn . ( 1 DRC = Vn . ( 1 –– ( 1 / (1 + id ) ( 1 / (1 + id ) ndnd ))))

DRC = 25000 . ( 1 DRC = 25000 . ( 1 –– ( 1 / (1 + 0,025) ( 1 / (1 + 0,025) 22))))

DRC = $1204,6401DRC = $1204,6401

O título será pago no valor de $23795,3599O título será pago no valor de $23795,3599 ( $25000 ( $25000 –– $1204,6401 )$1204,6401 )



Descontos

DESCONTO BANCÁRIO COMPOSTO OU “POR FORA”DESCONTO BANCÁRIO COMPOSTO OU “POR FORA”

UmUm valorvalor nominalnominal dede $$2525..000000,,0000 éé descontadodescontado 22 mesesmeses antesantes
dodo seuseu vencimento,vencimento, àà taxataxa dede jurosjuros compostoscompostos dede 22,,55%% aoao mêsmês..
QualQual éé oo descontodesconto bancáriobancário composto?composto?
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DADOSDADOS:: VnVn == $$2525..000000,,0000 ndnd == 22 mesesmeses idid == 22,,55%% aoao mêsmês DBCDBC == ??

DBC = Vn . ( 1 DBC = Vn . ( 1 –– (1 (1 -- id ) id ) ndnd ))))

DBC = 25000 . ( 1 DBC = 25000 . ( 1 –– (1 (1 -- 0,025) 0,025) 22))))

DBC = $1234,3750DBC = $1234,3750

O título será pago no valor de $23765,6250O título será pago no valor de $23765,6250 ( $25000 ( $25000 –– $1234,3750 )$1234,3750 )



Descontos

COMPARAÇÃO  DOS TIPOS  DE  DESCONTOSCOMPARAÇÃO  DOS TIPOS  DE  DESCONTOS

DESCONTOS SIMPLES x COMPOSTOSDESCONTOS SIMPLES x COMPOSTOS

DESCONTO RACIONAL SIMPLES       DESCONTO RACIONAL SIMPLES       
VaVa em DRS  =  $ 23.809,5239              em DRS  =  $ 23.809,5239              Maior Valor Atual
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VaVa em DRS  =  $ 23.809,5239              em DRS  =  $ 23.809,5239              Maior Valor Atual

DESCONTO BANCÁRIO SIMPLESDESCONTO BANCÁRIO SIMPLES
VaVa em DBS  =  $ 23.750,0000               em DBS  =  $ 23.750,0000               Menor Valor Atual

DESCONTO RACIONAL COMPOSTODESCONTO RACIONAL COMPOSTO
VaVa em DRC  =  $ 23.795,3599em DRC  =  $ 23.795,3599

DESCONTO BANCÁRIO COMPOSTODESCONTO BANCÁRIO COMPOSTO
VaVa em DBC  =  $ 23.765,6250em DBC  =  $ 23.765,6250



Amortização

97

Disciplina de ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

Retornar

Amortização



Amortização

Noções IntrodutóriasNoções Introdutórias

QuandoQuando umum empréstimoempréstimo éé realizado/contraído,realizado/contraído, oo tomadortomador
dede recursosrecursos (pessoa(pessoa física/jurídica)física/jurídica) ee oo emprestadoremprestador dede
recursosrecursos (normalmente(normalmente Banco)Banco) combinamcombinam dede queque formaforma oo
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recursosrecursos (normalmente(normalmente Banco)Banco) combinamcombinam dede queque formaforma oo
empréstimoempréstimo seráserá pagopago (os(os recursosrecursos devolvidos)devolvidos)..

ExistemExistem váriasvárias formasformas dede amortização/pagamentoamortização/pagamento::

SACSAC –– SistemaSistema dede AmortizaçãoAmortização ConstanteConstante;;

PrestaçõesPrestações ConstantesConstantes ouou MétodoMétodo FrancêsFrancês ((PricePrice));;

SistemaSistema AmericanoAmericano..



Amortização

�� Capital Capital FinanciadoFinanciado

⇒⇒⇒⇒ Saldo Devedor Inicial

Termos TécnicosTermos Técnicos
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�� AmortizarAmortizar
⇒⇒⇒⇒ Pagar/devolver o capital financiado

�� PlanilhaPlanilha
⇒⇒⇒⇒ Conjunto dos dados do contrato de forma sistematizada

�� DesembolsoDesembolso
⇒⇒⇒⇒ Valor a ser pago pelo devedor

(Juros + Capital amortizado + Correção Monetária)



Amortização

SISTEMA SACSISTEMA SAC

CaracterísticasCaracterísticas::

-- A amortização é CONSTANTE (uniforme);A amortização é CONSTANTE (uniforme);
-- OsOs jurosjuros incidemincidem sobresobre oo saldosaldo devedordevedor (decai(decai comcom oo tempo)tempo);;
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Taxa de juros (i)

Amortizações

Juros

Valor Presente

-- OsOs jurosjuros incidemincidem sobresobre oo saldosaldo devedordevedor (decai(decai comcom oo tempo)tempo);;
-- OO valorvalor dada prestaçãoprestação éé decrescentedecrescente (decai(decai comcom oo tempo)tempo)..



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Amortizações Constantes - SAC

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização

101

1 60.000

2

3

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Amortizações Constantes - SAC

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000 (20.000) 40.000

2 40.000 (20.000) 20.000

3 20.000 (20.000) -

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Amortizações Constantes - SAC

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000 (6.000) (20.000) (26.000) 40.000

2 40.000 (4.000) (20.000) (24.000) 20.000

3 20.000 (2.000) (20.000) (22.000) -

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



Amortização

SISTEMA DE PRESTAÇÕES CONSTANTESSISTEMA DE PRESTAÇÕES CONSTANTES

Características:

- A amortização é crescente (aumenta com o tempo);
- Os juros incidem sobre o saldo devedor (decai com o tempo);
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Taxa de juros (i)

Juros

Amortizações

Valor Presente

- Os juros incidem sobre o saldo devedor (decai com o tempo);
- O valor da prestação é CONSTANTE (uniforme).



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Prestações Constantes – Price ou Francês

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000

2

3

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Prestações Constantes – Price ou Francês

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000 (24.126,89)

2 (24.126,89)

3 (24.126,89)

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema de Prestações Constantes – Price ou Francês

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000 (6.000) (18.126,89) (24.126,89) 41.873,11

2 41.873,11 (4.187,31) (19.939,58) (24.126,89) 21.933,53

3 21.933,53 (2.193,35) (21.933,53) (24.126,89) -

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



Amortização

SISTEMA AMERICANOSISTEMA AMERICANO

Características:

- A amortização é paga no final (com a última prestação);
- Os juros são constantes (uniforme);
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Taxa de juros (i)

Juros

Amortização

Valor Presente

- Os juros são constantes (uniforme);
- O valor da última prestação difere das demais.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema Americano

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização

109

1 60.000

2

3

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



PLANILHA DO FINANCIAMENTO

Sistema Americano

n Saldo Devedor
Inicial Juros Amortização Total Saldo Devedor

Final

Amortização
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1 60.000 (6.000) - (6.000) 60.000

2 60.000 (6.000) - (6.000) 60.000

3 60.000 (6.000) (60.000) (66.000) -

Observação:  valores em $, 3 parcelas e taxa de juros de 10% a.m.



Com a presença de coupons periódicos (Debêntures)
Sistema Americano

Amortização



VALOR NOMINAL

$200.000,00

COUPON 10.000,00

1o SEMESTRE

COUPON 10.000,00

Componentes das Debêntures

Amortização

$200.000,00

VENCIMENTO

2 ANOS

COUPON 10.000,00

2o SEMESTRE

COUPON 10.000,00

3o SEMESTRE

COUPON 10.000,00

4o SEMESTRE

Coupons periódicos  



Factoring
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Leasing

O que é uma operação de Leasing?

LeasingLeasing = Arrendamento Mercantil= Arrendamento Mercantil

Operação em que o possuidor de um bem (arrendador) cede a
terceiro (arrendatário, cliente) o uso deste bem, recebendo em troca
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terceiro (arrendatário, cliente) o uso deste bem, recebendo em troca
uma contraprestação.

Pessoas físicas e jurídicas podem contratar uma operação de leasing.

Ao final do contrato de arrendamento, o arrendatário pode:

- comprar o bem por valor previamente contratado;
- renovar o contrato por um novo prazo, tendo como

principal um valor residual;
- devolver o bem ao arrendador.



Leasing

Prazos Mínimos de um Contrato de Leasing

2 ANOS2 ANOS Bens com vida útil Bens com vida útil 
de até 5 anosde até 5 anos
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Não é permitida a “quitação”do contrato de leasing antes desses prazos. 

A opção de compra só pode ser feita no final do contrato.

3 ANOS3 ANOS

de até 5 anosde até 5 anos

Bens com vida útil Bens com vida útil 
superior a 5 anossuperior a 5 anos



Leasing

IOF nas Operações de Leasing

O IOF não incide nas operações de Leasing.

Há o ISS (Imposto Sobre Serviços)
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Responsabilidade pelas Despesas Adicionais

Seguros, manutenção, registro de contrato, ISS

Serão pagas ou pelo arrendatário ou pelo arrendador, 
dependendo do que foi pactuado no contrato.

Site do Banco Central do Brasil           http://www.bcb.gov.br



Leasing

Cálculo das Prestações de Leasing

A  =     P  - P  .  ir .     ( 1 + i )n .  i

(1 + i )n (1 + i )n - 1
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A = Prestação de Leasing
P = Valor do bem

i = Taxa de financiamento
ir = Taxa do valor residual

n = Prazo da operação

(1 + i )n (1 + i )n - 1



Leasing

Cálculo das Prestações de Leasing

Exemplo:

Um automóvel no valor de $18.500,00 está sendo adquirido
através de uma operação de leasing com uma taxa de 2%
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A   Prestação de Leasing ?
P  Valor do bem  $ 18.500,00
i Taxa de financiamento 2% ao mês = 0,02
ir Taxa do valor residual 5% = 0,05
n Prazo da operação 36 meses

através de uma operação de leasing com uma taxa de 2%
ao mês, durante o período de 36 meses. O valor residual
definido no ato da contratação será de 5% sobre o valor do
automóvel, para ser pago com a prestação no 36. Calcular
o valor da prestação com e sem o valor residual.



Leasing

Cálculo com a HP-12C

REG

18.500 CHS PV

ENTER

f
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ENTER

5 % CHS FV

2 i

36 n

PMT $ 708,02  (Prestação com valor residual)

0 FV

PMT $ 725,81  (Prestação sem valor residual)
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