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01 – Introdução à Matemática Financeira 
Para as empresas atingirem as 
suas metas de produção e 
vendas, sem prejuízo da saúde 
financeira, é cada vez maior o 
número de pessoas envolvidas 
na pesquisa e análise de 
diversas alternativas de 
obtenção e aplicação de 
recursos monetários. Embora a 
Matemática Financeira seja 
essencial, o estudo desta 
matéria para os iniciantes pode 
parecer complicado de interesse 
para um reduzido número de 
profissionais. 

Contudo, neste cenário, conforme Vianna (2018) destaca, vivemos em 
um mundo onde precisamos estar sempre capacitados para resolver os 
diversos tipos de problemas que possam surgir. Desenvolver o 
raciocínio de maneira rápida e objetiva para solução de quaisquer 
dificuldades. Assim, um dos objetivos do estudo da Matemática 
Financeira é encontrar, com mais facilidade, a solução para diversos 
desafios, tanto no campo profissional, quanto no campo pessoal. 

Na esfera pessoal a Matemática Financeira oferece instrumentos 
para a tomada de decisão sobre situações do dia a dia, como a 
conveniência de se adquirir um bem à vista ou a prazo, na concessão 
ou obtenção de financiamento ou qual a aplicação financeira é a mais 
atrativa.  

Na esfera profissional, controlar as finanças é um dos maiores desafios 
de um negócio. Quem trabalha com a Matemática Financeira deve 
realizar análises do cotidiano financeiro da entidade. Estas análises são 
fundamentais para a tomada de decisões em uma empresa e, quando 
bem aplicada, traz maior rentabilidade, possibilitando o processo de 
maximização nos resultados. 

Portanto a Matemática Financeira pode ser definida como uma 
ferramenta para a prática de boa governança e para gestão da tomada 
de decisões e que tem como objetivos, construir um ambiente 
adequado para identificação, monitoramento e neutralização ou 
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minimização de riscos que possam impactar as operações, buscando a 
continuidade da empresa. 

Práticas de boa governança são adotadas por interesse e necessidade. 
Pois, servem para atender à regulamentação locais e internacionais; 
garantir a transparência; prevenir perdas financeiras e proteger a 
reputação da empresa frente ao mercado.  

A destaque maior fica a cargo de uma ferramenta muito importante 
para profissionais e para quem deseja utilizar no âmbito pessoal a 
Calculadora HP 12C. Esta  calculadora financeira programável é 
utilizada na execução de operações de cálculos como subtração e 
divisão até cálculos financeiros envolvendo juros compostos, taxas de 
retorno, amortização, entre outras funções aplicadas na Matemática 
Financeira.   

 

REFERÊNCIAS 

VIANNA, R. M.  I. de. Matemática financeira. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faculdade 
de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância, 2018. 131 p. 

 

02 – Configurações Básicas da HP12c 

 

Ligar e Desligar 

1. Insira  
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Notação Decimal 

A HP 12C possui duas formas de separar a parte fracionária da parte 
inteira de um número: utilizando ponto ou vírgula. Lembrando que 
para anotações no Brasil é utilizada da seguinte forma, 
exemplo: 

 
 

Para mudar de uma forma para outra proceda do seguinte modo: 
1. Desligue a máquina 

2. Insira  e mantendo-a pressionada; 

 

3. Insira a tecla  ; solte  e solte   

Teclas [F] E [G]  

A maioria das teclas da HP 12C tem mais de uma função, ou seja, uma 
mesma tecla pode realizar até três funções, conforme descrito a seguir: 

 Função normal. 
 Função amarela, acima da tecla. 
 Função azul, face lateral inferior da própria tecla. 

 

Quantidade De Casas Decimais No Visor 

1. Insira a tecla  seguida do número de casas decimais  

desejado 
 

2. Exemplo para duas casas decimais após a virgula:   

Trocar sinal (CHANCE SIGN) 

1. Insira  
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Sistema De Pilha Operacional 

 
Os dados são registrados em (X, Y, Z, T) e são usados para o 
armazenamento de números durante os cálculos.    

Quando é digitado um número ele ocupa a primeira posição 
(X) e é o que está sendo apresentado no visor.  

Cálculos com mais números são registrados nas demais 
posições. Para uma operação os dados devem ser registrados 
utilizando a tecla quando são efetuadas operações aritméticas. 

Teclas 

 
 
Todas as operações aritméticas são efetuadas apenas com o conteúdo 
dos registradores X e Y. Os exemplos a seguir esclarecem a utilização 
dessas teclas. 

 

Limpar O Visor (CLEAR X) 

1. Insira  

 

Operação com Data  

A HP 12C possui duas formas de data (Mês.Dia.Ano): 

 

Utilizado em países de língua Inglesa e (Dia.Mês.Ano) 

 

Utilizado em países de língua Inglesa e (Dia.Mês.Ano) 

 

1.  Insira e  

 

 
 



Matemática Financeira 13 

03 – Utilizando a HP12c para Operações Básicas 

Calcular 20 + 24 

1. Insira  e    e    

2. Insira  e depois  e a operação desejada   

 

Calcular 20 + 24 - 4 

1. Insira  e    e    

2. Insira  e depois  e a operação desejada   

3. Insira   e a operação desejada     
 

Calcular (20 + 24) / 4 

1. Insira  e    e    

2. Insira  e depois  e a operação desejada   

3. Insira   e a operação desejada     

 

 

 

 



14 Matemática Financeira 

Tecla de Potenciação 

 

Calcular 52 

1. Insira    e    

2. Insira  e a operação desejada   

3. Resposta 25 
 

Calcular 510 

1. Insira    e    

2. Insira   e a operação desejada   

3. Resposta 9.765,62 
 

Calcular √81 

1. Insira    e    

2. Insira   e  

3. Resposta 9 
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Calcular 3√125 

1. Insira    e    

2. Insira  e insira a operação  e  

3. Resposta 5 
 

04 – Porcentagens 
A HP 12 disponibiliza três teclas para resolver problemas com 

porcentagem, são estas:  (em branco) as teclas fazem a 

conversão da porcentagem automaticamente sem a necessidade da 
conversão para o seu equivalente decimal.  

 
Um exemplo: Ao trabalhar com 50% não há necessidade na HP 12C de 
transformá-lo em 0,50 - Este entendimento será útil para os cálculos 
de Regimes de Capitalização, em que se utiliza a taxa de juros (i) em 
porcentagem 

 

A Tecla % 

Com esta tecla é possível calcular qualquer porcentagem de um 
número. 

Exemplo: Como obter 2% de um valor 20000 

1. Insira  e  

2. Insira  e após a ação da tecla   

3. A resposta será 400 
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A Tecla ∆% 

Com esta função é possível calcular a variação ou a diferença 
percentual entre dois números. 

 
Exemplo: Um bem custava R$500,00 e passou a custar 
R$900,00. Qual foi o aumento percentual que o bem sofreu? 

 

1. Insira   e  

2. Insira    e   

3. Importante destacar que no visor não apresentará como 80%, 
mas sim como 80. Basta na resposta acrescentar “%” 
 

A Tecla %T 

Permite calcular a porcentagem de um número dento de um total. 
Significa dizer que em situações de uma soma de diversos números, a 

tecla  realizará o cálculo para apresentar a porcentagem que cada 

elemento da soma representa dentro do total.  

A HP 12C determina quanto um número da memória X representa 
percentualmente em relação ao número da memória Y. 

 
Exemplo 1: Para determinar quanto o número 20 representa 
em porcentagem em relação ao número 70 

 

1. Insira   e  

2. Insira    e   

3. A resposta será de 28,57%  
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Exemplo 2: A soma de um determina bem por estado da Região 
Sudeste foram: 
 
Espírito Santo: 200 
Minas Gerais: 500 
São Paulo: 700 
Rio de Janeiro: 800 
 

1. Insira    e  

2. Insira    e  

3. Insira    e  

4. Insira    e  

5. O resultado da Região Sudeste será de 2.200 
 

Para calcular o percentual do estado de São Paulo em região ao total 
da região Sudeste são necessárias as seguintes ações: 

Sem tirar o resultado de 2.200 da tela da HP 12C 

1. Insira    e  

 

O resultado será de 31,82% (Isto significa que o Estado de São Paulo 
participa com 31,82% dos bens comercializados na região Sudeste. 

Para saber de outros estados, baste apenas usar a tecla   para 

limpar o visor e seguir com a mesma operação. 
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05 – Definição de Juros; Taxa de Juros, Prazo e 
Capital 
A compreensão de Juros é 
importante para a realização dos 
cálculos da Matemática Financeira. 
Algumas definições sobre os juros 
são: “Lucro obtido por dinheiro 
emprestado: emprestar dinheiro a 
juros”; “Porcentagem que se 
acrescentada ao valor final de um 
empréstimo em dinheiro, durante um 
tempo estabelecido”; “Valor 
percentual acrescido ao valor da 
parcela de uma compra feita a prazo: 
juros do cartão de crédito” 

Assim, dentro das transações há o agente deficitário, ou seja, é aquele 
cuja renda não cobre suas despesas e que não permitem que sobre 
dinheiro. E os agentes superavitários, aquele cuja renda excede suas 
despesas, isso quer dizer que ele tem dinheiro para suprir todas as 
suas necessidades e ainda há um capital sobrando. 

Capital, é considerado a quantia na “data zero” ou no presente, ou 
seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro investido em uma 
atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um 
empréstimo tomado, sendo também chamado de valor presente, valor 
inicial, valor principal, entre outros.  

Na Matemática Financeira é anotado com a letra “C”, mas para os 

estudos na HP12C é chamado de   (Presente Value) ou Valor 

Presente.  

Portanto, neste contexto, quem empresta o seu Capital precisa de um 
incentivo para completar a transação. Afinal, ele está desistindo de 
realizar compras ou fazer outro uso do dinheiro para emprestá-lo. A 
recompensa da não utilização do dinheiro no presente, vem da 
promessa de multiplicar o seu patrimônio e receber a mais no futuro. 
Assim, os juros é a remuneração recebida por quem aplicou ou paga 
por quem tomou dinheiro emprestado. Os juros estão presentes em 
praticamente toda atividade financeira, entre elas, os empréstimos, 
financiamentos e aplicações. Estas definições apresentam o fator 
Tempo dentro da lógica de Juros. Sem o tempo ou prazo, não há a 
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incidência do Juros. Sendo a Matemática Financeira, conhecida como é 
a ciência que estuda o valor do dinheiro no tempo. Mas, afinal o que é 
fator Tempo dentro da Matemática Financeira? Nos cálculos o tempo é 
chamado de Prazo. O Prazo dentro da Matemática Financeira é 

representado pela letra “N” assim, como na HP 12C  sendo o 
período ao fim do qual os juros são calculados. É também chamado de 
período de capitalização. Os mais usados são: dia, mês, bimestre, 
trimestre, semestre e ano. 

Após a compreensão do Prazo, é importante o entendimento que nas 
aplicações e relações financeiras, como destacado entre os agentes 
deficitários e superavitários do que é chamado de Taxa de Juros. A 
Taxa de Juros o coeficiente resultante da razão entre os juros e o 
capital. A cada taxa deverá vir anexado o período a que ela se refere. 
Assim, elas devem estar de acordo com o prazo. Podem ser 
apresentadas de duas formas: 

Forma Unitária: Para efeito de cálculo, sempre é utilizada a taxa na 
forma unitária. A taxa unitária é o resultante da divisão por 100, a qual 
é transformada em um número decimal equivalente. 

Por exemplo, a taxa de juros de 15% corresponde à taxa 
unitária de 0,15, quociente da divisão 15/100. 

 

Forma Percentual: aplicada a centos do capital, ou seja, representa 
os rendimentos em porcentagem durante o período referido pela taxa. 
Exemplo: 10% a.a (ao ano); 20% a.s (ao semestre) 2% a.t (ao 
trimestre). A Taxa de juros na Matemática Financeira é descrita com a 

letra “i”, assim, como na HP 12C  

Importante destacar que a taxa de juros está sempre relacionada a um 
determinado período de capitalização. Assim, quando uma taxa é 
mensal (2% a.m.) o período de capitalização e o mês. Quando o regime 
de capitalização é anual (15% a.a.), o período de capitalização é o ano. 
Destaque que para o cálculo tanto para a Capitalização Composta 
quanto para Capitalização Simples a taxa de juros (i) e o período de 
capitalização (n) devem estar iguais. 
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 Exemplo:  

 Taxa (i)= 20% a.a durante o Prazo (n)= 1 ano 

 Taxa (i)= 2% a.m durante o período (n)= 5 meses 

Quando o período a que se refere a taxa de juros estiver diferente do 
período de capitalização, isto deve ser mencionado, tal como na 
expressão “taxa de i= 20% ao ano, capitalizados mensalmente”. 

Alguns pontos importantes sobre a HP 12C para os cálculos financeiros. 
A calculadora trabalha com o que é chamado de Fluxo de Caixa. 
Assim, se o valor presente (PV) é uma aplicação (é considerado como 
uma saída) o valor futuro (FV) é uma entrada que neste caso é o 
resgate desta aplicação. 

Também pode ocorrer a situação inversa, caso o valor presente (PV) 
seja uma entrada (caso de um empréstimo) o valor futuro (FV) é 
considerado como uma saída (pagamento do empréstimo). Uma 
representação gráfica simples deste fluxo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PV - Uma 
aplicação 

FV – Resgate 
da aplicação 

N – Período da 
aplicação 



Matemática Financeira 21 

06 – Sistema de Capitalização Simples   
Considere um capital ou um valor 

presente (   = Present Value) para 

aplicação. Dentro do sistema de 
agentes econômicos deficitários e 
superavitários, todo o recurso na data 
presente aplicado deve ser corrigido a 
uma determinada taxa por período ou 
por vários períodos. 

(  = Future Value) é o resultado do 

que é chamado de capitalização, ou 
seja, é o resultado da capitalização do valor presente. O valor presente 
pode ser calculado de acordo com os seguintes critérios: 

 Regime de Capitalização Simples (RCS) 
 Regime de Capitalização Composta (RCC) 

 

Regime de Capitalização Simples  

No regime de juros simples, os juros incidem exclusivamente sobre o 
capital, ou seja, os juros são aplicados no valor presente. Em cada 
período, os juros são obtidos pelo produto do capital inicial aplicado 
pela taxa unitária, ou seja, a o valor da taxa em porcentagem 
sempre dividido por 100. Universalmente fórmula dos juros simples 
manualmente é: 

J = C . i . n 
Onde: 

J = juros 

C = Capital (valor aplicado) 

i = taxa de juros expressa na mesma unidade de tempo do período  

n = período 
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Exemplo:  

Quanto renderia de juros R$ 1000,00 aplicados durante 4 meses, a 
10% ao mês no regime de juros simples? 

Resposta: 

J = ? C = 1000; i = 10% ou 10/100 = 0,10 ao mês; n = 4 

J = C . i . n = 1000 x 0,1 x 4 = R$ 400 

Como o “montante”, ou seja, o quanto rendeu é a soma do Capital 
(investimento) mais os juros que rendeu, temos que: 

M = C + J 

Exemplo utilizando o resultado do cálculo de R$ 1000,00 aplicados 
durante 4 meses, a 10% = R$400,00 

M = 1000 + 400 

M = R$1.400,00 

Para chegar a fórmula da Capitalização Simples é preciso deduzir o 
seguinte: 

O Montante é igual a Capital + Juros (J = C . i. n) 

 

M = C + Juros 

M = C + C . i . n (Colocando “C” em evidência) temos: 

M = C . [1 + (i . n)] 

 

Exemplo aplicando os R$ 1000,00 aplicados durante 4 meses, a 10% 
ao mês no regime capitalização simples? 

M = 1000 [1 +  (0,1 . 4)] 

M = 1000 [1 + 0,4) 

M = 1000 . 1,04 

M = R$1.400,00 
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Outra fórmula universalmente aceita devido as teclas da HP 12C, é 
trocar as respectivas nomenclaturas do Montante (M) por FV (future 
value) e o Capital (C) por PV (presente value) ficando: 

FV = PV . [1 + (i . n)] 

07 - Calculando o Juros Simples com a HP12C 
Contudo, é preciso destacar que a calculadora HP12C o cálculo 

automático com a teclas   e   é somente realizado para o 

Regime de Capitalização Composta. Mas, ainda sim! É possível calcular 

os Juros de uma aplicação simples utilizando a tecla da função  

 (interest) ou juros em inglês.   

Atenção! Para calcular o Juros Simples na HP 12C é preciso sempre 
deixar a taxa de juros (i = ao ano) e o período (n = em dias) 

Calcular o Juros Simples 

Exemplo: 

PV = R$5.000, 00 

i = 10% a.m ➞ Transforme x 12 (número de meses do ano) = 120% 
ao ano 

n = 5 meses ➞ Transforme x 30 (número de dias no mês) = 150 dias 

Juros = ? 

1. Insira   e   (A tecla CHS irá trocar o sinal 

para identificar que o Capital está saindo) e depois   

2. Insira  e  

3. Insira  e  

4. Para encontrar o Juros Simples pressione  

5. A resposta no visor será de R$2.500,00 (Exibe o juro acumulado 
em um período de 360 dias) 

Calcular o Valor Futuro ou Future value (FV) 
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Serão utilizados os mesmos passos para encontrar o Juros simples e 
será acrescentado mais um passo muito simples para encontrar o Valor 
futuro.  

Exemplo: 

PV = R$7.000, 00 

i = 10% a.m ➞ Transforme x 12 (número de meses do ano)  = 120% 
ao ano 

n = 4 meses ➞ Transforme x 30 (número de dias no mês) = 120 dias  

FV = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar o sinal 

para identificar que o Capital está saindo) e depois  

2. Insira  e  

3. Insira  e  

4. Para encontrar o Juros Simples pressione  

5. A resposta no visor será de R$2.800,00 
 

6. Após encontrar o Juros Insira  

 
7. Resposta no visor será R$9.800,00. 

(Quantia total: principal mais juro acumulado) 
 

Calcular o Valor Presente ou Present Value (PV) 

Para encontrar o PV é necessário aplicar a seguinte fórmula: 

CAPITAL (PV) =  ( )

 ( ).   ( )
 

 

 

Exemplo: 
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Juros (J) = R$200,00 

Taxa (i) = 5% ao mês ➞ (transformar de percentual para unitária 
5/100 = 0,05) 

Prazo (n) = 3 meses 

Capital (PV) = ? 

 

1. Insira    e   

2. Insira      e    

 

3. Insira   e a ação  e finaliza    

4. Resposta R$1.333,33 

 

Calcular o período (n) 

Para encontrar o prazo (n) é necessário ter à mão a fórmula a 

seguir:  

Prazo =  ( )

 .  ( )
 

1. Insira  e   
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2. Insira     e   

3. Insira   e    e finaliza   

 

4. Resposta 6 meses (neste caso o resultado deve ser 
considerado como mês, pois a taxa (i) está em mês) 

 

Uma outra possibilidade de encontrar o prazo (n) é utilizar a tecla  

(Percentual do Total). 

Exemplo:  

Juros = R$450,00 

PV = R$2.500,00 

i = 3% ao mês (nesta possibilidade não há necessidade de alterar para 
taxa unitária). 

1. Insira    e   

2. Insira    e   

3. Insira  (a taxa por mês) e  
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E. Calcular taxa (i) 

Taxa (i) =  ( )

 ( ) .  ( )
 

Exemplo: 

PV = R$1.500,00 

Juros = R$300,00 

Prazo (n) = 4 meses 

Taxa (i) = ? 

1. Insira  e   

2. Insira     e   

3. Insira   e a ação    e finaliza com a   

4. O resultado estará no formato unitário 0,05  

5. Para converter em (%) basta  e  

6. A resposta ficará em 5% 

 

Uma outra possibilidade de encontrar a taxa (i) é utilizar a tecla 

 (Percentual do Total). 

Exemplo: 

PV = R$1.500,00 

Juros = R$300,00 

Prazo (n) = 4 meses 
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Taxa (i) = ? 

1. Insira     e   

2. Insira   e   

3. Insira   e a ação   

4. A resposta ficará em 5% (nesta resposta o valor não é 
encontrado no formato unitário. Então não há necessidade 
de multiplicar por 100). 
 

8 – Juros Comercial e Juros Exato 
Resgatando algumas informações sobre os juros, o fator tempo 
(período ou prazo) é essencial para o Cálculo do Juros. O Prazo dentro 
da Matemática Financeira é representado pela letra “N”. Portanto, 
sempre é realizada a seguinte afirmação: Há diferenças para o 
entendimento do que é chamado de Juros Comercial e Juros Exato. 

Definição de Juros Comercial: Nos juros simples comerciais ou 
ordinários, para estabelecer a conformidade entre a taxa e o período 
tilizam-se o ano comercial. Portanto, em juros comerciais todos os 
meses têm 30 dias e o ano têm 360 dias, não importando o calendário 
civil. No dia a dia das transações estes cálculos são os mais utilizados.  

Definição de Juros Exato: Nesta definição os juros simples exatos 
são calculados levando em referência ao calendário civil de dias entre 
as datas. Sendo que o mês segue o número de dias do calendário, e o 
ano civil possui 365 dias ou 366 em ano bissexto. 

Destaque para HP 12C que já realiza estes cálculos de forma 
automática. Para quem utiliza esta técnica é simples para encontrar os 
juros dentro do Ano Comercial ou Ano Exato. Sempre que é 
calculado o Juros na HP 12C é apresentado o Juros Comerciais 
ou ordinário. Para encontrar o cálculo no Ano Civil serão 

utilizadas duas teclas  e   (funções em branco). 
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Exemplo para encontrar o Juros SIMPLES Comerciais e 
Exatos na HP12C: 

Atenção! Para calcular o Juros Simples na HP 12C é preciso sempre 
deixar a taxa de juros (i = ao ano) e o período (n = em dias). 

 

PV = R$5.000,00 

Taxa (i) = 10% a.m ➞Transforme x 12 (número de meses do ano) 
= 120% ao ano 

Período (n) = 5 meses ➞ Transforme x 30 (número de dias no mês) 
= 150 dias 

FV = ? 

Juros = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar o 

sinal para identificar que o Capital esta saindo) e depois  

2. Insira  e  

3. Insira    e   

4. Para encontrar o Juros Simples pressione  

5. A resposta no visor será de R$2.500,00  
 

6. Exibe o juro acumulado em um período de 360 dias ou Ano 
Comercial.  

Para identificar o Juros Exato (ano civil) no mesmo cálculo que está na 
tela da HP 12C realize: 

1. Insira   e depois     

2. Reposta R$2.465,75  

3. Exibe a resposta Juros Exato ou Ano Civil.  
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Basicamente há uma diferença dos resultados para Ano Comercial para 
o Ano Civil. Isto ocorre, pois a calculadora compreende no Ano 
Comercial que todos os meses possuem 30 dias. 

 

09 - Sistema de Capitalização Composta 
No sistema de Capitalização Composta os critérios de para cálculo são 
basicamente os mesmos realizados no Regime de Capitalização 
Simples. Portanto, há a incidência de um capital ou um valor presente 

(  = Present Value) para aplicação. 

Dentro do sistema de agentes 
econômicos deficitários e superavitários, 
todo o recurso na data presente aplicado 
deve ser corrigido a uma determinada 
taxa por período ou por vários períodos. 

O cálculo do valor de um montante ou 

valor futuro (  = Future Value) é o 

resultado do que é chamado de 
capitalização, ou seja, é o resultado da 
capitalização do valor presente.  

O valor presente pode ser calculado de acordo com os seguintes 
critérios:  

•Regime de Capitalização Simples (RCS) 

•Regime de Capitalização Composta (RCC) 

 

Regime de Capitalização Composta (RCC) 

No Regime de Capitalização Composta, a taxa de juros incide 
diretamente sobre o valor do montante do período anterior. Neste 
sistema ao final de cada período de capitalização, os juros se 
incorporam ao principal (capital investido) e passam a render juros 
também. É também chamado de Juros Compostos ou “juros sobre 
juros” 

Ao contrário do regime de juros simples, onde só o capital inicial rende 
juros, nos juros compostos teremos não só os juros devidos ao 
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principal, como também os juros devidos aos juros formados no 
período anterior, de onde vem o nome de juros compostos.  

No primeiro período a taxa de juros incidiu apenas sobre o Capital 
aplicado (PV). Já no segundo período, como os juros do primeiro 
período se incorporaram ao capital e passam a render juros.  

A fórmula manual do Juros Compostos é derivada do Juros Simples, 
lembrando que: 

J = C . i . n 

M = C + J 

Temos M = C + C . i . n (colocando o C em evidência) 

M = C . (1 + i . n) 

 

M1 = C . (1 + i) e, consequentemente, o novo montante M² 

• M² = M¹ . (1 + i)  

• M² = C . (1 + i)1 . (1 + i)¹ 

• M² = C . (1 + i) . (1 + i), ou seja, M² = C . (1 + i)² 

 

Repetindo o mesmo raciocínio teremos que o montante no terceiro 
período (n = 3) seria: 

• M3  = M2 . (1 + i) 

• M3 = C . (1 + i)² . (1 + i)1 

• M3 = C . (1 + i)3 

Resumindo: 

1º Período M¹ = C. (1 + i) 

2º Período M² = M¹ . (1 + i)  = C (1 + i) . (1 + i) = C . (1 + i)² 

3º Período M³ = M² . (1 + i) = C . (1 + i)² . (1 + i) = C . (1 + i)³  

 

Portanto, para “n” períodos, a expressão que evidencia o cálculo do 
Regime de Capitalização Composto é: 

FV = PV (1 + i)n 
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A expressão (1+i) n é chamada de 
fator de capitalização ou fator de 

acumulação de capital. 
 

 

 

 

 

Temos que: 

FV = Valor Futuro (montante) 

PV = Valor Presente (Capital) 

i = taxa de juros  

n = período que a taxa será capitalizada 

 
10 - Calculando o Juros Compostos Com A HP12c 
Para realizar o cálculo de capitalização de Juros Compostos na HP 12C 
é importante verificar se está no visor a letra “c”: 

 

Para inserir, pressione sucessivamente as teclas  e   

 

Calcular o Valor Futuro (Future Value) [FV] 

Agora, após inserir “c” já é possível realizar os cálculos automáticos na 

calculadora HP 12C com a teclas  ,  ,  e . 

Exemplo: Suponhamos que um investidor tenha para investir o valor 
de R$5.000,00 e tenho como prazo de resgate 5 meses.  

Quanto ele irá receber a uma taxa de 10% ao mês? 

PV = R$5.000, 00 

i = 10% a.m          

n = 5 meses          
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FV = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar o 

sinal para identificar que o Capital esta saindo) e depois  

2. Insira  e  

3. Insira     e   

4. Acione a tecla   

5. Reposta R$8.052,55 

 

Calcular o Valor Presente (Present Value) [PV] 

Exemplo: Suponhamos que um investidor queira receber em um prazo 
de 5 anos o valor de R$5.000,00 a uma taxa de investimento de 10% 
ao ano. Quanto ele teria que investir no presente momento? 

FV = R$5.000, 00 

i = 10% a.a         

n = 5 anos          

PV = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar o 

sinal para identificar que o Capital esta saindo) e depois  

2. Insira  e  

3. Insira     e   

4. Acione a tecla   

5. Reposta R$3.104,61 
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Calcular a Taxa [i] 

Exemplo: Suponhamos que um investidor tenha resgatado o valor de 
R$12.000,00 em um período de 2 anos de aplicação. O valor investido 
foi de R$10.000,00 a qual taxa (ao ano) que este investimento foi 
aplicado? 

FV = R$12.000,00 

PV = R$10.000,00 

n = 2 anos 

i = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar 

o sinal para identificar que o Capital esta saindo) e depois 

 

2. Insira  e  

3. Insira     e   

 

4. Acione a tecla   

 
5. Reposta 9,5445% ao ano 

 

Calcular o Prazo [n] 

Exemplo: Suponhamos que um investidor tenha resgatado o valor de 
R$8.270,45 a uma taxa de aplicação de 2,50% ao mês. Sendo o valor 
investido de R$5.000,00 qual o prazo esta quantia ficou aplicada? 

FV = R$8.270,45 

PV = R$5.000,00 

i = 2,50% ao mês 

n = ? 

1. Insira  e  (A tecla CHS irá trocar o 

sinal para identificar que o Capital esta saindo) e depois  
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2. Insira  e  

3. Insira    e   

 

4. Acione a tecla   

 
5. Reposta 21 meses 

 
 

11 – Diferença Entre Juros Simples e Composto 
Foi estudado que os Regimes de 
Capitalização são os momentos em 
que um capital emprestado (PV) ou 
investido a uma certa taxa (i) por 
período (n), resultam em um valor 
futuro (FV) ou também chamado de 
montante. 

Há duas formas quem podem ser 
utilizadas para o cálculo dos juros, 
são estas: 

• Sistema de Capitalização Simples (SCS) 

• Sistema de Capitalização Composta (SCC) 

No SCS somente o capital inicial rende juros, ou seja, os juros são 
devidos ou calculados sobre o principal ao longo dos períodos de 
capitalização. Neste sistema o montante de um capital inicial de 
R$100,00 aplicado durante 4 anos a uma taxa de 10% ao ano se 
consolida da seguinte forma: 

1º ano: com o capital aplicado a 10% a.a, se apresenta que cada 
R$100,00 de capital resulta em R$10,00. Então neste primeiro ano a 
evolução do capital é de R$110,00 

2º ano: Os juros produzidos seriam iguais ao do primeiro ano 
(R$10,00). Neste cenário o montante resgatado corresponde ao 
montante do final do 1º ano (R$110,00) mais o resultado do 2º ano 
(R$10,00). Ao final totalizando R$120,00  

3º ano: Os juros serão de R$10,00, resultando em R$130,00 
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4º ano: Os juros serão de R$10,00 e o resultado fechando em 
R$140,00 

No SCC os juros produzidos ao final de um período são somados ao 
montante do início do período seguinte e essa soma passa a render 
juros no período seguinte e assim sucessivamente. Utilizando a mesma 
aplicação R$100,00 aplicado durante 4 anos a uma taxa de 10% ao 
ano se consolida da seguinte forma no regime de capitalização 
composta: 

1º ano: com o capital aplicado a 10% a.a, se apresenta que cada 
R$100,00 de capital resulta em R$10,00. Então neste primeiro ano a 
evolução do capital é de R$110,00 (neste primeiro ano o SCC não muda 
em relação ao SCS) 

2º ano: o Capital que que passa a produzir rendimento é R$110,00. 
Portanto, se para cada R$100,00 de capital produz R$10,00. Os 
R$110,00 de capital irá render R$11,00 e o montante aplicado irá para 
R$121,00 

3º ano: o Capital em R$121,00 e os juros em 10% a.a, sendo no final 
do 3º ano os juros rendendo R$12,10 somando no final dos três 
períodos R$133,10  

4º ano: os Juros calculados sobre os R$133,00 a uma taxa de 10% 
a.a resultam R$13,00. Sendo a quantia resgatada ao final dos 4 anos 
R$146,00 

 

Comparando Os Sistemas De Capitalização 

 
 

Portanto, para o primeiro período para uma mesma aplicação tendo a 
mesma correção de taxa os sistemas de capitalização simples e 
composta não se diferenciam no resultado.  
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O SCS a curva de evolução do capital segue uma progressão aritmética, 
ou seja, linear.  

No SCC o capital evolui como uma progressão geométrica, ou seja, 
exponencial.  

De forma gráfica, os dois sistemas podem ser representados: 
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12 – Operações com Taxa de Juros Parte 1 
Em geral o mercado financeiro tem o hábito de utilizar as taxas 
proporcionais como as taxas equivalentes. Contudo, há diferenças 
entre estas taxas e é preciso muita atenção no entendimento destas 
taxas e aplicações.  

Um exemplo: Muitos contratos podem vir com 20% ao ano, com 
capitalização mensal. Neste caso, os juros deste contrato estão 
calculados mensalmente. Mas, há algumas diferenças para os sistemas 
de capitalização simples e composto. 

 

Taxas Proporcionais 

As aplicações podem ser capitalizadas 
no período mensal, trimestral, 
semestral e assim por diante. Duas ou 
mais taxas de juros são ditas 
proporcionais quando ao serem 
aplicadas a um mesmo principal 
durante um mesmo prazo de tempo no 
regime de juros simples, produzem 
um mesmo montante. 

Exemplo 1: As taxas de 12% ao ano, 
6 % ao semestre, 3% ao trimestre são 
proporcionais.  

Exemplo 2: Uma taxa de 12% ao ano é proporcional a 1% ao mês (foi 
dividido ao número de meses no ano “12”). 

Exemplo 3: Uma taxa de 2,5% ao mês é proporcional a 30% ao ano 
(foi multiplicado ao número de meses no ano “12”). 

Para o sistema composto esta aplicação não ocorre utilizando a 
simples divisão ou multiplicação.  

Exemplo: Uma taxa de 12% ao ano tem compensação mensal, 
portando sua taxa proporcional é de 1% ao mês. Mas, quanto esta taxa 
corrige no SCC dentro de um ano, visto que neste sistema as taxas 
também sofrem alterações exponenciais? 
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Lembrando que: FV = PV (1 + i) n é preciso realizar o seguinte 
cálculo. 
                                      = VP . (1+i) n   então substituir 

(FV) 1 ano = (FV) 12 meses 

VP . (1+ia) n = VP . (1+im) n 

(1 + i ano)1 = (1+ i mês)12 

        (1 + ia) = (1 + 0,01) 12     taxa 1% a.m na forma unitária  

(1 + ia) = (1,01) 12 

ia = 1,0112 – 1  

ia = 0,1268 . 100         para porcentagem 

ia = 12,68% 

 

Portanto, o que é observado é que a taxa ao ano neste caso é de 
12,68% a.ano. 

 

Taxa Nominal 

Taxa nominal é aquela que está definida em período diferente do 
período de capitalização, no caso do exemplo acima 12% ao ano. A 
taxa nominal é uma taxa de juros em que a unidade referencial não 
coincide com a unidade de tempo da capitalização. Ela é sempre 
fornecida em termos anuais, e seus períodos de capitalização podem 
ser diários, mensais, trimestrais ou semestrais. 

Contratos de empréstimos e financiamentos podem ser redigidos da 
seguinte forma: Considerando determinada quantia emprestada e 
paga a juros de 12% ao ano, capitalizados mensalmente nos sistemas 
de capitalização simples e composto é: 

Exemplo 1: Taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada mensamente se 
torna 1% ao mês no regime de capitalização simples. 

Exemplo 2: Já no sistema de capitalização composta a taxa de 12% ao 
ano no regime de capitalização composta a taxa é de 12,68% ao mês.  

As taxas nominais não são aplicadas em cálculos financeiros, pois não 
refletem efetivamente o valor da capitalização. 
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Taxa Efetiva 

São muitas as taxas que foram utilizadas. A taxa efetiva de juros é 
aquela expressa em um período igual ao da capitalização de juros. 
Portanto, é a taxa que iguala o prazo (período) à capitalização. O 
termo “efetiva”, nesse caso, indica seu efeito real, objetivo e tangível. 
Essa taxa é fundamental para compreender o custo efetivo de um 
empréstimo ou o rendimento efetivo de um investimento. 

Exemplo: Qual o valor futuro de um capital investido (valor presente) 
de R$1.000,00 colocado no regime de juros compostos a taxa de 12% 
ao ano, com capitalização anual, durante 2 anos? 

Neste exemplo acima a análise é realizada da seguinte forma. Em se 
tratando de uma taxa anual de juros compostos, logo a capitalização é 
concretizada ao final de cada ano, ou seja, anual. Portanto, a taxa 
enunciada de 12% ao ano, é considerada como a taxa efetiva. 

 

Encontrando a taxa nominal em efetivo 

Entendo que a Taxa nominal é aquela que está definida em período 
diferente do período de capitalização e que a Taxa efetiva de juros é 
aquela expressa em um período igual ao da capitalização de juros. 
Portanto, é a taxa que iguala o prazo (período) à capitalização. 

Portanto, para encontrar a taxa efetiva de uma taxa nominal 30% ao 
ano, capitalizada mensalmente. Deve-se 

1. Taxa nominal: 30% ao ano, capitalizados mensalmente 
2. Taxa efetiva mensal: 30%/12 = 2,5% ao mês 

 
 Taxa efetiva no mesmo período da taxa nominal ao mês, 

capitalizada diariamente? 
 

1. Taxa nominal = 30% ao mês  
2. Taxa efetiva diária: 30%/30 = 1% ao dia.  

 
•A taxa nominal de 8% ao ano qual a sua taxa efetiva por semestre? 

1. 8% ao ano com rendimento por semestre (efetiva). Se o 
ano possui 2 semestres, deve-se  
 

2. 8%/2 = 4% ao semestre. 
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•A taxa nominal de 10% ao bimestre qual a sua taxa efetiva por ano? 
 

1. 10% ao bimestre com rendimento por ano (efetiva). Se o 
ano possui 6 bimestres, deve-se 
 

2. 10% x 6 = 60% ao ano. 
 

13 – Operações com Taxa de Juros - Parte 2 

Taxa Equivalente 

Seguindo o raciocínio da aula anterior, as taxas equivalentes são taxas 
diferentes entre si, em tempos diferentes, mas que levam um capital 
a um mesmo resultado final (VF). No regime de capitalização 
composto, a atenção deve ser redobrada para o cálculo. A taxa 
equivalente também pode ser calculada sendo utilizada a seguinte 
fórmula manual. 

Lembrando o cálculo do fator de acumulação temos: 

VF = PV. ( 1 + i ) n 

VF = PV + J  

Portanto:  

PV + J = PV . ( 1 + i ) n  

Fatorando: 

J = PV . [ ( 1 + i ) n – 1 

 

Para calcular as taxas equivalentes deve-se utilizar o que chamamos de fator 
de capitalização ➞  (1 + i)n – 1 

 

A. Para encontrar a taxa do menor período para o MAIOR perí-
odo usa-se: (1 + i)n – 1   

 

Exemplo: 20% ao mês ⬌ quanto esta taxa rende ao semestre? 
(Usar a quantidade de meses no semestre no período “n”) e a taxa 
no valor unitário, ou seja, 1 / 100 = 0,01 
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(1 + 0,01)6 – 1 

1,016 – 1 

1,0615 – 1 

0,0615 x 100 (multiplica por 100 para achar a porcentagem) 

6,15% ao semestre 

 

B. Para encontrar a taxa do MAIOR período para o menor perí-
odo usa-se: (1 + i)1/n – 1   

 

Exemplo: 12% ao bimestre ⬌ quanto esta taxa rende ao mês? (Ve-
rifica a quantidade de meses dentro do bimestre e em “n” na fór-
mula) e usar a taxa unitária.  

 

Dado que: √1,12 = 1,0583 

(1 + 0,12)½ -1  

√1,12 – 1   

1,0583 – 1 

0,0583 x 100 (multiplica por 100 para achar a porcentagem) 

5,83% ao mês 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando se escreve um número 
elevado a ½ significa ser uma raiz 
quadrada, um outro exemplo, se 
estivesse solicitado ao trimestre 

seria a raiz cúbica) 
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Taxa Equivalente Na HP12C 

Esta fórmula pode ser aplicada na calculadora na HP 12C 

 

Sendo: 

Iq = a taxa equivalente a ser encontrada.  

Ic = a taxa de juros conhecida  

Md = prazo desconhecido 

Mc = prazo conhecido 

 

Exemplo:  

A. Indique qual a taxa de juros anual equivalente a taxa de juros 
nominal de 8% ao ano com a capitalização semestral.  

Em um primeiro momento, este tipo de problema pode assustar. Por 
estar misturando a taxa nominal e equivalente, sendo capitalizada por 
semestre.  

O primeiro passo para resolução deste problema é encontrar qual a 
taxa efetiva que será capitalizada por semestre. 

1. Se a taxa nominal é 8% ao ano a sua taxa efetiva ao semestre 
o cálculo deve ser realizado: 

2. 8% / por 2 (quantidade de semestres no ano) sendo o resultado 
para a taxa efetiva de 4% ao semestre.  

3. Agora é preciso aplicar a fórmula na HP12C 

1. Inserir   e   adicona no    
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2. Inserir   (taxa conhecida) e ação   

3. Inserir  (ano – prazo desconhcido) e  , 

   (pelo prazo conhecido)    e ação   

4. Insira em   

5. Insira     e   

6. No visor será a presentado e taxa de 8,16% 

 

Taxa Acumulada 

Algumas situações cotidianas 
voltadas para a Matemática 
Financeira envolvem a variação dos 
preços de mercadorias. Assim, estas 
variações podem ocorrer no sentido 
de os preços aumentarem ou 
diminuírem. Esta variação de preço na 
economia é entendida como inflação 
(aumento dos preços) ou deflação 
(queda nos preços).  

Portanto, em momentos de inflação o 
reajuste sucessivo de preços, 
envolvendo índices percentuais. E em 
caso de um determinado produto seja reajustado continuamente, 
temos a incidência de vários índices percentuais sobre o preço original. 

Exemplo: Em janeiro, fevereiro, março e abril de um determinado ano, 
o preço de um produto sofreu sucessivas variações de aumento de 
preços: Jan. 2%; Fev. 4%; Mar. 3,6% e Abr. 7%. 

Tende-se a acreditar que para achar a taxa acumulada, basta 
apenas somar as taxas. Mas, isto está incorreto! 
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Portanto a taxa acumulada neste quadrimestre deve ser calculada 
utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

Obs: usar a taxa unitária 

Para encontrar a taxa acumulada, fazer: 

 

iac = (1 + 0,02) . (1 + 0,04) . (1 + 0,036) . (1 + 0,07) – 1 

iac = 1,02 . 1,04 . 1,036 . 1,07 – 1 

iac = 1,1759 – 1 

iac = 0,1759 . 100  (multiplica por 100 para achar a porcentagem) 

iac = 17,59% ao quadrimestre 

 

Taxa Acumulada na HP12C 

Utilizando do mesmo exemplo da variação de preços, tem-se para Jan. 
2%; Fev. 4%; Mar. 3,6% e Abr. 7%. 

Qual foi a inflação acumulada no período? 

 

1. Inserir  e   

2. Inserir   e    e ação de   

3. Inserir   e   e ação de   

iac = (1 + i1) . (1 + i2) . (1 + i3) ... (1 + in) – 1 
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4. Inserir     e   e ação de   

5. Inserir   e   e ação de   

6. Inserir   e   e     e a ação de   

7. Resultado 17,59% 

 

Importante destacar que caso alguma taxa se apresente negativa é 

necessário inserir  .  

Exemplo: para uma taxa de -2% deve-se na HP inserir: 

 

1. Inserir    e   e ação de   

 

Taxa Média De Juros 

Desde 2013 o Banco Central fornece as taxas praticadas mensalmente 
pelas maiores instituições bancárias em algumas determinadas 
modalidades de crédito. Para se encontrar a taxa média de juros de 
mercado basta somar as taxas de juros de todas as instituições e dividir 
pela quantidade de instituições.  

Portanto, A taxa média de juros funciona por meio de uma média 
entre todas as taxas de juros. Essas taxas variam diariamente e são 
cobradas pelas instituições financeiras no Brasil. 

Conhecer a taxa média de juros de cada modalidade possibilita 
melhores negociações no momento de tomar empréstimos. Também é 
fundamental para amparar-se em processos de revisão bancária, caso 
tenha tomado um empréstimo com juros acima do mercado. 

 

 

Para saber mais sobre o Banco Central do Brasil, acesse: 

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros 
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Taxa Média De Aplicação 

Basicamente para encontrar a taxa média de aplicação, é preciso 
calcular média aritmética ponderada na calculadora HP 12C. Este 

cálculo é realizado da seguinte forma utilizando a tecla branca:    

(soma +). 

Portanto, para encontrar a média de taxas é preciso considerar os 
capitais investidos como sendo (os pesos) desta cálculo. Com a a 
calculadora HP12C faz é possível encontrar a média de aplicação. 

Exemplo: Os capitais de R$3.000,00, R$5.000,00 e R$8.000,00 
foram aplicados todos no mesmo prazo, a taxas de juros 
simples de 6% ao mês, 4% a.m. e 3,25% a.m., 
respectivamente. Calcule a taxa média de aplicação desses 
capitais. 

 

1. Inserir   e  , posteriormente a aplicação 

 e a ação   (após esta primeira operação no visor 

será apresentado o número “1”, isto significa que a HP12C 
computou a primeira aplicação deste cáculo). 

2. Inserir  e  ,  e a ação   

(aplicação “2”). 

3. Inserir      e  ,      e 

ação   (aplicação “3”).  
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Mantendo o visor na aplicação “3”, a segunda etapa do cálculo 

será utilizado a função  e a tecla   

 

4. A resposta será de 4% para a taxa média 

 

14 - Operações com Taxa de Juros - Parte 3 
Para encontrar a taxa efetiva anual de uma aplicação mensal, basta 
lançar mão da fórmula escrita de: 

Para encontrar a taxa do menor período para o MAIOR período usa-
se: (1 + i)n – 1 

Exemplo: Determine a taxa efetiva anual correspondente a 
taxa efetiva de 2% ao mês com capitalização ao mês. 

(1 + 0,02)12 – 1  

1,0212 – 1  

1,27 – 1 

0,27 x 100  (multiplica por 100 para achar a porcentagem) 

26,82% 

 

1. Inserir   e   adicona no    

2. Inserir   (taxa conhecida) e ação   

3. Inserir  (ano – prazo desconhcido) e  , 

   (pelo prazo conhecido)    e ação   

4. Insira em   
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5. Insira     e   

6. No visor será a presentado e taxa de 26,82% 

 

Capitalização Contínua 

Usualmente, as operações financeiras são capitalizadas de forma finita 
e discreta, podendo chegar a uma capitalização de frequência diária. 

FV = PV x e I . n 

Sendo:  

e = número constante, (e=2,7182818284...) 

I = taxa de juro periódica, taxa instantânea (aplicada na forma unitária) 

n = período  

Por outro lado, pela capitalização contínua pode-se prever uma 
capitalização infinitamente frequente (diária). Sendo esta aplicação 
mais utilizada no mercado de Bolsa de Valores, em que há 
recebimentos e dividendos e juros sobre capital próprio. 

Exemplo: Uma determinada aplicação de R$1.200,00 por dois 
anos, sendo à taxa aplicada de 10% com capitalização contínua. 
Qual o valor futuro realizado ao final do período? 

 
 

FV = PV x e I . n 

FV = ? 
PV = 1.200,00 
n = 2 
i = 10% (aplicada na forma unitária) 

 
FV = 1200 . 2,7182 0,10 . 2 
FV = 1200 . 1,2214 
FV = R$1.465,67 
 

Tratamento Da Parte Fracionária Do Período No Cálculo De 
Juros (Aplicação Descontinua) 
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Convenção Linear 

Os juros são formados somente ao final de cada período de 
capitalização. Os rendimentos passam a ocorrer descontinuamente, 
somente um único momento do prazo da taxa (final do mês) e não 
distributivamente pelo mês.   A convenção linear admite a formação 
de juros compostos para a parte inteira do prazo e de juros simples 
para a parte fracionária. Na convenção linear há uma mistura de 
regime composto e linear, adotando fórmulas de juros compostos na 
parte inteira do período e uma formação de juros simples na parte 
fracionária. 

Portanto, quais os cálculos quando a formação de juros e a 
incorporação ao principal se dá em intervalos de tempo inferiores a um 
período inteiro? 

FV = PV (1 + i )n x [1 + i . (m/k)] 

Sendo: m/k corresponde à parte fracionária do prazo 

 

Exemplo 1: R$ 100.000 emprestados à taxa de 18% ao ano 
pelo prazo de 4 anos e 9 meses. Calcular o montante deste 
empréstimo pela convenção linear. 

FV = 100.000 x (1 + 0,18)4 x [1 + 0,18 x (9/12)]  

FV = 100.000 x 1,938778 x 1,135 =  

FV = R$ 220.051,30 

 

Aplicacação Da Convençâo Linear Na HP12C 

Exemplo 2: O valor de R$10.000,00 foi aplicado à taxa de 3% 
ao mês durante 5 meses e 15 dias no regime de Juros 
Compostos. Verifique o montante e o juros gerados, segundo a 
convenção linear e em seguida com a forma de Convenção 
Exponencial. 
 
PV = 10.000 
i = 3% ao mês  
n = 5 meses e 15 dias 
 
(para encontrar o número de meses que equivalem 15 dias, basta dividir 15 por 30 = 
0,5) 
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FV = ? 

 
A chave para solução deste problema é aparentemente simples na HP 
12C. E sim, é bem simples! quando é aplicado corretamente a 
convenção linear e exponencial. Todas as contas de cálculo de 
Capitalização Comporta na HP 12C são realizadas utilizando a 
convenção exponencial, ou seja, com a letra “c” na tela. 

 
 

1. Inserir   e  (A tecla CHS irá trocar o 

sinal para identificar que o Capital esta saindo) adicona no    

2. Inserir   e  

3. Inserir  e   

4. Acione a tecla   

5. Reposta R$11.765,35 

 

 

 

Para encontrar o cálculo da convensão linear, neste momento com o 

resultado na tela da HP12C. Basta retirar da tela o “c” aperte   e 

depois  e por último acionar duas vezes  . A resposta considera 

a parte inteira 5 meses no regime de capitalização composta e a parte 
fracionada 15 dias no regime de capitalização simpes o resulta é de 
R$11.766.63. 
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15 - Operações com Taxas de Juros – Parte 4 
A Taxa Over é uma operação praticada no mercado financeiro, em 
operações de curto prazo. Sendo o seu rendimento somente para os 
dias úteis. A taxa nominal é igual a 30 vezes a taxa efetiva diária. Toda 
taxa nominal over deve informar o número de dias úteis que os juros 
serão capitalizados. 

Exemplo: Uma operação financeira com prazo de 31 dias 
corridos tem uma taxa over de 10% ao mês. Qual a sua taxa 
efetiva desta operação se neste período houver apenas 22 dias 
úteis? 

Portanto, para apurar a taxa efetiva de uma taxa nominal over, deve 
– se:   

✔ Dividir a taxa mensal over pelo número de dias corridos do período 
para encontrar a taxa nominal diária:  

•Taxa over = 10%  

•Taxa nominal diária = 10 / 31 = 0,32% ao dia.   

✔ Capitalizar a taxa diária pelo número de dias úteis.   

1. Para o regime de capitalização simples, basta multiplicar a 
quantidade de dias pela taxa efetiva.   

•0,32% x 22 dias = 7,04% 

 

2. Para o regime de capitalização compostas, é necessário 
encontrar a sua taxa equivalente.    

 

Fórmula de taxas equivalentes manual.   
 
(1 + i22) = (1 + i1)22 (taxa referente a um dia dentro de 22 dias de rendimento)   
(1 + i22) = (1 + 0,0032)22  
(1 + i22) = (1,0032)22 
(1 + i22) = 1,0728  
i22  = 1,0728 –1   
i22  = 0,0728 x 100 (para encontrar a porcentagem)  
i= 7,28% 
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Uma outra fórmula mais direta e simples também pode ser aplicada 
para o cálculo da taxa over é aplicar a fórmula: 

 

 
i (efetiva) = (1 + over) du (dias úteis) -1    

        30 
 

Calculando A Over Equivalente Na HP12C 

 

1. Inserir   e   adicona no    

2. Inserir   (taxa conhecida) e ação   

3. Inserir  (dias úteis – prazo desconhecido) e  , 

   (pelo prazo conhecido)    e ação   

4. Insira em   

5. Insira     e   

6. No visor será a presentado e taxa de 7,28% 

 

Convertendo Taxa Efetiva Over Em Taxa Nominal Over 

1. Descapitalizar de forma exponencial a taxa efetiva para cada 
dia útil previsto.   

2. Como a taxa over é nominal e analisada mensalmente seu 
produto é encontrado pela taxa descapitalizada pelo número de 
dias corridos.   
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Exemplo: Uma taxa over de 1,5% ao mês. Sendo o período de 
referência de 22 dias úteis.   

  

du = 22 dias úteis  

i = 1,5% nominal 

 

Aplicar para i = 1,5% / 30 = 0,05% taxa nominal ao dia.  

 

Portanto para os 22 dias úteis, a taxa efetiva é calculada pela 
capitalização dos juros compostos. 

 Aplicar a taxa nominal de forma unitária 

i = (1 + 0,0005)22 – 1 = i = 1,11% a.m 

i = 1,11% a.m (efetiva) 

du = 22 dias 

Para encontrar a taxa nominal basta transformar a taxa (i) efetiva por 
dia útil. 

 Aplicar a taxa efetiva de forma unitária 

i = (1+ 0,0111)1/22 -1  

i = (1,0111) 1/22 -1  

i = (1,0111) 0,045 -1 

i = 1,0005 – 1 

i = 0,0005 x 100 (para encontrar a porcentagem) 

0,05% ao dia útil  

Taxa over nominal = 0,05% x 30 (dias) = 1,5% ao mês over. 

 

Em resumo a fórmula para taxa efetiva em taxa over nominal é: 

Over = [(1 + i) 1/du -1] x 30 
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Taxa Real E Taxa Aparente 

A taxa real é a analisada, excluindo o efeito da inflação do período. 
Assim, a taxa real demonstra com maior precisão o ganho real de um 
investimento. Pois ao calcular a taxa real de uma aplicação é 
considerado a perda devido ao reflexo da inflação no período. 

Portanto, a taxa real é a taxa aparente descontado a inflação do 
período analisado da aplicação. 

Para encontrar as taxas equivalentes o cálculo é realizado utili-

zando as mesmas fórmulas tanto para aplicação manual quanto 

para aplicação na calculadora HP12C. 

Portanto, basta encontrar a taxa efetiva da taxa over (Nominal) 

e aplicar esta taxa efetiva para o cálculo da taxa nominal. 

O que é inflação? A inflação é um termo da economia frequen-

temente utilizado para designar o aumento geral dos preços na 

sociedade. Ela representa o aumento do custo de vida para o 

consumidor e para as empresas, resultante da elevação do 

preço dos produtos e da desvalorização da moeda. 

Quando notamos que alguns produtos são mais caros hoje do 

que eram antes, significa que o seu preço inflacionou. Normal-

mente, esse processo não costuma ser prejudicial para o con-

sumidor, pois os reajustes nos salários-mínimos visam, sobre-

tudo, ao acompanhamento das taxas de inflação. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-

que-e-inflacao.htm 
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Exemplo: Um trabalhar ganha R$100,00 e de um ano para outro 
tem um reajuste de salário de 10%. Com este reajuste o 
trabalhador passa a ganhar R$110,00  

Caso não existisse o efeito inflacionário, este trabalhador teria um 
ganho real de R$10,00. 

Contudo, com aplicação do efeito de inflação, esta nova remuneração 
pode ser chamada de ganho aparente de ganho de salário. 

 

Calculando A Inflação 

Exemplo: Uma aplicação tem retorno de 12% ao ano após 12 
meses.  

 

Em uma situação hipotética caso a inflação for de 0% esta aplicação 
terá um ganho real de 12%. 

E em um cenário com inflação de 10%? 

 

É possível fazer a análise do ganho real usando a seguinte fórmula. 

(1 + ia) = (1 + ir) . (1 + ii) 
Sendo: 
ia = taxa aparente;  
ir = taxa real;  
ii = inflação 
 
ia = 12% (usar taxa unitária) 
ii = 10% (usar taxa unitária) 
ir = ? 
 
Sendo: 
(1 + 0,12) = (1 + ir) .  (1 + 0,10) 
1,12 = (1 + ir) . 1,10 
(1 + ir) = 1,12/1,10 
(1 + ir) = 1,018  
ir = 1,018 -1  
ir = 0,018 x 100 (para encontrar a porcentagem) 
ir = 1,81 
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16 - Séries de Pagamentos   
O Fluxo de Caixa de uma empresa, aplicação financeira ou de um 
empréstimo é constituído de entradas (recebimentos) e saídas 
(pagamentos) ao longo de um período. O F.C pode ser representado 
graficamente e serve para interpretação de um enunciado e anotação 
de todos os dados para o entendimento de uma situação financeira.   

O Diagrama do Fluxo de Caixa deve ser realizado estabelecendo dois 
critérios de análises. 

1. No eixo horizontal será anotado o tempo (período), podendo ser 
expresso em dias, meses, anos etc. Utilizando a pontuação 0, 
1, 2, 3,... “n” substituem datas de calendário. Sendo 
evidenciados para determinar indicar uma posição de um 
determinado evento (recebimento ou pagamento). O instante 
zero “0” representa a data inicial, 1 o primeiro período (dia, 
mês, ano etc) e assim sucessivamente de acordo com o período 
de tempo evidenciado.  

2. No eixo vertical serão evidenciados os pagamentos ou 
recebimentos nos eventos considerados. SAÍDAS serão 
consideradas com seta para baixo e ENTRADAS 
consideradas com setas para cima. Portanto, as setas para 
baixo indicam valores emprestados, investidos ou pagos 
(capital inicial, principal, valor presente). Quando a seta for 
apresentada para cima neste momento representando 
(montante, valor de resgate, valor futuro).  

Exemplo: Um investidor faz a aplicação de R$100,00 e após 12 meses 
vê o seu valor presente aplicado se tornar R$200,00. A representação 
para este investidor será:   
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Série De Pagamentos Uniformes Postecipados 

As séries uniformes de pagamentos postecipados são aquelas em que 
o primeiro pagamento ocorre no momento um (1). Os pagamentos ou 
recebimentos, são as prestações que são representadas pela sigla 

“PMT” e podem ser calculadas na HP 12C pela tecla  que vem do 

inglês “Payment” e significa pagamento ou recebimento.  

Importante, destacar que neste sistema de pagamento ou recebimento 
não há entrada (0+n).   

Fluxo de Caixa:   

 
 

Obtendo O Valor Presente Através Da Prestação 

Exemplo: Uma moto foi financiada em 15 x (vezes) de R$ 700,00 
sendo a primeira parcela paga após a “1 mês da compra” A taxa 
do financiamento foi de 1,5%. Qual o valor deste bem à vista? 

 
Sendo: 

PV = Valor Presente, Capital = ? 

n = prazo = 15 (vezes)  

i = taxa de juros = 1,5% 

PMT = Prestação, pagamento = R$700,00 pag 27 
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Calculado com a HP12C 

1. Inserir    ,  e ação    

2. Inserir   e   

3. Inserir     e    

4. Acione   

5. Resultado R$9.340,26 

Obtendo a prestação a partir do valor presente 

Exemplo: Uma TV é vendida à vista por R$ 2.500,00. O cliente decide 
parcelar em 5 vezes sem entrada. A taxa de juros é de 5%. Calcule o 
valor da prestação. 

 

Sendo: 

PV = Valor Presente, Capital = R$2.500,00 

n = prazo = 5 (vezes)  

i = taxa de juros = 5% 

PMT = Prestação, pagamento = ? 

 

Calculado Com A Hp 12c 

1. Inserir    ,  e ação   

2. Inserir   e   
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3. Inserir   e    

4. Acione   

5. Resposta R$577,43 
 

Obtendo A Prestação A Partir Do Valor Futuro 

Exemplo: Uma família sairá de férias e tem alguns meses para se 
planejar financeiramente e fazer o pagamento desta viagem. A viagem 
custará em torno de R$ 10.000,00. Quanto será necessário economizar 
mensalmente sabendo que o dinheiro será aplicado a uma de taxa de 
0,7% a.m nos próximos 8 meses? 

 

Sendo: 

FV = Valor futuro = R$10.000,00  

n = prazo = 8  meses   

i = taxa de juros = 0,7% 

PMT = Prestação, pagamento = ? 

 

Calculado com a HP12C 

1. Inserir   ,  e ação   

2. Inserir   e   

3. Inserir   e    

4. Acione   
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5. Resposta R$1.219,70 
 

Obtendo O Valor Futuro A Partir Da Prestação 

Exemplo: Para comprar um bem o valor à vista é de R$3.000,00 ou em 
10 prestações de R$325,00. A taxa destas prestações é de 1,5% ao 
mês. Qual o valor pago caso o comprador opte pelas prestações. Qual 
a melhor opção para o comprador? 

 

Sendo: 

PV = R$3.000,00 

i  = 1,5 % a.m 

n = 10 prestações  

PMT = R$325,00 

 

Calculado com a HP12C 

1. Inserir   ,  e ação   

2. Inserir   e   

3. Inserir   e    

4. Acione   

5. Resosta R$3478,38 (MELHOR OPÇÃO À VISTA) 

 

Obtendo O Prazo A Partir Do Valor Presente 

Exemplo: Um carro é comercializado à vista por R$ 47.800,00 ou em 
prestações de R$ 1.584,91 sem entrada, a uma taxa de 0,99% a.m. 
Qual o prazo que será quitado este bem? 
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Sendo:  

PV = R$47.800,00 

PMT = R$ 1.584,91 

i = 0,99% 

n = ? 

1. Inserir   ,  e ação    

2. Inserir   e    

3. Inserir   e    

4. Acione   

5. Resposta 36 meses 
 

Obtendo O Prazo A Partir Do Valor Futuro 

Exemplo: Um investidor quer garantir o futuro do seu filho e para isso 
quer resgatar em longo prazo o valor de R$100.000,00. A aplicação 
encontrada por ele rende ao ano 9%. Ao mês ele possui disponível para 
aplicação mensal R$2.000,00. Qual o tempo que ele deve aplicar para 
resgatar o valor desejado. 

 

Sendo:  

FV = R$100.000,00 
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PMT = R$2.000,00 

i = 9% ao ano 

n = ? 

 

Calculado com a HP12C 

1. Inserir   ,  e ação     

2. Inserir   e     

3. Inserir   e    

4. Acione a ação   

5. Resposta 20 meses 
 

Calculando a Taxa 

Exemplo: Um carro é vendido por R$ 50.800,00 à vista ou em 56 x 
R$1.584,00 sem entrada. Qual a taxa de juros cobrado nesse 
financiamento? 

Sendo:  

PV = R$50.800,00 

n = 56 prestações (meses)  

PMT = R$1.584,91 

i = ? 

 

Calculado Com A HP12C 

1. Inserir  ,    e a ação   

2. Inserir   e   

3. Inserir     e     
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4. Acione    

5. Resposta 1,62 ao mês 

 

17 - Séries Uniformes Antecipadas – Utilizando As 
Teclas [g] e [7]  
As Séries uniformes de pagamentos antecipados são aquelas em que 
o primeiro pagamento ocorre na data focal 0 (zero). Esse tipo de 
sistema de pagamento é também chamado de sistema de pagamento 
com entrada (1+n). Podemos representar graficamente as séries 
uniformes de pagamentos antecipadas com o seguinte Fluxo de Caixa: 

 

Sendo as prestações iguais e consecutivas com entrada, ou seja, a 
1a parcela é paga ou aplicada na data zero. 

 

Na HP12C 

Para pagamentos Antecipados introduzir no visor da HP12C a função 

“Begin” digitando .  

 

Para sair dessa função, basta digitar . 
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Obtendo O Valor Presente Através Da Prestação 

Exemplo: Um bem foi comprado em 1 + 2 x de R$350,00. A taxa de 
financiamento foi de 2,7%. Qual o preço deste bem à vista? 

 

 

 

Sendo: 

PV = ?  

n = 1 entrada + 2 = 3 meses  

i = 2,7% ao mês  

PMT = R$350,00 

 

Calculado com a HP12C 

1. Inserir  ,    e a ação   

2. Inserir  e    

3. Inserir  e   

4. Acione . 

5. Resposta: R$37.950,00   
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Obtendo A Prestação Através Do Valor Presente 

Exemplo: Uma TV de R$1.500,00 pode ser comprada em prestações 
de uma 1 (no ato de compra) + 11 (prestações) com entrada de 
R$500,00 A taxa de financiamento foi de 1,5% ao mês. Qual o valor 
das prestações? 

 

Sendo: 

PV = R$1.500,00   

n = 12 prestações   

i = 1,5% ao mês  

PMT = ? 

 

Calculado com a HP12C 

Importante destacar que o valor financiado da TV é de R$1.000,00 
pois foi dada uma entrada de R$500,00. Portanto, o PV é de 
R$1.000,00 

1. Inserir  ,    e a ação     

2. Inserir  e    

3. Inserir  e   

4. Acione  

5. Resposta: R$90,00   
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Obtendo O Valor Futuro Através Da Prestação 

Exemplo: Com a necessidade de poupar R$40.000,00 e um investidor 
acredita que se na data de hoje fizer uma aplicação mensal de 
R$450,00 nos próximos 6 anos, a uma taxa de 0,5% a.m. atingirá seu 
objetivo. Quanto será resgatado ao final do período, foi possível atingir 
o objetivo? 

 

 

Sendo: 

PMT = R$450,00  

n = 6 anos = 72 meses   

i = 0,5% ao mês  

FV = ? 

 

Calculado na HP12C 

 

1. Inserir  ,    e a ação      

2. Inserir  e    

3. Inserir  e   

4. Acione  

5. Resposta: R$39.078,00  
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Obtendo A Prestação Através Do Valor Futuro 

Exemplo: Com os objetivos não atingidos de receber R$40.000,00 ao 
final de 6 anos (72 meses). Então qual o valor deve ser aplicado 
mensalmente para bater o objetivo de retorno proposto, considerando 
a mesma taxa de aplicação? 

 

Sendo: 

n = 6 anos = 72 meses   

i = 0,5% ao mês  

FV = R$40.000,00  

PMT = ? 

 

Calculado na HP12C 

1. Inserir  ,    e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir  e   

4. Acione  

5. Resposta: R$461,00  
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Calculando a Taxa 

Exemplo: A partir de hoje, ao depositar mensalmente R$ 200,00. Após 
5 meses, o saldo previsto será R$ 2.000,00. Qual a taxa média de juros 
pagos por essa aplicação? 

Sendo: 

FV = R$2.000,00 

n = 5 meses 

PMT = R$200,00 

i = ? 

 

Calculado na HP12C 

1. Inserir  ,    e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir  e   

4. Acione  

5. Resposta 24% ao mês 
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18 - Série Uniforme De Pagamento Diferida 
(Carência) Com A HP12C 
As séries uniformes de pagamentos diferidas (diretas) são aquelas em 
que os períodos ou intervalos de tempo entre as prestações ocorrem 
pelo menos a partir do 2º período. Sendo as séries uniformes diretas, 
trabalhadas com períodos de carência.  

As séries diferidas ou diretas são realizadas apenas por cálculos 
relativos ao valor atual ou valor presente (PV), pois o montante é igual 
ao montante de uma série de pagamentos iguais com termos vencidos. 
Importante destacar que, durante o prazo de carência, não há 
pagamentos e capitalizações. 

 

 

Exemplo: Uma pessoa deseja comprar um carro, mas possui apenas 
R$10.000,00. O Carro vale à vista R$40.000,00. Como a 
concessionária financia o automóvel à uma taxa de 1,5% ao mês em 
até 60 prestações. Qual o valor das prestações caso for realizar o 
empréstimo em 60 prestações, sendo considerado R$10.000,00 como 
entrada e uma carência de três meses. 

Sendo: 

PV = R$30.000,00 (já descontado o valor da entrada) 

i = 1,5% ao mês  

n = 60 meses 

Carência = 3 meses 

PMT = ? 
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Para encontrar na fórmula manual, aplicar: 

 

Sendo: C = a carência. 

Fluxo de Caixa: 

 

1º Análise: Como o primeiro pagamento, ou seja, a primeira parcela 
só ocorrerá em 3 meses. Será necessário atualizar o PV para o futuro. 
Isso significa, que mesmo com a carência, neste caso de três meses, 
o valor PV continua sendo ajustado. Portanto, o PV ou o empréstimo 
tomado para compra do automóvel deve aumentar de valor.  

2º Análise: Assim o PV deve ser atualizado para até o final do tempo 
dois. Sendo calculado na HP 12C como o FV. 
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Dois momentos de cálculo na HP 12C 

1º Cálculo: 

n = 2 meses 

i = 1,5% ao mês 

PV = R$30.000,00 

1. Inserir  ,    e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir   e    

4. Acione  

5. Resposta para o valor corrigido da dívida R$30.724,32 

 

2º Cálculo: 

PV = R$30.724,32 

n = 60 meses 

i = 1,5% ao mês 

PMT = ? 

1. Inserir  ,   e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir   e    

4. Acione  

5. Resposta para cada prestação paga R$780,20 
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Série Não Uniforme 

Diferente dos uniformes, as séries de pagamentos não uniformes são 
caracterizadas por apresentarem fluxos de caixa periódicos, mas 
diferentes, podendo inclusive ser positivos e negativos ao longo do 
tempo. Neste caso as prestações diferentes ao longo de um 
financiamento, por exemplo, teremos séries de pagamentos não 
uniformes. 

Em situações para encontrar séries não uniforme é na análise de 
investimento. Se você está avaliando um investimento onde os fluxos 
não são os mesmos ao longo do tempo, são considerados como séries 
não uniformes. 

Fluxo de Caixa para série não uniforme.

 

Análise de Fluxo de Caixa: 

Os métodos de avaliação do Fluxo de Caixa são utilizados para análises 
de Aplicações Financeiras, investimentos e retorno sobre integralização 
do capital investido. Portanto, são realizadas comparações de valores 
recebidos e pagos em diferentes períodos para encontrar a melhor 
opção de investimento.  

São considerados como os principais métodos o Valor Presente Líquido 
(VPL) ou Net Present Value (NPV) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
ou Internal Rate of Return (IRR). 
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19 - Descontos 
Deve ser entendido como a diferença entre o valor futuro de um título 
e o seu valor atual na data da operação. O valor do desconto está 
sempre associado a uma taxa e a determinado período. D = S - P onde 
D = valor monetário do desconto; S = é o valor futuro do título, o valor 
assumido pelo título na data do vencimento e P = o valor atual. 

 

Desconto Simples 

Considere uma pessoa que investe R$100,00 em um produto de 
rendimento de um determinado banco para o prazo de 2 mês, tendo o 
rendimento de 10% ao mês. O contrato entre o investidor e o banco 
certifica que o investimento será remunerado ao final do período 
R$120,00 (este valor expresso nesta carta de investimento é chamado 
de valor nominal, valor de face, valor de resgate).  

Contudo, em um cenário em que o investidor precisa resgatar a 
aplicação antes do vencimento, e como não havia passado todo o 
período da aplicação, este investidor negocia o resgate com um mês 
de antecedência. Neste caso, o investidor terá um desconto no resgate 
desta aplicação, pois não aguardou a data prévia para resgate no 
vencimento da operação. 

São conhecidos dois tipos de descontos simples: o desconto “por fora” 
(Bancário ou Comercial) e o desconto “por dentro” (Racional). O 
desconto “por fora” é amplo e generalizadamente utilizado no Brasil, 
principalmente nas operações de desconto bancário; quanto ao 
desconto “por dentro”, praticamente inexiste em termos de aplicação. 

 

Obtendo O Valor Nominal A Partir Do Desconto Racional 
Simples 

O desconto racional ou por dentro, corresponde aos juros simples 
calculados sobre o valor atual ou valor presente do título. O desconto 
racional é obtido, multiplicando do valor atual do título pela taxa de 
desconto, e o produto desta operação até o vencimento. Portanto, o 
desconto simples racional (Dr) também chamado de desconto por 
dentro ou desconto real é equivalente ao juro produzido pelo valor 
atual do título numa taxa fixada e durante o tempo correspondente. 
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Sendo: 

FV = entende-se como valor nominal (o valor a ser resgatado dentro 
do prazo inicial acordado)  

PV = valor de resgate (valor recebido após efetuado o desconto).  

i = taxa 

n = período  

Dr = Valor do juro cobrado na operação de desconto. 

 
É possível calcular os Juros simples utilizando a tecla da função 

   (interest) ou juros em Inglês. 

 

Atenção! Para calcular o Juros Simples na HP 12C é preciso sempre 
deixar a taxa de juros (i = ao ano) e o período (n = em dias). 

 

Exemplo: Um título foi resgatado por R$1.000,00 (PV) 2 meses antes 
do seu vencimento à uma taxa de 3 % ao mês. Qual o valor nominal 
desta aplicação (FV) caso esta aplicação não tivesse sido resgata antes 
do prazo inicial? 

Sendo: 

PV (resgate) = R$1.000,00 

i = 3% ao mês ou 0,03 = (x 12) = 36% 

n = 2 meses (x 30) = 60 dias  

Na fórmula manual: 

FV = PV (1 + i . n) 

FV = 1000 (1 + 0,03 . 2) 

FV = 1000 (1 + 0,06) 

FV = 1000 . 1,06 

FV = R$1.060,00 
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Na HP12C 

1. Inserir  ,    e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir   e    

4. Para encontrar o Juros Simples Pressione  

5. Resposta R$60,00  

6. Ápos encontrar o Juros Insira  

7. Resposta para o Valor Nominal R$1.060,00 
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Obtendo O Valor De Resgate 

Exemplo: Um título de Valor Nominal R$2.020,00 foi antecipado em 4 
meses do seu vencimento à uma taxa de 2,5% ao mês. Qual o valor 
de resgate deste título? 

Sendo: 

FV = R$2.020,00  

i = 2,5% ao mês = 0,025  

n = 4 meses   

PV = ? 

Na fórmula manual: 
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Obtendo A Taxa 

Exemplo: Um título nominal de R$400,00 antecipado em 2 meses do 
seu vencimento, produziu um valor de resgate de R$200,00. Qual a 
taxa de juros cobrada na operação de desconto? 

Sendo: 

FV = R$400,00 

n = 2 meses 

PV = R$200,00  

i = ? 

Fórmula manual: 
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Obtendo O Tempo 

Exemplo: Um título nominal de R$320,00 foi resgatado por R$300,00. 
Sabendo que a sua aplicação estava em 3% ao mês. Qual o período 
em que o título foi resgatado. 

Sendo: 

FV = R$320,00 

i = 3% ao mês = 0,03 

PV = R$2=300,00  

n = ? 
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Calculando o Desconto 

Exemplo: Um título de valor de face (nominal) de R$ 4.000,00 vencível 
em um ano, que está sendo liquidado 3 meses antes de seu 
vencimento. Sendo de 40% ao ano. a taxa nominal de juros corrente, 
pede-se calcular o desconto.  

Sendo: 

FV = R$4.000,00 

i = 40% ao ano = 0,40 

n = 3 meses 

 

 

 

 

 

 



Matemática Financeira 81 

Desconto Simples Comercial Ou Bancáro (Por Fora) 

Um dos modelos de juros simples mais utilizados no mercado financeiro 
é o chamado juro antecipado, juro adiantado, desconto de títulos ou 
desconto bancário. Este modelo consiste em calcular o Valor 
Presente (PV) descontando do Valor Futuro (valor de face ou valor 
nominal) uma parcela igual ao produto do Valor Futuro pela “taxa de 
juros” e pelo número de períodos até o vencimento do título negociado. 

As operações de desconto são realizadas com os títulos de crédito - os 
instrumentos de crédito que possuem garantias legais (duplicatas, 
notas promissórias, etc.). Possuindo garantia legal, esses títulos 
podem ser negociados livremente, antes de sua data de vencimento. É 
importante destacar que além da taxa de desconto pela antecipação 
do resgate do título. Também pode existir uma tarifa pela operação e 
cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) 

O Desconto Simples Comercial (Dc) ou Desconto Simples "Por Fora", 
equivale aos juros simples calculados sobre o Valor Nominal (FV) do 
título. A partir da fórmula dos juros simples, sendo: 

 

J = PV . i . n 
 

 

Consegue-se deduzir a fórmula do desconto comercial substituindo J 
por Dc e PV por FV, temos: 

 

Dc  =  FV . i . n 
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Cálculo Do Desconto No Desconto Comercial Simples 

Exemplo: Uma Nota Promissória no valor nominal de R$5.000,00 sofre 
um desconto comercial simples a uma taxa de desconto de 5% ao mês. 
Tendo a sua antecipação realizada com 3 meses antes do seu 
vencimento. Qual o valor deste desconto? E Quanto este investidor irá 
receber? 

Sendo: 

FV = R$5.000,00 

i = 5% ao mês =  0,05 ao mês 

n = 3 meses 

Dc =  

PV =  

Fórmula manual para Dc: 

 

Agora com o valor do desconto basta aplicar a seguinte fórmula para o 
valor resgatado ou PV: 
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Usando a HP12C 

Para facilitar o cálculo na HP à juros simples, o FV desta deste problema 
passa a ser aplicado como PV. A seguir a aplicação, sendo: 

É possível calcular os Juros simples utilizando a tecla da função 

 (interest) ou juros em Inglês.   

Atenção! Para calcular o Juros Simples na HP 12C é preciso sempre 
deixar a taxa de juros (i = ao ano) e o período (n = em dias). 

 

Sendo: 

PV = R$5.000,00 

i = 5% ao mês (x12) = 60% a.a 

n = 3 meses (x30) = 90 dias 

Dc = ? 

1. Inserir  ,    e a ação       

2. Inserir  e    

3. Inserir   e    

4. Acione  

5. Resposta para o Desconto Comercial Simples 
R$750,00,00 

6. Para calcular o valor do resgate o PV acione  

7. Resposta para o Valor Nominal R$1.060,00 
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Cálculo Do Valor Nominal (Fv) No Desconto Comercial 
Simples 

Exemplo: Uma Nota Promissória foi resgatada por R$4.000,00 sendo o 
desconto comercial simples a uma taxa de 5% ao mês. Tendo a sua 
antecipação realizada com 3 meses antes do seu vencimento. Qual o 
valor nominal ou de face desta NP? 

Sendo: 

PV =R$4.000,00 

i = 5% ao mês ou 0,05 

n = 3 meses 

Usando a fórmula manual: 
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Cálculo Do Prazo No Desconto Comercial Simples 

Exemplo: Uma Nota Promissória foi resgatada por R$3.000,00 sendo o 
desconto comercial simples a uma taxa de 5% ao mês. Sendo o seu 
valor de face ou nominal em R$5.000,00. Qual o período que este título 
foi antecipado? 

Sendo:  

PV = R$3.000,00 

FV = R$5.000,00 

i – 5% ao mês ou 0,05 

n = ? 

Usando a fórmula manual: 
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Cálculo Da Taxa No Desconto Comercial Simples 

Exemplo: O resgate de um título foi realizado com 4 meses antes por 
R$2.000,00 sendo o desconto comercial simples. Sabendo que o seu 
valor nominal era de R$3200,00. Qual a uma taxa que foi aplicada 
neste desconto? 

Sendo: 

PV = R$2.000,00 

FV = R$3200,00 

n= 4 meses 

i = ? 

Usando a fórmula manual 
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Desconto Composto 

O conceito de Descontos Compostos é o mesmo que o de Desconto 
Simples, mas a com a diferença de se utilizar o regime de capitalização 
composto. Destaque que o Desconto Composto também pode ser 
comercial ou racional. 

 

Desconto Racional Composto (por dentro) 

A exemplo do desconto racional simples, desconto racional composto 
é calculado sobre o valor atual (presente) de um título, com a diferença 
da aplicação dos juros compostos. Portanto, o Desconto Racional 
Composto (real ou por dentro), pode ser entendido como os juros 
compostos calculados sobre o Valor Presente (PV). Sendo a taxa de 
desconto, aplicada sobre o valor atual, é possível encontrar o valor 
futuro (FV) ou nominal do título.  

Por fim, esta modalidade de desconto é menos utilizada, tendo nesta 
modalidade o cliente pagando menos desconto (o valor descontado é 
menor). 

 
O valor do Desconto Racional Composto (Dr) é realizado pela 
diferença entre o valor presente (PV) e o valor futuro (FV). 

 
Drc = FV - PV 

 

Exemplo para Cálculo do Desconto Racional Composto 
usando  a Tecla [RCL]  

Exemplo: Um título de valor nominal de R$1.000,00 deve ser 
descontado 2 meses antes do seu vencimento. Calcule o valor mais 
próximo do desconto racional composto à taxa de desconto de 2% ao 
mês.  

Sendo: 

Valor Nominal ou FV = R$1.000,00 

n = 2 meses 

i = 2% 

Drc =? 
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Na HP12C 

 

1. Inserir  ,    e a ação     

2. Inserir  e    

3. Inserir  e    

4. Acione  

5. Resposta R$961,16 

 

Para encontrar o Valor de Desconto é necessário acionar ou fazer 
recall do FV = R$1.000,00 utilizando a Tecla 

 

1. Acione   e acione   para chamar -1.000,00 (aqui o valor 

entra negativo)  

2. Acione    

3. Resposta de Desconto ( - ) R$38,83 

 

Desconto Comercial Composto 

O Desconto Comercial Composto (bancário ou por fora) tem pouco 
aplicação prática em qualquer operação financeira no Brasil. Nesta 
modalidade de desconto, a taxa incide no primeiro período sobre o 
valor futuro, no segundo período, sobre o valor futuro do título menos 
o desconto relativo ao primeiro período, no terceiro período, sobre o 
valor futuro do título menos valores relativos ao primeiro e segundo 
período, e assim sucessivamente.  
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Calculando O Valor Nominal com HP 12C (taxa de juros 
negativa) 

Exemplo: Um título foi descontado à uma taxa de 6% ao mês 3 meses 
antes do seu vencimento, tendo um valor de presente de R$4.000,00 
na modalidade desconto comercial composto. Qual é o valor nominal 
do título? 

Sendo: 

PV = R$4.000,00 

n = 3 meses 

i = 6% ao mês 

Valor nominal ou FV = ? 

 

Na HP12C 

 

1. Inserir  ,    e a ação     

2. Inserir  e    

3. Inserir  e acione   e    

4. Acione  

5. Resposta R$961,16 

 

20 - Sistemas De Amortização 
Todo agente econômico uma pessoa ou empresa que toma um valor 
emprestado, faz um financiamento ou adquire uma dívida, passa a ser 
devedora. Nesta transação a dívida é referente aos juros acumulados 
durante o período da transação, acrescentados ao capital inicial ou 
(PV). Portanto o saldo devedor passa a ser capital + juros. 

Para a dívida ser paga, é preciso que o tomador quite o montante inicial 
(PV) e quite os juros acrescentados da operação. Os critérios como o 
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valor total do saldo devedor serão calculados é definida de acordo com 
o sistema de amortização aplicado. 

Os métodos existentes para o resgate de empréstimos são: 

1. O sistema de amortização francês (SAF) método francês prestações 
periódicas constantes ou comumente chamado de Tabela Price; 

2.  O sistema de amortização constante (SAC) que considera a 
amortização de uma quota fixa do principal com juros incidindo sobre 
o saldo devedor; 

3. O sistema de amortização misto (SAM), apresenta características 
entre (SAC) e o Sistema Price; 

4.  O método americano (SAA), em que os juros são pagos ao final de 
cada período e o principal no vencimento do empréstimo. 

Sendo no Brasil os sistemas mais utilizados o SAF ou tabela Price com 
prestações iguais, aplicado para compras de bens, como, carros, 
geladeiras, TVs e etc. O sistema SAC (prestações decrescentes) muito 
utilizado em empréstimos imobiliário. 

 

Para melhor compreensão e visualização dos sistemas de amortização 
uma tabela pode ser preenchida, a seguir a formatação desta tabela. 

 

Sistema Francês De Amortização (Sfa) 

Também conhecido como o modelo de amortização por Tabela Price. 
Hoje tornou-se uma das mais importantes formas de parcelamento de 
compras a prazo. Neste sistema o empréstimo total é amortizado em 
prestações iguais e consecutivas, a partir do momento que começam 
as amortizações. Assim, o pagamento é feito através de um conjunto 
de prestações sucessivas e constantes. Assim, as primeiras prestações 
são compostas, na maior parte, por juros. Progressivamente, enquanto 
as parcelas vão avançando e sendo quitadas, os valores de amortização 
dentro das prestações aumentam — e os juros diminuem. 
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O Fluxo de Caixa neste sistema é constante 

 
Exemplo: Um empréstimo de R$200.000,00 deve ser liquidado em 4 
prestações mensais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira vence 
um mês após a data do contrato. Tenho que a taxa de juros desta 
transação é de 12% ao mês. Precisa-se calcular o valor das prestações, 
os valores das parcelas de amortização e de juros de cada prestação e 
o saldo devedor após cada pagamento. 

 

Usando na HP12C 

Obs. Importante: Sendo a primeira prestação paga somente um mês 
após o contrato. Atenção, na calculadora não pode estar configurada 
em sua tela a palavra begin ou bng 

1º Passo 

1. Insira     acione     e  

2. Insira    e   

3. Insira    e   

4. Acione   

5. Resposta das prestações R$63.094,16 
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2º Passo, obtendo a parcela de juros: 

1. Com o valor da prestação no visor da calculadora; 

2. Insira  , acione   e   

3. Resposta da parcela de juros da 1º prestação: 
R$20.000,00 

3º Passo obtendo a parcela de amortização 

1. Com o resultado da parcela de juro no visor da calculadora; 

2. Insira   

3. Reposta da parcela de amortização da 1º prestação: 
R$43.094,16 

 

4º Passo, atualize o Saldo Devedor 

1. Com o resultado da parcela de amortização no visor da 
calculadora; 

2. Insira   e acione   

3. Resposta de Saldo Devedor de R$156.905,84 

 

Os resultados podem ser mais bem visualizados com a construção da 
tabela: 
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Para encontrar as demais parcelas de juros e de amortização prossiga 
do segundo passo em diante: 

 

1º Passo, obtendo a parcela de juros: 

1. Com o valor da prestação no visor da calculadora; 

2. Insira   , acione   e   

3. Resposta da parcela de juros da 1º prestação: 
R$15.690,58 

 

3º Passo, obtendo a parcela de amortização  

1. Com o resultado da parcela de juro no visor da calculadora; 

2. Insira   

3. Reposta da parcela de amortização da 1º prestação: 
R$47.403,58 

 

4º Passo, atualize o Saldo Devedor 

1. Com o resultado da parcela de amortização no visor da 
calculadora; 

2. Insira   e acione   

3. Resposta de Saldo Devedor de R$109.502,26 

 

 



94 Matemática Financeira 

Após ter operado com a HP 12C, o resultado esperado da Tabela Price, 
abaixo: 

Como obter as parcelas para períodos extensos (encontrando as 
parcelas específicas): 

Exemplo: Uma dívida de R$100.000,00 foi negociada em 10 prestações 
anuais a juros de 20% ao ano. Utilizando o sistema Price, responda: 

1. Qual o valor dos juros cobrados da oitava prestação? 

2. Qual o valor do capital amortizado nesta oitava prestação? 

 
 
Para encontrar as parcelas é necessário calcular os valores 
acumulados até a sétima parcela de juros e a sétima parcela de 
amortização. 

 
1º Passo: 

1. Insira     acione    e  

2. Insira   e   

3. Insira    e   

4. Acione   

5. Resposta das prestações R$23.582,28 
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2º Passo, obtendo o acúmulo das parcelas de juros até a sétima 
prestação: 

1. Com o valor da prestação no visor da calculadora; 

2. Insira  , acione   e   

3. Resposta da parcela de juros da 7º prestação: 
R$117.210,27 

 
3º Passo, obtendo o acúmulo das parcelas de amortização até 
a sétima prestação:  

1. Com o resultado da parcela de juro no visor da calculadora; 

2. Insira   

3. Reposta da parcela de amortização da 7º prestação: 
R$49.755,69 

 

4º Passo, atualize o Saldo Devedor 

1. Com o resultado da parcela de amortização no visor da 
calculadora; 

2. Insira   e acione   

3. Resposta de Saldo Devedor de R$50.244,31 

 

5º Passo, obtendo a parcela de juros da oitava prestação: 

1. Com o valor da prestação no visor da calculadora; 

2. Insira    , acione   e    

3. Resposta da parcela de juros da 8º prestação: R$10.048,86 

 

6º Passo, obtendo a parcela de amortização  

1. Com o resultado da parcela de juro no visor da calculadora; 

2. Insira   
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3. Reposta da parcela de amortização da 8º prestação: 
R$13.803,42 

 

7º Passo, atualize o Saldo Devedor 

1. Com o resultado da parcela de amortização no visor da 
calculadora; 

2. Insira   e acione   

3. Resposta de Saldo Devedor de R$36.440,89 

 

Sistema De Amortização Constante (Sac) 

No sistema de amortização constante (SAC), a parcela correspondente 
à amortização em cada prestação é constante e os juros incidem sobre 
o saldo devedor. Como o saldo devedor diminui, após o pagamento de 
cada prestação e a parcela de amortização é constante. O valor de 
prestação diminui ao do período. O valor da parcela de amortização do 
empréstimo em cada prestação é calculado pela divisão do capital 
financiado pelo número de prestações a serem pagas (período). 
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Como programar a HP 12C para fazer o cálculo de SAC 
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Agora que a HP teve a programação para o SAC, todo o problema que 
envolver a tabela SAC, basta digitar os dados de entrada, PV (valor 

presente) i (taxa de juros) e n (período) basta executar a tecla  

Na tela da HP 12C irá apresentar a parcela corrente, no caso, aparecerá 
a primeira parcela, e se quiser as outras parcelas, basta teclar R/S 
novamente, a cada teclada mostrará a parcela corrente e assim 
sucessivamente. 

Sendo:  

RCL 1 = Calcular o Total da Amortização 

RCL 2 = Calcular o Total Pago + juros 

RCL 4 = Gerar saldo devedor 

RCL 5 = Calcular Total de Juros 

RCL 6 = Contador da parcela 

RCL 7 = Contar Valor das Prestações 

RCL 8 = Contar valor das parcelas de juros 

RCL 9 = Contar valor da parcela de amortização 
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Exemplo: Um consumidor faz um empréstimo de R$10.000,00 por um 
prazo de 5 meses e a instituição bancária cobra uma taxa de 3,00% ao 
mês. Qual o valor das parcelas de juros e amortização? 

 

Após a programação da HP 12C 

1. Insira     e   

2. Insira   e   

3. Insira   e   

4. Acione   para o primeiro período  

5. Ação     para prestação do 1º período 

6. Ação     para parcela de juros 

7. Ação    para parcela de amortização  

8. Ação de     para saldo devedor do período.  

9. Resultado para o primeiro período de cálculo: 

 

Após as finalizar os cálculos para o primeiro período 

1. Acione   para o segundo período  

2. Ação     para prestação do 2º período 

3. Ação     para parcela de juros 
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4. Ação      para parcela de amortização  

5. Ação de       para saldo devedor do período 

 

Após a realização dos cálculos para os cinco períodos (n) 

 

Portanto, na tabela SAC as parcelas de amortização permanecem 
constantes com as parcelas de juros caindo a cada período. Sendo as 
prestações pagas também decrescentes. 

 

21 – Análise De Investimentos 
O conceito de Fluxo de Caixa foi empregado nas mais diversas 
situações em que foram envolvidas as variáveis básicas da M.F (PV, 
FV, i, n). Na análise de alternativas de investimentos, há aplicação de 
diversas entradas e saídas de caixa. Neste sentido, para se determinar 
qual a melhor alternativa de investimento, foram desenvolvidos alguns 
métodos de análises que comparam as diversas entradas e saídas de 
caixa, descontadas ou capitalizadas (um valor no presente que é 
analisado no futuro com o rendimento de juros) a uma determinada 
taxa de juros em certo período. 

 

Taxa Mínima De Atratividade 

Toda operação financeira possui riscos, neste cenário a taxa mínima de 
atratividade (TMA) funciona como um parâmetro para mensuração de 
riscos. A TMA auxilia na resposta para a seguinte pergunta: O que faz 
um projeto ser considerado “projeto viável”?  
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Portanto, a TMA, corresponde ao mínimo que um investidor se propõe 
a ganhar, ou ao máximo que alguém se propõe a pagar ao realizar um 
financiamento. Sendo específica para cada empresa e significa a taxa 
de juros mínima aceitável quando é realizado um investimento ou a 
taxa de juros máxima a pagar por um financiamento.  

Segundo Santos (2001) em países em que o mercado de capitais é 
desenvolvido, a fixação da TMA é realizada em função do custo de 
capital. No Brasil, muitas empresas chegam à determinada TMA de 
acordo com a tomada de decisão da administração. 

 

Calculando O Valor Presente Líquido (VPL) 

Tem como objetivo calcular o valor presente de uma sucessão de 
pagamentos futuros, deduzindo uma taxa de custo de capital. Sendo 
um dos conceitos mais importantes para quem está estudando a 
viabilidade de um investimento. Utilizado para determinar se um 
investimento é viável ou não, dentro de determinado período 
(SANTOS, 2001). 

Assim, o VPL ou do Inglês Net Presente Value (NPV) é utilizado para 
determinar a viabilidade de um negócio. E, portanto, leva em 
consideração pontos como o investimento inicial, tempo de 
investimento, o fluxo de caixa e o retorno dentro de determinando 
período.  

Exemplo: Uma empresa faz um desembolso inicial ou Cash Flow Zero 
(CF0) para um projeto de R$2.700,00 e em sua análise espera receber 
R$500,00 ao final do primeiro ano, R$700,00 ao final de dois anos, 
R$1.000,00 ao final de três anos e R$1.200,00 ao final de quatro anos. 
Para analisar se esta aplicação é consistente foi escolhido a VPL para 
análise e uma taxa de atratividade de 5% ao ano. 
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Fluxo de caixa: 

Calculando usando as teclas  , (entrada / aplicação inicial) 

  , (fluxos de recebimento durante o período)  . 

 

1. Insira     ,    , acione  

2. Insira     e    

3. Insira     e    

4. Insira      e    

5. Insira     e    

6. Insira a taxa    e   

7. Acione    

8. Resposta R$262,19 

 

Decidindo Se O Investimento É Viável 

Quando o VPL é maior que zero, significa que o investimento é 
vantajoso, pois há demonstração de lucro econômico, ou seja, o valor 
presente das entradas de caixa é maior do que o valor presenta das 
saídas de caixa. É analisado também que o VPL maior do que zero a 
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Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto é maior do que a Taxa Mínima 
de atratividade (TMA) da empresa (SANTOS, 2011) 

Caso o VPL ser igual a zero, o investimento está em situação de 
igualdade, pois o VPL das entradas no caixa é igual ao valor presente 
das saídas de caixa. Sendo a TIR igual a TMA (SANTOS, 2011).  

Em situações em que o VPL seja menor que zero, é inferido que o 
investimento é economicamente é inviável. Analisando que o valor 
presente das entradas de caixa está sendo menores do que o valor 
presente das saídas de caixa, portanto a existência de prejuízo 
econômico. 

 

Taxa Interna De Retorno (Tir) 

A TIR está muito relacionada com o Valor Presente Líquido e a Taxa 
Mínima de Atratividade. No Inglês a Internal Rate of Return (IRR), a 
Taxa Interna de Retorno (TIR) é um método muito utilizado para 
análise da viabilidade de projetos de investimento. No cenário 
financeiro A TIR de um investimento é o percentual de retorno sobre o 
saldo do capital investido e ainda não recuperado (SANTOS, 2011). A 
TIR é a taxa de juros que iguala o valor presente das entradas de caixa 
ao valor presente das saídas de caixa.  

Quando a TIR é maior do que a TMA o investimento é vantajoso. Se a 
TIR e a TMA forem iguais, o projeto está em situação de indiferença. 
Em casos de TIR menor que TMA, o projeto não é economicamente 
viável.   

Exemplo:  Uma empresa faz um investimento inicial ou Cash Flow Zero 
(CF0) para um projeto de R$5.000,00 e em sua análise espera receber 
nos próximos 4 anos R$2.000,00 por ano. Para analisar se esta 
aplicação é consistente, calcular a TIR (Taxa Interna de Retorno) deste 
projeto, considerando uma TMA de 18%. 
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Fluxo de caixa: 

 

Calculando usando as teclas  , (entrada / aplicação inicial) 

  , (fluxos de recebimento durante o período)  . 

1. Insira     ,    , acione  

2. Insira    e  

3. Insira    e     

4. Insira    e     

5. Insira    e  

    

6. Acione    

 
7. Resposta da TIR 21,862% 

Dica: Como os fluxos constantes de entrada iguais é possível na HP 
12C fazer a aplicação de uma única vez. 

 

1. Insira     ,    , acione    

2. Insira     e  
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3. Como são 4 aplicações iguais insira    e    

4. Acione    

5. Resposta da TIR 21,862% 

 

REFERÊNCIAS 

SANTOS, E. O. dos. Administração Financeira da pequena e média empresa. São Paulo. Ed.: Atlas, 
2001. 

22 – Análise De Depreciação 
A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, 
do desgaste natural ou de sua obsolescência. a contabilidade das 
empresas, essa depreciação é registrada como um percentual do valor 
contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com 
sua expectativa de vida útil . Alguns métodos podem ser aplicados para 
calcular a depreciação, sendo o linear e as somas dos dígitos.  

Mesmo utilizando o método linear a empresa pode utilizar outro 
método para determinar o custo de produção de seus produtos, uma 
vez que a depreciação é um custo para a empresa (KUHNEN, 2008). 

A depreciação é muito importante para análise de investimentos, e 
projetos e pode ser calculada utilizando a HP 12C. 

Sendo:  

Valor Depreciável: Valor do bem menos o seu valor residual. 

Início da Depreciação: Momento que esse bem está pronto para uso. 

Vida útil: Tempo de utilização deste bem. 

Vida Econômica: Definido pelo fabricante, que é o tempo que a 
máquina tem até seu fim. 

 

Aplicação Do Método Linear Na Hp 12c Com As Teclas [f] 
e [%T] 

O método de linear é aplicado para as depreciações de bens que forem 
ser utilizados de forma uniforme ao longo da vida útil.  
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Exemplo: Uma máquina foi adquirida pelo valor de  R$50.000,00 sendo 
o valor residual de R$10.000,00 para revenda, após a depreciação, ou 
seja, a utilização da máquina durante o período de 4 anos. Qual o valor 
linear de depreciação durante este período de 4 anos? 

1. Insira    e   

2. Insira     e   

3. Insira   e   

4. Acione    

5. Resposta: 10.000,00 este é o valor que está sendo 
depreciado ano após ano de utilização da máquina.  

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DAS SOMAS DOS DÍGITOS Com 
As Teclas [f][ ∆%] 

No método da Soma dos Dígitos ou SOYD a depreciação ocorre ao 
longo do tempo de utilização deste bem, mas com o entendimento que 
no início de sua  vida  útil o bem será mais utilizado e 
consequentemente sua produção será  maior. Assim, no método dos 
dígitos a depreciação é maior nos primeiros anos de utilização e 
decrescente na medida que os anos passam. 

Exemplo: Uma máquina foi adquirida pelo valor de  R$20.000,00 sendo 
o valor residual de R$5.000,00 para revenda, após a depreciação, ou 
seja, a utilização da máquina durante o período de 3 anos. Tendo em 
cada ano de utilização a sua performance prejudicada. Dentro deste 
período e utilizando o método Soyd quais os valores depreciados 
durante 3 anos? 

1. Insira       e   

2. Insira     e   

3. Insira   e   

4. Acione   (para primeiro período) e   
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5. Resposta R$7.500,00 

6. Acione   (para o segundo período) e    

7. Resposta R$5.000,00  

8. Acione   (para o terceiro período) e    

9. Resposta R$2.500,00  

 

REFERÊNCIAS 

KUHNEN, O. L. Finanças Empresariais. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Uma das definições para a Matemática Financeira é: 

 

 

 

 

2) Um dos Objetivos da Matemática Financeira é: 

 

 

 

 

3) Os instrumentos da Matemática Financeira são fundamentais para: 

 

 

 

 

4) Defina patrimônio: 
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5) Nas anotações das partes fracionais para a parte inteira dos 
números  decimais, qual a diferença da brasileira (latina) para os 
países de língua inglesa? 

 

 

 

 

6) Qual a diferença entre bens e direitos? 

 

 

 

 

7) É possível definir juros como: 

 

 

 

 

8) A definição de capital se dá: 

 

 

 

 

9) Sobre o tempo, é possível determinar que: 
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10) A calculadora HP12c trabalha com o que é chamado de fluxo de 
caixa, descreva como ocorre esse fluxo: 
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Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

Utilizando a HP12c, encontre os valores futuros (FV) e preencha a 
tabela abaixo: 

 PV i n FV 

SIMPLES 

1) R$ 500,00 12% ao ano 2 anos  

2) R$ 300,00 10% ao mês 3 meses  

3) R$ 10.000,00 2% ao mês 24 meses  

4) R$ 12.000,00 7% ao ano 6 anos  

5) R$ 2.500,00 5% ao mês 26 meses  

COMPOSTO 

6) R$ 500,00 12% ao ano 2 anos  

7) R$ 300,00 10% ao mês 3 meses  

8) R$ 10.000,00 2% ao mês 24 meses  

9) R$ 12.000,00 7% ao ano 6 anos  

10) R$ 2.500,00 5% ao mês 26 meses  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) Qual a Taxa Equivalente para 4% ao mês em ano? 

 

 

2) Qual a Taxa Equivalente para 5% ao mês em ano? 

 

 

3) Qual a Taxa Equivalente para 6% ao ano em mês? 

 

 

4) Qual a Taxa Equivalente para 12% ao ano em mês? 

 

 

5) Qual a Taxa Equivalente para 24% ao ano em mês? 

 

 

6) Uma operação financeira com prazo de 31 dias corridos tem uma 
taxa over de 20% ao mês. Qual a sua taxa efetiva desta operação 
se neste período houver apenas 22 dias úteis no regime de juros 
simples? 

 

 

7) Uma operação financeira com prazo de 31 dias corridos tem uma 
taxa over de 20% ao mês. Qual a sua taxa efetiva desta operação 
se neste período houver apenas 22 dias úteis no regime de juros 
simples? 
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8) O valor de R$2.000,00 foi aplicado à taxa de 4% ao mês durante 
5 meses e 15 dias no regime de Juros Compostos. Verifique o 
montante e o juros gerados, segundo a convenção linear e em 
seguida com a forma de Convenção Exponencial. 

 

 

9) O valor de R$24.000,00 foi aplicado à taxa de 6% ao mês durante 
10 meses e 15 dias no regime de Juros Compostos. Verifique o 
montante e o juros gerados, segundo a convenção linear e em 
seguida com a forma de Convenção Exponencial. 

 

 

10) O valor de R$10.000,00 foi aplicado à taxa de 6% ao ano durante 
10 anos e 10 meses no regime de Juros Compostos. Verifique o 
montante e o juros gerados, segundo a convenção linear e em 
seguida com a forma de Convenção Exponencial. 
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Exercícios referentes às lições de 16 a 22 

1) Em qual dos Sistemas de Amortização, a Parcela de Amortização 
paga é igual ao longo do período de pagamento? 

 

 

2) Em qual dos Sistemas de Amortização, as Prestações são 
constantes ao longo do período de pagamento? 

 

 

3) Uma Nota Promissória no valor nominal de R$10.000,00 sofre um 
desconto comercial simples a uma taxa de desconto de 1,99% ao 
mês. Tendo a sua antecipação realizada com 3 meses antes do seu 
vencimento. Qual o valor resgatado? 

 

 

4) Uma Nota Promissória no valor nominal de R$100.000,00 sofre um 
desconto comercial simples a uma taxa de desconto de 1,99% ao 
mês. Tendo a sua antecipação realizada com 3 meses antes do seu 
vencimento. Qual o valor resgatado? 

 

 

5) Uma Nota Promissória no valor nominal de R$270.000,00 sofre um 
desconto comercial simples a uma taxa de desconto de 2,99% ao 
mês. Tendo a sua antecipação realizada com 4 meses antes do seu 
vencimento. Qual o desconto? 

 

 

6) Um título de valor nominal de R$1.000,00 deve ser descontado 2 
meses antes do seu vencimento. Calcule o valor total resgatado se 
a operação for realizada pelo desconto racional composto à taxa 
de desconto de 1,99% ao mês. 
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7) Um título de valor nominal de R$10.000,00 deve ser descontado 4 
meses antes do seu vencimento. Calcule o valor total resgatado se 
a operação for realizada pelo desconto racional composto à taxa 
de desconto de 1,99% ao mês. 

 

 

8) Um título de valor nominal de R$1.000.000,00 deve ser 
descontado 5 meses antes do seu vencimento. Calcule o valor total 
resgatado se a operação for realizada pelo desconto racional 
composto à taxa de desconto de 2,99% ao mês. 

 

 

9) Um título de valor nominal de R$1.000.000,00 deve ser 
descontado 5 meses antes do seu vencimento. Calcule o valor do 
desconto da operação se for realizada pelo desconto racional 
composto à taxa de desconto de 1,99% ao mês. 

 

 

10) Um título de valor nominal de R$10.000.000,00 deve ser 
descontado 3 meses antes do seu vencimento. Calcule o valor do 
desconto da operação se for realizada pelo desconto racional 
composto à taxa de desconto de 0,99% ao mês. 
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FIM DA APOSTILA 

Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 

Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 

 


