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1.1

CONCEITO TÉCNICO
DE JURO
JURO DO CAPITAL

Em se tratando do conceito de capital em termos financeiros, nesta apostila o
vocábulo capital será sempre usado no sentido de dinheiro e juro representa a soma
em dinheiro que deve ser paga pelo direito de se dispor temporariamente de um
capital, sendo, portanto, um prêmio em dinheiro que o doador recebe, além da
restituição do capital cedido.

1.2

TAXA DE JUROS

Em matemática financeira, o juro é um coeficiente representado por uma taxa.

1.2.1

TAXAS PROPORCIONAIS

Quando entre duas taxas existe a mesma relação que a dos períodos de tempo a que
se referem, elas são proporcionais.

M

ATEMÁTI C A F IN AN CE IRA

1

C ON C EITO

TÉC NI C O D E J URO

Exemplos:
• A taxa de 12% a.a. é proporcional à taxa de 6% ao semestre.
12%............................................

12 meses

6%..............................................

6 meses

• A taxa de 5% ao trimestre é proporcional à taxa de 20% ao ano.

1.2.2

5%..............................................

3 meses

20%............................................

12 meses

TAXAS EQUIVALENTES

Taxas equivalentes são taxas que, aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo
intervalo de tempo, produzem o mesmo montante.
No caso específico dos juros simples, as taxas proporcionais e equivalentes são iguais.

REFLITA
A remuneração do capital aplicado em saneamento, por
exemplo, deve refletir somente os juros ou o montante do
capital aplicado?
Taxas proporcionais e equivalentes são sempre iguais?.
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J U R O S S I M PL E S

Em geral, os juros são calculados periodicamente, se referindo a um dia, um mês, um
ano, ou qualquer outro período pré-fixado por ocasião de um empréstimo ou
investimento.
Os juros tendo taxa fixa e sendo calculados sempre a partir da quantia inicial são
chamados de juros simples.
De um modo geral, os juros simples (j), resultantes da aplicação de um capital (C) a
uma taxa fixa (i) durante um período de tempo (t) são calculados através da seguinte
fórmula:

O denominador da fórmula será 100 sempre que a taxa e o tempo forem expressos na
mesma unidade, ou seja, taxa anual e tempo anual, taxa mensal e tempo mensal ou
taxa em dias e tempo em dias.
Observe atentamente os seguintes problemas resolvidos:
1) Qual o juro que rende o capital de R$40.000,00 aplicado a 15% ao ano durante
três anos?
Solução:
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Dados do problema:

C = 40.000
t = 3 anos
i = 15% a.a.
Substituindo na fórmula geral
efetuando os cálculos, vem:

100j = C.i.t os elementos conhecidos e

Resposta: O juro é de R$18.000,00
2) O capital de R$38.000,00 foi empregado a que taxa para render juros de
R$62.700,00, durante 3 anos?
Solução:
Dados do problema:

C = 38.000
j = 62.700
t = 3 anos
Então:
C.i.t = 100.j
6.270.000

38.000 x j x 3 = 100 x 62.700

114.000 x i =

Resposta: A taxa é de 55% ao ano.
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2.1

CÁLCULO DOS JUROS SIMPLES QUANDO
A TAXA (I) E O TEMPO (T) NÃO ESTÃO
EXPRESSOS NA MESMA UNIDADE DE
TEMPO

2.1.1

JURO SIMPLES ORDINÁRIO (OU COMERCIAL)

É o juro obtido considerando como base de cálculo o ano comercial, isto é, o ano com
360 dias que está subdividido em 12 meses de 30 dias comerciais para cada mês.
Neste caso, 1 (um) dia equivale à fração de 1/360 do ano e um mês equivale à fração
de 1/12 do ano.

IMPORTANTÍSSIMO
A fórmula geral
100j = Cit só pode ser aplicada quando o tempo é dado em anos.
No caso em que o tempo é dado em meses, basta substituir na fórmula geral, o número
fixo 100 por 1.200, isto por que 1 ano = 12 meses e portanto 100 . 12 = 1.200. Então,
nesse caso, a fórmula será: 1.200j = Cit.
Da mesma forma, no caso do tempo dado em dias, basta substituir na fórmula geral, o
número fixo 100 por 36.000, em virtude de que 1 ano = 360 dias e portanto 100 x 360 =
36.000. Então, nesse caso, a fórmula será: 3600j = Cit.
Observe atentamente os seguintes problemas resolvidos:
3) Calcular os juros de R$8.700,00, durante 5 meses, à taxa de 20% ao ano.
Solução:
Dados:

C = 8.700
i = 20% a.a.
t = 5 meses
Como o tempo é dado em meses, usa-se a fórmula geral: 1200j = Cit

Resposta: Os juros serão de R$725,00

M ATE MÁTI CA
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4) A que taxa esteve empregado o capital de R$14.400,00, para produzir
R$2.400,00 de juros durante 2 meses e 15 dias?
Solução:
Dados:

C = 14.400
j = 2.400
t = 75
t = 2 meses e 15 dias

t = 2 x 30 +15 = 75 dias

Como o tempo é dado em dias, usa-se a fórmula geral: C.i.t = 36000.j

i = 80%
Resposta: A taxa é de 80% ao ano.

2.1.2

JURO SIMPLES EXATO

É o juro obtido considerando-se, para base de cálculo dos juros, o ano civil, isto é, o
ano com seu número exato de dias: 365 dias ou 366 conforme o ano for bissexto.
Neste caso, para 365 dias, 1 (um) dia equivale a 1/365 do ano. Para 366 dias, 1 (um)
dia equivale a 1/366 do ano.
Fórmulas para o cálculo do juro simples exato
• Ano civil, com 365 dias
• Ano bissexto, com 366 dias
a.a.

2.1.3

j x 36600 = C.i.t , ou
j x 36500 = C.i.t , onde t é dado em dias e i em %

JURO SIMPLES BANCÁRIO

O juro simples pela regra dos banqueiros é um juro que sempre rende um valor
maior que o exato e o ordinário, pois é utilizado o número de dias do ano civil e no
denominador o correspondente do ano comercial (360 dias). Comparativamente, o
juro simples ordinário é o menor valor e o juro pela regra dos banqueiros é o maior.
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Observe atentamente o seguinte problema resolvido:
5) Calcular os juros simples, exato e ordinário de um capital de R$7.200,00
aplicado no período de 10 de junho de 1997 a 15 de agosto do mesmo ano, à
taxa de 15% a.a.
Solução:
Dados:

C = 7200
i = 15% a.a.
t = período de 10 de junho de 1997 a 15 de agosto do mesmo ano
a) Juro simples exato: sendo 96 o n° exato de dias, temos:

b) Juro simples ordinário: 65 dias (60 = 2 meses + 5 dias):

c) Juro bancário: 66 dias e denominador 360 dias (comercial):

Entretanto, conforme a Figura 2.1 mostra a seguir, existe uma grande diferença entre
o montante a juros compostos e a juros simples:

Figura

2.1

M ATE MÁTI CA

Comparação entre montantes a juros simples e a juros compostos.

F I N ANC EI RA

7

J UROS

SI MPL ES

Na Figura 2.1, verificamos que para n = 1 os juros compostos e os juros simples são
iguais; para n < 1 os juros simples são maiores que os juros compostos e para n > 1
os juros compostos sempre excedem os juros simples.

REFLITA
• O montante a juros compostos é sempre maior que o
montante a juros simples?
• Em que consiste a diferença entre juro simples
ordinário, juro simples exato e juro simples bancário?
• Nos investimentos em geral utiliza-se ou não o juro
simples? Por quê?
• À medida que o número de períodos aumenta a partir
de 1, o que justifica a diferença entre os montantes a
juro simples e composto?

8
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JUROS COMPOSTOS

Juros compostos, capitalizados ou acumulados, são os juros que no final de cada
período são somados ao capital inicial para produzirem novos juros no período
seguinte.
Comparando os juros compostos com os juros simples, verificamos que os juros
compostos a uma taxa constante crescem numa progressão geométrica, enquanto
que os juros simples são constantes, pois são calculados sobre o capital inicial.
Desta forma, enquanto o montante a juros simples cresce em progressão aritmética, o
montante a juros compostos cresce em progressão geométrica.
Observe atentamente o seguinte problema resolvido:
6) Qual o montante a juros compostos de um capital de R$1.000,00 colocado a
20% a.a., durante 4 anos.
Solução:
Dados:

C = 1000
i = 20% a.a.
t = 4 anos

M ATEMÁTI C A
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A juros compostos teremos:
1) No final do 1° ano, o juro é de R$200,00, que é capitalizado, isto é, é
somado ao capital inicial de R$1.000,00, para, assim, o capital de
R$1.200,00 produzir juros no segundo ano.
2) No final do segundo ano, o juro será de R$240,00, ou seja, 20% de
R$1.200,00.
3) O capital a produzir juros no 3° ano é de R$1.440,00 (R$1.200,00 +
R$240,00). O juro será de R$288,00, ou seja, 20% de R$1.440,00.
4) No 4° ano, o juro será de 20% sobre o capital de R$1.728,00
(R$1.440,00 + R$288,00), ou seja, R$345,00.
Assim sendo, o montante no fim do 40 ano será de
R$2.073,60 (R$1.728,00 + R$345,60).

3.1

CÁLCULO DA TAXA EQUIVALENTE

Para um capital unitário:
Sabendo que: Ck = C1

Observe atentamente os seguintes problemas resolvidos:
7) Qual é a taxa semestral equivalente a 20% a.a.?
Solução:
Dados:

t = 1 ano = 2 semestres
k=2

2 capitalizações por ano

Temos:
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Resposta: A taxa semestral equivalente a 20% a.a. é 9,54% ao semestre.
8) Qual é a taxa anual equivalente a 5% ao trimestre?
Solução:

k=4

1 ano = 4 trimestres

Temos:

(Tábua 2)

Então:

Resposta: A taxa anual equivalente a 5% ao trimestre é 21,55% a.a.

3.2

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Quando os juros são calculados no fim de certo período (ano, semestre, trimestre,
mês), eles passam a constituir novo capital, que irá produzir novos juros no período
seguinte. Assim sendo, os juros podem ser capitalizados anualmente,
semestralmente, trimestralmente ou mensalmente.
Normalmente, a taxa de juros referida é a anual, com a indicação do período de
capitalização.
Exemplos:
• juros de 20% a.a. capitalizados semestralmente;
• juros de 18% a.a. capitalizados trimestralmente;
• juros de 15% a.a. capitalizados mensalmente.

M ATE MÁTI CA
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Desta forma, ao calcularmos o valor da expressão (1+i)n empregamos a taxa
proporcional. Então, no 1° exemplo, a taxa semestral proporcional a 20% a.a. é de
10% ao semestre; no 2° exemplo, a taxa proporcional a 18% a.a. é de 4,5% ao
trimestre; e no 3° exemplo, a taxa a ser usada, proporcional a 15% a.a. é de 1,25% ao
mês. Exemplos:
Observe atentamente os seguintes problemas resolvidos:
9) Qual é o montante de R$1.000,00, no fim de 3 anos, com juros de 24% a.a.
capitalizados trimestralmente.
Solução: Calcular o montante Mn
Dados:

C = 1000

t = 3 anos = 36 meses = 12 trimestres

n = 12

Onde:
Mn = C x (1+i)n

M = 1000 . (1+0,06)12
12

Como:

Então:
M = 1000 . 2,012196 = 2012,19
12

Resposta: O montante será de R$2.012,19
10) O capital de R$1.200,00 foi colocado a juros de 20% a.a., capitalizados
semestralmente. Qual é o montante no fim de 2 anos e 6 meses?
Solução: Calcular o montante Mn
Dados:

C = 1200

12

M ATEM ÁTIC A

F I NA NC EI RA

J URO S

t = 2 anos e 6 meses = 30 meses = 5 semestres

C OMP OS TOS

n=5

Temos:
Mn = C x (1+i)n

M5 = 1200 . (1+0,1)5

Como:

5 períodos
Assim: M5 = 1200 . 1,610510 = 1932,61
Resposta: O montante será de R$1.932,61.
11) O capital de R$1.500,00 foi emprestado por 1 ano e 8 meses com juros de
24%a.a. capitalizados mensalmente. Qual o montante?
Solução: Calcular o montante Mn
Dados:

C = 1500

t = 1 ano e 8 meses = 20 meses

n = 20

Temos:
Mn = C x (1+i)n

M20 = 1500 . (1+0,02)20

Como:

Então:
M20 = 1500 . 1,485947 = 2228,92
Resposta: O montante será de R$2.228,92.
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3.3

TAXAS EFETIVA E NOMINAL

Freqüentemente, nas transações financeiras a taxa de juros informada é apenas
aparentemente correta. São utilizados artifícios para que a taxa pareça mais elevada
ou mais baixa. Se um título rende 36% ao ano, é dito que o mesmo rende 3% ao mês,
o que é incorreto; 36% ao ano corresponde a 2,6% ao mês. Uma taxa mensal de 4% ao
mês é muitas vezes dita como 48% ao ano com capitalização mensal, e 4% ao mês
correspondem, entretanto, a 60% ao ano.
Para que uma taxa de juros seja considerada efetiva é necessário que o período
referido na taxa coincida com o período de capitalização, caso contrário, a taxa será
dita nominal.
Exemplos de taxas nominais são:
• 40% a.a. com capitalização mensal;
• 12% a.s. com capitalização trimestral.
Quando é dito que a taxa é de 60% ao ano com capitalização mensal, significa que a
taxa a ser efetivamente considerada será de:

IMPORTANTE
Verificar se o período de capitalização não coincide com o período da taxa
Quando uma taxa de juros anual é paga em parcelas proporcionais, os juros obtidos no
fim de um ano não correspondem à taxa oferecida, mas é maior. Então, a taxa
oferecida é chamada de nominal, enquanto que a taxa realmente paga é chamada

efetiva.

Exemplo:
12) Se o capital de R$1.000,00 for colocado a 20% a.a. capitalizados
semestralmente, em um ano teremos:
Solução: o objetivo é calcular o montante
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Dados:

C = 1000

n=2

1 ano = 2 semestres

Temos:
Mn = C.(1+i)n

M2 = 1000.(1+0,1)2 = 1000.(1,1)2 = 1000.1,21 = 1210

Se o montante é R$1.210,00, os juros são R$210,00 e correspondem a 21% do
capital. Assim, 20% a.a., capitalizados semestralmente, produzem,
efetivamente, 21% de juros. Então, a taxa de 20% a.a. é nominal, enquanto que
a taxa de 21% a.a. é a taxa efetiva.
Resposta: Em um ano teremos R$1.210,00.
Conversões entre taxas efetivas
Para a transformação de taxas efetivas, relativas a períodos distintos, utilizam-se as
expressões:

(1)
onde:
i é a taxa do período maior;
im é a taxa do período menor;
m é o número de vezes que o período menor ocorre no período maior.
Exemplo:
13) Qual a taxa efetiva mensal de 24% a.a. com capitalização semestral?
Solução:
Primeiramente, calcula-se a taxa efetiva semestral:

M ATE MÁTI CA
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Aplicando-se (1), tem-se então:
(1+0,12) = (1+im)6

im = (1,12)1/6 – 1 = 1,9% ao mês

Existe uma forma de converter taxas efetivas sem consultar a fórmula (1). Basta
lembrar a única relação que é necessário decorar em matemática financeira:
F = P.(1+i)n
Em se tratando de taxas efetivas equivalentes, pode-se calcular o valor futuro, F, com
qualquer uma destas taxas. Considere, por exemplo, o cálculo do valor futuro de uma
quantia aplicada por um ano. Este cálculo pode ser feito tanto a partir da taxa
mensal, como pela trimestral:
F = P.(1+i)12 = P.(1+i)4 e (1+i)12 = (1+i)4
Ou seja, a taxa mensal im, aplicada doze vezes, deve dar o mesmo resultado que a
taxa trimestral it aplicada quatro vezes! (um ano tem doze meses ou quatro
trimestres).

REFLITA
• O que diferencia o cálculo da taxa equivalente em juros
compostos de juros simples?
• Se a capitalização dos juros sobre o capital reflete a
produção de novos juros a partir do período seguinte, o
valor, referente à taxa utilizada, pode ser adotado
independentemente do período de capitalização?
• Se uma taxa de juros tem o período da taxa coincidindo
com o período de capitalização então é dita efetiva,
caso contrário é nominal?
• Enquanto a taxa nominal é chamada de taxa oferecida,
a taxa efetiva é conhecida como taxa realmente paga.
Por quê?

16
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MONTANTE

Montante é igual à soma do capital aplicado, mais os juros.
Fórmula para cálculo do montante: Mn = C.(1+i)n.
Cálculo:
O cálculo do montante (Mn) do capital de R$1.000,00 em 4 anos, a 20% a.a., do
exemplo anterior, foi feito resolvendo 4 problemas de juros simples, ou seja,
calculando os juros em cada ano e adicionando-o ao capital anterior. No entanto,
podemos deduzir uma fórmula para o cálculo do montante (Mn), em função do
capital inicial (C), da taxa do juro (i) e do período (n).
Esquematicamente, o problema foi resolvido assim:

M ATEMÁTI C A

F IN AN CE IRA

17

M ON TAN TE

Linearmente a solução é:

Seja Mn o montante do capital C, à taxa i, no fim de n períodos (tempo).
M1 = C + j1 e como j1=M1

Para: n =1

vem: M1 = C + M.i = C. (1+i)

M1 = C.(1+i) (2)

M2 = C + j2 e como j2 = M1.i

Para: n =2

vem: M2 = C1 + M1.i = M1.(1+i)

M2 = M1.(1+i)

(3)

Substituindo M1 pelo seu valor (1)
C = (1+i) em (2)
vem: M2=M1.(1+i)

M2=C.(1+i).(1+i)

M2 = C.(1+i)2

(4)

M2 = C.(1+i)3

(5)

M3 = M2 + j3 e como j3=M2.i

Para: n =3

vem: M3 = M2 M2.i

M3 = M2.(1+i)

+

(4)

Substituindo M2 pelo seu valor (3)
C2 = C.(1+i)2 em (4)
vem: M3=M2.(1+i)

M3= C.(1+i)2.(1+i)

Usando o mesmo raciocínio, teremos:
Para: n=4

18
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Para: n=5

M5 = C.(1+i)5

Finalmente, para n qualquer

Mn = C.(1+i)n

IMPORTANTE

Nesta fórmula, como em qualquer outra em Matemática Financeira, a taxa unitária i e o
número de períodos n devem referir-se à mesma unidade de tempo. Assim, se i é uma
taxa anual, n deverá expressar número de anos; se i é uma taxa semestral, n será número
de semestres, e assim por diante.
Observe atentamente o exemplo a seguir:
14) Calcular o montante de R$3.000,00, a 3% ao mês, em dois anos.
Solução: Calcular o montante Mn
Dados:

C= 3000

t= 2 anos = 24 meses
Então: Mn = C.(1+i)n

n= 24 meses
M24=3000.(1+0,03)24=3000.(1,03)24

Para calcular 1,0324 usando a definição de potenciação, deveríamos fazer:

1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03.
1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03.
1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03.
1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03. 1,03=2,032794
Para facilitar os cálculos sem o auxílio de uma calculadora, os valores de (1+i)n
foram tabelados nas chamadas TÁBUAS FINANCEIRAS.
Assim, o valor de (1,03)24 é encontrado na TÁBUA FINANCEIRA
(TÁBUA 2), como sendo igual a 2,032794.
Logo: M24=3000.2,032794 = 6098,38
Resposta: O montante é de R$6.098,38.
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4.1

FATOR DE CAPITALIZAÇÃO

Na fórmula para o cálculo do montante a juro composto, Mn = C.(1+i) n, aparece o
fator (1+i)n, que é chamado de fator de capitalização ou fator de acúmulo de capital,
ou de valor futuro para aplicação única.
Na impossibilidade de se usar calculadora financeira ou científica, usaremos
TÁBUAS FINANCEIRAS que fornecem valores desse fator para alguns valores de i
e n.
Quando não encontramos tabelados os valores de n ou de i, poderemos calcular o
valor do fator (1+i)n, usando uma interpolação ou logaritmo.
Vejamos a seguir cada uma das situações de (1+i)n pelas TÁBUAS FINANCEIRAS.
Para localizarmos na Tábua 2 um determinado valor de (1+i)n, procuramos na
primeira linha a taxa centesimal correspondente a i, e, na primeira coluna, o valor de
n. No cruzamento da coluna dos períodos com a linha da taxa está o valor de (1+i)n.
Exemplos:
a)
b)

4.2

CÁLCULO DE
NÃO-TABELADO COM
EMPREGO DE LOGARITMOS

Nesses casos devem ser consultadas TÁBUAS DE LOGARÍTMOS.
Fazendo x = (1+i)n, temos:
log x = log (1+i)n

log x = n x log (1+i)

e poderemos concluir que: log x = antilog [n log (1+i)]
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Exemplo:
15) Calcular o fator (1+i)n, para uma aplicação de 2 anos a uma taxa de 5,5% a.t.
Solução: Neste problema, a taxa é de 5,5% ao trimestre, ou seja 0,055:

Como a TÁBUA FINANCEIRA (TÁBUA 2) não contém esta taxa, podemos
calcular o valor da expressão (1+0,055)8 com o auxílio de logaritmos:

2 anos = 24 meses = 8 trimestres
Aplicando a fórmula:
x = (1+0,055)8
log x = log (1,055)8 = 8 log(1,055)
Como: log 1,055 = 0,0232525 (TÁBUA DE LOGARÍTMOS)
Então: log x

=

8 x 0,0232525 = 0,18602

x = antilog 0,18602

Como: antilog 0,18602 = 1,534687 (TÁBUA DE LOGARÍTMOS)
8

Resposta: (1+0,055) = 1,534687
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D E E QUI VAL ÊN C IA

RE L A Ç Õ E S D E
EQUIVALÊNCIA

As relações de equivalência representam os métodos utilizados para transformar
fluxos de caixa.
Um fluxo de caixa consiste numa série temporal contendo as entradas e saídas de
capital.
Exemplo:

Figura

5.1

M ATEMÁTI C A

Convenção: entrada

F IN AN CE IRA

saída
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RELAÇÃO ENTRE VALOR PRESENTE (P) E
VALOR FUTURO (F)

Esta relação objetiva transformar um valor presente em um montante equivalente e
vice-versa, o que permite resolver problemas do tipo:
a) Qual o valor que deverá ser investido hoje a determinada taxa de juros para se
obter uma quantia F após certo tempo?
b) Investindo hoje uma quantia P a uma taxa, qual a quantia F obtida após n
períodos?
Dedução: Será resolvido o problema:
Dado:

Determinar:

Se foi emprestada uma quantia P após o primeiro período de capitalização, a
dívida será:
Principal + juros = P + i.P = P.(1+i)
No final do segundo período, teremos:
Dívida anterior + juros = P.(1+i) + i. P.(1+i) = P.(1+i)2
No final do terceiro período, ter-se-á:
Dívida anterior + juros = P.(1+i)2 + i. P.(1+i)2 = P.(1+i)3
Generalizando, pode-se concluir que no final de n períodos o montante será:

n
F = P. (1+i)

(6)

Única fórmula que se decora em matemática financeira!
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O fator (1+i)n está tabelado, sendo chamado (F/P;i;n), isto é, achar F dado P à
taxa i em n períodos.
Pode-se escrever:
F = P.(F/P;i;n)

(7)

Se for desejado achar P a partir de F, basta transformar a relação (6).

(8)

Exemplo:
16) Com um prazo de 5 anos, qual deve ser o montante decorrente de um
empréstimo de R$100.000,00 em um banco que cobra 5% ao ano de taxa de
juros. Resolva o problema:
a.

Analiticamente (fórmulas);

b.

Utilizando a tabela financeira.

Solução:
a) F = P.(1+i)n = 100000.(1+0,05)5 = 127.628,16;
b) F= P.(F/P;5%;5) = 100000.1,27628 = 127.628.

5.2

RELAÇÃO ENTRE VALOR FUTURO (F) E
VALOR DE UMA SÉRIE UNIFORME DE
PAGAMENTOS (A)

Esta relação objetiva transformar um montante (F) em uma série uniforme de
pagamentos (A), e vice-versa.
A partir de um exemplo hipotético
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Dado:

Achar:

Levando sucessivamente todas as prestações A para o futuro, temos:

F = A.(1+i) + A.(1+i) + A.(1+i) +... + A.(1+i)
1º pagto
2º pagto
3º pagto
... penúltimo
n-1

n-2

n-3

n-(n-1)

+ A.(1+i)
último

n-n

F = A.[1+ (1+i) + ... + (1+i)n-2 + (1+i)n-1]
Entre os colchetes tem-se uma progressão geométrica com n termos, sendo o
primeiro 1 e a razão (1+i). Recorrendo-se à expressão da soma dos termos de
uma progressão geométrica, obtém-se:
(9)

Sua inversão permite encontrar (10).
(10)
ou
A = F.(A/F;i;n)

5.3

RELAÇÃO ENTRE VALOR PRESENTE (P) E
VALOR DE UMA SÉRIE UNIFORME DE
PAGAMENTOS (A)

Esta relação objetiva transformar um valor presente (P) em uma série uniforme de
pagamentos (A), e vice-versa. Isto permitirá resolver problemas de determinação de
prestações mensais, preços à vista ou a prazo.
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Dedução: Será determinada a fórmula que permite a seguinte transformação:
Dado:

Achar:

Trazendo sucessivamente os valores do 1º, 2º etc. pagamentos para o presente,
obtém-se:

Fazendo as transformações devidas e aplicando-se a expressão da soma dos
termos de uma Progressão Geométrica decrescente limitada, obtém-se:
(11)

Observe atentamente o exemplo abaixo:
17) A prefeitura SOL está interessada em comprar uma Estação de Tratamento de
Água (ETA), cujo preço à vista é R$400.000,00. Se a prefeitura der uma entrada
de R$50.000,00 e pagar o restante em 24 meses, qual será o valor da prestação se
a taxa for de 5% ao mês?
Solução:
Valor financiado = 400.000,00 – 50.000,00 = 350.000,00. O problema agora se
resume em achar o valor de A no fluxo de caixa a seguir:

A = P.(A/P;5%;24) = 350000 x 0,07247 = 25.364,50
18) A partir do exercício anterior considerar uma situação em que a prefeitura SOL
negocia com o fabricante da ETA no sentido de reduzir o valor das prestações
para R$25.000,00, pagando numa 25º prestação a diferença acumulada. Qual o
valor desta 25º prestação, considerando-se a incidência da mesma taxa de
juros?
Solução:

M ATE MÁTI CA
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Trata-se de achar um valor futuro, no 25º período, de uma série que vai do
período 1 ao 24. Em termos de fluxo de caixa, temos:

A expressão, F = 364,5. (F/A;5;24), dá-nos o valor que deveria ser pago no 24º
período. Multiplicando este valor por (1+i) = 1,05, obtém-se o resultado
desejado:
F = 364,5 x 44,502 x 1,05 = 17.032,028 ≈ 17.032,03
Outra maneira de obter este resultado seria pela expressão:
F = 364,5 x (F/A;5%;25) –364,5 = 364,5 x 47,72709 – 364,5 = 17.032,024

5.4

RELAÇÕES ENVOLVENDO A SÉRIE EM
GRADIENTE

A dedução das fórmulas envolvendo a série gradiente não será apresentada, pois foge
dos objetivos do curso, porém, como nos demais casos, também está baseada na
teoria das progressões.
As relações são as seguintes:

P = G(P/G;i;n)
e

A = G(A/G;i;n)
Exemplo:
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19) Dado o seguinte fluxo de caixa referente aos investimentos em saneamento:

Calcule:
a) O valor presente equivalente a uma taxa de 10% a.p.;
b) A série uniforme equivalente a uma taxa de 20% a.p.
Solução:
a) P ou VP ou VPL = uma série A de 100 (c/8 períodos) + uma série G de
100 (c/ 8 períodos) – um valor futuro de 400 no 5º período
P = 100(P/A;10%;8) + 100(P/G;10%;8) – 400(P/F;10%;5) = 1887,99
b) A = 100 + 100(A/G;20%;8) – 400(P/F;20%;5) x (A/P;20%;8) = 315,79

REFLITA
• Em qualquer fórmula de matemática financeira é
importante que a taxa unitária i e o número de períodos
n se refiram à mesma unidade de tempo. Por quê?

• O fator de capitalização (1+i)n pode ser obtido usando
uma interpolação ou um logaritmo. O uso das tábuas
financeiras é feito de que modo?
• Nas relações de equivalência, os diferentes métodos
buscam transformar os fluxos de caixa. Qual das
relações seguintes é mais usual, transformar em valor
presente (VP), em valor futuro (VF) ou em um valor de
uma série uniforme de pagamentos (A)?
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AM O R TI ZA Ç ÃO D E
DÍVIDAS

A disponibilidade de recursos é, sem dúvida, um fator imperativo para a
concretização de um investimento. Ao se adquirir um equipamento, ao se implantar
um projeto de saneamento, é necessário que se tenha disponibilidade de recursos.
Se o investidor, no caso do equipamento com fins de saneamento básico, dispuser de
um fundo, como, por exemplo, depósito bancário, poderá lançar mão desse fundo
para efetivar seu investimento. Porém, na falta desses recursos, ou se esses forem
insuficientes, terá que recorrer a empréstimos.
O valor desses empréstimos, ou seja, o principal, evidentemente terá que ser
restituído à instituição financeira, acrescido de sua remuneração, que são os juros. As
formas de devolução do principal mais juros chamam-se sistemas de amortização. Os
mais usuais, normalmente praticados por instituições bancárias serão vistos a seguir.
Evidentemente que nos empréstimos pessoais pode ocorrer uma gama de formas de
amortização, notadamente em pequenas transações, não cabíveis de serem analisadas
por sua singularidade.
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SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO

Este sistema também é conhecido pelos nomes de “Sistema Price” ou “Sistema de
Prestação Constante”, e é muito utilizado nas compras a prazo de bens de consumo –
crédito direto ao consumidor.
Nesse sistema, as prestações são constantes e correspondem, pois, a uma série
uniforme A.
Uma das razões de se estudar amortização de dívidas é de se obterem respostas às
perguntas:
Qual o estado da dívida? Quanto já foi amortizado?
Quando uma dívida é saldada em prestações, o devedor deverá, normalmente,
restituir o principal mais os juros. As prestações pagas são compostas de uma parcela
de juros e uma parcela de amortização. A amortização corresponde à parcela da
prestação que é descontada do principal.
Exemplo:
20) Para realizar obras de saneamento, uma prefeitura consegue um empréstimo
de R$100.000,00 a ser pago em 20 prestações iguais e semestrais a uma taxa de
juros efetiva de 50% a.a. Calcule:
a) Qual a taxa semestral;
b) Qual o valor das prestações;
c) Qual a parcela da primeira prestação, destacando o que é amortização e o
que é relativo aos juros.
Solução:
a) A taxa semestral pode ser calculada diretamente pela fórmula:
I = (1+i )

1/2

s

a

– 1 = (1+0,5)

1/2

– 1 = 0,225 = 22,5%

b) A prestação vale:
A = P.(A/P;0,225;20) = 22.895,39
E os juros:
j = P x I = 100.000 x 0,225 = 22.500
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c) Prestação = amortização + juros
amortização = Prestação – juros = 22.895,39 – 22.500 = 395,39
Neste sistema, a parcela de juros decresce com o tempo, ao passo que a parcela de
amortização aumenta com o tempo. Graficamente, pode-se apresentar este
comportamento da seguinte maneira:
Representação da prestação

Representação do saldo devedor

6.1.1

AMORTIZAÇÃO E JUROS
Se a quantia emprestada for P, o valor da prestação p será:
p = P.(A/P;i;n)
A parcela de juros da primeira prestação será:
j1 = i.P
A primeira amortização a1 valerá:
a = p – j = P .(A/P;i;n) – i.P
1
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A segunda amortização, a2, é obtida da relação:
p = a1 + j1 = a2 + j 2
a2 = a1 + (j1 – j2)
mas,
j2 = j1 – (i. a1)
onde a parcela (i. a ) representa os juros da parcela que foi amortizada:
1

i. a1 = j1 – j2
de onde,
a2 = a1 + (i. a1)
a2 = a1.(1+i)
e da mesma forma
a3 = a2.(1+i)
As fórmulas do sistema francês de amortização estão esquematizadas no quadro
abaixo:

Período
(n)

Prestação
(pk)

Amortização
(ak)

Juros
(jk)

Saldo devedor
(Pk)

0
1
2
.
.
.
n

p = P.(A/P;i;n)
p
.
.
.
p

a = P0.(A/F;i;n)
a = a .(1+i)
.
.
.
a = a .(1+i)

j = i.P = p – a
J = i.P = p – a
.
.
.
J = i.P = p – a

P =P
P =P-a
P =P –a
.
.
.
P =P –a =0
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0
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SALDO DEVEDOR

Imediatamente após o pagamento da k-ésima prestação, o saldo devedor pode ser
calculado da seguinte forma:

O valor presente deste fluxo de caixa corresponde ao saldo devedor, ou seja, o saldo
devedor é o valor presente das prestações futuras.
SDk = p x (P/A;i;n-k)
Exemplo:
21) Na intenção de construir uma ETE para o município, o secretário de obras
resolve primeiramente montar a planilha financeira para um financiamento de
R$1.000,00, a 36% ao ano nominais, com prazo de quatro meses, amortizável
em quatro prestações mensais. Calcule também o saldo devedor imediatamente
após a segunda prestação, mas sem o uso da planilha.
Solução:
Cálculo da taxa mensal

Cálculo dos juros (1ºmês)
j1 = i.P = 0,03 x 1000 = 30
Cálculo da prestação
p = P.(A/P;3%;4) = 1000 x 0,269 = 269
Cálculo da amortização (1ºmês)
a1 = p1 – j1 = 269 – 30 = 239
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Desenvolvimento da planilha

Mês

Prestação

Juros

Amortização

SD

0
1
2
3
4

269,00
269,00
269,00
269,00

30,00
22,80
15,40
7,80
76,00

239,00
246,20
253,60
261,20
1.000,00

1.000,00
761,00
514,80
261,20
0,00

Total

Cálculo do SD: após a segunda prestação ainda faltarão mais duas e, como o saldo
devedor é o valor presente das prestações futuras, tem-se:
SD 2 = 269.(P/A;3%;2) = 514,8

6.2

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE
(SAC)

Este sistema foi popularizado pelo sistema financeiro de habitação, que o adotou nos
financiamentos de compra da casa própria. Atualmente, ele é muito utilizado para
financiamentos de longo prazo. Como as amortizações são constantes, seu valor é
obtido dividindo o principal P pelo número de prestações n. A primeira prestação
vale então:

A segunda prestação é menor, pois os juros tendem a diminuir:
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O saldo devedor diminui linearmente e se obtém subtraindo do principal o valor da
amortização vezes o número de prestações pagas:

SD = P – (a.k) onde k = nº de prestações pagas
k

Período
n

Prestação
(pn)

Amortização
(an)

Juros
(jn)

Saldo Devedor
(SDk)

0
1
2
.
N

(P/n) + iP
(P/n) + iP – (iP/n)
.
(P/n) + iP – (n-1)iP/n

P/n
P/n
.
P/n

iP
iP – (iP/n)
.
IP – (n-1)iP/n

P
P – (P/n)
P – (2P/n)
.
P – nP/n = 0

Graficamente, os comportamentos da prestação e do saldo devedor podem ser
apresentados da seguinte forma:
Representação da prestação:

Representação do saldo devedor:
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Observe atentamente os exemplos a seguir:
22) Para a aquisição de equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos,
considere um empréstimo de R$100.000,00 a ser pago pelo SAC em 20
prestações semestrais, sendo a taxa de 22,5% ao semestre.
Qual o valor da primeira prestação?
a) Qual o valor da última prestação?
b) Qual o saldo devedor imediatamente após a quinta prestação?
Solução:

Após o pagamento da penúltima prestação, o saldo devedor consiste em apenas
uma amortização que vale R$5.000,00. Quando o devedor pagar a última
prestação, deverá pagar além desta amortização os juros sobre ela:
P20 = 5000 + 0,225 x 5000 = 6125
SD = P - ak = 100000 – (5000 x 5) = 75000
23) Para o investimento em rede de distribuição de água, pede-se montar a planilha
financeira para um financiamento de R$1.000,00 junto a cada morador
beneficiado, a 36% ao ano nominais, com prazo de quatro meses, amortizável
em quatro prestações mensais. Calcular também o saldo devedor
imediatamente após a segunda prestação, mas sem o uso da planilha.
Solução:
Cálculo da taxa mensal

Cálculo dos juros (1ºmês)
j1 = i.P = 0,03 x 1000 = 30
Cálculo da amortização

Saldo devedor após a 2º prestação
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Desenvolvimento da planilha

Mês

Prestação

Juros

Amortização

SD

0
1
2
3
4

280,00
272,50
270,50
257,50

30,00
22,50
20,50
7,50
80,50

250,00
250,00
250,00
250,00
1.000,00

1.000,00
750,00
500,00
250,00
0,00

6.3

Total

PERÍODO DE CARÊNCIA

Uma prática muito utilizada pelos organismos financeiros é a concessão de um
período de carência no financiamento. A carência é um período no qual o tomador só
paga os juros, de sorte que o Principal permanece constante. Isto possibilita certa
força ao tomador. Em algumas situações também pode ocorrer capitalização dos
juros durante a carência.
A tabela abaixo mostra um financiamento de R$1.000,00, pelo sistema francês,
amortizado em quatro prestações, onde foi concedido um mês de carência:

M ATE MÁTI CA

Mês

Prestação

Juros

Amortização

SD

0
1
2
3
4
5

30,00
269,00
269,00
269,00
269,00

30,00
30,00
22,80
15,40
7,80

239,00
246,20
253,60
261,20

1000,00
1000,00
761,00
514,80
261,20
0
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REFLITA
• Quanto à amortização de dívidas, o Sistema Francês de
Amortização apresenta parcela de juros decrescentes
ao longo do tempo. Por quê?
• Atualmente o Sistema de Amortização Constante (SAC)
é muito utilizado em financiamentos de longo prazo.
Por quê?
• No período de carência o tomador do empréstimo pode
pagar somente os juros, de sorte que o principal
permanece constante. Quais outras possibilidades são
usualmente aceitas?
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PR O J E T O S D E
INVESTIMENTO

No exercício de sua profissão, técnicos da área econômico-financeira freqüentemente
se deparam com a escolha de alternativas que envolvem estudos econômicos. Não
raro, a escolha é feita sem que o custo do capital empregado seja considerado
adequadamente. Somente um estudo econômico pode confirmar a viabilidade de
projetos tecnicamente corretos.
Ao comprar um novo equipamento ou simplesmente alugar um gerador, isto é, ao
fazer um novo investimento, o investidor deve fazer antes uma análise da viabilidade
do mesmo.
Mas de nada adianta conhecer a rentabilidade dos investimentos em carteira se não
há disponibilidade de recursos próprios nem há possibilidade de se obterem
financiamentos. Os investimentos mais rentáveis deverão ser analisados de acordo
com critérios financeiros, os quais mostrarão os efeitos do investimento na situação
financeira da empresa, por exemplo, como irá o investimento afetar o capital de giro
da empresa.
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MÉTODOS DETERMINÍSTICOS DE ANÁLISE
DE INVESTIMENTOS

A primeira questão que surge ao se analisar um investimento é quanto ao próprio
objetivo da análise.
Um objetivo que já foi largamente utilizado, e que hoje pode ser considerado
ultrapassado, é o objetivo de curto prazo, lucro no final do ano. Modernamente, com
o advento de modernas técnicas de Administração tal como Planejamento
Estratégico, as empresas passaram a adotar filosofias, políticas e objetivos de longo
prazo.
Por isso, é importante que as empresas passem a adotar como filosofias distintas:
contabilidade de custos e contabilidade financeira.
Três são os métodos básicos de análise de investimentos que se ajustam aos conceitos
descritos:
1) Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE);
2) Método do Valor Presente (VP);
3) Método da Taxa Interna de Retorno (TIR).
Estes três métodos são equivalentes e, se bem aplicados, conduzem ao mesmo
resultado, apenas que cada um se adapta melhor a determinado tipo de problema.

7.1.1

MÉTODO DO VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE
(VAUE)

Este método consiste em achar a série uniforme anual (A) equivalente ao fluxo de
caixa dos investimentos à Taxa de Mínima Atratividade (TMA), ou seja, acha-se a
série uniforme equivalente a todos os custos e receitas para cada projeto utilizandose a TMA. O melhor projeto é aquele que tiver o melhor saldo positivo.
Observe atentamente o exemplo abaixo:
24) Uma prefeitura dispõe de R$18.000,00 e conta com duas alternativas de
investimento em um tipo de equipamento para tratamento de água:
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a) Equipamento de Marca A: exige um investimento inicial de R$14.000,00 e
proporciona um saldo líquido anual de R$5.000,00 por sete anos.
b) Equipamento de Marca B: investimento inicial de R$18.000,00 e saldo
líquido de R$6.500,00 por sete anos.
Calcule qual a alternativa mais econômica, sabendo que a Taxa Mínima de
Atratividade da empresa é de 30% ao ano.
Solução:
Fluxo de caixa das alternativas de investimento:

Vê-se, portanto, que:
Alternativa A:
Considerando-se negativos os desembolsos de dinheiro e positivas as
entradas, o Valor Anual Uniforme Equivalente da alternativa A é:
VAUEA = -14000 x (A/P;0,3;7) + 5000 = -4996,2309 + 5000 = 3,7691
O cálculo do VAUE consiste em determinar o que renderia o capital
empregado à taxa mínima de atratividade e subtrair este valor, no caso
4996,2309, dos saldos líquidos anuais. A alternativa A é, portanto,
economicamente viável, pois o capital empregado rende 30% a.a. mais um
saldo líquido anual de R$3,7691.
Alternativa B:
VAUEB = -18000 x (A/P;0,3;7) + 6500 = -76,2745
A alternativa B é mais viável que a alternativa A, pois apresenta um VAUE
maior.
Três considerações importantes merecem ser feitas:
1) Entre as alternativas A e B existe uma diferença de R$4.000,00. Se a prefeitura
optasse por A, ainda iria dispor de R$4.000,00, que possivelmente seriam
aplicados à TMA. Ocorreria um fluxo de caixa incremental que evidentemente
possui um valor nulo.
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2) O VAUE da alternativa “A” é extremamente baixo, pois representa 0,027% do
investimento.
3) O VAUE da alternativa “B” é de –0,424% do investimento. Isto significa que,
na prática, as duas alternativas são equivalentes, pois a própria sistemática de
projeção dos saldos já pode trazer erros superiores aos percentuais já
relacionados. Numa situação destas, outros fatores não ponderáveis ou de risco
poderiam determinar a escolha.

7.1.2

TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)

Ao se analisar uma proposta de investimento deve ser considerado o fato de estar
perdendo a oportunidade de auferir retornos pela aplicação do mesmo capital em
outros projetos. A nova proposta para ser atrativa deve render, no mínimo, a taxa de
juros equivalente à rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco. Esta é,
portanto, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).
Para as empresas públicas e privadas, a determinação da TMA é mais complexa e
depende do prazo ou da importância estratégica das alternativas.
Observe atentamente o exemplo abaixo:
25) Uma prefeitura dispõe de R$16.000,00 e conta com duas alternativas de
investimento em um tipo de equipamento para tratamento de água:
a) Equipamento de Marca A: exige um investimento inicial de R$14.000,00 e
proporciona um saldo líquido anual de R$5.000,00 por sete anos.
b) Equipamento de Marca B: investimento inicial de R$18.000,00 e saldo
líquido de R$6.500,00 por sete anos.
Solução:
Neste caso, não haveria alteração na análise da alternativa A. Porém, a
alternativa B merece um reexame. Se a prefeitura possui R$16.000,00, faltarão
R$2.000,00 para adquirir o equipamento B.

44

M ATEM ÁTIC A

F I NA NC EI RA

P ROJETO S

D E IN VE STI MEN TO

Neste caso, a prefeitura poderá recorrer a um empréstimo e o custo deste
empréstimo terá que ser computado. Supondo um empréstimo a uma taxa de
40% ao ano pagável ao final do ano, como ficará a alternativa B.
Alternativa B
- Fluxo do empréstimo

- Fluxo do investimento

- Fluxo final

Neste caso, conclui-se que, mesmo que a disponibilidade de recursos seja
menor que o valor necessário à aquisição, a empresa deverá optar pela
alternativa B.

7.1.3

MÉTODO DO VALOR PRESENTE (VP)

Este método é tão simples quanto o VAUE. A única diferença reside em que, em vez
de se distribuir o investimento inicial durante sua vida (custo de recuperação do
capital), deve-se agora calcular o Valor Presente dos demais termos do fluxo de caixa
para soma-los ao investimento inicial de cada alternativa. Escolhe-se a alternativa
que apresentar melhor Valor Presente. A taxa utilizada para descontar o fluxo (trazer
ao Valor Presente) é a TMA.
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Observe atentamente o exemplo abaixo:
26) A prefeitura “EFICAZ” está analisando duas alternativas de investimento
mutuamente exclusivas. As alternativas disponíveis apresentam as seguintes
características:

Aplicação inicial
Receita anual
Custo anual de conservação
Valor residual
Vida útil

Alternativa A

Alternativa B

30.000
8.500
350
7.500
4 anos

40.000
9.000
500
7.500
6 anos

Supondo uma TMA de 10% ao ano, indicar qual a melhor alternativa e as
suposições necessárias:
Solução:
A suposição usual é de que os projetos são renováveis, o que nos leva ao
uso do método do VAUE:
VAUEA = -30.000 x 0,31547 + 8.150 + 7.500 x 0,21547 = 301,93
VAUEB = -40.000 x 0,23 + 8.500 + 7.500 x 0,13 = 275,00
A melhor opção seria, então, a alternativa A.
No caso dos projetos não serem renováveis, teríamos:
VPA = -30.000 + 8.150 x 3,17 + 7.500 x 0,683 = 958,00
VPB = -40.000 + 8.500 x 4,355 + 7.500 x 0,5645 = 1.251,25
A melhor solução neste caso seria a alternativa B.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
UTILIZAÇÃO PRÁTICA DO MÉTODO DO VALOR PRESENTE (VP)

Normalmente, este método é utilizado para análise de investimentos isolados que
envolvam o curto prazo ou que tenham baixo número de períodos, de sorte que um valor
anual teria pouco significado prático para uma tomada de decisão. Já investimentos com
repetição, como no caso do 25º exemplo, teriam uma solução mais prática com o método
do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE).
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MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

O método da Taxa Interna de Retorno requer o cálculo da taxa que zera o Valor
Presente (VP) dos fluxos de caixa das alternativas.
Entretanto, a comparação entre a TIR de duas alternativas não permite afirmar que
se:
TIRA > TIRB então A deve ser preferido a B.
Considerem-se, por exemplo, as seguintes alternativas mutuamente exclusivas:

No caso TIRA = 100% e TIRB = 50%, mas o projeto A envolve uma quantia tão
baixa, rendendo, portanto, tão pouco que, havendo disponibilidade de recursos, a
alternativa a ser escolhida é a B.
Para provar pelo método da TIR que o projeto B é melhor do que o projeto A, devese utilizar um artifício que consiste em supor que o projeto maior B é formado de
duas partes:
A e (B-A) pois, A + (B-A) = B
Se provarmos que os dois projetos (ou as duas partes de B) rendem mais do que a
TMA, então ambos deveriam ser realizados e isto equivale a escolher B.
O exemplo a seguir ilustra a análise que deverá ser feita na comparação de
alternativas utilizando-se o método da Taxa Interna de Retorno (TIR).
27) Uma prefeitura, cuja TMA é de 6% ao ano, dispõe de duas alternativas para
investimento. A alternativa A é para um processo automatizado para Estação
de Tratamento de Água que exigirá um investimento de R$20.000,00 e
propiciará saldos anuais de R$3.116,00 durante dez anos. A alternativa B é para
um processo semi-automatizado, com investimento mais baixo (R$10.000,00),
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mas, devido ao uso intenso de mão-de-obra, propiciará um saldo anual de
R$1.628,00, também durante dez anos. Qual a melhor alternativa?
Solução (em mil R$):

As duas alternativas apresentam TIR maior que a TMA e, portanto, ambas seriam
atrativas para a empresa. A alternativa B apresenta taxa melhor, porém só será
possível tomar uma decisão após conhecer o que será feito com a diferença dos
investimentos e o que será feito com as parcelas que retornarão do primeiro ao
décimo ano. É o problema do re-investimento!
Pelo método do Valor Presente (VP) tem-se:
VPA = -20.000 + 3.116 x (P/A;6%;10) = 2.933
VPB = -10.000 + 1.628 x (P/A;6%;10) = 1.982
O que demonstra que A é a melhor alternativa e leva o analista a um aparente
impasse.
Esse impasse, no entanto, pode ser solucionado simplesmente supondo que as
diferenças no investimento e as parcelas que retornam sejam aplicadas à TMA (como
nos métodos VAUE e VP).
Aplicar R$20.000,00 em A equivale a aplicar R$10.000,00 em B e os restantes
R$10.000,00 em outro suposto investimento com taxa não conhecida. Este suposto
investimento chama-se investimento incremental.
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Ano

A

B

(A - B)

0
1-10
-

-20.000
3.116
9%

-10.000
1.628
10%

-10.000
1.488
8%

O investimento (A – B) é o investimento incremental e apresenta TIR de 8%.
Se a prefeitura optasse por B ela teria que aplicar a diferença num investimento que
rendesse no mínimo 8%, para equivaler a ª Como se supõe que a empresa só possui a
alternativa de aplicar a diferença à TMA de 6%, verifica-se facilmente que é
preferível que ela opte por A. A melhor alternativa, portanto, é aplicar em A.

REFLITA
• Na análise de investimentos, qual dos métodos
determinísticos é mais correto para se aplicar? Por quê?
• Qual a diferença entre Taxa de Mínima Atratividade
(TMA) e Taxa Interna de Retorno (TIR)?
• Na avaliação de um investimento qual a relação entre a
Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente (VP)?
• Pode um investimento ser melhor financeiramente que
outro mesmo apresentando uma Taxa Interna de
Retorno (TIR) menor?
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INVESTIMENTO EM
S U BS TI TUIÇ ÃO D E
EQUIPAMENTOS

Substituição de equipamentos é um conceito amplo que abrange desde a seleção de
ativos similares, porém novos, para substituir os existentes, até a avaliação de ativos
que atuam de modos completamente distintos no desempenho da mesma função.
Exemplificando, caminhões velhos podem ser substituídos por modelos novos que
operam de maneira semelhante. Poderá, entretanto, ocorrer que estes caminhões
possam ser substituídos pelos serviços de uma transportadora. Poderão ainda ser
alugados ou seu serviço poderá ser feito por um guindaste ou manualmente, desde
que haja viabilidade econômica.
Existem várias razões não exclusivas entre si que tornam econômica uma
substituição de equipamentos.
A deterioração é uma das causas e se manifesta por custos operacionais excessivos,
manutenção crescente, perdas entre outras.
O avanço tecnológico pode causar obsolescência de equipamentos. Métodos mais
eficientes ou melhores máquinas afetam os estudos de reposição.
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Existem situações em que, com a mudança de uma operação corrente, um
equipamento perde a capacidade de operar eficientemente, isto é, o equipamento
torna-se inadequado.

8.1

SUBSTITUIÇÃO IDÊNTICA E O CONCEITO
DE “VIDA ÚTIL”

Existem equipamentos que, em menor grau, são afetados pelo desenvolvimento
tecnológico. Neste grupo, podem ser incluídas grandes partes dos veículos, motores
elétricos ou máquinas operatrizes para utilização ampla. Tais equipamentos, com o
uso, apresentam custos crescentes devido ao desgaste e deverão ser substituídos por
novos, os quais tendo características semelhantes – para efeito de estudo idênticas –
serão após um tempo também substituídos, e assim por diante. O intervalo ótimo
entre duas substituições é denominado vida útil.
Observe atentamente o exemplo a seguir:
28) Considere os dados sobre valor de revenda e custos de operação de um carro da
marca X, pertencente à frota da prefeitura SOL:

Ano
Revenda
Custos

1

2

3

4

5

500
10

440
16

380
24

300
34

230
46

O preço do carro novo é 580 a uma TMA de 10% a.a.
Qual a vida útil do carro?
Solução:
1a Alternativa: ficar com o carro um ano.
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2a Alternativa: ficar com o carro dois anos.

A política de manter o carro por dois anos é mais econômica que a de mantê-lo
por apenas um ano.
3a Alternativa: ficar com o carro três anos.

Como se vê, a política de manter o carro por três anos é ainda mais econômica
do que a de mantê-lo por dois anos.
4a Alternativa: ficar com o carro quatro anos.

A partir do terceiro ano não vale a pena manter o carro, pois seus custos estão
aumentando. Para confirmar, será considerada ainda, a quinta alternativa.
5a Alternativa: ficar com o carro cinco anos.
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De fato, a vida útil do carro é de três anos.

8.2

SUBSTITUIÇÃO NÃO-IDÊNTICA

A substituição não-idêntica envolve ativos com características diferentes. Além disso,
o equipamento atual poderá ser substituído agora ou mantido por um, dois ou mais
anos. A análise envolve a determinação da vida útil do equipamento que irá
substituir o bem atual. Aquele que apresentar o menor VAUE para sua vida útil será
escolhido.
A substituição de um equipamento atual pó um equipamento futuro deverá ser feita
caso:
VAUE
< VAUE
, ou seja, se o equipamento futuro for mais econômico que
o equipamento atual, então se escolhe o ativo novo.
futuro

atual

Observação: É importante lembrar que VAUE neste capítulo é considerado custo
anual.
Observe atentamente o exemplo a seguir:
29) A secretaria de transportes e obras da prefeitura “X” está considerando a
possibilidade de substituir seus caminhões velhos utilizados em apoio às obras
de rede de água e de esgotos. As previsões do valor de mercado e doa custos de
operação destes caminhões para os próximos anos são:

Ano
Valor de
mercado
Custo de
operação

0

1

2

3

4

5

1.000.000

750.000

600.000

400.000

200.000

0

-

350.000

450.000

550.000

650.000

750.000

As características dos caminhões novos são:
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Custo inicial: R$4.000.000,00
Vida útil: 20 anos

Ano
Custo operacional

1

2

3

4

5

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

Valor de revenda; estimado pela expressão
Determinar, utilizando TMA = 10% a.a., sem levar em conta o Imposto de
Renda, se o caminhão velho deve ser substituído. Em caso positivo, quando?
Solução:
Cálculo da vida útil do caminhão novo:
O fluxo de caixa genérico para esta alternativa é:

A tabela abaixo contém o cálculo do VAUE para os diversos anos possíveis:

Custos

Anos

Investimento inicial (1)
Operação (2)
Revenda (3)
Soma (VAUE):

5

10

15

20

1.055.200
84.300
-406.827,65
732.672,35

651.000
141.750
-96.771,37
695.978,63

525.880
188.370
-30.134,67
684.115,33

469.840
225.240
-10.381,27
684.698,73

Da tabela anterior se infere que a vida útil do bem que se quer adquirir está em
torno de 15 anos. Uma segunda tentativa deve ser feita para uma melhor
aproximação:
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VAUE14 = 685.193,63
VAUE16 = 683.532,23
VAUE17 = 683.334,60
VAUE18 = 683.532,79
A vida útil do caminhão é, pois, 17 anos, e VAUE17 = 683.334,60.
Alternativas para época de troca:
Agora vamos verificar quando deve ser feita a troca. Como estamos adotando o
VAUE, e como não há substituição idêntica para o bem em uso, vamos
considerar um horizonte de análise de cinco anos, que é sua vida adicional
máxima. A partir do sexto ano, o VAUE será de 683.335 para todas as
alternativas.
1º. Manter o caminhão velho por mais um ano.

VAUE1 = [1.000.000 – 400.000(P/F;10%;1) + 683.335(P/A;10%;4)
(P/F;10%;1)] x (A/P;10%;5) = 687.332
2º. Manter o caminhão velho por dois anos.

VAUE2 = [1.000.000 + 350.000(P/F;10%;1) – 150.000(P/F;10%;2) +
683.335(P/A;10%;3) x (P/F;10%;2)] x (A/P;10%;5) = 685.514
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3º. Manter o caminhão velho por três anos.

VAUE3 = 710.619
4º. Manter o caminhão velho por quatro anos.

VAUE4 = 747.855
5º. Manter o caminhão velho por cinco anos.

VAUE5 = 794.810
Como nenhum dos VAUE´s é inferior a 683.335, conclui-se que a troca deve
ser imediata.
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FONTES DE
FINANCIAMENTO

No estado de Santa Catarina, a agência de fomento que se destaca no apoio
financeiro às prefeituras é o BADESC – Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina.
Dentro do Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal – PROFDM, o BADESC tem com objetivo geral, apoiar, com financiamentos de longo
prazo, a realização de obras de infra-estrutura e melhoria dos serviços nos
municípios do Estado de Santa Catarina, resgatando a retomada do crescimento
econômico com geração de emprego e renda à gente catarinense.

9.1

RECURSOS FINANCEIROS

O PRO-FDM é constituído das seguintes fontes de recursos:
- Os provenientes do efetivo retorno dos contratos de subempréstimos, corrigidos
monetariamente e dos juros compensatórios, feitos aos municípios participantes do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno Porte do
Estado de Santa Catarina – PROURB e do PROADEM – Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal do Estado de Santa Catarina;

M ATEMÁTI C A

F IN AN CE IRA

59

F

ON TES D E F IN AN CI AME NTO

- Os provenientes do efetivo retorno dos financiamentos feitos indiretamente aos
municípios, através das empresas concessionárias e/ou permissionárias para
execução das obras de infra-estrutura e de serviços;
- Os provenientes da recuperação de créditos de difícil cobrança, previstos no artigo
16, da Lei n0 10.912, de 15 de setembro de 1998;
- As transferências orçamentárias do Estado;
- outros recursos de qualquer origem, que lhe forem transferidos legalmente e que
atendam as diretrizes do FDM.
Os recursos financeiros referidos nos incisos IV e V serão aportados ao BADESC –
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S. A. sob a forma de aumento de
seu capital social, devendo o mesmo destina-los, automaticamente, ao FDM.

9.2

BENEFICIÁRIOS
- Todos os municípios catarinenses;
- as empresas privadas de prestação de serviços, credenciadas por licitação pública
como concessionárias e/ou permissionárias para realização de obras e serviços
públicos e/ou transporte escolar;
- as pessoas físicas e micro e pequenos empreendimentos de natureza profissional,
comercial, ou i
ndustrial.

9.3

PROJETOS APOIADOS

Poderão ser financiados pelo PRO-FDM os programas de investimentos
apresentados diretamente ao BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina S. A. ou os oriundos das Secretarias de Estado que objetivem o atendimento
de metas setoriais, através das seguintes modalidades:
I) Aos municípios ou empresas concessionárias/ permissionárias, para inversões
em:
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a) Habitação, compreendendo: urbanização de áreas de favelas, lotes
urbanizados e infra-estrutura de lotes urbanos;
b) Sistema viário, compreendendo: construção de viadutos, pontes, trapiches,
passarelas, implantação de sinalização viária, abrigos de ônibus,
pavimentação, urbanização e arborização de vias urbanas, drenagem
pluvial, terminais rodoviários e passeios públicos;
c) Saúde e saneamento, compreendendo: controle do meio ambiente,
preservação de fundo de vales, preservação de reservas naturais,
implantação de aterros sanitários (individual ou consórcio), construção de
unidades sanitárias, cemitérios, aquisição de equipamentos hospitalares e
gabinetes odontológicos;
d) Empreendimentos comunitários, compreendendo: construção de escolas
profissionalizantes, creches, unidades de ensino pré-escolar, postos
policiais, postos de bombeiros, ginásios de esportes, equipamentos
esportivos, centros comunitários, urbanização e equipamentos para praças
e jardins, garagens e oficinas, centros de lazer, esportivo, cultural e
administrativo e condomínios empresariais;
e) Equipamentos comunitários, compreendendo: caminhão, caçambas,
veículos para atendimento direto à comunidade, carregadeira,
compactador, motoniveladora, retroescavadeira, trator de esteira, usina de
asfalto e de britagem;
f) Apoio ao turismo, compreendendo: portais turísticos, centros de
informações, equipamentos (de lazer) associados ao turismo, centro de
eventos, terminais turísticos, trapiches e similares, sinalização turística;
g) Desenvolvimento institucional, compreendendo: treinamento de recursos
humanos, assistência técnica na elaboração de planos diretores e cadastros
municipais, desenvolvimento da base cartográfica através de sistema
aerofotogramétrico, estudos e projetos, equipamentos para as associações e
serviços de fiscalização e auditoria;
h) Transporte escolar, compreendendo: aquisição de veículos novos para fins
de transporte escolar, observadas as normas de segurança previstas no
Código Nacional de Trânsito e Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito. Nestes tipos de investimento a aquisição do veículo poderá ser
compartilhada por um ou mais municípios;
i) Implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, coleta e disposição
de resíduos sólidos;
j) Sistema de captação, tratamento, distribuição e produção de água.
II) Aos micros e pequenos empreendimentos, na forma dos programas específicos
de incentivo ao segmento, desenvolvido pelo BADESC – Agência de Fomento
ao Estado de Santa Catarina S.A.
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9.4

PRAZOS E ENCARGOS FINANCEIROS

Nos termos dos artigos 2º e 4º, itens I e III, respectivamente, da lei nº 12.120, de 09/
01/02, que instituiu o Programa de Inclusão Social, os municípios que apresentarem
Índice de Desenvolvimento Social – IDS – igual ou superior a 85% (oitenta e cinco
porcento) do índice médio do Estado, serão beneficiados com: eliminação dos juros,
redução de 50% (cinqüenta porcento) da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
utilizado para atualização dos encargos financeiros, e eliminação da necessidade de
contrapartida financeira.

Projeto

Beneficiário

Prazo
(em meses)

Encargos
Participação

Limites

Saúde
e Saneamento
Implantação de
rede de coleta e
tratamento de
esgoto; coleta e
disposição de
resíduos sólidos
Sistema de
captação,
tratamento,
distribuição e
produção de água

Setor Público

Carência: até 12
Total: até 48

6,5% a.a. + TJLP
até 70%

-

Setor Público

Carência: até 24
Total: até 72

6,5% a.a. + TJLP
até 70%

-

Setor Público

Carência: até 24
Total: até 72

6,5% a.a. + TJLP

-

Tabela 9.1
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Tabela de prazos e encargos financeiros.
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DESTACAR

O vocábulo capital será sempre usado no sentido de dinheiro e juro
representa a soma em dinheiro que deve ser paga pelo direito de se dispor
temporariamente de um capital, sendo, portanto, um prêmio em dinheiro
que o doador recebe, além da restituição do capital cedido.
2.- O juro é um coeficiente representado por uma taxa.
3.- Juros compostos, capitalizados ou acumulados, são os juros que no final de
cada período são somados ao capital inicial para produzirem novos juros no
período seguinte.
4.- Enquanto o montante a juros simples cresce em progressão aritmética, o
montante a juros compostos cresce em progressão geométrica.
5.- Para que uma taxa de juros seja considerada efetiva é necessário que o
período referido na taxa coincida com o período de capitalização, caso
contrário, a taxa será dita nominal.
6.- Na fórmula para o cálculo do montante a juro composto, Mn = C.(1+i)n,
aparece o fator (1+i)n, que é chamado de fator de capitalização ou fator de
acúmulo de capital, ou de valor futuro para aplicação única.
7.- As formas de devolução do principal mais juros chamam-se sistemas de
amortização.
8.- No "Sistema Price" ou "Sistema de Prestação Constante" as prestações são
constantes e correspondem, pois, a uma série uniforme.
9.- A carência é um período no qual o tomador só paga os juros, de sorte que o
Principal permanece constante.
10.- Ao se analisar uma proposta de investimento deve ser considerado o fato de
estar perdendo a oportunidade de auferir retornos pela aplicação do mesmo
capital em outros projetos.
11.- Substituição de equipamentos é um conceito amplo que abrange desde a
seleção de ativos similares, porém novos, para substituir os existentes, até a
avaliação de ativos que atuam de modos completamente distintos no
desempenho da mesma função.
12.- O intervalo ótimo entre duas substituições é denominado vida útil.
1.-
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