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Epígrafe 
 

 

 

“Sim, a sabedoria é um espírito que ama os 
homens, mas não deixará sem castigo o 
blasfemador pelo crime de seus lábios, 
porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o 
fundo de seu coração, e ouve as suas 
palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor 
enche o universo. E ele, que tem unidas todas 
as coisas, ouve toda voz. Aquele que profere 
uma linguagem iníqua, não pode fugir dele e, 
a justiça vingadora, não o deixará escapar, 
pois os próprios desígnios do ímpio serão 
cuidadosamente examinados; o som de suas 
palavras chegará até o Senhor, que lhe 
imporá o castigo pelos seus pecados. É, com 
efeito, um ouvido cioso, que tudo ouve: nem 
a menor murmuração lhe passa despercebida. 
Acautelai-vos, pois, de queixar-vos 
inutilmente, evitai que vossa língua se 
entregue à crítica, porque até mesmo uma 
palavra secreta não ficará sem castigo, e a 
boca que acusa com injustiça arrasta a alma à 
morte.” 

-- Trecho do livro “Livro da Sabedoria 1”, 
da Bíblia 
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Resumo. 

O presente trabalho reúne conceitos de matemática financeira, como: empréstimos e 

financiamentos; juros simples; juros compostos; equivalência de taxa; juros exatos, bancários 

e comercial; valor presente líquido; taxa interna de retorno e descontos de títulos num sistema 

desenvolvido pela linguagem Visual Basic.NET (VB.NET). A finalidade do programa é 

resolver os problemas aplicados mais comuns da matemática financeira utilizando-se de uma 

interface simples que possibilita o fácil manuseio tanto por aqueles que conhecem o assunto, 

quanto por aqueles que desconhecem. 



 xii

Abstract. 

This work presents concepts of financial mathematics, such as loans and funding, simple 

interest, compound interest, equivalence rate; exact interest, and commercial banking, net 

present value, internal rate of return and discounted titles on a system developed by Visual 

Basic.NET (VB.NET) Language. The purpose of the program is to solve the problems most 

commonly applied to financial mathematics by using a simple interface that allows for easy 

handling by both those who know the subject, as by those who unaware. 
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Introdução. 

A idéia principal foi criar um programa que abordasse vários tópicos de matemática financeira 

com enfoque em empréstimos e financiamentos, pois são assuntos pouco cobertos pelos 

programas e simuladores encontrados no mercado. Alguns bancos utilizam aplicativos no 

Excel para estes cálculos. Normalmente, os bancos que possuem simulação de empréstimos e 

financiamentos ficam restritos ao tipo de sistema de amortização utilizado pela instituição 

financeira, e não contemplam outras opções. Futuramente, pretende-se ampliar o programa 

para módulos de administração financeira, pesquisa operacional e estatística. Pretende-se, 

ainda, disponibilizar gratuitamente uma versão resumida e comercializar uma versão ampliada 

e um manual completo sobre todas as funções do programa. 

Uma utilização bastante útil será no ensino a distância, que cada vez mais tem sido difundido 

como meio de formação e capacitação. 
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1 Os pacotes computacionais para cálculos 
financeiros e a expansão do mercado de 
ensino a distância. 

A comparação entre vários programas do mercado com o programa proposto Pro Financeira 

comprovou as funcionalidades do programa. Avaliando a utilização da HP-12C observamos 

que esta realiza o sistema PRICE, mas não há função financeira para o sistema SAC. 

Um dos programas comparados é o Fortes Mafin. Ele é um programa dirigido aos estudantes, 

profissionais e empresários. É de autoria da Fortes Informática, uma empresa que atua há 

mais de 20 anos na área de tecnologia da informação, desenvolvendo soluções em software 

nas áreas contábil, administrativo-financeira, gestão empresarial e recursos humanos1. 

O Wcalcfin é um software que tem como principais usuários as universidades, bancos, 

factorings, consultorias e cooperativas de crédito. Ele é aprovado pelo SEBRAE, por várias 

universidades e pelo CREDIMINAS. O software é de autoria da Cucaware Informática Ltda2. 

                                                 
1 . Fonte: http://www.fortesinformatica.com.br/ 
2 . Fonte: http://www.wcalcfin.com.br/ 
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Segundo o sitio da própria Ábacus, esta é uma empresa especializada  no desenvolvimento de 

soluções informatizadas para empresas, com sede em Guaporé-RS, atuando na área de 

Tecnologia de Informação há mais de doze anos3. 

A tabela 1 apresenta um resumo das funções financeiras existentes nesses três programas 

populares e na HP-12C. 

Funções ProFinanceira Fortes Mafin HP12C WcalcFin 2.0 Ábacus
Valor Presente X X X X X 
Número de parcelas X X X X  
Montante de Juros X X X X  
Valor do Pagamento 
Periódico (PMT) 

X  X  X 

Valor Futuro X X X X X 
Taxa de desconto X X X X X 
Equivalência de taxas X X  X X 
Valor Presente Líquido 
(VPL) 

X X X X  

Taxa Interna de Retorno 
(TIR) 

X X X X  

Taxa Interna de Retorno 
Modificada (TIRM) 

  X X  

Payback  X    
Índice de Lucratividade  X    
Juros Exatos X     
Juros Bancários X     
Juros Comerciais X     
Diferença de dias pelos 
Juros Exatos 

X X X X  

Diferença de dias pelos 
Juros Bancários 

X X X X  

Diferença de dias pelos 
Juros Comerciais 

X X X   

Sistema de Amortização 
Constante (SAC) 

X X  X X 

Sistema Americano X     
Sistema Francês X     
Sistema Price X X  X X 
Sistema Alemão X     
Sistema de Amortização 
Misto 

X X    

Sistema de Pagamentos 
Variáveis 

X X    

Sistema de Amortização 
Crescente 

 X    

                                                 
3 . Fonte: http://www.abacus.inf.br/ 
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Juros pagos durante a 
carência 

X X    

Juros capitalizados 
durante a carência e pagos 
na primeira amortização 

X     

Juros capitalizados 
durante a carência e 
acrescidos ao saldo 
devedor 

X     

Juros capitalizados e 
pagos durante a carência 

 X    

Resíduo X     
Intermediária X     
Pagamento fora do prazo X     
Sistema Pós-fixado X X    
Comparação entre 
alternativas de pagamento 

 X    

Operações de Empréstimo  X    
Aplicações Financeiras  X    
Desconto de Títulos X X  X  
Hot Money  X    
Série de Pagamentos com 
“Balões” 

 X    

Conta Corrente Garantida  X    
Cheque Especial  X    
Contrato de crédito fixo  X    
Crédito direto ao 
consumidor (CDC) 

 X    

Leasing  X    
CDB/RDB  X  X  
Poupança  X    
Factoring  X  X X 
Taxa aparente X     
Taxa real X   X  
Taxa de inflação X     
Taxa acumulada X   X  
Taxa Pré X Taxa Pós 
Conversão 

   X  

Desconto Bancário    X  
Renegociação de dívidas    X  
Método Hamburguês X    X 
Cálculos Discriminados     X 
Prazo médio X   X  

Tabela 1 – Comparação de funcionalidades dos programas de cálculos financeiros. 
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Na área de ensino a distância, conforme levantamento realizado pelo Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD), entre 2004 e 2007, a educação à 

distância registrou um aumento de 213%4. 

Pessoas com nível superior completo representam a maioria entre os alunos do curso a 

distância Iniciando um Pequeno Grande Negócio (IPGN), realizado pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA). 

As duas entidades acima mencionadas realizaram uma pesquisa com os 52.626 alunos do 

IPGN, que é um dos maiores do País em educação à distância, para traçar um perfil dos  

estudantes de cursos não-presenciais, tendo sido observado que 52,2% dos participantes do 

curso são mulheres e 47,8% homens. A faixa etária mais expressiva se encontra entre 21 a 30 

anos (50%), enquanto outros 24,5% estão na faixa de 31 a 40 anos, 11,5% dos participantes 

têm menos de 21 anos, 10,7% são adultos entre 41 a 50 anos e apenas 3,3% estão acima de 51 

anos. 

Alunos formados em curso superior somam 54,2%. Enquanto outros 33,8% têm o ensino 

médio, 10% contam com pós-graduação e apenas 1,9% possuem ensino fundamental. 

Um total de 15,1% dos alunos do IPGN já realizou pelo menos um curso a distância 

anteriormente, o que demonstra expansão dessa modalidade de ensino no Brasil. 

Rita Guarezi, diretora do IEA  e  uma das responsáveis pelo estudo, onde afirma que, antes de 

iniciar um curso a distância, é preciso saber se o aluno tem o perfil para fazê-lo, pois não são 
                                                 

4  Fonte: http://portal.webaula.com.br/noticia.aspx?sm=noticias&codnoticia= 1871. 
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todas as pessoas que estão aptas para iniciar um curso nesse formato. Portanto, segundo Rita, 

mapear o perfil desse estudante é uma forma de identificar de que forma a internet pode 

auxiliar no desenvolvimento educacional dos alunos5.  

2 Simuladores de empréstimos e 
financiamentos de bancos. 

 

Foram verificados os simuladores pelos sítios dos bancos Itaú, Bradesco, Caixa e Santander, 

tendo sido verificado que em todos há grandes limitações de opções e de visualizações. 

No Banco Itaú há opções de financiar um imóvel pelo Itaú SAC (Residencial e Comercial) e o 

Itaú MIX (Residencial e Comercial), onde a taxa muda a partir da 36ª prestação de 12% ao 

ano mais TR para 11,20% ao ano mais TR. Foi feita uma simulação onde o valor do 

empréstimo é de R$80.000,00, sendo o valor do imóvel de R$100.000,00, a uma taxa de 

11,50% ao ano mais TR de 0,0656% ao mês e um prazo de 24 meses pelo Itaú SAC. 

                                                 
5  . Fonte: http://portal.webaula.com.br/noticia.aspx?sm=noticias &codnoticia=1907. 
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Figura 1 – Simulador Itaú 1 

Como vemos na figura 1, o valor dos juros não são apresentados, ao invés disso é apresentada 

uma coluna contendo a Amortização e os Juros, onde aparece o valor da primeira prestação 

sem o valor dos seguros e da taxa de administração. Além disso, este valor não está corrigido 

pelo TR. Neste simulador, para saber o valor da prestação com o valor dos seguros e da taxa 

de administração corrigida é preciso clicar no botão Mais detalhes. 

 

Figura 2 – Simulador Itaú 1.2 

Como vemos na figura acima, aparecem somente a 1ª, a 12ª e a 24ª prestação com os seus 

respectivos saldos. 

Pelo Banco Bradesco há opções de financiar o imóvel pelo Sistema de Amortização Constante 

(SAC) e pelo Sistema da Tabela Price. Foi feita uma simulação no qual o valor financiado é 

de R$96.000,00 e o valor do imóvel é de R$120.000,00 pelo SAC, onde a taxa é de 8,9% ao 

ano mais TR em um prazo de 24 meses. 
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Figura 3 – Simulador Bradesco 1 

Como é visto na figura 3, o banco mostra com detalhes os valores, mas não o saldo devedor 

corrigido. A amortização que aparece na tabela já está corrigida pelo TR de 0,08% ao mês. 

Pelo Banco Santander, consegue-se fazer simulações pelo Sistema de Amortização Crescente 

e pelo Sistema da Tabela Price. Foi feita uma simulação onde o valor do imóvel é de 

R$100.000,00 e o valor do financiamento é 80% do valor do imóvel. Onde a taxa efetiva é de 

12,70% ao ano e a nominal é de 12,02% ao ano. O banco não pergunta o prazo do 

financiamento, ao invés disso, ele apresenta várias opções possíveis para que a pessoa possa 

escolher o prazo que deseja realizar o financiamento.  
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Figura 4 – Simulador Bradesco 1.2 

Para se ter mais detalhes do financiamento, é preciso escolher um prazo e clicar em 

Prosseguir. Na planilha detalhada, são apresentadas as prestações com e sem o valor do 

seguro e da tarifa de serviços de administração. 

Pela Caixa, consegue-se fazer a simulação de um financiamento pelo Sistema de Amortização 

Constante pré-fixado e pós-fixado. A partir do valor do imóvel, o banco calcula o valor do 

financiamento. No caso, o valor do imóvel foi de R$100.000,00 e do financiamento de 

R$90.000,00 com entrada de R$10.000,00. Onde a taxa efetiva pré-fixada foi de 12,5% ao 

ano e a pós-fixada foi de 8,9% ao ano mais TR. O prazo foi de 360 meses, podendo ser 

alterado o valor da entrada e o prazo. 
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Para conseguir detalhes do financiamento é só clicar em CET – Planilha. Na planilha não 

aparece o valor da amortização e dos juros, somente da prestação e da prestação acrescentada 

dos valores Totais de Seguros e Tarifa. 

 

Figura 5 – Simulador Caixa 1 

Em todas as simulações percebeu-se que nos bancos no qual foi utilizado o Sistema da Tabela 

Price como financiamento, os valores são calculados com a taxa equivalente e não a 

proporcional. Esta é a grande diferença do Sistema Price para o Sistema Francês. 

O único banco que mostrou  com detalhes o valor dos juros e das amortizações foi o 

Bradesco. Os outros mostraram somente o valor das prestações que é a soma dos juros com a 

amortização daquele mês. Porém, o Bradesco usa uma TR fixa para efeito de cáluclo. 
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3 Módulo de Cálculos Financeiros. 

O programa foi dividido em três partes: cálculos financeiros, descontos de títulos e 

empréstimos e financiamentos. A figura 6 apresenta a tela inicial do programa. 

 
Figura 6 - Tela inicial 

A parte de cálculos financeiros é composta por vários tópicos de matemática financeira, 

como: juros simples, juros compostos, valor presente líquido, taxa interna de retorno, 

equivalência de taxa e transformação de taxas no caso de juros simples, juros exatos, 

comercial e bancário. A tela inicial do módulo de cálculos financeiros é apresentada pela 

Figura 7. 
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  Figura 7 - Tela inicial – Cálculos Financeiros 

Esse módulo vem com um quadro de fórmulas para orientar o usuário sobre os conceitos 

envolvidos e para facilitar o aprendizado. Na figura 8 podemos visualizar as relações 

matemáticas apresentadas na tela. Caso o usuário tenha interesse em conhecer as relações 

matemáticas (fórmulas) referentes aos tópicos contidos no programa, poderá visualizá-las para 

compreender o assunto. 

 

Figura 8 - Quadro de Fórmulas 
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Ao lado do quadro de fórmulas há outro quadro para que o usuário possa inserir  informações 

que poderão  ser  usadas durante os cálculos. Este quadro salva, automaticamente, todas as 

informações  nele inseridas . 

Com base nestes dois quadros, há outro, que pode ser  usado  junto  com  os valores dos  Juros  

Exatos, Comerciais e Bancários. Ele serve para que o usuário possa registrar  toda entrada e 

saída de dinheiro de uma conta bancária. Com ele preenchido, o usuário consegue calcular o 

prazo médio e o método Hamburguês. 

 

 

Onde: Si é igual ao saldo; Ni é igual a n. E i é igual à taxa. 

3.1 Juros Simples 

Caso o usuário deseje realizar cálculos de juros simples, basta marcar a opção “Juros 

Simples” como exposto na Figura 9. 

 
Figura 9 - Quadro Juros Simples e Compostos 
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No caso de juros simples o programa calcula quaisquer das seguintes variáveis: o valor 

presente, o montante de juros, o valor futuro e a taxa. O  resultado da taxa sai diretamente no 

quadro de transformação de taxas. 

Exemplo: Suponha que você esteja avaliando um empréstimo no valor de R$5.500,00. Admita 

que uma instituição A ,cobre juros de 86,50% ao ano no regime de juros simples, sob critério 

de juros comerciais; uma instituição B, cobre juros de 86,50% a.a. no regime de juros simples, 

sob critério de juros bancários; e, uma instituição C, cobre juros de 86,50% a.a. no regime de 

juros simples, sob critério de juros exatos. Sabendo-se que o prazo da operação terá início em 

27/3/2009 e término em 1/5/2009. Qual a melhor opção sob a ótica de quem toma 

emprestado? 

Para descobrir qual é a melhor opção, no campo i coloque 86,5, no campo Valor Presente 

coloque 5500, indique as duas datas e clique nos botões Calcular n; Calcular i e Calcular 

Juros. Como mostra a figura 10. 

 
Figura 10 – Exemplo de Juros Exatos, Comerciais e Bancários 

A instituição A é a melhor sob a ótica de quem toma emprestado, pois os juros são o menor 

com o valor de 449,32. 
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De quanto é o valor futuro, considerando-se juros bancários? Para isso, deve-se marcar a 

opção “Juros Simples” e depois “Valor Futuro” e  preencher os campos referentes aos dados. 

No campo “Valor Presente” coloque 5500, no “Prazo” coloque 35, no campo “i” dos Juros 

Simples em Transformação de taxas, coloque 86,5 e clique em Calcular Taxa. Depois é só 

clicar em Calcular e o resultado aparecerá no campo “Valor Futuro”. Como mostra a Figura 

11. 

 
Figura 11 - Exemplo Juros Simples (Valor Futuro) 

Não há necessidade de sinal para identificar se o fluxo se refere a entrada ou desembolso. Mas 

se for utilizado em algum fluxo, deve ser colocado adequadamente. 
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3.2 Juros Compostos. 

3.2.1 Cálculo do Valor Presente. 

O  valor  presente é o valor aplicado ou  retirado, na data atual, por  meio de alguma operação 

financeira, que ao render  juros a uma determinada taxa, o valor do montante de uma data 

futura será de igual valor nominal na data atual. 

Há maneiras diferentes de calcular o Valor Presente em Juros Compostos, pelo programa de 

Cálculos Financeiros. 

Caso 1. Dados de entrada: PMT, número de parcelas e taxa. 

Exemplo: Um  indivíduo dispõe de uma aplicação que irá lhe remunerar 

aproximadamente 3,5% ao mês. Ao tentar adquirir um produto anunciado por 

R$2.500,0 o vendedor da loja lhe oferece a possibilidade de pagá-lo em 5 parcelas 

iguais de R$520,48 sendo a primeira em 30 dias. Sabendo que se pagar a vista terá um 

desconto de 10%. Será mais vantajoso financiar a compra ou pagar a vista? Insira os 

dados como mostrado na figura 12. 
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Figura 12 – Exemplo 1 do Valor Presente 

A vista seria: 2500 x (1 – 0,1) = 2250. É mais vantajoso comprar a vista. Qual desconto faria 

você mudar de opinião dada  na  primeira  pergunta? Seria um desconto menor que 6%. Já que 

2500 x (1 – 0,06) = 2350.  

Se a primeira parcela tiver que ser paga no ato da compra? Para isso, marque a opção 

Antecipada como mostra a figura 13 e clique em Calcular. 

 

Figura 13 – Exemplo 1 do Valor Presente (antecipada) 
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Caso 2. Dados de entrada: número de parcelas, taxa e valor futuro. 

Exemplo: Um banco adquiriu uma Letra do Tesouro Nacional em 2/1/2006 com valor 

de face de $1.000,00 e vencimento em 1/7/2007 (considere que ocorreram 373 dias 

úteis da data de aquisição da LTN até a data de seu vencimento). Admita que a 

rentabilidade anual do título na compra foi de 16.30%. Determine o preço de aquisição 

do título. Veja a figura 14. 

Observação: considere que 1 ano possui 252 dias úteis. 

 
Figura 14 – Exemplo 2 do Valor Presente 

 



 31

3.2.2 Cálculo da Taxa de Juros. 

A taxa de juros é o valor, em porcentagem, para a realização de uma determinada operação 

financeira. Elas podem ser simples ou compostas. 

Taxa Nominal: é quando o período de formação é diferente da qual ela se refere. 

Exemplo: 16,3% ao ano com capitalização semestral; 12,37% ao mês com capitalização 

trimestral. 

Taxa Efetiva: é quando o período de formação é igual da qual ela se refere. 

Exemplo: 7% ao mês com capitalização mensal; 10% ao trimestre com capitalização 

trimestral. 

Há quatro formas de calcular a taxa de juros: 

 

Caso 1. Dados de entrada: número de parcelas, pmt, valor presente e valor futuro. 

Caso 2. Dados de entrada: número de parcelas, pmt e o valor presente. 

Caso 3. Dados de entrada: número de parcelas, pmt e o valor futuro. 

Caso 4. Dados de entrada: valor presente, o número de parcelas e o valor futuro. 

Exemplo 1: Admita um empréstimo no valor de R$5.200,00 com pagamento (juros + 

principal) de R$5.953,48 em uma única parcela no prazo de 2 meses. No momento da 
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liberação do crédito, foi cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC) de R$130,00, e 

tributação de 0,2460% do valor do empréstimo, referente ao IOF. Qual a taxa de juros 

mensal do empréstimo? Veja a figura 15. 

 

Figura 15 – Exemplo 4 da Taxa de Juros 

 

Qual o custo (taxa implícita) mensal da operação? 

Primeiro precisa descobrir o novo valor presente da operação. Os juros serão cobrados em 

cima do valor do empréstimo, que é de R$5.200,00. Mas você não irá pegar o valor inteiro, 

será cobrada em cima dele uma tributação e uma taxa que será pago na liberação do 

empréstimo. Então, o valor presente ficará assim: R$5.200,00 - R$130,00 – (0,2460% de 

R$5.200,00) = R$5.057,21. Com esse valor iremos descobrir a taxa implícita da operação, 

como vemos na figura 16. 
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Figura 16 – Exemplo 4 da Taxa de Juros 

Veja que a operação tem  uma taxa de 7% ao mês, mas na verdade estamos pagando 8,5% ao 

mês. 

3.2.3 Pagamentos. 

Toda operação financeira tem que necessariamente ter uma data de início e uma data final e 

esta diferença é o período em que se faz a operação. O prazo pode ser expresso de várias 

formas: ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano etc. 

Há quatro formas de calcular o número de pagamentos de um projeto: 

 

Caso 1. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt, o valor presente e o valor futuro. 

Caso 2. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt e o valor futuro. 
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Caso 3. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt e o valor presente. 

Caso 4. Dados de entrada: valor da taxa, o valor presente e o valor futuro. 

3.2.4 Valor do Pagamento Periódico (PMT). 

O pagamento periódico são fluxos iguais de uma determinada operação financeira, que pode 

ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Muito comum em compras 

parceladas. 

Há quatro formas de calcular o PMT, elas são: 

 

Caso 1. Dados de entrada: valor presente, a taxa, o número de parcelas e o valor futuro. 

Caso 2. Dados de entrada: valor da taxa, o número de parcelas e o valor futuro. 

Caso 3. Dados de entrada: valor presente, a taxa e o número de parcelas. 

Caso 4. Dados de entrada: valor presente, o número de parcelas e o valor futuro. 

3.2.5 Valor Futuro. 

É o valor atual acrescentado dos juros acumulados durante um determinado período, 

descontados os pagamentos, se existirem. 

Há cinco formas de calcular o valor futuro, elas são: 
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Caso 1. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt, o número de parcelas e o valor 

presente. 

Caso 2. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt e o número de parcelas. 

Caso 3. Dados de entrada: valor presente, a taxa e o número de parcelas. 

Caso 4. Dados de entrada: valor da taxa, o pmt e o valor presente. 

Caso 5. Dados de entrada: número de parcelas, o pmt e o valor presente. 

Exemplo 1: Um indivíduo aplicou R$5.000,00 em um fundo de ações, por 6 meses (125 

dias úteis), obtendo uma rentabilidade acumulada nos 4 primeiros meses de 7,69% e nos 

dois últimos meses, rentabilidades respectivas de 1,73% ao mês e 0,98% ao mês. 

Admitindo-se que não haja incidência de IOF  sobre os resgates em fundos de ações e que 

a única tributação seja o IR com alíquota de 15% sobre o rendimento da aplicação no 

momento do resgate. Qual o valor do resgate bruto obtido com esta aplicação? Veja a 

figura 17. 

Primeiro precisa encontrar a taxa acumulada da operação. Para isso basta acessar o campo 

Descontos de Título, no programa, e calcular a taxa acumulada que será de 10,6267% ao 

período. Em prazo coloque 1 para um período de 6 meses. 
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Figura 17 – Exemplo 3 do Valor Futuro 

3.2.6 Valor Presente Líquido (VPL). 

O VPL indica o resultado do investimento. 

• Se VPL for positivo, significa que o investimento é economicamente viável, 

aumentando o ativo do investidor. 

• Se VPL for  igual a zero, significa que o investimento é  economicamente viável, mas 

o ativo do investidor não irá mudar. 

• Se VPL for  negativo, significa que o investimento não é economicamente viável e que 

o investidor terá perdas em seu ativo. 

Pelo programa, há três formas de calcular o VPL, elas são: 
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Caso 1. VPL = Valor Presente + (-Investimento) 

Veja o exemplo na figura 18 com o valor presente de 150.000: 

 

Figura 18 – VPL (VP – I) 

Caso 2. Juros Compostos: –Investimento + ∑(CFj / ((1 + taxa) ^ n) 

Exemplo: Uma empresa industrial estuda a possibilidade de investir em um determinado 

projeto. Suponha que uma equipe tenha estimado a ocorrência de 10 fluxos  mensais 

consecutivos, conforme a tabela abaixo: 

tempo 

(meses) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Fluxos de 

entrada ($) 

1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Tabela 2 – Fluxos VPL 

Admita que a taxa  requerida para o projeto seja de 17,50% a.a. e que o investimento seja 

de $13.000,00. Faça a análise econômica do projeto pelo método do VPL. Arredondar a 

taxa mensal para 4 casas decimais. 
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Primeiro preencha a tabela com os 10 fluxos. Considere a primeira linha como o primeiro 

fluxo, a segunda como o segundo fluxo e assim por diante e preencha-o na ordem correta. 

Como vemos na Figura 19 abaixo. 

 

Figura 19 – Número de fluxos 

Agora é só marcar Juros Compostos e VPL como mostra a figura 20. 

 

Figura 20 – Tabela Juros Compostos e VPL 

Insira -13000 no campo Investimento e coloque uma taxa de 17,50% ao ano com prazos 

mensais e clique em Calcular Equivalência de Taxa e depois em Calcular e veja o 

resultado na figura 21. 
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Figura 21 – Resultado do VPL em Juros Compostos 

Caso 3. Juros Simples: –Investimento + ∑(CFj / (1 + (taxa * n)) 

Os  juros  simples são  iguais aos juros compostos. É só colocar 17,50% de taxa no campo 

i dos Juros Simples, marcá-lo e clicar em Calcular. Veja a figura 22 abaixo. 

 

Figura 22 – Resultado do VPL em Juros Simples 

3.2.7 Taxa Interna de Retorno (TIR). 

A TIR é a taxa para qual o VPL é igual a zero. 

• Se TIR for maior que a taxa de atratividade, então, o investimento é atrativo 

financeiramente. 

• Se TIR for igual à taxa de atratividade, então, o investidor é indiferente com o 

investimento. 
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• Se TIR for menor que a taxa de atratividade, então, o investimento não é atrativo 

financeiramente. 

A fórmula da TIR:  

A fórmula que o programa utiliza: 100000000.0 * (1 / ((1 – TM / 100) – ((∑I + CFj * ((1 – 

TM / 100) ^ (n + 1))) / (∑ (n + 1) * (CFj * ((1 – TM / 100) ^ n)))))) – 1) / 1000000.0 

Onde: 

TM = Taxa de Mercado 

I = Investimento (lembre-se: o investimento é negativo) 

CFj = Fluxos 

n = número de períodos 

Exemplo: use o mesmo exemplo do Valor Presente Líquido e calcule a taxa  interna de 

retorno do Projeto. Selecione a opção TIR e depois Calcular, como mostra a figura 23 

abaixo: 
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Figura 23 – Resultado da TIR 

 

3.2.8 Equivalência de taxas. 

A fórmula para a transformação de taxas é: ((1 + taxa) ^ n) – 1 

Exemplo: utilize a taxa de 17,50% a.a. do exemplo anterior. Insira 17,5 no campo i e em 

prazo coloque Mensal e  em taxa coloque Anual (Civil) e clique em Calcular Equivalência 

de Taxa e Calcular Taxa. Veja a figura 24. 

 

Figura 24 – Transformação de taxas 
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Em juros simples é só multiplicar ou dividir por n. No caso temos 0,175 / 12 = 0,0146. O 

programa faz várias transformações como taxas ao dia útil, diárias, mensais, bimestrais, 

trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais (Civil), anuais (Comercial) e anuais (Bissexto). 

3.2.9 Juros exatos, comerciais e bancários. 

Juros exatos: tanto a taxa como o prazo são calculados pelo ano civil. Ou seja: i ao ano / 365 

Juros comerciais: ambos são calculados pelo ano comercial. Ou seja: i ao ano / 360 e todos 

os meses são considerados como se tivessem 30 dias. 

Juros bancários: a taxa é calculada pelo ano comercial e o prazo pelo ano civil. 

Ano Bissexto: i ao ano / 366 

Se quiser verificar se um ano é bissexto, clique no botão Ano Bissexto. Se ele for, então é só 

marcar a caixa de seleção Ano Bissexto. Veja a figura 25. 

 

Figura 25  – Exemplo Ano Bissexto 
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4 Desconto de Títulos. 

O desconto de títulos é um adiantamento de recursos feito pelo banco conforme os valores de 

duplicatas ou notas promissórias. O cliente transfere o risco de suas vendas a prazo para o 

banco. 

A tela inicial de Desconto de Títulos do programa é este como mostra a figura 26 abaixo. 

 
Figura 26 – Tela Inicial Desconto de Títulos 



 44

A parte de desconto de títulos também tem um quadro só com fórmulas. No qual ajuda a 

pessoa durante os cálculos. 

4.1 Valor do título. 

Há três formas de calcular o valor do título pelo programa. 

Caso 1. Dados de entrada: o valor de desconto e o valor descontado. 

 

Caso 2. Dados de entrada: o valor de desconto, a taxa e o número de parcelas. 

 

Caso 3. Dados de entrada: o valor descontado, a taxa e o número de parcelas. 

 

 

4.2 Taxa de Desconto. 

Há duas formas de calcular a taxa de desconto, elas são: 
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Caso 1. Dados de entrada: o valor de desconto, o valor de face do título e o número de 

parcelas 

 

Caso 2. Dados de entrada: o valor descontado, o valor de face do título e o número de 

parcelas 

 

4.3 Custo efetivo da operação. 

Para calcular o custo efetivo da operação é só inserir os dados: Valor de Face do Título e 

Valor Descontado. 

 

4.4 Parcelas. 

Há duas formas de calcular as parcelas de uma operação pelo programa. 

Caso 1. Dados de entrada: o valor de desconto, o valor de face do título e a taxa. 
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Caso 2. Dados de entrada: o valor descontado, o valor de face do título e a taxa. 

 

4.5 Desconto. 

Há três formas de calcular o desconto, elas são 

Caso 1. Dados de entrada: o valor de face do título, a taxa de desconto, a taxa de 

administração e o número de parcelas 

 

Caso 2. Dados de entrada: o valor de face do título, a taxa de desconto e o número de 

parcelas 

 

Caso 3. Dados de entrada: o valor de face do título e o valor descontado 

 

4.6 Valor descontado. 

Há quatro formas de calcular o valor descontado no programa, elas são: 
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Caso 1. Dados de entrada: o valor de face do título, a taxa de desconto, a taxa de 

administração e o número de parcelas 

 

Caso 2. Dados de entrada: o valor de face do título e o valor de desconto 

 

Caso 3. Dados de entrada: o valor de face do título, a taxa de desconto e o número de 

parcelas 

 

Caso 4. Dados de entrada: o valor descontado sem encargos, o valor de IOF, a tarifa, o 

valor da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e outros encargos 

 

4.7 Valor descontado sem encargos. 

Para calcular o valor descontado sem os encargos basta subtrair os encargos do valor 

descontado, como mostra a fórmula: 

 



 48

4.8 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

O imposto sobre operações financeiras incide sobre o valor descontado, portanto para calcular 

o IOF precisa do valor descontado e do número de parcelas. 

 

Exemplo: Uma duplicata com valor de R$19.000,00 e vencimento em 4/4/2007, foi 

descontada em 12/2/2007, em um banco que praticou uma taxa de desconto de 7,20% ao mês, 

cobrou tarifa de abertura de crédito de R$150,00 e mais tarifa de cobrança por título de 

R$9,50. Considerando-se que houve incidência de IOF com alíquota de 0,0041% ao dia. 

Calcule o valor líquido recebido pelo desconto desta duplicata. 

Primeiro inserimos os valores que nos é dado no problema. Insira 19000 em Valor do título; 

7,2 em Taxa de Juros; 1,7 em Prazo; 0,0041 em Taxa de IOF %; 9,5 em Tarifa; 150 em 

TAC e zero em Outros encargos. Para achar o prazo, vá até o Módulo de Cálculos 

Financeiros, selecione a primeira data como 12/2/2007 e a segunda data como 4/4/2007. 

Como estamos trabalhando com Juros Bancários, o prazo será de 51 dias. Transforme 51 dias 

em meses e encontrará 1,7 meses. Agora, calcule o Desconto, em seguida, o Valor 

Descontado, depois o IOF e por último o Valor descontado sem encargos. Veja a figura 27. 
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Figura 27 – Desconto de Títulos – Solução 

Suponha que um indivíduo planeje descontar uma duplicata neste banco sob as mesmas 

condições de taxa de desconto, prazo de vencimento, tarifas e tributação. Qual deverá ser o 

valor da duplicata para que ele obtenha um valor líquido de R$16.700,00? 

Apagaremos somente o Valor do título e o Desconto. Inserimos 16700 em Valor 

descontado sem encargos e calculamos o Valor descontado. Agora, calcule o Valor do 

Título e encontrará a resposta de R$19.212,24. Veja a figura 28. 

 

Figura 28 – Número de taxas (Taxa Acumulada) 

4.9 Taxas aparente, real, de inflação e acumulada. 

Para calcular as taxas aparente, real e de inflação usa-se a fórmula: 

 

Ou seja, a fórmula para calcular a taxa real é: 
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E a fórmula para calcular a taxa de inflação: 

 

Para calcular a taxa acumulada é só inserir as taxas  na tabela de Rentabilidade e clicar em 

calcular. A fórmula é: 

 

Exemplo: Um indivíduo aplicou R$8.200,00, por 4 meses, em um determinado fundo de 

renda fixa, cuja rentabilidade nos respectivos meses foi de: 0,7732%, 06500%, 0,7250% e 

0,8000%. Houve incidência de tributação ao final da operação: IR com alíquota de 22,5% 

sobre o ganho bruto. Qual a taxa de rentabilidade acumulada no período? 

Para isso, preencha a tabela de rentabilidade com as respectivas porcentagens como mostra a 

figura 29. 

 

Figura 29 – Número de taxas (Taxa Acumulada) 

Depois selecione Taxa → Taxa acumulada e clique em Calcular, como mostra a figura 30: 
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Figura 30  – Resultado da taxa acumulada 

 

Qual seria a taxa real referente ao período se a taxa de inflação para os 4 meses foi, 

respectivamente, de: 0,1146%, 0,2400%, 0,1880%, 0,0962%? 

Primeiro, copie o valor da Taxa acumulada para o campo Taxa aparente. Depois substitua os 

valores da tabela de rentabilidade e calcule a taxa acumulada. Copie o valor que aparecer para 

o campo Taxa de inflação. Selecione Taxa real e clique em Calcular. Veja a figura 31. 

 

Figura 31  – Resultado da taxa real 
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5 Empréstimos e Financiamentos. 

5.1 Sistema de Amortização Constante. 

No Sistema de Amortização Constante (SAC) o valor das amortizações são iguais, ou seja, 

são a divisão do valor presente pelo número de parcelas. O valor dos juros dá-se pelo valor do 

saldo devedor do período anterior. E a prestação é a soma dos valores da amortização com os 

juros. Nesse sistema as prestações são decrescentes. O saldo devedor é o saldo devedor do 

período anterior subtraído da amortização do período. 

Exemplo: Suponha que você esteja interessado em comprar um imóvel no valor de 

R$430.000,00. O banco que financiará o imóvel apresenta as seguintes condições: 

financiamento de 75% do valor do bem, com prazo de 120 meses e taxa de juros de 13,32% 

ao ano. Atenção! Aproxime, para duas casas decimais (na forma percentual), as taxas que 

serão utilizadas nos cálculos. Monte a tebela para esse financiamento. 

Primeiro, preencha conforme a figura 32 abaixo: 
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Figura 32  – Sistema de Amortização Constante (valores) 

Selecione Sistema de Amortização Constante e clique em Calcular: Veja o resultado na 

figura 33. 

 

Figura 33  – Resultado SAC sem carência 

Se houver um período de carência de 3 meses com juros pagos durante a carência? Faça como 

mosta a figura 34 abaixo. 
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Figura 34  – SAC - Tempo de carência 

Clique em Calcular e veja o resultado, como mostrado na figura 35. 

 

Figura 35  – SAC - Resultado de juros pagos durante a carência 
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5.2 Sistema Americano 

No sistema americano não há amortizações e por isso é pago em uma única parcela no final 

do período. 

Exemplo: Suponha que você esteja interessado em comprar um automóvel no valor de 

R$58.000,00. O banco que financiará o bem apresenta as seguintes condições : entrada de 

R$11.600,00, com 24 pagamentos mensais e taxa de juros anual de 16%. Monte a tabela para 

esse financiamento. Insira os dados e coloque o Valor Presente Negociado, que a subtração 

do valor do automóvel com o valor de entrada, como mostra a figura 36. 

 

 

Figura 36  – Valor Presente Negociado (SA) 

Resultado: Veja figura 37. 
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Figura 37  – Resultado Sistema Americano (SA) 

 

5.3 Sistema Francês 

No sistema francês as prestações são iguais ao valor do pagamento período (PMT). Os juros 

são o saldo devedor multiplicado pela taxa e a amortização é a prestação menos os juros. O 

saldo devedor corrigido é para quando tratar de um sistema pós-fixado. O saldo corrigido é a 

multiplicação do saldo devedor com os índices dos respectivos períodos. 

Exemplo 1: Suponha que você esteja interessado na compra de um veículo de R$38.500,00 e 

um vendedor oferece-lhe a seguinte opção: R$10.000,00 de entrada e o restante financiado em 
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4 parcelas mensais (a primeira em 30 dias). Admitindo-se um financiamento pré-fixado a uma 

taxa de 86,40% ao ano. 

Em Valor Presente insira 38500 e em Valor Presente Negociado insira 28500, que é o valor 

do veículo R$38.500,00 – R$10.000,00 (o valor da entrada). Em taxa insira 86,4 e em prazo 

insira 4. Clique em Calcular Equivalência de Taxa e depois em Calcular. Veja as figuras 

38 e 39. 

 

Figura 38  – Valores - Sistema Francês 

 

 

Figura 39  – Valor Presente Negociado - Sistema Francês 

Resultado: Veja figura 40. 
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Figura 40  – Resultado do Sistema Francês 

Se você acordasse que ao invés de pagar o valor devido das prestações, pagaria 60% deste 

valor e no final pagaria o valor correspondente à última prestação mais o resíduo, de quanto 

seria este último pagamento? 

Selecione Com resíduo e em Valor do Pagamento coloque 60% de 8099,04 que é igual a 

4859,42. Veja o resultado na figura 41. 

 

Figura 41  – Resultado do Sistema Francês com Resíduo 
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O último pagamento seria de R$14.031,79. Para achar o resíduo é só achar o PMT que é 

8.099,04 – 4.859,42 = 3.239,62. Agora iremos em Cálculos Financeiros do programa 

inserimos os valores n = 4 meses; i = 86,4% ao ano e PMT = 3.239,62 e pedimos para calcular 

o valor futuro em juros compostos. E acharemos esse valor de 14.031,81. Arredondar a taxa 

para 4 casas decimais.  

Exemplo 2: Admita que você comprou um veículo no valor de R$55.000,00 com uma entrada 

de R$10.000,00 mais 3 prestações mensais à uma taxa pós-fixada de 1,8% ao mês mais 

IGPM. Sabendo-se que os valores do IGPM foram, respectivamente, de 2,33%, 2,28, 1,53%. 

Monte a tabela para esse financiamento. 

Primeiro, insira os valores. Como mostra as figuras 42 e 43 abaixo: 

 

Figura 42  – SF – Pós-fixado (valores) 

 

 

Figura 43  – SF – Pós-fixado (VPN) 

Agora, insira os valores do IGPM na tabela de índices (ver figura 44). Para isso clique em 

Adicionar índices e preencha as linhas com os valores. Depois selecione Sim em Sistema 

Pós-Fixado e em seguida clique em Calcular. Veja o resultado na figura 45. 



 60

 

Figura 44  – Tabela de Índices 

 

 

Figura 45  – Resultado do Sistema Francês com Sistema Pós-Fixado 

A prestação no pós-fixado é calculado todo período, achando assim sempre um novo PMT. Se 

inserirmos em Cálculos Financeiros no valor presente 46048,5; i = 1,8% e n = 3, então, 

acharemos um PMT de 15905,37. O saldo devedor é o saldo devedor corrigido do período 

anterior menos a amortização. 

Exemplo 3: Suponha que você esteja interessado em comprar um imóvel no valor de 

R$750.000,00. O banco que financiará i imóvel apresenta as seguintes condições: 

financiamento de 80% do valor do bem, com prazo de 20 anos para pagar (pagamentos 

mensais) e taxa de juros de 14,00% ao ano. Considere uma intermediária no valor de 

R$1.000,00 no 20º período. Atenção! Aproxime, para duas casas decimais (na forma 



 61

percentual), as taxas que serão utilizadas nos cálculos. Monte a tabela para esse 

financiamento. Insira os dados e veja o resultado, como mostrado na figura 46. 

 

Figura 46  – Resultado do Sistema Francês com Intermediária 

Para achar a nova prestação seria: 

 

Vai em Cálculos Financeiros e coloque i = 14%; n = 240 meses; Valor Presente = 

599196,52 e ache o valor de PMT que será igual a 7105,59. 
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Suponha que você deixou de pagar dois meses seguidos (os períodos 8 e 9) por problemas 

pessoais ou financeiros. Monte a nova tabela para esse financiamento. Veja o resultado na 

figura 47. 

 

Figura 47  – Resultado do Sistema Francês com Pagamento Fora do Prazo 

Primeiro, clique em Adicionar Período (ver figura 48). O quadro de períodos irá preencher-se 

com os 240 meses. Para dizer que o período está com o pagamento fora do prazo é só colocar 

o mesmo número do período. Nesse caso coloque o número 8 no período 8 e o número 9 no 

período 9, nos outros períodos deixa com zero. 
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Figura 48  – Quadro de adicionar períodos (Sistema Francês) 

Ao clicar em Remover período, todos os períodos serão eliminados. 

Para achar o valor da prestação do 10º período é só levar as prestações que não foram pagas 

para até o 10º período. 

 

5.4 Sistema Price 

O sistema price é igual ao sistema francês, o que muda é somente o cálculo da taxa de 

desconto. Onde usamos a taxa proporcional e não a taxa equivalente. 

Exemplo: Admita que você esteja interessado na compra de um veículo no valor de 

R$35.000,00. Um vendedor lhe propõe uma entrada no valor de R$8.000,00 mais 12 

prestações mensais à taxa pré-fixada de 10,87% ao trimestre. Monte a tabela para esse 

financiamento. 

Primeiro, vamos inserir os dados: 
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• Valor Presente = 35000 

• Taxa = 10,87 / Trimestral 

• Prazo = 12 / Mensal 

• Valor Presente Negociado = 27000 

Clique em Calcular Equivalência de Taxa, selecione Sistema Price e depois clique em 

Calcular. Veja o resultado na figura 49. 

 

Figura 49  – Resultado do Sistema Price 

 

5.5 Sistema Alemão 

No sistema alemão os juros são pagos antecipadamente e as prestações são iguais, exceto a 

primeira em que paga somente os juros. 



 65

Exemplo: Suponha que você esteja interessado em comprar um imóvel no valor de 

R$680.000,00. O banco que financiará o imóvel apresenta as seguintes condições: 

financiamento de 75% do valor do bem, com 240 pagamentos mensais e taxa de juros de 

15,70% ao ano. Atenção! Aproxime, para quatro casas decimais na forma unitária, as taxas 

que serão utilizados nos cálculos. Insira os dados corretamente e veja o resultado na figura 50. 

 

Figura 50  - Resultado do Sistema Alemão 

A fórmula da prestação: 

 

As fórmulas de amortização: 
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A fórmula dos juros: 

 

5.6 Sistema de Amortização Misto 

No sistema de amortização misto as prestações são as médias aritméticas das prestações do 

sistema de amortização constante com o sistema francês. Os juros é a multiplicação do saldo 

devedor com a taxa de desconto e a amortização é a subtração das prestações com os juros. 

Exemplo: Admita que você esteja interessado na compra de um veículo no valor de 

R$35.000,00. Um vendedor lhe propõe uma entrada de R$8.000,00 mais 12 prestações 

mensais a uma taxa pré-fixada de 42,00% ao ano. Atenção! Utilize quatro casas decimais para 

taxas na forma unitária. Monte a tabela para esse financiamento. Veja o resultado na figura 

51. 
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Figura 51  - Resultado do Sistema de Amortização Constante (SAM) 

Veja que se tirarmos a média das prestações, a primeira ficaria assim: 

 

5.7 Sistema de Pagamentos Variáveis 

No sistema de pagamentos variáveis paga-se de acordo com a condição da pessoa ou de 

acordo como os pagamentos foram combinados antes. O juros são pagos ao final de cada 

período e são a multiplicação da taxa de desconto com o saldo devedor do período anterior e a 

prestação é a soma dos juros com a amortização. 

Exemplo: Admita que você esteja interessado na compra de um veículo no valor de 

R$55.000,00. O vendedor lhe propõe uma entrada no valor de R$5.400,00, com uma taxa de 

juros de 20% ao ano e em 18 prestações mensais. Considere que as amortizações negociados 

entre você e o vendedor foram os valores que estão na figura de resultado abaixo. 
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Figura 52  – Resultado Sistema de Pagamentos Variáveis 

Primeiro, clique em Adicionar Amortização. E depois adicione os valores de acordo com a 

figura 52. 



 69

 

6 Conclusão. 

Esta monografia apresenta um novo software para estudantes, profissionais e empresários que 

queiram aprender ou fazer uso da Matemática Financeira. O software vem com as fórmulas de 

Matemática Financeira para auxiliar o usuário em seus cálculos e facilitar a aprendizagem. 

Auxiliarão professores de ensino a distância na resolução de problemas e os empresários na 

tomada de decisão. 

Os benefícios do sistema são: não precisa decorar nenhuma fórmula; dá para imprimir os 

resultados da tela; dá para salvar a entrada e saída de uma conta bancária; pode calcular com 

rapidez e exatidão: Valor Presente; Juros; Taxa de Juros; Prazo; Valor Futuro; Valor do 

Pagamento Periódico; Valor Presente Líquido; Taxa Real; Taxa de Inflação; Taxa Aparente; 

Taxa Acumulada; Descontos de Títulos; Sistema de Amortização Constante; Sistema 

Americano; Sistema Francês; Sistema Price; Sistema Alemão; Sistema de Amortização Misto; 

Sistema de Pagamentos Variáveis; Taxa Interna de Retorno; Equivalência de Taxas pelos 

Juros Simples e pelos Juros Compostos; Juros Exatos; Juros Comerciais; Juros Bancários. 

A interface do programa é de fácil compreensão e manuseio, para o usuário que não tem 

muita intimidade com o computador poder usufruir do programa o máximo possível. 
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