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UNIP  
PRIMEIRO SEMESTRE 2021

MATEMÁTICA FINANCEIRA

INTRODUÇÃO

Prof. Alexandre Wander

Matemática Financeira

O estudo do valor do dinheiro ao longo do tempo. 

Objetivo básico é o de efetuar análise e comparações  dos vários 
fluxos de entrada e saída de dinheiro do caixa, em diferentes 
momentos.

Importância da disciplina: Estuda o comportamento do dinheiro 
em suas aplicações e origens, visando reduzir custos e 
potencializar resultados.

1

2



10/02/2021

UNIP 2021  - Matemática Financeira

Prof. Alexandre Wander 2

Importância da disciplina

• Fundamental na análise dos empréstimos para Capital de Giro;

• Em Finanças Corporativas (ex. Definição do WACC)

• Utilização prática na análise de viabilidade econômica e financeira de projetos de 
investimentos;

• Importante ferramental na disciplina de Avaliação de Empresas;

• Avaliação financeira das estratégias comerciais de compra e venda;

• Avaliação dos fluxos de caixa;

• Sistema de amortização de Empréstimos e Financiamentos.

Conteúdo Programático

Introdução à Matemática Financeira

Conceitos básicos de finanças: noção do valor do dinheiro no tempo e serviço do capital

Revisão de frações, porcentagem, potenciação, exponenciais

Conceitos de capital, juro, taxas de juros, prazos de capitalização e montantes.

2 – Capitalização Simples

2.1. Conceito de Juros simples, aplicações práticas e cálculos utilizando-se prazos exatos e comerciais.

2.2. Cálculos de principal, montante, taxa de juros, prazos de capitalização

2.3. Desconto comercial e racional, incluindo o uso de taxas de administração.

3 – Capitalização Composta

3.1. Conceitos de juros compostos, aplicações práticas e cálculos utilizando-se prazos exatos e comerciais.

3.2. Cálculos de principal, montante, taxa de juros, prazos de capitalização

3.3. Aplicações práticas e cálculos utilizando taxas equivalentes, efetivas, nominais e proporcionais.

3.4. Equivalência composta de capitais
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Conteúdo Programático

4 – Rendas

4.1. Conceitos de séries de pagamentos

4.2. Série de pagamentos constantes ou variáveis

4.3. Série de pagamentos em capitalização, financiamento, rendas diferidas e perpétuas.

4.4. Carências

4.5. Comparações entre valor presente e taxa de retorno

5 – Empréstimos

5.1. Conceitos de sistemas de amortização

5.2. Aplicações práticas dos sistemas de amortização

5.2.1 Sistema SAC

5.2.2 Sistema Francês (Price)

Conceitos básicos em matemática

(10 = 2.5)    (10 = a.5)    (a.5 = 10)  (a = 10 / 5)   portanto (a = 2)
Onde vamos utilizar? Quanto temos o M e desejamos o C; M = C (1+ i)n C = M / (1+i)n

Porcentagem: É uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar a proporção entre dois valores: 100% 
= 100
2% de 100 = 2 (estou selecionando 2 dentro de 100) ou 0,02
10% de 100 = 10 (estou selecionando 10 dentro de 100) em 10 seleções de 10 complemento minha seleção total.
Onde vamos utilizar?: nas taxas de juros (i) = 5%, 10% etc.

Exponenciação: Indica a multiplicação da base (a) por ela mesma, quantas vezes indicar o expoente n em  an

32 = 3.3 = 9
33 = 3.3.3 = 27
34 = 3.3.3.3.3 = 81
Onde vamos utilizar?: Em juros compostos: M = C. (1+i)n se n = 3. teremos (1+i). (1+i).(1+i)

Radiação: é uma operação matemática, sendo a raiz uma forma de se representar a potenciação com expoente 
fracionário. É o caminho inverso da exponenciação
9(1/2) = 3
27(1/3) = 3
81(1/4) = 3
Onde vamos utilizar?: Nas conversões de taxas entre período: (1+i) 1/12 -1 na conversão da taxa anual em mensal; pois 
o inverso seria: (1+i)12 -1 (exponenciação)
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Capital (PV) : Qualquer valor expressão em moeda e disponível em determinada época;

Montante (FV): Valor do capital acrescido dos juros do período;

Juros (J) : É a remuneração do capital emprestado, podendo ser entendido, de forma simplificada, como 
sendo o aluguel pelo uso do dinheiro, ou o “custo” do dinheiro.

Taxa de juros (i) : É o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a remuneração do fator capital utilizado 
durante um período de tempo.  A taxa está sempre relacionada com uma unidade de tempo (dia, mês, 
trimestre, semestre, ano, etc.).

Taxas proporcionais ou equivalentes: Produzem o mesmo resultado em tempos diferentes de aplicação.

Tempo (n): prazo de recuperação do capital

Risco: ou incerteza acerca do futuro, também causa o declínio no valor do dinheiro no decorrer do tempo.

Capitalização: Mecanismo da acumulação dos juros em relação ao capital inicialmente empregado.

Conceitos – Fazendo um Tour

Juros Simples: taxa de juros incide somente sobre o capital inicialmente aplicado.

Juros Compostos: taxa de juros incide sobre o capital mais os juros acumulados dos períodos anteriores

Fluxo de caixa: Um fluxo de caixa representa uma série de pagamentos ou de recebimentos que se estima
ocorrer em determinado intervalo de tempo

Inflação: Refere-se ao aumento geral dos preços na economia, quando os preços aumentam e o poder
aquisitivo diminui.

Taxa real: O objetivo do calculo da taxa real é o de expurgar a indexação (px. Inflação) da taxa total dos juros
(nominal), de maneira a expressar o juro real.

Taxa nominal: é aquela adotada normalmente nas operações correntes de mercado, incluindo os efeitos
inflacionários previstos para o prazo da operação.

Amortização: Refere-se exclusivamente ao pagamento do principal (capital emprestado), o qual é efetuado,
geralmente, mediante parcelas periódicas (mensais, trimestrais, etc.)

Conceitos – Fazendo um Tour
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Price: O sistema de amortização Francês (PRICE) ou Prestação constante (SPC), amplamente adotado no mercado
financeiro do Brasil, estipula que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas.

SAC: Sistema de amortização constante (SAC), como o próprio nome indica, tem como característica básica serem
as amortizações do principal sempre iguais ( ou constante) em todo o prazo da operação.

Coeficiente de financiamento: Pode ser entendido como um fator financeiro constante que, ao multiplicar-se pelo
valor presente de um financiamento, apura o valor das prestações.

Equivalência Financeira: Dois ou mais capitais representativos de uma certa data dizem-se equivalentes quando, a
uma certa taxa de juros, produzem, resultados iguais numa data comum.

Carência: Muitas operações de empréstimos e financiamentos preveem um diferimento na data convencional do
início dos pagamentos.

Taxa de desvalorização da moeda: Enquanto a inflação representa um elevação nos níveis dos preços, a taxa de
desvalorização da moeda (TDM) mede a queda no poder de compra da moeda causada por estes aumentos de
preços.

Conceitos – Fazendo um Tour

Ferramentas

MATEMÁTICA

TABELAS

FÓRMULAS 

HP - 12 C

MS- EXCEL
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Exemplo da utilização das Fórmulas

1) Determinar o valor das prestações constantes de um fluxo de caixa de 10 pagamentos semestrais de um 

financiamento no valor de R$ 100.000,00, sendo a taxa de juros igual a 30% a.a.

PV

1 - (1 + i) -n

i

PMT =

1 - ( 1,01402)-10

14,02%

=       0,7306709257 
0,1402

FPV = 5,21254653          

PMT = 19.184,48             

FPV

FPV

=

Dados  
C (PV) 100.000,00           
N (semestre) 10
i (a.a) 30,00%
 i (as) 0,140175425 14,02%

Fórmula do 
Fator de valor 

presente 
(FPV)

Nossas 
Parcelas

Constantes

Iguais e periódicas do 
famoso 

Sistema PRICE

Capital Inicial

Também pode ser 
utilizado nas 

projeções de fluxo 
de caixa nos 
projetos de 

investimentos

Exemplo de Fórmulas

Comprovando os cálculos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRESTAÇÃO 19.184,48   19.184,48    19.184,48  19.184,48 19.184,48 19.184,48  19.184,48  19.184,48 19.184,48 19.184,48  
JUROS 2.358,58     4.427,19      6.241,48    7.832,72   9.228,33   10.452,35  11.525,90  12.467,46 13.293,26 14.017,54  

Taxa de juros 1,140175 1,300000 1,482228 1,690000 1,926896 2,197000 2,504965 2,856100 3,256455 3,712930
PV 100.000,00    16.825,90   14.757,29    12.943,00  11.351,76 9.956,16   8.732,13    7.658,58    6.717,02   5.891,22   5.166,94    

JUROS 14.017,54   13.293,26    12.467,46  11.525,90 10.452,35 9.228,33    7.832,72    6.241,48   4.427,19   2.358,58    
SALDO DEVEDOR SDO DEV 94.833,06   88.941,85    82.224,83  74.566,24 65.834,12 55.877,96  44.526,20  31.583,20 16.825,90 -             

Onde:

• Prestação = PMT (valor das parcelas do financiamento)

• 1 até 10: Tempo do financiamento

• A taxa de juros é a taxa acumulada do período

• Saldo devedor é o Capital atualizado a taxa de juros (-) as parcelas de pagamento

• Juros é o Saldo devedor multiplicado pela taxa de juros

PV

1 - (1 + i) -n

i

PMT =

Mais fácil utilizar a 
fórmula ao invés de 

desenvolver tudo 
isto no Excel, você 

não acha?
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Solução na HP-12C:

Teclas Visor Significado

f FIN f REG 0,00 Limpa registradores

100.000,00 PV 100.000,00 Empréstimo concedido à empresa

10 n 10,00 Quantidade de pagamentos

i 14,0175425 taxa

PMT                                  RUNING =  19.184,48

Agora ficou 
fácil

PMT – no excel

Mais fácil ainda..... Porém, para utilizarmos com convicção 
precisamos dominar o conceito matemático na utilização das fórmulas
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