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RESUMO 
 

SOUZA, Maria Angélica Barbosa de. Matemática Financeira e Mercado Financeiro 
Contextualizados Para Construção de uma Cultura e Educação Financeira Analítica e 
Crítica. 2018. 83 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação 
Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 
 

 
 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do estudo da matemática financeira 
inserida no contexto do mercado financeiro para que se possa ter uma cultura e uma educação 
financeira imbuídas na vida dos brasileiros, para que estes possam fazer escolhas e tomar 
decisões nas áreas econômicas e financeiras de suas vidas de modo analítico, crítico e 
consciente. Esta é uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico que realiza um breve 
histórico da situação econômica e financeira do país e mostra a evolução do ensino da 
matemática financeira no Brasil a partir da década de 1990. Ela perpassa por alguns tópicos 
da matemática financeira que são estudados no ensino médio e apresenta um pouco da 
linguagem e dos termos empregados pelo mercado financeiro. Ela desenvolve atividades que 
buscam conduzir a conscientização do uso dos recursos financeiros, para que possam dar 
esclarecimentos aos indivíduos sobre assuntos como empréstimos, financiamentos, dívidas, 
economia, poupança e investimento ao longo de suas vidas. Este trabalho procura ajudar em 
construir uma cultura e uma educação financeira mais eficaz e pragmática na vida dos 
cidadãos brasileiros. 
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ABSTRACT 
 

SOUZA,. Maria Angélica Barbosa de. Matemática Financeira e Mercado Financeiro 
Contextualizados Para Construção de uma Cultura e Educação Financeira Analítica e 
Crítica. 2018. 83 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em Educação 
Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 
 
 

This paper aims to show the importance of the study of financial mathematics inserted in the 
context of the financial market so that it can have a culture and financial education imbued in 
the life of the Brazilians, so that they can make choices and make decisions in the economic 
and financial areas of their lives analytically, critically and consciously. This is a qualitative 
bibliographical research that gives a brief history of the economic and financial situation of 
the country and shows the evolution of the teaching of financial mathematics in Brazil from 
the 1990s. It pervades some topics of financial mathematics that are studied in the High 
School and presents some of the language and terms used by the financial market. It develops 
activities that seek to raise awareness of the use of financial resources, so that they can 
enlighten individuals on issues such as loans, financing, debt, savings, savings and investment 
throughout their lives. This work seeks to help build a culture and financial education more 
effective and pragmatic in the lives of Brazilian citizens. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino da matemática ainda é um grande entrave na vida escolar de muitos 

estudantes. A maioria dos alunos não consegue perceber que esta é uma ciência viva, que está 

em constante processo de evolução ao longo dos anos e presente diariamente em suas vidas.  

Em grande parte das escolas brasileiras, a matemática é tratada como uma matéria 

isolada, onde seus conteúdos estão separados do contexto social dos discentes, bem como das 

demais disciplinas por eles estudadas. E muitas vezes, é ensinada de forma mecanizada, onde 

os alunos simplesmente buscam decorar os conteúdos, a fim de obterem bons resultados nas 

avaliações e, em contrapartida, permanecem sem entender e compreender muitos significados 

dos conteúdos transmitidos. 

Como consequência de tudo isto, há um enorme contingente de alunos que terminam o 

ciclo da educação básica, sem possuírem algumas proficiências fundamentais, necessárias e 

mínimas esperadas no ensino da matemática. Este quadro pode ser bem observado nos 

exames que avaliam a qualidade da educação em grande escala, como a Prova Brasil e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Este problema está presente em várias áreas desta ciência, como por exemplo, a 

matemática financeira que boa parte dos alunos ao concluírem a educação básica, não possui 

o pleno domínio e aplicação da maioria dos seus conceitos, embora a utilizem com bastante 

frequência. 

Segundo o Relatório de Pesquisa Internacional das Competências da Alfabetização 

Financeira de Adultos de 2016, o Brasil é um dos países que apresenta um baixo desempenho 

relacionado à educação financeira. Neste documento consta que foram avaliados um total de 

30 países, no qual o país ficou com a 27ª posição (OCDE, 2016). Embora o governo tenha 

adotado diversas medidas sugeridas pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) para tentar melhorar a aprendizagem nesta área, como a inclusão de 

tópicos de educação financeira ao longo de todo ensino Fundamental e Médio. 

Um dos maiores problemas percebidos no relatório em questão, é a falta do domínio 

de assuntos da matemática financeira; saber como e onde usar os juros simples, os compostos 

e a combinação de ambos. Isto pode ocasionar inúmeros empecilhos relacionados às atitudes e 

aos comportamentos financeiros. Como um indivíduo é capaz de avaliar uma compra ou um 

empréstimo, sem o conhecimento necessário e suficiente para fazer uma escolha baseada em 

uma análise crítica para uma tomada de decisão? 
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O estudo da matemática financeira de forma contextualizada na escola básica, no qual 

os conteúdos sejam integrados a uma abordagem analítica e crítica, pode orientá-los para 

escolhas e tomada de decisões seguras e conscientes e principalmente na construção de 

conhecimentos sólidos desta área em suas vidas. 

A escola desempenha um papel fundamental na vida e na formação das pessoas. 

Conforme o artigo (art.) 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), uma 

das finalidades da educação básica é o desenvolvimento do educando como pessoa, 

assegurando-lhe uma formação necessária para o exercício da cidadania. (BRASIL, 1996). A 

capacidade de analisar, de escolher e de decidir de um modo consciente ao longo da vida 

obedece a esta finalidade. 

 

1.1 Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo principal conduzir o estudo de alguns tópicos da 

matemática financeira do ensino Médio para a aprendizagem e a construção de conhecimentos 

nesta área; para que os discentes saibam distingui-los e utilizá-los plenamente nas situações 

que envolvam análise e escolhas a serem realizadas. Visa realizar um trabalho contextualizado 

com as situações que são encontradas nos bancos, nas lojas de varejo e no mercado financeiro 

em geral. 

 O ensino Médio é a etapa final da educação básica, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitos estudantes não prosseguem seus estudos 

após a conclusão da mesma. Uma de suas finalidades, conforme o art. 35 da LDB, é garantir o 

aprimoramento do educando como pessoa humana que inclui a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. (BRASIL, 1996). 

O presente trabalho visa perpassar de modo analítico alguns tópicos da matemática 

financeira abordados no 3° ano do ensino Médio que são aplicados para o letramento da 

educação financeira como: 

 Inserir a realidade econômica brasileira e alguns termos da linguagem do 

mercado financeiro; 

 Trabalhar e aplicar os conceitos de porcentagem, de juros simples e de juros 

compostos e utilizar o estudo de sequências nestes regimes de capitalização 

empregados;  
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 Trabalhar, aplicar e analisar a equivalência de capitais, as séries uniformes de 

pagamento, bem como os Sistemas de  Amortização de Pagamentos Variáveis, 

Sistema de Amortização Constante (SAC) e Sistema Francês de Amortização 

(Tabela Price) que são os mais utilizados no mercado financeiro brasileiro. 

 

1.2 Justificativas  

Atualmente, o Brasil atravessa uma grave crise econômica. Conforme os dados anuais 

do IBGE sobre o Produto Interno Bruto (PIB), esta pode ser considerada a mais severa de 

todas que o país já passou até o momento. 

Segundo o IBGE em 2015 e 2016, o PIB teve um crescimento negativo 

respectivamente de -3,8% e -3,6% que causou uma forte retração na economia nacional. Em 

2017, O PIB cresceu 0,3%, mas isso não foi o suficiente para estancar as consequências 

geradas pela estagnação econômica como o desemprego, a redução dos salários, a perda do 

poder aquisitivo, as taxas de juros de mercado elevadas e o grande endividamento das 

famílias.   

A taxa SELIC, cuja sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, pode 

ser entendida como a taxa de juros médios paga pelos bancos em transações de empréstimo 

interbancários, seu percentual é estimado pela inflação anual vigente e atualmente, está 

aproximadamente em 2,12 % a.a., conforme anúncio do Banco Central do Brasil (BACEN). É 

essa taxa de juros que os bancos utilizam entre si nas transações de empréstimos. 

Neste contexto, existem inúmeros artifícios que muitas instituições financeiras 

utilizam para atrair clientes incautos que necessitam de seus produtos. Elas favorecem-se da 

falta de conhecimentos básicos de matemática financeira contextualizada, crítica e alinhada 

com o mercado financeiro que muitas pessoas não possuem, cobrando taxas de juros bastante 

elevadas, muito acima da SELIC, visando a obtenção de lucros elevados. 

O estudo, aquisição e a construção de conhecimentos relacionados à matemática 

financeira constitui um conjunto de ferramentas necessárias para serem utilizadas para o resto 

da vida dos discentes, sendo capazes de compreender a lógica e o funcionamento dos produtos 

que este mercado financeiro oferece. É imprescindível que eles tenham domínio dos recursos 

necessários e saibam como utilizá-los na tomada de decisões desta área. 

A atual sociedade ocidental impõe um modelo de vida que prega um consumismo 

exagerado e sem limites. Os cidadãos não podem deixar-se seduzir por este padrão outorgado. 

Eles devem consumir de modo consciente, conforme seu contexto econômico e social, 
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limitando-o à sua renda e as suas necessidades reais. É preciso modificar o pensamento 

corrente dos cidadãos em relação à educação financeira, para que especificamente o Brasil 

possa alcançar algumas das recomendações da OCDE (2012, p.3, tradução nossa) sobre esse 

tema que diz: 
Devemos ajudar as escolas a treinar e a incentivar professores e pais para 
fornecer educação financeira para crianças e jovens, a fim de preparar a 
próxima geração com melhores conhecimentos e habilidades para realizar 
escolhas eficazes e responsáveis, bem como decisões na complexa realidade 
do século XXI. 

 

Assim, haverá uma preparação de futuros cidadãos com conhecimentos práticos e 

concretos desse tema que saibam como utilizá-los ao longo de suas vidas de modo seguro e 

coerente. 

 

1.3 Pressupostos Metodológicos 

Este trabalho utiliza a metodologia de pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica para o 

seu desenvolvimento, onde foram estudados e analisados livros, dissertações de mestrado, 

artigos de revistas, de congressos e de simpósios e de sites da internet. Segundo Gil (2002), 

este tipo de pesquisa é desenvolvida exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, baseada 

em material já elaborado. 

A partir dessas fontes bibliográficas, a pesquisa disserta sobre tópicos da matemática 

financeira para aquisição e construção de conhecimentos que serão utilizados ao longo da vida 

em uma educação financeira crítica e consciente. E propõe atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos. 

 

1.4 Organização da Pesquisa 

Este trabalho de conclusão de curso está organizado da seguinte maneira. O capítulo 1 

apresenta as justificativas sobre o tema escolhido, seus objetivos e metodologias utilizadas e 

aplicadas. O capítulo 2 mostra a fundamentação teórica do trabalho através do 

desenvolvimento de cada tópico. O capítulo 3 apresenta a execução da pesquisa do tema 

proposto que será desenvolvido pela aluna, através de atividades. No capítulo 4, por fim, as 

conclusões e sugestões obtidas ao longo deste trabalho.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Este tópico trata de toda fundamentação teórica que reforça e fornece o embasamento 

das ideias aqui descritas a serem desenvolvidas ao longo desta pesquisa. Os assuntos 

abordados da matemática e da educação financeira possuem a argumentação de autores que já 

efetuaram pesquisas anteriores nesta área, bem como o respaldo da legislação vigente. 

 

2.1 Um Breve Histórico Sobre a Situação Econômica e Financeira do Brasil 

Ao longo do século passado, o Brasil atravessou por vários períodos de inflação 

elevada em sua economia que gerou desvalorização constante da moeda nacional vigente, 

perda do poder aquisitivo da população, altas taxas de juros e fragilidade do sistema bancário 

e financeiro. 

Nas décadas de 1980 e 1990, a inflação saiu totalmente do controle do governo, a 

chamada hiperinflação, que alcançou respectivamente os índices de 233,5% ao ano (a.a.) e 

499,2% a.a, segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Neste 

período, foram implantados vários planos econômicos que tinham como objetivos o combate 

e controle da inflação que não tiveram sucesso. Somente em 1994, quando o Plano Real foi 

lançado que se alcançou esse êxito. O que trouxe a solidez da moeda, o Real, e 

consequentemente a estabilidade econômico-financeira tão desejada. 

Por causa desses períodos de inflação elevada atravessados, criou-se o hábito de não 

poupar e/ou investir, pois geralmente as famílias não tinham excedentes de recursos para isso 

no orçamento doméstico. E, também, porque grande parte da população só conhecia a 

caderneta de poupança como uma forma de investimento que não lhes dava um rendimento 

efetivo acima da inflação. Esse é um dos motivos que coloca o Brasil como um dos países 

com as mais baixas taxas de poupança do mundo atualmente, segundo dados do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

O advento do Plano Real trouxe diversas benesses e mazelas para os brasileiros. Com 

a moeda estável, houve uma melhora no poder aquisitivo e na qualidade de vida de grande 

parte da população. O aquecimento da economia, o aumento da geração de empregos, a oferta 

crescente de bens de consumo e ampla facilidade de obtenção de crédito conduzem à uma 

combinação de consumo exagerado e gastos elevados.  

Em 1996, emergem problemas de ordem econômico-financeiros e sociais, tais como 

um alto comprometimento da renda familiar, incapacidade financeira para arcar com os 
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compromissos firmados, elevada quantidade de cheques pré-datados sem fundos e inserção do 

nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e no Serviço de Assessoria S.A. (SERASA). 

No início dos anos 2000, tem-se um processo de degradação e estagnação da economia 

brasileira, trazendo novamente o cenário de recessão acompanhada de todas suas mazelas. 

Ela recupera-se novamente na segunda metade de 2004, apresentando um forte 

crescimento econômico com um PIB de 5,8%. No período de 2005 a 2008, a economia do 

país se manteve em crescimento, mesmo apresentando percentuais de PIB mais modestos, 

segundo os dados do IBGE.   

Em 2008, ocorreu a grande crise econômico-financeira mundial que abalou fortemente 

a economia de várias nações e trouxe novamente cenário de recessão econômica em diversos 

países ao redor do mundo, de acordo com o FMI. 

O Brasil sentiu pouco os efeitos e as consequências desta crise. O governo adotou uma 

série de medidas econômicas e financeiras de isenção de impostos federais em alguns setores 

da economia. E ofereceu linhas de créditos financeiros através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica 

Federal (CEF) que visavam o aumento da produção industrial do país, impulsionar o consumo 

interno e consequentemente o crescimento econômico nacional. 

 No período de 2008 a 2010, já se sinalizava um elevado índice de inadimplência no 

mercado financeiro, causado principalmente pelo financiamento de automóveis populares, e 

uma grande retração na oferta de crédito nas instituições financeiras privadas no país. A crise 

mundial de 2008 mostrou que a combinação desses dois fatores é capaz de trazer danos 

gravíssimos à estabilidade econômica de qualquer país. 

A economia brasileira continuou em amplo desenvolvimento entre 2010 e 2014, 

gerando um bem-estar social para a população de modo geral, apesar de neste último ano já 

apresentava sinais que este crescimento não era sustentável por muito tempo. 

Neste período, o BACEN adota uma política de redução das taxas de juros que não era 

recomendada pelo FMI, pois não combatia o crescente aumento da inflação que estava muito 

próxima dos valores máximos estabelecidos pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). 

Esta política visava ampliar ainda mais a oferta de linhas de créditos para o 

financiamento de imóveis, automóveis e bens de consumo duráveis, tais como geladeira, 

fogão, máquina de lavar roupas, etc. Seu objetivo era manter um consumo elevado que gerava 

a vasta expansão do setor de serviços, impulsionando a crescente produção industrial e 

sustentando a economia em patamares desenvolvimento. 
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Em 2015, iniciou-se mais uma crise econômica no país que agregada a uma forte crise 

política instalada, levou a inflação a patamares de dois dígitos, fechando neste ano em 10,67% 

segundo dados do BACEN. 

Este cenário de instabilidade política aumentou ainda mais a crise econômica 

brasileira, no período de 2015 a 2016, fez as atividades econômicas do país encolheram em 

7,2% de acordo com dados do IBGE, gerando uma grande recessão e trazendo novamente 

várias mazelas bem conhecida pela população. 

Em 2017, o PIB brasileiro cresceu 0,3% segundo o IBGE, mas a crise econômico-

financeira permanece e apresenta sinais que se prolongará por um bom tempo. 

Analisando toda essa conjuntura, nota-se que não havia uma cultura e uma educação 

financeira fortemente enraizada na população. Bastava uma melhora da economia do país que 

iniciava um novo ciclo de consumo elevado, sem planejamento financeiro e 

consequentemente o endividamento. Tudo isso se deve, também, pela inércia do governo para 

implementação de políticas que assegurasse o letramento financeiro de jovens e adultos. 

Devido ao contexto que o país e o mundo atravessavam a partir de 2008, o governo 

inicia o processo de adoção de medidas que tinham como objetivos garantir a literacia 

financeira tanto nas escolas de educação básica quanto para a população adulta.  

 

2.2  A Evolução do Ensino da Matemática Financeira no Brasil 

A análise dos livros escolares é capaz mostrar parcialmente como esse tema é tratado 

nas escolas, onde os mesmos orientam o modelo de aula aplicada. Segundo Bolotari (2015), o 

ensino da matemática financeira no ensino Médio é visto como um mero resumo e reflexo dos 

livros didáticos disponíveis. 

Examinando dois livros publicados na segunda metade década de 1990, citados 

abaixo: 

 Matemática - Volume Único 

Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Mauro Degenszajn e Roberto Périgo 

6ª Edição – Editora Atual – Páginas 178 a 192 

 Curso de Matemática - Volume Único 

Edwaldo Bianchini e Herval Paccola 

5ª Edição – Editora Moderna – Páginas 221 a 238 

Observa-se que a maior preocupação desta área era que os alunos adquirissem 

conhecimentos de porcentagem, juros simples, juros compostos e descontos simples. Esses 
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assuntos são apresentados de modo bem formal, percebe-se um modelo de pedagogia 

tradicional aplicado, partindo da definição, apresentação das fórmulas e resolução de 

exercícios. Tudo isso torna a compreensão e a aprendizagem muito difícil para os discentes. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):  
De fato, não basta revermos a forma ou metodologia de ensino, se 
mantivermos o conhecimento matemático restrito à informação, com as 
definições e os exemplos, assim como a exercitação, ou seja, exercícios de 
aplicação ou fixação. Pois, se os conceitos são apresentados de forma 
fragmentada, mesmo que de forma completa e aprofundada, nada garante 
que o aluno estabeleça alguma significação para as ideias isoladas e 
desconectadas umas das outras. Acredita-se que o aluno sozinho seja capaz 
de construir as múltiplas relações entre os conceitos e formas de raciocínio 
envolvidas nos diversos conteúdos; no entanto, o fracasso escolar e as 
dificuldades dos alunos frente à Matemática mostram claramente que isso 
não é verdade. (BRASIL, 2000, p.43). 

 

Os PCNs enfatizam que a contextualização e interdisciplinaridade devem ser 

trabalhadas nos processos de ensino-aprendizagem, para a construção dos conhecimentos em 

qualquer área e alertam que: 
I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio 
de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de negação, de 
complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos; 
II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a 
capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais 
facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de 
conhecimento,  puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, para o 
estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de 
projetos de investigação e/ou de ação [...]. (BRASIL, 2000, p.103). 

 

Partindo para uma análise dos assuntos abordados na década de 2000, foram   

consultados os livros descritos a seguir: 

 Matemática Contexto e Aplicações - Volume Único 

Luiz Roberto Dante 

3ª Edição – Editora Ática – Páginas 196 a 208 

 Fundamentos de Matemática Elementar - Volume 11 

Gelson Iezzi, Samuel Hazzan e David Degenszajn 

Editora Atual – Páginas 12 a 76 

Nota-se neles uma mudança na abordagem dos assuntos citados anteriormente, 

buscando trabalhar os tópicos através de situações-problemas que visam aproximar-se do 

contexto econômico-social familiar dos discentes, a fim de formular o conceito do objeto 

estudado, para enfim partir para uma definição formal. Uma abordagem que está bem próxima 
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do sócio construtivismo que nas suas ideias de construção do conhecimento, partem do 

princípio que a aprendizagem efetua-se pela elaboração de conceitos pelo próprio aluno que 

quando ele é posto em situações de resoluções de problema (BRASIL, 2000). 

Percebe-se a contextualização de juros simples com a função afim e progressões 

aritméticas; juros compostos com função exponencial e progressões geométricas; e introduz o 

conceito de sequência uniforme de pagamentos como o valor atual de um conjunto de 

capitais. Sendo que este último tópico, uma das ferramentas da matemática financeira muito 

presente na vida familiar dos alunos, pois ele envolve operações de compras em longo prazo 

efetuadas em parcelas iguais. 

Embora eles apresentem avanços em conformidade com as Orientações Curriculares 

Para o Ensino Médio, eles pouco ou nem falam sobre assuntos como sistemas de amortização 

que é frequentemente utilizado pelo mercado financeiro em operações de crédito rotativo e no 

financiamento de bens de valores elevados como um automóvel ou um imóvel. 

Um dos grandes problemas percebidos na educação financeira é ser vista como um 

sinônimo de matemática financeira que simplesmente fornece subsídios necessários, mas não 

suficiente para sua literacia. Segundo a OCDE (2005, p.4), a educação financeira pode ser 

entendida como: 
O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira 
que com informação, formulação e orientação, possam desenvolver os 
valores e competências necessárias para se tornarem mais conscientes das 
oportunidades e riscos envolvidos e, então, poderem fazer escolhas 
informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o 
seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para a 
formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidas com o 
futuro. 

 

Desde 2002, a OCDE vem lançando uma série de recomendações sobre princípios e 

boas práticas para educação e conscientização financeira a serem implementadas nas escolas 

de educação básica e para a população adulta em vários países, incluindo o Brasil que   vinha 

adotando várias medidas capazes de efetuá-las e garantir seu êxito.  

 Em 2010, o governo publica o decreto nº 7397 que institui a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF), cuja principal finalidade é “[...] promover a educação finan-

ceira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do 

sistema financeiro nacional e a tomada de decisões consciente por parte dos consumidores.” 

(BRASIL, 2010, p.1). 
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Para definir planos, programas, ações e coordenar a execução da ENEF na educação 

básica e para população adulta foi criado o Comitê Nacional de Educação Financeira 

(CONEF). Ele é um órgão composto por membros-representantes do BACEN, da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que fazem parte do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Participam, também, os membros-representantes do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Justiça 

(MJ) e do Ministério da Fazenda (MF) ao qual o CONEF está diretamente ligado e por até 

seis representantes da sociedade civil. 

Em 2012, o CONEF lançou o I Plano Diretor da ENEF que procurou mostrar o   

cenário atual vigente e os desafios a serem superados pela educação financeiras em campos 

como:  planejamento familiar, economia, serviços financeiros, crédito e juros, investimentos, 

previdência social, seguros, capitalização e proteção/defesa do consumidor. Lançando as 

bases para a atuação dos planos de ação, através dos projetos pilotos que foram implantados 

nas escolas e do Programa de Educação Financeira de Adultos. 

A publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2016 pelo MEC 

contemplou o ensino da matemática financeira em todos os anos finais do ensino 

Fundamental e no ensino Médio no contexto da educação financeira, estabelecendo os objetos 

de conhecimentos e as habilidades a serem adquiridas pelos discentes ao longo da educação 

básica. 

 

2.3  Tópicos de Matemática Financeira no Ensino Médio 

 

2.3.1 Porcentagem ou Taxa Percentual 

A porcentagem pode ser entendida como uma fração cujo denominador é 100. Assim, 

tem-se uma razão entre um número real x qualquer e o número 100, onde se indica %. 

Segundo Barroso (2010), a expressão “por cento” é oriunda do latim per centum, que 

significa “divisão por 100”. A porcentagem é um conceito relativo, só é possível falar de 

“porcentagem de alguma coisa”. 

Os problemas que envolvem porcentagem também podem ser solucionados utilizando 

a Regra de Três.  
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                  Figura 1 -  Exemplos de Cálculo de Porcentagem 

            
                                 Fonte:  Barroso (2010, p.11). 

 

2.3.2 Juros 

As instituições financeiras, como os bancos, realizam diversas operações entre as 

quais os empréstimos e os investimentos. Onde os valores emprestados ou aplicados por um 

determinado período de tempo são acrescidos de uma remuneração que é denominada juros. 

A remuneração é estabelecida por uma taxa percentual obtida pela razão entre os juros e o 

capital, chamada taxa de juros referente ao período da operação. Assim, pode-se estabelecer: 

 Valor inicialmente emprestado ou valor inicialmente aplicado = Capital (C) 

 Remuneração = Juros (J) 

 Valor inicialmente emprestado ou valor inicialmente aplicado acrescidos de 

uma remuneração = Montante (M), onde  C + J = M 

 Taxa de juros = i, onde  i = J
C 

 Período da operação = n 

A taxa de juros traz consigo um dos conceitos fundamentais da matemática financeira 

que é a correção do valor do dinheiro ao   longo do tempo, ou seja, seu valor relativo no 

tempo. Também se entende que os juros são o valor do dinheiro no tempo. 

 

2.3.2.1 Juros simples 

Embora pouco seja utilizado nas operações financeiras, os juros simples incidem 

sempre sobre o valor inicial (C0) para cada período. Como i = J
C , segue que: 

   J = i × C   

Como M = C + J, tem-se que. M = C  +  i ×  C   

Considerando um período igual a k segue que: 

Após n = 1; M = C +  i ×  C  
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Após n = 2; M = C +  i × C  +  i ×  C =  C + 2 × ( i × C )  

Após n = 3;  
M = C +  i ×  C  +  i ×  C +  i ×  C =  C + 3 × ( i × C )  

⋮ 

Após n = k; M =  C +  i ×  C  +  i × C + ⋯+  i ×  C
 

 

M =  C + k × ( i ×  C )  

Daí, tem-se que o montante é dado para um período n por:   

M = C + (i ×  C ) ×  n  

Nota-se que o montante é obtido por uma PA de razão igual  (i × C ) cujo primeiro 

termo é C0. 

Alterando a ordem dos termos do cálculo do montante em  

M = C + (i ×  C ) ×  n  , segue que M = (i ×  C ) ×  n + C   onde observa-se a expressão 

analítica de uma função afim. Assim, o regime de juros simples está relacionado a esta 

função, tanto analiticamente quanto graficamente. 

Nas operações financeiras de juros simples destacam-se três tipos de taxas que 

normalmente são utilizadas: efetiva, proporcional e equivalente. 

Entende-se por taxa efetiva por aquela que já está referida ao próprio período de 

capitalização, ou seja, os juros são capitalizados uma única vez em cada período em que ela se 

refere. Como, por exemplo, 2% ao mês (a.m.) capitalizado mensalmente, onde os juros são 

incorporados uma única vez no mês. 

Duas taxas são proporcionais quando a razão entre elas é igual a razão entre seus 

respectivos períodos. 

 

          Figura 2 -  Exemplo de Taxa Proporcional 

 
                 Fonte:  A autora, 2018.  
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As taxas que são aplicadas ao mesmo capital, durante ao mesmo prazo que produzem 

o mesmo montante são ditas equivalentes. No regime de capitalização de juros simples, as 

taxas proporcionais também são taxas equivalentes.  

 

2.3.2.2 Juros Compostos 

É o mais utilizado pelo mercado financeiro, onde a remuneração obtida ao final de 

cada período do empréstimo ou aplicação é acrescida ao valor inicial. Logo, o juro é calculado 

sobre o resultado do montante anterior, ou seja, o chamado cálculo de “juros sobre juros”. 
Considerando que o valor inicial seja C0, o período de tempo igual a k, uma taxa de 

juros i. Como i =  J
C  segue que  J = i × C  . Tem-se para evolução do montante:   

            Após n = 1; M = C + J = C  +  i × C =  C  × (1 + i)   

Após n = 2; M =  M +   J =  M +  i ×  M =  M  × (1 + i) 

 M =   C  × (1 + i) × (1 + i)  =  C  × (1 + i)    
Após n=3; M =  M +  J =  M +  i ×  M =  M  × (1 + i) 

M =  C × (1 + i)  × (1 + i)  =  C  × (1 + i)  

                                                   ⋮ 

Após n = k ; M =  M +  J =  M +  i ×  M =  M  × (1 + i)  

M =  C × (1 + i)  × (1 + i) =  C  × (1 + i)   

Daí tem-se que o montante é dado para um período n por:  

M =  C  × (1 + i)  

Nota-se que o montante é obtido por uma PG de razão igual (1 + i)  cujo primeiro 

termo é C0. 

No cálculo do montante em  M =  C  × (1 + i)  observa-se a expressão analítica de 

uma função exponencial. Assim, o regime de juros compostos está relacionado a esta função, 

tanto analiticamente quanto graficamente. 

Analisando simultaneamente os gráficos de juros simples e compostos, verifica-se que 

neste último, a evolução do montante cresce mais rápido do que no primeiro. 
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Figura 3 -  Comparação Gráfica da Evolução do Montante 

       
                        Fonte:  Smole e Diniz (2010, p.24). 

 

No regime de juros compostos as taxas proporcionais, nominais, efetivas e 

equivalentes são comumente empregadas. 

Entende-se por taxa nominal aquela que se refere a um período distinto da 

capitalização empregada, onde os juros incidem mais de uma vez no período ao qual ela se 

refere.  A taxa 36% a.a. capitalizados mensalmente é um exemplo de taxa nominal. 

Neste regime, as taxas proporcionais não são equivalentes. Segundo Morgado, Wagner 

e Zani (2015), na Matemática Financeira há um (péssimo) hábito de anunciar taxas 

proporcionais como se fossem equivalentes. Em uma expressão onde 12% a.a. possui 

capitalização mensal significa que a taxa empregada não é de 12% anunciada, mas sim a taxa 

que lhe é proporcional. Assim, 12% a.a. com capitalização mensal significa na realidade a 

taxa de 1% a.m. 

Neste regime de capitalização, a taxa nominal ( i ) referida  ao período ( n ) pode ser 

convertida em uma taxa equivalente ( I ) através da equação: 1 + I = ( 1 +  i )n . 

 

2.3.3 Equivalência de Capitais 

Conforme visto anteriormente, o valor do dinheiro depende da época na qual está 

referenciada. R$ 100,00 hoje não tem o mesmo valor que possuía há cinco anos. 

O estudo de juros compostos permite encontrar o montante que pode ser visto como 

um valor futuro (FV) que é calculado a partir de um valor inicial que pode ser considerado 

com um valor atual (PV). A partir dessas premissas, a equação do cálculo do montante      

M =  C  × (1 + i)   pode ser reescrita como FV =  PV × (1 + i)   que estabelece uma 
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equivalência de capitais, onde a parcela ( 1 +  i ) é o seu fator de atualização ( fa  ) utilizado no 

período n. Assim para se obter : 

  O valor futuro, multiplica-se o valor atual por ( fa  )n 

 O valor atual, divide-se o valor futuro por ( fa  )n, ou seja: 
 PV = FV

(1 + i)  = FV ×  (1 + i)  

O conceito de equivalência de capitais é de suma importância na matemática 

financeira, pois através dele desenvolvem-se os assuntos como séries de pagamentos e 

diversos sistemas de amortizações que são pouco abordados nos livros didáticos de ensino 

Médio e frequentemente utilizados no cotidiano das pessoas. 

 

2.3.3.1 Séries ou Rendas 

As prestações, aluguéis e pagamentos são alguns exemplos de séries ou rendas, pois 

elas são referidas às épocas distintas. Quando essas parcelas são iguais entre si, têm-se as 

séries uniformes que podem ser postecipadas, antecipadas e diferidas, sendo as duas primeiras 

são as mais utilizadas no mercado financeiro. 

Nas séries postecipadas, os pagamentos são realizados ao final de cada período após a 

efetivação da compra ou contrato; já nas antecipadas, os pagamentos efetuam-se no início de 

cada período; e as séries diferidas, há um período de carência para o início dos pagamentos a 

serem realizados, é muito observada em promoções do tipo “compre hoje e comece a pagar 

daqui a x meses”. 

As parcelas de uma série uniforme postecipada de n pagamentos iguais são calculadas 

utilizando a equivalência de capitais pelo valor contratado (valor atual – PV). Considere que o 

valor de cada parcela igual a P como sendo o valor futuro (FV) da operação financeira, seja i a 

taxa de juros aplicada: 

PV = FV ×  (1 + i)   +  FV ×  (1 + i)    +  FV ×  (1 + i)   +   ⋯  + FV × (1 + i)    

Fazendo FV = P segue: 

PV = P ×  (1 + i)   +  P × (1 + i)   +  P ×  (1 + i)   +  ⋯  + P × (1 + i)    

Observa-se que a equação acima é a soma dos termos de uma PG de n termos, de 

razão igual a (1 + i)    , cujo  primeiro termo é P ×  (1 + i)   . Daí tem-se que: 

PV =  P × (1 + i)  ×
1 − (1 + i)
1 − (1 + i)  

PV =  P ×
1 − (1 + i)

i   (Eq. 1) 
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De modo análogo, encontrar-se o valor de uma série uniforme na época do último 

pagamento: 

Como FV =  PV × (1 + i)    e pela Eq.1 segue que: 

FV = P ×  
1 − (1 + i)

i × (1 + i)  

FV = P ×
(1 + i) −  1

i  

Para série uniforme antecipada com n pagamentos iguais, as parcelas são calculadas 

considerando o valor atual como sendo o valor contratado divido pelo fator de atualização     

fa = (1+i). Assim segue que: 

PV
(1 + i)  = P ×

 1 − (1 + i)
i  

  

2.3.3.2 Sistemas de Amortizações 

Entende-se por amortização, o processo financeiro no qual um débito/dívida é 

liquidado através de pagamentos em parcelas ou prestações. Cada parcela/prestação é 

composta por uma parte de juros e outra que amortiza ou extingue uma parte do débito/dívida 

originalmente contraído. Os juros cobrados são calculados sobre o valor do débito/dívida 

contraído ainda não pagos, ou seja, o saldo devedor. 

Independentemente do sistema contratado tem-se que: prestação = amortização + 

juros. 

Qualquer sistema de amortização, contratado em um período k, é composto por: 

 Prestação do período ( Pk ); 

 Amortização do período ( Ak ); 

 Juros do período ( Jk ); 

 Saldo devedor ( Dk ); 
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                     Figura 4 -  Exemplo de Sistema de Amortização 

 
                             Fonte:  Lima et al (2016, p.51-52). 

 

Os sistemas mais utilizados no mercado financeiro brasileiro são o Sistema de 

Amortização de Pagamentos Variáveis, SAC (Sistema de Amortização Constante) e Sistema 

Francês de Amortização (Tabela Price).  

No Sistema de Amortização de Pagamentos Variáveis, os valores pagos variam 

conforme as condições do devedor e do contrato firmado. O SAC caracteriza-se por possuir 

valores de amortizações iguais ao longo de toda a operação. A Tabela Price apresenta todas as 

prestações iguais durante todo o período contratado.  

 

2.4  A Linguagem e Alguns Termos do Mercado Financeiro 

Esta seção traz uma breve apresentação de alguns termos que são empregados na 

linguagem do mercado financeiro que são frequentemente encontrados nos livros didáticos 

específicos de Matemática Financeira, Economia e Administração. Mas também, os que 

aparecem bastante nas páginas de jornal, de revista, bem como nos telejornais e que fazem 

parte do cotidiano das pessoas de um modo direto ou indireto.   

O entendimento e a construção de conhecimento desses termos podem conduzir a uma 

educação financeira mais eficiente e pragmática na vida dos jovens e adultos deste país. 
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2.4.1 Inflação 

A inflação pode ser entendida como aumentos sucessivos dos produtos e serviços de 

modo contínuo. Ao longo do tempo, seu efeito é reduzir o poder de compra dos indivíduos. 

 

2.4.2 Impostos 

Os impostos são tributos cobrados pelo governo para garantir a atividade financeira do 

Estado. E nas operações financeiras de investimentos e de créditos destacam-se os dois 

impostos descritos abaixo. 

 

2.4.2.1 Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativos a Títulos ou  

            Valores Mobiliários (IOF) 

Este imposto é cobrado pelo governo federal, a União. Sua incidência é sobre 

operações de crédito, câmbio e seguros ou relativos a títulos ou valores mobiliários. É 

cobrado na maioria das operações financeiras e sua alíquota varia de acordo com o prazo de 

resgate do investimento. 

 

2.4.2.2 Imposto Sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) 

Este imposto é cobrado pela União. Sua incidência é sobre: 

 A renda, entendida como o produto do trabalho ou do capital; 

  De proventos de qualquer natureza, como por exemplo, o ganho de capital em 

operações financeiras de investimentos. 

 

2.4.3 Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

O IPCA é o índice oficial utilizado pelo governo para calcular a inflação do país. Ele é 

calculado pelo IBGE que na sua composição considera gastos como alimentação, transporte, 

moradia, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais. 

 

2.4.4 Taxa SELIC 

É a taxa de juros usada como referencial da economia do país, seu valor é determinado 

pelo COPOM. É o indicador da política monetária adotada pelo governo. 
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2.4.5 Taxa Referencial de Juros (TR) 

É uma taxa de juros que é muito utilizada para correção dos valores depositados na 

caderneta de poupança e do saldo devedor dos financiamentos no Sistema de Amortização 

Crescente (SACRE) utilizado pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

 

2.4.6 Risco 

O risco pode ser entendido como a probabilidade de ganhos ou perdas de um 

investimento que pode estar acima ou abaixo da média oferecida pelo mercado financeiro. 

 

2.4.7 Rentabilidade 

A rentabilidade pode ser entendida como o lucro líquido de um investimento expresso 

em porcentagem. 

 

2.4.8 Retorno de Investimento ou Taxa de Retorno 

A taxa de retorno pode ser entendida como o lucro líquido ou prejuízo líquido de um 

investimento expresso em porcentagem. 

 

2.4.9 Resgate 

É a retirada do dinheiro aplicado em um investimento no seu valor atual que pode ser 

maior ou menor do que foi inicialmente aplicado. Nele pode incidir IOF, IR e cobrança de 

encargos contratuais. 

 

2.4.10 Encargo 

São valores cobrados pelas instituições financeiras aos clientes quando estes contratam 

serviços ou operações de investimentos.  

 

2.4.11 Anuidade 

É o valor do encargo cobrado anualmente pelas administradoras de cartões de créditos 

aos seus clientes para que possam garantir a manutenção e o uso. 
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2.4.12 Custo Efetivo Contratual (CET) 

É a informação do custo total de uma operação de crédito expressa em porcentagem 

que inclui juros, impostos, tarifas contratuais e outros encargos que são cobrados do cliente. 

 

2.4.13 Taxa de Administração 

É a remuneração cobrada dos clientes pelas instituições financeiras em fundos de 

investimentos. 

 

2.4.14 Tarifa de Custódia 

É a remuneração cobrada das corretoras de valores pela BM&F BOVESPA (Bolsa de 

Mercados Futuros – Bolsa de Valores de São Paulo) em investimentos como ações e títulos 

público. Esta tarifa é repassada pelas corretoras aos seus clientes.  

 

2.4.15 Mora ou Juros de Mora 

É uma taxa de juros que é cobrada do cliente quando ele efetua um pagamento de um 

boleto bancário ou carnê em atraso. Sua cobrança é baseada no regime de juros simples. 

 

2.4.16 Multa 

É um valor fixo que é cobrado do cliente quando ele efetua um pagamento de um 

boleto bancário ou carnê em atraso. Normalmente  o cálculo da multa é um percentual sobre o 

valor total do boleto. 

 

2.4.17 Negativado 

É a inclusão do nome e do cadastro de pessoas físicas (CPF) ou do cadastro nacional 

de pessoas jurídicas (CNPJ) em banco de dados de consumidores inadimplentes. Na 

linguagem mais coloquial seria o termo conhecido como “sujar o nome”. 

Esta inclusão deve ser realizada de acordo com o que estabelece o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). 
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2.4.18  Mercado Financeiro 

É o ambiente onde ocorrem as operações financeiras mais diversas que são realizadas 

entre pessoas físicas e jurídicas intermediada por uma instituição financeira.  

 

2.4.19 Instituições Financeiras 

São os operadores do SFN que lidam diretamente com o público e intermedeiam as 

operações financeiras.   

 Conforme a área de atuação de suas atividades, elas são autorizadas e fiscalizadas 

pelo BACEN ou CVM ou SUSEP ou PREVIC.   

 

2.4.19.1 Bancos 

São instituições financeiras privadas ou públicas que captam depósitos à vista, 

realizam pagamentos, investimentos, operações de créditos, etc. 

Conforme seu segmento de atuação, eles são classificados em múltiplo, comercial, de 

câmbio, de investimento e de desenvolvimento. 

São autorizados e fiscalizados pelo BACEN. 

 

2.4.19.2 Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI) 

São instituições financeiras privadas ou públicas, conhecidas como financeiras, que 

realizam operações de crédito de empréstimos e de financiamentos.  

São autorizados e fiscalizados pelo BACEN. 

 

2.4.19.3 Corretora de Títulos e de Valores Mobiliários (CTVM) 

São instituições financeiras privadas ou públicas, conhecidas como corretoras, que 

operam na BM&F BOVESPA realizando   compra e venda de títulos e valores mobiliários 

para investidores. 

São autorizados e fiscalizados pelo BACEN e dependendo de suas atividades podem 

também serem fiscalizadas pela CVM. 

 

2.4.19.4 Bolsa de Valores 

De acordo com a resolução 2690 da CMN, as bolsas de valores: 
São sociedades anônimas ou associações civis, com o objetivo de manter 
local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e à realização entre 
eles de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em 
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mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado por seus 
membros e pela Comissão de Valores Mobiliários. Possuem autonomia 
financeira, patrimonial e administrativa. (BACEN, 2000, p. [1]). 

 

No Brasil, todas estas funções são atribuídas à BM&F BOVESPA que é a única bolsa 

de valores do país. 

 

2.4.20  Operações Financeiras 

As operações financeiras podem ser entendidas como negócios que uma pessoa física 

e/ou jurídica realiza com o intuito de gerar recursos financeiros, ou seja, gerar dinheiro.  

 

2.4.20.1 Operações de Investimentos 

Entende-se por investimentos quando um dinheiro economizado e/ou excedente é 

colocado em algum produto do mercado financeiro, a fim de  obter ganho ou lucro financeiro, 

ou seja, produzir um aumento desse dinheiro. 

Quando um dinheiro é investido, ele torna-se indisponível durante o prazo contratado 

da aplicação, para que possa capitalizar os juros do período em questão. Pode ocorrer a 

incidência de impostos e encargos contratuais. 

Todo investimento oferece algum risco ao investidor que pode ser baixo ou alto.  

É importante ter em mente que quanto maior é a rentabilidade do investimento, seu 

grau de risco aumenta.  

 

2.4.20.1.1 Caderneta de Poupança 

Também é designada de conta poupança ou conta de depósito de poupança. Visa 

estimular a economia nas classes com renda mais baixas, pois é isenta de tarifas para sua 

abertura e manutenção, bem como do pagamento de impostos. 

Sua capitalização é mensal. No caso do investidor ter a necessidade de resgatá-la antes 

de um mês, os juros não são pagos. 

Apesar das isenções citadas anteriormente, sua rentabilidade é muito baixa quando 

comparadas com outras modalidades de investimentos. 

Ela apresenta um grau de risco baixo, sendo seus créditos segurados pelo Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC). 
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2.4.20.1.2 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 

É um título privado de renda fixa, emitido por bancos. 

Entende-se por renda fixa quando as condições de rentabilidade são acertadas no 

momento da aplicação. A renda fixa pode ser entendida como um empréstimo que uma pessoa 

física e/ou jurídica fornece aos bancos, onde a rentabilidade é simplesmente os juros que o 

banco paga a essas pessoas. 

Neste investimento paga-se IOF e IR.  

Ele apresenta um grau de risco baixo, sendo seus créditos segurados pelo FGC. 

 

2.4.20.1.3 Letras  

 Letras de Câmbio 

É um título privado de renda fixa, emitido por financeiras que incide IR e IOF. 

Elas apresentam um grau de risco baixo, sendo seus créditos segurados pelo FGC. 

 

 Letras de Créditos do Agronegócio (LCA) 

      É um título privado de renda fixa, emitido por bancos com a finalidade de capitalizar  

      o financiamento do agronegócio.  É isenta IR, mas paga IOF. 

Elas apresentam um grau de risco baixo, sendo seus créditos segurados pelo FGC. 

 

 Letras de Crédito Imobiliárias (LCI) 

     É um título privado de renda fixa, emitido por bancos com a finalidade de capitalizar o  

      financiamento do mercado imobiliário.  É isenta de IR, mas paga IOF. 

      Elas apresentam um grau de risco baixo, sendo seus créditos segurados pelo FGC. 

 

2.4.20.1.4 Ações 

São unidades de títulos emitidos por empresas de Sociedade Anônimas (S.A), é um 

tipo de valores mobiliários, que são ofertados aos clientes na bolsa de valores. 

Seu rendimento é variável, onde uma aplicação pode oferecer excelentes ganhos ou 

perda de parte ou total do valor investido. 

Neste investimento paga-se IOF, tarifa de custódia e IR. Este último pode ser isento 

até um determinado limite, conforme a tabela da Receita Federal do Brasil (RFB).  

Elas apresentam um grau de risco alto, pois seus valores oscilam bastante no decorrer 

dos dias, meses e anos. São fortemente influenciadas por bolsas de valores de outros países e 

pela política nacional e mundial.  
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2.4.20.1.5 Fundo de Investimentos 

São cotas de investimentos, ofertadas pelos bancos. 

Podem ser compostos por títulos de renda fixa, variável ou a combinação de ambos. 

Conforme esta composição, eles oferecem menor ou maior rentabilidade e apresentam um 

grau de risco baixo ou alto. 

São cobrados IR sobre os rendimentos capitalizados nos fundos, IOF e uma taxa de 

administração. 

 

2.4.20.1.6 Títulos da Dívida Pública Federal 

São títulos públicos emitidos pelo governo federal que são colocados à disposição dos 

investidores no Sistema de Negociação de Títulos Públicos Federais em Mercado de Varejo, 

Tesouro Direto. 

Possui uma rentabilidade fixa, podendo ser pré ou pós-fixada. 

São cobrados IR sobre os rendimentos capitalizados nos fundos, IOF e tarifa de 

custódia. 

Eles apresentam um grau de risco baixo, mas não são segurados pelo FGC. 

 

2.4.20.2 Operações de Créditos 

As operações de créditos podem ser entendidas como uma dívida que o cliente adquire 

com a instituição financeira. 

Antes de efetuar esta operação, o cliente deve informar-se sobre o percentual da CET 

que incide sobre a mesma, a fim de obter os menores custos oferecidos pelo mercado 

financeiro.  

Convém ressaltar que quando o cliente não efetua o pagamento da dívida contraída, 

ele tem seu nome negativado.  

 

2.4.20.2.1 Empréstimos 

É um contrato firmado entre a pessoa física e/ou jurídica e a instituição financeira para 

o recebimento de um valor no presente. Este valor será devolvido à instituição no futuro, em 

um prazo determinado, com acréscimo dos juros, IOF e outros encargos contratuais. 

 

2.4.20.2.2 Financiamentos 

É um crédito obtido por pessoa física e/ou jurídica para a compra de um bem. Seu 

pagamento é realizado em parcelas. Nele incide juros, IOF e outros encargos contratuais. 
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2.4.20.2.3 Cheque Especial 

É uma operação de crédito pré-aprovada na conta corrente dos clientes pelos bancos. 

Ele fornece um valor adicional ao saldo da conta quanto este encontra-se zerado. A medida 

que o cliente o utiliza, seu saldo tem crescimento negativo. Nele incide juros, IOF e outros 

encargos contratuais. 

Conforme dados do BACEN, as taxas de juros cobradas no cheque especial são 

bastante elevadas, em média 324,7% a.a.  

 

2.4.20.2.4 Cartão de Crédito 

É um cartão que opera por meio de uma senha eletrônica que permite o financiamento 

de bens e serviços, bem como efetuar empréstimos de pequenos valores. 

Seu pagamento é efetuado posteriormente na data fixada para o vencimento da fatura 

que é um boleto bancário, onde estão elencadas todas as operações realizadas com o cartão no 

período correspondente. 

Esta fatura pode ser paga integralmente ou parcialmente, sendo que há um valor 

mínimo de pagamento e neste último caso, o cliente utiliza o crédito rotativo do cartão. 

De acordo com a resolução nº 4549 do Conselho Monetário Nacional (CMN), o 

cliente deverá quitar integralmente o valor utilizado de crédito rotativo do cartão na fatura 

seguinte. Caso ele não tenha como pagá-lo, deverá contratar o pagamento parcelado que a 

operadora do cartão oferece. 

Quando o cliente não paga o valor integral de uma fatura, são cobrados juros, IOF e 

encargos contratuais na fatura seguinte. 

Atualmente, o cartão de crédito cobra as taxas de juros mais altas de todas as 

modalidades de crédito, em média 334,5% a.a. segundo dados do BACEN. 

 

2.4.21 Fundo Garantidor de Crédito (FGC) 

É uma entidade privada sem fins lucrativos, mantida por suas entidades associadas, 

cujo objetivo é administrar mecanismos de proteção aos depositantes e investidores dos 

operadores do SFN. 

O BACEN determina que os operadores do SFN como bancos (múltiplos, comerciais, 

de desenvolvimento e de investimentos), Caixa Econômica Federal (CEF), as financeiras, as 

sociedades de créditos imobiliários, as companhias hipotecárias e as associações de poupança 

e empréstimo sejam associadas ao FGC. 
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Em caso de intervenção, liquidação ou falência da instituição financeira, os créditos 

mantidos em conta corrente, caderneta de poupança, CDB, LC, LCA, LCI, letras hipotecárias 

(LH), letras imobiliárias (LI) e recibo de depósito bancário (RDB), podem ser resgatados até o 

limite estabelecido. 

O total de créditos que cada pessoa física e/ou jurídica pode resgatar contra a mesma 

instituição financeira, ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado é 

R$ 250.000,00. 

 

2.4.22 Sistema de Cadastro de Consumidores Inadimplentes 

São sistemas de banco de dados nos quais se efetua o cadastro dos consumidores 

inadimplentes. São operados por empresas ou associações que prestam serviços para essas 

informações. 

 

2.4.22.1 Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 

É o sistema de informações das Câmaras de Dirigentes e Lojistas (CDL). 

 

2.4.22.2 Serviços de Assessoria S.A. (SERASA) 

É uma empresa privada de sistema de informações que pertence ao grupo Experian. 
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3. APLICAÇÕES DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NA TEMÁTICA DA 

    EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

O Relatório de Pesquisa Internacional das Competências da Alfabetização Financeira 

de Adultos da OCDE divulgado em 2016, publicou um questionário sobre conhecimentos 

básicos de assuntos da educação financeira no qual é necessário utilizar alguns tópicos da 

matemática financeira do ensino Fundamental e Médio para respondê-lo. E como visto 

anteriormente, o desempenho brasileiro foi muito baixo. 

E o documento Metas Sociais - Avaliação Experimental de Impacto Social do 

Programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda, publicado em 2017 pela 

ENEF, trouxe alguns instrumentos de coleta de dados sobre os conhecimentos, 

comportamentos e planejamentos financeiro familiar. Onde se percebe novamente a 

relevância da matemática financeira da educação básica aliada às informações mínimas 

necessárias sobre o funcionamento do mercado financeiro. 

Utilizando algumas perguntas desses dois relatórios como tema gerador, este capítulo 

desenvolve atividades que englobam tópicos da matemática voltados para educação 

financeira. Essas atividades podem ser trabalhadas tanto em sala de aula com alunos do 

Ensino Médio, como com professores da área, jovens e/ou adultos com interesse no tema.  O 

objetivo é que diante de situações financeiras do cotidiano, seja possível analisar de forma 

consciente as alternativas para a tomada de decisão mais adequada, buscando o melhor uso 

dos recursos financeiros e combater o consumo desnecessário. 

 

3.1  O Prêmio – Questão QK2 

Imagine que cinco amigos receberam um prêmio de R$ 1000,00 que deve ser dividido 

igualmente entre eles. Quanto cada um recebeu?  (OCDE, 2016, tradução nossa). 

O valor do prêmio é único e cada um recebe 1/5 do mesmo. 

Como  1 5 = 0,20 = 20 %  Daí, 20 % de 1000 é igual a 200. Segue que: 

Cada um recebeu R$ 200,00. 

Esta questão tem como objetivo avaliar as habilidades de cálculo utilizando o conceito 

de porcentagem que pode ser aplicado em operações mercantis, que envolvem compra e 

venda de mercadorias, onde produz acréscimo, descontos, lucros e prejuízos. 

 

Atividade 1: O que há por trás das promoções. 

Uma grande rede de supermercados anunciou o produto de limpeza abaixo: 
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                    Figura 5 -  Promoção do Supermercados 

                          
                        Fonte:  Jornal O Globo (2018, p.36). 

 

O que o cliente pode dizer à respeito dessa promoção, além do bom preço? 

O consumidor pode notar que há um desconto nesta promoção que pode ser calculado 

considerando que não está pagando 1 das 3 unidades adquiridas, ou seja, um desconto 

equivalente a: 1 3 = 0,3333 = 33,33 %   

Este tipo de anúncio induz as pessoas a comprarem além da necessidade real, para 

aproveitar o preço e o desconto. Será que o preço unitário é realmente R$ 7,79? Ou ele teve 

um aumento para cobrir o valor da oferta? 

Uma prévia pesquisa de preços é um modo de esclarecer essas dúvidas, pois outras 

redes de supermercados apresentam o preço unitário variando entre R$ 4,95 a R$ 5,69. Ou 

seja, há um aumento do preço unitário para obrigar o cliente a comprar a quantidade 

anunciada para ter direito ao desconto e a rede reduz rapidamente seus estoques.  

 

Atividade 2:  A importância da pesquisa de preços. 

João deseja adquirir um smartphone de boa qualidade e de tecnologia mais avançada e 

moderna. Na loja Barataço, este aparelho custa R$ 1200,00; na Keropreço, R$ 900,00 e na 

Preçobom, R$ 1050,00.  

O que ele pode dizer sobre a diferença dos preços? 

 Comparação dos preços das lojas Barataço e Keropreço: 

A diferença de preços é de R$ 300,00 que representa em termos percentuais: 
preço da  Barataço

preço da Keropreço = 1200
900 = 1,3333 = 133,33 %

= 100% + 33% 

Tem-se que a loja Barataço é 33,33% mais cara que a Keropreço. 
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preço da  Keropreço
preço da Barataço = 900

1200 = 0,75 = 75 %

= 100%− 25% 

Observa-se que a loja Keropreço é 25% mais barata que a Barataço. 

 

 Comparação dos preços das lojas Barataço e Preçobom: 

A diferença de preços é de R$ 150,00 que representa em termos percentuais: 

preço da  Barataço
preço da Preçobom = 1200

1050 = 1,1485 = 114,85 %

= 100% + 14,85% 

Tem-se que a loja Barataço é 14,85% mais cara que a Preçobom. 
preço da  Preçobom

preço da Barataço = 1050
1200 = 0,875 = 87,50 %

= 100%− 12,50% 

 Observa-se que a loja Preçobom é 12,50% mais barata que a Barataço. 

 

  Comparação dos preços das lojas Preçobom e Keropreço: 

 A diferença de preços é de R$ 150,00 que representa em termos percentuais: 
preço da  Preçobom

preço da Keropreço = 1050
900 = 1,1667 = 116,67 %

= 100% + 16,67% 

Tem-se que a loja Preçobom é 16,67% mais cara que a Keropreço. 

preço da  Keropreço
preço da Preçobom = 900

1050 = 0,8571 = 85,71 %

= 100% − 14,29% 

 Observa-se que a loja Keropreço é 14,29% mais barata que a Preçobom. 

 

Lucro ou Prejuízo 

O lucro em uma transação comercial pode ser entendido como o ganho produzido pela 

diferença entre o valor e/ou preço de venda e o valor e/ou preço de compra. 

Considere L como sendo o lucro; Vc, o valor e/ou preço de compra e Vv, o valor e/ou 

preço de venda. Assim, tem-se que: L = Vv − Vc. 

Quando o lucro é negativo, ele é considerado um prejuízo. 
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A taxa percentual do lucro obtido é a razão entre o valor do lucro e o valor de venda 

ou de compra. 

 

Atividade 3:  O lucro é relativo. 

José tem uma pequena loja de materiais de construção. Ele compra cada saco de 

cimento CPII de 50 kg por R$ 12,40 e o revende com um lucro de 25% do preço de venda 

quando o cliente retira o produto em sua loja ou de 32% do preço de venda quando entrega o 

produto na casa do cliente. Por quanto José vende o cimento em cada uma dessas situações? 

  O cliente retira o cimento na loja  

25 % = 0,25           Vc = 12,40   
L

Vv = 0,25  ⇒  L = 0,25 Vv  

L = Vv − Vc ⇒  0,25Vv = Vv − 12,40 ⇒ 0,75 Vv = 12,40 ⇒  Vv = 16,53  

O cimento é vendido por R$ 16,53 quando é retirado na loja. 

 

 José entrega o cimento na casa do cliente 

32 % = 0,32          Vc = 12,40   
L

Vv = 0,32  ⇒  L = 0,32 Vv  

L = Vv − Vc ⇒  0,32 Vv = Vv− 12,40 ⇒ 0,68 Vv = 12,40 ⇒  Vv = 18,23  

O cimento é vendido por R$ 18,23 quando é entregue na casa do cliente. 

 

Atividade 4:  Minimizando o prejuízo. 

Débora comprou uma bicicleta que utilizou uma única vez. Passados 8 meses, ela 

resolveu vendê-la e anunciou em um site de internet. No anúncio seu preço de venda é R$ 

980,00 e está com um prejuízo de 20% em relação ao preço pago no ato da compra. Por 

quanto ela comprou a bicicleta e qual foi o valor do prejuízo que teve? 

20 % = 0,20         Vv = 980,00   
L

Vc = −0,20  ⇒  L = −0,20 Vc  

L = Vv − Vc ⇒  −0,20 Vc = 980,00 − Vc ⇒ 0,8 Vc = 980,00 ⇒  Vc = 1225,00  

Ela comprou a bicicleta por R$ 1225,00. 

L = Vv − Vc ⇒  L = 980,00− 1225,00 =  −245,00 

O prejuízo foi de R$ 245,00. 
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Observe que esta atividade ilustra a típica situação de consumismo, onde o indivíduo 

não avalia a real necessidade da compra de um determinado produto. O combate deste tipo de 

atitude na vida conduz a uma melhor utilização e aplicação dos recursos financeiros.  

Se o dinheiro que Débora gastou nesta compra desnecessária, fosse aplicado em uma 

operação financeira de investimento de baixo risco, decorridos os 8 meses, seu montante seria 

maior que R$ 1225,00. Ela teria lucro, e não prejuízo. 

 

3.2  A inflação – Questão QK7b 

A taxa de inflação alta significa que o custo de vida está aumentado rapidamente?  

(OCDE, 2016, tradução nossa).  

Sim, pois a moeda do país está em processo de desvalorização, o que diminuiu o poder 

aquisitivo dos cidadãos. 

 Esta questão visa verificar o entendimento das pessoas sobre o impacto da inflação 

em suas vidas, onde se utiliza a porcentagem sobre porcentagem que gera o conceito de fator 

de correção ou atualização da moeda corrente. 

 

Atividade 5:  Comportamento da inflação brasileira. 

 De acordo com o BACEN, em 2015 a inflação efetiva medida pelo IPCA foi 10,67 % 

a.a., ultrapassando o teto máximo da meta que era 6,5% a.a.  estabelecida pelo COPOM e a 

maior dos últimos 10 anos. 

Em 2018, o governo espera mantê-la na meta de 4,5% a.a. A tabela abaixo mostra a 

inflação mensal de Janeiro a Abril de 2018. Qual é a inflação acumulada deste quadrimestre? 

 

        Tabela 1 – Taxa de Inflação medida pelo IPCA em 2018 

Mês Taxa (%) 
Janeiro 0,39 

Fevereiro 0,32 
Março 0,09 
Abril 0,28 

  Fonte: A autora, 2018. 

 

Como a inflação acumulada é uma série de aumentos sucessivos, ou seja, as 

multiplicações sucessivas de fatores de correção de cada mês em questão. 

Sejam fcn o fator de correção do mês corrente e  in a taxa da inflação do mês corrente. 

Tem-se que fcn = 1+ in. 
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 Janeiro de 2018 

i = 0,39% = 0,0039     

fc = 1 + i = 1 + 0,0039 = 1,0039    

 Fevereiro de 2018 

i = 0,32% = 0,0032     

fc = 1 + i = 1 + 0,0029 = 1,0032   

 Março de 2018 

i = 0,09% = 0,0009     

fc = 1 + i = 1 + 0,0009 = 1,0009    

 Abril de 2018 

i = 0,28% = 0,0028     

fc = 1 + i = 1 + 0,0028 = 1,0028    

Seja fct , o fator de correção do quadrimestre. Tem-se que:  

fc = fc  × fc ×   fc  ×  fc  = 1,0039 ×  1,0032 ×  1,0009 ×  1,0028    

fc = 1,0108 = 1 + 0,0108 = 100% + 0,0108%    

Assim, a inflação acumulada no período foi de 1,08% ao quadrimestre (a.q.) 

 

Atividade 6:  O aumento do preço da gasolina. 

A Petrobras modificou a forma de divulgar o reajuste dos preços da gasolina e do 

diesel. Antes, ela informava o percentual de aumento, a partir de 2018, ela passou a anunciar 

o preço médio que varia de um estado para outro. 

A tabela abaixo apresenta os preços médios da gasolina cobrados no estado do Rio de 

Janeiro. Com base nesses dados, qual foi o percentual de reajuste acumulado no preço médio 

da gasolina neste estado? 

 

     Tabela 2 – Preço médio da gasolina em 2018 no Rio de Janeiro 

Mês Preço (R$ / Litro) 
Janeiro 3,897 

Fevereiro 4,212 
Março 4,665 
Abril 4,889 

    Fonte: A autora, 2018. 

 

Sejam fn , o fator de reajuste mensal e fac , o fator de reajuste acumulado do período. 
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 Reajuste de fevereiro 

f =  
preço de fevereiro
preço de janeiro =  

4,212
3,897 = 1,0808  

 Reajuste de março 

f =  
preço de  março

preço de fevereiro =  
4,665
4,212 = 1,1075  

 Reajuste de abril 

f =  
preço de  abril
preço de março =  

4,889
4,665 = 1,0480  

 Reajuste de acumulado 

f = f  × f ×  f  = 1,0808 ×  1,1075 ×  1,0480    

f = 1,2544 = 1 + 0,2544 = 100% + 25,44%    

Assim, segue que a alta dos preços da gasolina foi de 25,44% no Rio de Janeiro 

neste período. 

Note que na atividade 5, a inflação acumulada deste mesmo período foi 1,08%. A 

gasolina teve um aumento real em relação à inflação de: 

aumento real =  
f
fc =  

1,2544
1,0108 = 1,2409 

aumento real = 1 + 0,2409 = 100% + 24,09%  

Observe que este aumento real do preço dos combustíveis não é aplicado no salário 

dos trabalhadores que ocasiona a redução do poder aquisitivo.  

 

3.3  O pagamento de juros – Questão QK5 e QK6 

Suponha que você deposite R$ 100,00 na caderneta de poupança com uma taxa de 

juros de 0,42% a.a. Você não faz nenhum saque ou nenhum pagamento com essa conta. 

Quanto teria nesta conta no final do primeiro ano quando é realizado o pagamento dos juros? 

E quanto teria nessa mesma conta ao final de cinco anos? Lembre-se que a poupança é 

“isenta” de tributação. (OCDE, 2016, tradução nossa). 

i) Prazo = n = 1               

Valor final = M = ? 

Valor inicial = C = 100,00          

 taxa de juros =  i = 0,42% = 0,0042 

 M = C + (i ×  C ) ×  n ⇒  M = 100 + (0,0042 × 100) ×  1 = 100,42  

ii) Prazo = n = 5               
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M = C × (1 + i )  ⇒  M = 100 × (1 + 0,0042 ) = 102,12 

Estas questões visam verificar a aptidão na aplicação dos conceitos de juros e ter 

conhecimentos que no regime de juros compostos a aplicação tem um rendimento maior do 

que no de juros simples. 

O regime de juros simples é pouco empregado no mercado financeiro, normalmente 

restringe-se ao pagamento de contas em atraso de alguns dias, o chamado valor de mora 

impresso nos boletos bancários, onde utiliza-se as taxas nominais referente ao período 

correspondente menor do que é apresentado nas taxas de juros. 

 

Atividade 7:  Plano de saúde atrasado. 

A figura abaixo mostra o boleto do plano de saúde que foi pago no dia 06/12/2017. 

Qual foi o valor cobrado neste boleto? Qual foi a taxa de juros desta operação? 

 

                     Figura 6 – Boleto bancário do plano de saúde 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Valor cobrado = ? 

Valor do boleto = C = 346,82 

Valor da multa = V = 6,94 

Tempo de atraso =  prazo = n = 16 dias 

Valor da Mora por dia de atraso = valor de juros diários = J = 0,12 

Valor de juros totais = J = 16 ×  J = 16 × 0,12 = 1,92 
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Como M =  C + J = 346,82 + 1,92 = 348,74 

Valor cobrado =  M + V  = 348,74 + 6,94 = 355,68 

i =  
J
C =  

0,12
346,82 = 0,000346 = 0,0346 %  ao dia (a. d. )  

 

Atividade 8:  Condomínio atrasado, castigo dobrado! 

A taxa condominial da figura abaixo foi paga com 10 dias de atraso. Quando isso 

ocorre, ela só pode ser paga no banco de origem do boleto bancário e na fila do caixa. Qual 

foi o valor cobrado no boleto? Qual foi o valor de juros pagos nesta operação? 

 

                     Figura 7 – Boleto bancário do condomínio 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Valor cobrado = ? 

Valor do boleto = C = 288,13 

Valor da multa = V = 2% de 288,13 = 0,02 × 288,13 = 5,76 

Tempo de atraso =  prazo = n = 10 dias 

Taxa de juros = i = 1 % a. m. 

Taxa  de juros diária = i =
1%
30 = 0,03333% =  0,0003333  

Como M =  C + (i × C )n = 288,13 + (0,000333 ×  288,13) × 10 = 289,09 
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Valor cobrado =  M + V  = 289,09 + 5,76 = 294,85 

Valor de juros pagos =  (i ×  C )n = (0,000333 ×  288,13) × 10 = 0,96 

 

Atividade 9:  Invista no presente, resgate no futuro! 

José aplicou R$ 4500,00 em um fundo de investimento que lhe rende 5,8% a.a. com 

capitalização semestral durante 18 meses. Suponha que esse fundo seja isento de tributação, 

quanto ele resgatou ao fim deste período? 

Valor resgatado = M = ? 

Valor aplicado = C = 4500,00 

Taxa de juros = i = 5,8 % a. a. 

Taxa de juros semestral = i =
5,8%

2 = 2,9 % = 0,029  

Tempo da aplicação =  prazo = n = 18 meses = 3 semestres 

M = C × (1 + i  )  ⇒  M = 4500 × (1 + 0,029 ) = 4902,97 

Ele resgatou R$ 4902,97 após esse período. 

 

Atividade 10:  Empréstimo bancário e os juros elevados. 

Paulo tomou um empréstimo em uma financeira de R$ 1650,00 que lhe cobra juros 

9,6% a.m. Como garantia desta operação, a financeira penhorou sua moto. Ela lhe deu um 

prazo máximo de um ano para quitá-lo e recuperar seu bem, caso contrário ele irá perdê-lo. 

Qual será o valor de sua dívida ao final deste período. Qual é a taxa anual equivalente de juros 

desta operação? 

 A dívida paga 

Valor resgatado = M = ? 

Valor do empréstimo = C = 1650,00 

Taxa de juros = i = 9,6 % a. m. = 0,096 a. m.  

 prazo = n = 1 ano = 12 meses 

M = C × (1 + i )  ⇒  M = 1650 × (1 + 0,096 ) = 4956,91 

     A dívida de Paulo será R$ 4956,91 ao final de um ano. 

 Taxa anual equivalente  

taxa de juros equivalentes = I = ? 

Taxa de juros = i = 9,6 % a. m. = 0,096 a. m.  

prazo = n = 1 ano = 12 meses 

Como 1 +  I = (1 + i )  , tem − se que:  
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1 + I = (1 + 0,096 ) ⇒ 1 + I = 3,0042  

I = 2,0042 = 200,42% 

     A taxa de 9,6% a.m. equivale a 200,42% a.a. 

Note que nesta atividade, o valor da dívida inicial de Paulo se transformou em R$ 

4956,91 em um ano e está acima do valor resgatado por José na atividade 9 que foi R$ 

4902,97 em um ano e meio. Observe que as taxas de juros cobradas em operações de 

empréstimo são altíssimas se comparadas com as de investimentos. Este é um dos motivos 

que os grandes bancos brasileiros apresentam bons lucros em seus balanços anuais, 

independente de sofrerem com um índice considerável de inadimplência em operações de 

empréstimos pessoais segundo o BACEN.  

 

Detalhes Sobre o Pagamento de Juros  

Em operações financeiras de investimentos deve-se estar atento como se processa a 

capitalização de juros. Ou seja, como se efetua seu pagamento ao longo do prazo estipulado, 

se é mensal, semestral, anual, etc. 

Se o indivíduo retira parte ou todo capital aplicado antes de completar o período de 

capitalização, isto é, o resgate é efetuado em um período não inteiro ao da capitalização, ele 

não recebe os juros pelo investimento. 

Observa-se nas operações de crédito, como nos empréstimos, que os juros são 

contabilizados durante todo o período envolvido. Não importa se ele é inteiro ou não, cobra-se 

juros por x anos, y meses e z dias se for necessário. Neste caso, o cálculo do montante é 

realizado utilizando-se a convenção linear ou a exponencial. 

A convenção exponencial considera o regime de juros compostos em todo o prazo de 

pagamento do empréstimo. Já na linear, utiliza-se o regime de juros compostos na parte 

inteira, obtendo um novo valor ao qual é aplicado o regime de juros simples na parte não 

interira. 

 

Atividade 11: Fugindo do SPC e SERASA 

Paulo comprou uma serra circular financiada no carnê de uma loja em 3 parcelas 

iguais de R$ 120,00. Caso atrase alguma parcela, a loja cobra juros de 9,2% a.m. 

Ele pagou as duas primeiras em dia, mas está devendo a última.  

Como ele recebeu os 3 últimos pagamentos   de salário que estavam atrasados, ele 

pretende quitar esta última parcela, após 2 meses e 22 dias de atraso.  Qual é o valor que ele 

pagará nesta última parcela? 
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Valor da última parcela = C = 120,00 

Prazo = n = 2 meses e 22 dias 

Prazo inteiro = n = 2 meses  

Prazo não inteiro = n = 22 dias 

Valor da  parcela paga em atraso = M = ? 

Taxa de juros = i = 9,2 % a. m. = 0,092 a. m. 

Taxa de juros diária =  i =  
0,092

30  = 0,003067 

i) Cálculo da Parcela em atraso pela Convenção Exponencial 

M =  C  × (1 + i)   =  120 × (1 + 0,092)    

M =  120 ×  (1 + 0,092)   ⇒ M = 152,63 

Logo, Paulo pagará R$ 152,63 na última parcela. 

 

ii) Cálculo da Parcela em atraso pela Convenção Linear 

Valor  parcela paga em atraso  no prazo inteiro = M  

M  =  C  × (1 + i)  = 120 × (1 + 0,092)  = 143,10 

M =   M +  (i × M )  × n = 143,10 + (0,003067 ×  143,10 ) × 22 

 M = 143,10 + 9,67 = 152,77 

Neste caso, Paulo pagará R$ 152,77 na última parcela. 

Perceba que a convenção linear gera um valor de montante maior que o da 

exponencial. Por esse motivo, ela é efetivamente utilizada nas operações de créditos pelas 

instituições financeiras. Segundo Morgado,Wagner e Zani (2015, p.67),  “[...] o motivo para 

isso é o que um humorista já definiu como sendo a  ‘regra de ouro’ da Matemática Financeira  

-  e também da vida: ‘ Na vida , quem tem o ouro faz as regras’.” 

 

Atividade 12: O fogão novo. 

Cátia comprou um fogão em outubro de 2017 no carnê de financiamento da loja 

Baratoquebom, em 15 parcelas iguais de R$ 60,00 com vencimento no dia 12 de cada mês 

corrente. Caso atrase alguma parcela, a loja cobra juros de 8,6% a.m. 

Ela não pagou as parcelas de março e abril e pretende quitá-las juntamente com a de 

maio em 28/05/18. Qual foi o valor total que ela pagou? 

Valor total pago = M = ? 

Taxa de juros = i = 8,6 % a. m. = 0,086 a. m. 
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Taxa de juros diária =  i =  
0,086

30  = 0,002866 

i) Cálculo da parcela de Março  

Prazo = n = 2 meses e 16 dias 

Prazo inteiro = n = 2 meses 

Prazo não inteiro = n = 16 dias 

Valor  parcela de Março paga em atraso  no prazo inteiro =  M  

Valor total da  parcela de Março paga em atraso =  M  

M  =  C  × (1 + i)  = 60 × (1 + 0,086)  = 70,76 

M =   M +  (i × M )  × n = 70,76 + (0,002866 ×  70,76 ) × 16 

M =  70,76 + 3,25 = 74,01 

 

ii) Cálculo da parcela de Abril  

Prazo = n = 1 mes e 16 dias 

Prazo inteiro = n = 1 mês 

Prazo não inteiro = n = 16 dias 

Valor  parcela de Abril paga em atraso  no prazo inteiro =  M  

Valor total da  parcela de Abril paga em atraso =  M  

M  =  C  × (1 + i)  = 60 × (1 + 0,086)  = 65,16 

M =   M +  (i ×  M )  ×  n = 65,16 + (0,002866 ×  65,16 ) × 16 

M =  65,16 + 2,99 = 68,15 

 

iii) Cálculo da parcela de Maio  

Prazo = n =  16 dias 

Valor total da  parcela de Maio paga em atraso =  M  

M =   C + (i ×  C )  × n = 60 + (0,002866 ×  60 ) × 16 

M =  60,00 + 2,75 = 62,75 

 

iv) Valor Total Pago 

M = M + M + M  = 74,01 +  68,15 +  62,75 = 204,91 

Cátia pagou um total de  R$ 204,91. 
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3.4 As Dívidas e os Juros – Q19 e Q20 

Como uma família pode controlar seu endividamento? (ENEF, 2017) 

O controle pode ser feito anotando cada valor assumido em uma caderneta e 

contabilizando o valor total a ser pago a cada mês. Desta forma terá subsídios para decidir se 

pode ou não arcar com o pagamento de novos compromissos que venham a ser assumidos. 

(ENEF, 2017) 

Quanto menor o número de parcelas e menor o prazo necessário para quitar um 

empréstimo pessoal, mais baixa será a taxa de juros que se pode negociar? (ENEF, 2017) 

Sim, pois menor será a desvalorização do dinheiro no tempo. 

Estas questões buscam trabalhar meios de controle e redução do endividamento das 

famílias. Nelas encontram-se o conceito de equivalência de capitais e a aplicação das séries 

uniformes de pagamentos que são encontradas nos empréstimos e nas compras parceladas. 

 

Atividade 13: A compra da geladeira. 

Carmem precisa comprar uma geladeira, pois sua antiga está com defeito e não tem 

mais conserto. Na loja Keropreço, ela escolheu uma que custa R$ 1590,00 à vista, como ela 

não tem esse valor e resolveu financiá-la. 

Este financiamento foi realizado em 20 prestações iguais, sendo que a primeira foi 

paga um mês após a compra. Sabendo que a financeira desta loja cobra uma taxa de juros de 

10,37% a.m., qual foi o valor da prestação da geladeira? 

Valor do Financiamento = PV = 1590,00 

Prestação = P = ? 

Prazo do Financiamento = n = 20 

Taxa de juros = i = 10,37% a. m. = 0,1037 a. m. 

Pelo conceito de série uniforme de pagamento tem-se: 

PV =  P ×
1 − (1 + i)

i    

1590 =  P ×
1 − (1 + 0,1037)

0,1037  =  P ×
1 − (1,1037)

0,1037   

1590 =  P ×
1 − 1

(1,1037)
0,1037 = P ×   

1 − 1
7,1948

0,1037 =  P ×   
6,1948
7,1948
0,1037  

1590 =  P ×  
6,1948
7,1948 ×

1
0,1037 =  P × 

6,1948
0,7461  =   P × 8,3029  
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1590 =  P × 8,3029 ⇒ P =   
1590

8,3029  = 191,50 

A prestação da geladeira é R$ 191,50. 

Para facilitar os cálculos em situações como a desta atividade, o ideal seria o uso da 

calculadora financeira ou o aplicativo da calculadora do cidadão do BACEN para 

smartphones que está disponível no site:  

<https://www.bcb.gov.br/calculadora/calculadoracidadao.asp> 

Há ainda a opção de utilizar softwares editores de planilhas eletrônicas, como por 

exemplo, Microsoft Office Excel que será utilizado nos parágrafos seguintes. 

Abra o Excel e clique no menu inserir função, conforme figura abaixo. 

 

                             Figura 8  –  Menu Inserir Função do Excel 

      
          Fonte: A autora, 2018. 

 

 Aparece a caixa de diálogo da figura 9. Em seguida clique na seta à direita para 

selecionar a categoria Financeira, depois selecione a função PGTO e clique em OK. 
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                        Figura 9  –  Escolhendo a Função PGTO do Excel 

                       

                          Fonte: A autora, 2018. 

 

 

São apresentados os argumentos da função na figura 10 que serão preenchidos 

conforme descrito abaixo: 

 Na opção Taxa insira a taxa de juros em sua forma decimal que é 0,1037; 

 Na opção Nper insira o prazo de pagamento do financiamento que é 20; 

 Na opção Vp insira o valor do financiamento contratado com sinal negativo, ou 

seja, -1590; 

 A opção Vf fica sem preeenchimento; 

 Na opção Tipo escolha 0 para pagamentos postecipados. 
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Figura 10  –  Inserindo os Argumentos da Função PGTO do Excel 

             

                    Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Clique em OK para efetuar os cálculos e o valor da prestação é exibido na figura 11. 

 

         Figura 11  –  O Valor da Prestação Calculado pelo Excel 

         

  Fonte: A autora, 2018. 
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Atividade 14: O empréstimo que cabe no bolso. 

José tomou um empréstimo de R$ 3000,00 no banco em que recebe seu salário. Seu 

pagamento foi proposto em 24 prestações de R$ 315,00.  

Sabendo que a cobrança de juros é mensal e a primeira prestação foi paga um mês 

após a contratação desta operação, qual foi a taxa de juros cobrada neste empréstimo. 

Valor do Empréstimo = PV = 3000,00 

Prestação = P =  315,00 

Prazo do Empréstimo = n = 24 

Taxa de juros = i =? 

Pelo conceito de série uniforme de pagamento tem-se: 

PV =  P ×
1 − (1 + i)

i
  ⟹ 3000 = 315 ×

1 − (1 + i)
i

  

Para efetuar este cálculo necessita-se de uma calculadora financeira ou utilizar o 

software de editor de planilhas eletrônicas, Microsoft Office Excel que novamente será 

utilizado. 

Clique no menu inserir função. Em seguida, clique na seta à direita para selecionar a 

categoria Financeira, depois selecione a função TAXA e clique em OK. 

 

           Figura 12  –  Escolhendo a Função TAXA do Excel 

                 

                            Fonte: A autora, 2018. 
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São apresentados os argumentos da função na figura 13 que serão preenchidos 

conforme descrito abaixo: 

 Na opção Nper insira o prazo de pagamento do financiamento que é 24; 

 Na opção Pgto insira o valor da prestação de pagamento do empréstimo; 

 A opção Vp insira o valor do empréstimo contratado com sinal negativo, ou 

seja, -3000; 

 A opção Vf  fica sem preenchimento; 

 Na opção Tipo escolha 0 para pagamentos postecipados. 

 

   Figura 13  –  Inserindo os Argumentos da Função TAXA do Excel 

 

          Fonte: A autora, 2018. 

 

Clique em OK para efetuar os cálculos e o valor da taxa é exibido na figura 14. 
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Figura 14  –  O Valor da Taxa de Juros  Calculado pelo Excel 

        

  Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Observe que na taxa de juros de 9,24% a.m estão embutidos todos os impostos e 

encargos contratuais cobrados neste empréstimo. O custo efetivo desta operação ao ano é 

dado por: 

1 + I =  (1 + i )  ⇒  1 + I =  (1 + 0,0924 )  ⇒  I =  (1 + 0,0924 ) −  1 

⇒  I =  1,8879 ⇒ I = 188,79 % 

 

Atividade 15: O preço à vista 

Uma loja vende um conjunto de panelas antiaderente com 7 peças em 4 parcelas de R$ 

50,00, sendo a primeira paga no ato da compra e as demais em 30, 60 e 90 dias. Sabe-se que a 

taxa de juros deste financiamento é 2,25% a.m. Qual é o preço deste produto para o 

pagamento à vista? 

            Valor da parcela =  P = 50,00 

            Taxa de juros =  i = 2,25% a. m. = 0,0225 a. m. 

            Preço à vista = valor presente = PV 

            Prazo de Pagamento ∶ 30 dias = 1 mês 
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                                                      ∶ 60 dias = 2 meses 

                                                      ∶ 90 dias = 3 meses 

            Pelo conceito de série uniforme de pagamento: 

PV = P +  
P

(1 + i)  + 
P

(1 + i)  + 
P

(1 + i)  

PV =   50 +
50

(1 + 0,0225) + 
50

(1 + 0,0225)  +
50

(1 + 0,0225)   

PV =  50 + 48,90 + 47,82 + 46,77 = 193,49  

Este produto custa R$ 193,49 à vista. 

Note que a taxa de juros para o pagamento parcelado é 2,25% a.m. Ela é mais que o 

dobro da inflação acumulada no 1° quadrimestre de 2018 que foi 1,08 % conforme verificado 

na atividade 5. 

Segundo Dante (2009, p.207): 
 Quando se tem mais de uma alternativa de investimento, mesmo que seja na 
aquisição de um bem, é necessário comparar o dinheiro em datas iguais para 
poder tomar uma decisão.  A data mais utilizada é data atual, e a comparação 
é feita obtendo-se  o valor presente  das várias alternativas de investimentos. 

  

Perceba implicitamente a importância da poupança e do planejamento financeiro 

presente nesta atividade. Se a pessoa deseja adquirir um bem, além de comprá-lo parcelado e 

pagar mais caro; ela pode economizar todo mês o valor que seria pago na prestação na 

caderneta de poupança, receber juros todo mês e comprar à vista. 

Conforme visto anteriormente, os juros cobrados são a atualização do dinheiro de 

acordo com cada época. E o brasileiro, de um modo geral, não tem o hábito de fazer uma 

poupança. É importante frisar este fato, para tentar modificar o paradigma atual da cultura e 

educação financeira.   

 
Atividade 16: As opções de compra – à vista ou a prazo. 

Ana foi à loja Foliadospreços para comprar uma máquina de lavar, cujo preço de 

tabela era R$ 1350,00. O vendedor deu-lhe as seguintes opções de pagamento: 

a)  Em duas vezes sem juros de R$ 675,00 e sem entrada; 

b) À vista, com excepcional desconto de 6%; 

c) Em três parcelas mensais iguais de R$ 477,00, vencendo a primeira no ato da 

compra. 



62 
 

Qual é a melhor alternativa a ser escolhida se o custo de oportunidade de Ana é de 

2,5% ao mês? 

Trazendo as três opções de pagamento para seus respectivos valor presente (PV): 

i) Em duas parcelas iguais 

    Preço de Venda =  P = 1350,00  

Valor atual do bem = PV =? 

Prestação = P = 675,00 

Taxa de juros = i = 2,5% a.m = 0,025 a.m 

Pelo conceito de série uniforme de pagamento tem-se: 

 PV =
P

(1 + i) +  
P

(1 + i)  =  
675

(1 + 0,025) + 
675

(1 + 0,025)   =  
675

1,025 + 
675

1,051 

PV = 658,54 + 642,25 = 1300,00 ⟹  PV = 1300,79  

ii) Comprando à vista: 

                 Preço de Venda =  P = 1350,00  

                 desconto  =  d = 6% = 0,06 

                  Preço à Vista =  P  = ?  

                  P  =  P  – (P  × d) = 1350,00− (1350,00 × 0,06)  ⟹  P  = 1269,00 

iii) Em três parcelas iguais 

      Preço de Venda =  P = 1350,00  

 Valor atual do bem = PV =? 

 Prestação = P =  477,00 

 Taxa de juros = i = 2,5% a.m = 0,025 a.m 

 Pelo conceito de série uniforme de pagamento: 

 PV = P + 
P

(1 + i) +  
P

(1 + i)  =  477 + 
477

(1 + 0,025) + 
477

(1 + 0,025)    

PV = 477 +   
477

1,025 +  
477

1,051 = 450 + 465,36 + 453,86 ⟹  PV = 1396,22 

                A melhor das três opções é o pagamento à vista 

Nesta atividade percebe-se um pequeno truque que as lojas utilizam para atrair os 

clientes: oferecer um produto em parcelas iguais “sem juros”. Segundo Dante (2009, p.207), 

“do ponto de vista matemático, se o preço á vista tiver desconto, então há juros embutidos 

nesta opção que é dita ‘sem juros’ ”. 
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O preço à vista ser menor que o parcelado de bens e serviços parece ser uma coisa 

óbvia do ponto de vista matemático. Mas no Brasil, após constante cobrança dos órgãos de 

defesa do consumidor, foi instituída uma legislação com essa finalidade, a lei  federal nº 

13455 de 2017. 

 

3.5 Planejar, poupar e financiar  – Q16 e Q17 

Você considera adequado que uma família faça um planejamento financeiro? (ENEF, 

2017) 

i) Sim. É importante parcelar o pagamento das contas maiores para conseguir pagar 

tudo e não faltar nada em casa no futuro. (ENEF, 2017) 

ii) Sim. É importante colocar metas de valores que precisam ser reduzidos em  

determinados gastos para poder formar uma reserva financeira maior. (ENEF, 

2017). 

Por qual motivo você e sua família estão fazendo uma reserva (poupança bancária ou 

outro investimento)? (ENEF, 2017) 

i) Para ajudar na compra de eletrodoméstico ou eletrônico. (ENEF, 2017) 

ii) Para ajudar na compra da casa própria, reforma ou construção da casa. (ENEF, 

2017) 

Estas questões buscam trabalhar o planejamento financeiro para aquisição de bens de 

valores mais elevados, onde a formação de uma reserva financeira é muito importante para 

redução do prazo e do valor dos financiamentos. Nelas trabalha-se o conceito de sistemas de 

amortizações, muito utilizado em compras parceladas e na aquisição da casa própria. E ainda, 

para que muitas empresas possam obter aporte financeiro para alavancar seus negócios. 

 

Atividade 17: O aumento da produção 

Um microempresário estava precisando de R$ 10000,00 para comprar equipamentos, a 

fim de aumentar a produção de sua fábrica de embalagens plásticas. 

Ele foi à Cooperativa de Crédito Raio de Sol que opera com o BNDES Microcrédito 

Empreendedor, que é uma linha de crédito destinada aos microempresários.  

Ele obteve um crédito através do sistema de amortizações variável com uma taxa de 

juros de 4% a.m. Este empréstimo será quitado em  quatro parcelas de amortizações mensais 

de respectivamente R$ 1000,00; R$ 1500,00; R$ 3500,00; R$ 4000,00. 

Quanto ele pagou em cada parcela e qual foi o valor total de juros pagos nesta 

operação, sabendo-se que não houve prazo de carência? 



64 
 

  Sejam: Crédito = C = 10000,00 

              Taxa de juros = i = 4% a. m. = 0,04 a. m. 

              Prazo = n = 4 

              Amortização do período = A  

              Juros do período = J  

              Prestação do período = P  

              Saldo Devedor do período = D , tal que D  = C 

              Total de juros pagos =  T  

Pelo conceito de sistemas de amortizações tem-se: 

 Prestação = amortização + juros ⟹  P  =   A + J  

Como o saldo devedor do período é a dívida não paga no período anterior menos a 

parcela de amortização do período, segue que: 

  D  =   D −  A  

A base de cálculo dos juros do período é o saldo devedor do período anterior, daí tem-

se: 

  J  =   D × i 

i) Recebimento do crédito 

k = 0     D = 10000,00 

 

ii) Pagamento da 1ª Prestação 

k = 1    A = 1000,00    J = ?     P = ?    D = ?   

J  =   D × i = 1000,00 × 0,04 = 400,00 

P  =   A +  J = 1000,00 + 400,00 = 1400,00

∴ A primeira parcela foi R$ 1400,00 

D = D −  A = 10000,00− 1000,00 = 9000,00 

 

iii) Pagamento da 2ª Prestação 

k = 2    A = 1500,00    J = ?     P = ?    D = ?   

J =   D × i = 9000,00 × 0,04 = 360,00 

P  =   A + J = 1500,00 + 360,00 = 1860,00

∴ A segunda parcela foi R$ 1860,00 

D = D −  A = 9000,00 − 1500,00 = 7500,00 
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iv) Pagamento da 3ª Prestação 

k = 3    A = 3500,00    J = ?     P = ?    D = ?   

J =   D × i = 7500,00 × 0,04 = 300,00 

P  =   A + J = 3500,00 + 300,00 = 3800,00

∴ A terceira parcela foi R$ 3800,00 

D = D −  A = 9000,00 − 3500,00 = 4000,00 

 

v) Pagamento da 4ª Prestação 

k = 4    A = 4000,00    J = ?     P = ?    D = ?   

J =   D × i = 4000,00 × 0,04 = 160,00 

P  =   A + J = 4000,00 + 160,00 = 4160,00

∴ A quarta parcela foi R$ 4160,00 

D = D −  A = 4000,00 − 4000,00 = 0,00 

 

vi) Pagamento total de juros 

T = J +  J + J +  J = 400,00 + 360,00 + 300,00 + 160,00  

T = 1220,00 ∴ O total de juros pagos foi  R$ 1220,00 

Outro modo para trabalhar com os cálculos dos pagamentos efetuados em um sistema 

de amortizações e ter uma visualização completa desta operação é montando uma tabela 

conforme apresentada abaixo. 

 

          Tabela 3 – Sistema de Amortizações de Pagamentos Variáveis  

Prazo 
n 

Juros 
J  =   D × i 
 

Amortização 
A  

Prestação 
P  =   A + J  

Saldo Devedor 
D  =   D −  A  

0 - - - 10000,00 
1 400,00 1000,00 1400,00 9000,00 
2 360,00 1500,00 1860,00 7500,00 
3 300,00 3500,00 3800,00 4000,00 
4 160,00 4000,00 4160,00 0,00 

Total 1220,00 10000,00 11220,00  
Fonte: A autora, 2018. 
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Atividade 18: O crédito rotativo do cartão  

A fatura integral do cartão de crédito de Joaquim foi R$ 1900,00 em outubro de 2016. 

Como ele podia pagar qualquer valor maior ou igual ao pagamento mínimo, ele pagou 

somente R$ 400,00. 

Para poder quitar a dívida remanescente, ele decidiu não utilizar o cartão e em 

novembro pagou R$ 700,00. Em dezembro daquele ano ele recebeu a 2ª parcela do seu 13º 

salário e quitou integralmente a dívida. 

Sabe-se que nesta época, a operadora do cartão crédito trabalhava com o sistema de 

amortizações de pagamentos variáveis. E a taxa de juros acrescida de todos os encargos 

contratuais e financeiros era 16% a.m. Com base nestes dados, monte a tabela deste sistema 

de amortizações. 

    Sejam: Crédito = C = 1900,00 

              Taxa de juros = i = 16% a. m. = 0,16 a. m. 

              Prazo = n = 3 

              Amortização do período = A  

              Juros do período = J  

              Prestação do período = P , sendo P  = 400,00 e  P  = 700,00  

              Saldo Devedor do período = D , tal que D  = C 

Pelo conceito de sistemas de amortizações tem-se: 

P  =   A + J ;  D  =   D −  A ;   J  =   D × i 

 

Tabela 4 – Pagamento da Dívida do Cartão de Crédito pelo Sistema de 

Amortizações de Pagamentos Variáveis 

Prazo 
n 

Juros 
J  =   D × i 
 

Amortização 
A  

Prestação 
P  =   A + J  

Saldo Devedor 
D  =   D −  A  

0 - - - 1900,00 
1 304,00 96,00 400,00 1804,00 
2 288,64 411,36 700,00 1392,64 
3 222,82 1392,64 1615,46 4000,00 

Total 815,46 1900,00 2715,46  
Fonte: A autora, 2018. 

 

Pelo sistema de amortizações variáveis, as operadoras de cartão de crédito 

determinavam um valor de pagamento mínimo para que o cliente pudesse permanecer no 

crédito rotativo. Na prática este valor era somente o pagamento de juros do período. Com 
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isso, o saldo devedor tinha um crescimento acelerado, devido à inexistência de parcelas de 

amortizações e a taxa de juros elevada.  Em um determinado momento, esta dívida se tornava 

impagável. 

Isso gerava inúmeras reclamações nos órgãos de defesa dos direitos do consumidor e 

processos nos tribunais de justiça. E em 2017, o BACEN publicou a resolução nº 4549 que 

limitou o prazo de permanência no crédito rotativo em um único ciclo da fatura, 

aproximadamente 30 dias. 

 

Atividade 19: O capital de giro 

Uma empresa aumentou seu capital de giro em R$ 30000,00 através de um 

financiamento pelo sistema SAC que foi pago em 6 prestações mensais. O vencimento da 

primeira foi 30 dias após assinatura do contrato. Sabe-se que a taxa de juros dessa operação 

foi de 6% a.m. Monte a tabela deste financiamento. 

    Sejam: Crédito = C = 30000,00 

              Taxa de juros = i = 6% a. m. = 0,06 a. m. 

              Prazo = n = 6 

              Amortização do período = A  

              Juros do período = J  

              Prestação do período = P    

              Saldo Devedor do período = D , tal que D  = C 

Como o sistema SAC se caracteriza por apresentar valores de amortizações iguais ao 

longo de todo prazo tem-se: 

Amortização =  
Crédito
Prazo  ⟹ A =  

C
n =  

30000,00
6 = 5000,00 

Pelo conceito de sistemas de amortizações tem-se: 

P  =   A + J ;  D  =   D −  A ;   J  =   D × i 
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                                     Tabela 5 – Financiamento pelo Sistema SAC  

Prazo 
n 

Juros 
J  =   D × i 
 

Amortização 
A  

Prestação 
P  =   A + J  

Saldo Devedor 
D  =   D −  A  

0 - - - 30000,00 
1 1800,00 5000,00 6800,00 25000,00 
2 1500,00 5000,00 6500,00 20000,00 
3 1200,00 5000,00 6200,00 15000,00 
4 900,00 5000,00 5900,00 10000,00 
5 600,00 5000,00 5600,00 5000,00 
6 300,00 5000,00 5300,00 0,00 

Total 6300,00 30000,00 36300,00  
Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Note que a sequência de pagamentos de juros comporta-se como uma PA, cujo 1º 

termo é 1800,00 e a razão é -300,00. Daí tem-se: 

J  =  J + (n− 1) × (J  −  J  ) 

Como as amortizações são iguais em todos os períodos, consequentemente a sequência 

de pagamentos de prestações, também, comporta-se como uma PA na qual 1º termo é 6800,00 

e a razão é -300,00. Segue que: 

P  =  P + (n − 1 ) × (P  −  P  ) 

Assim, para calcular-se os juros e prestações de qualquer período no sistema SAC, 

basta saber seus valores no 1º e 2º período para encontrar a razão da PA em questão e 

encontrar seu k-ésimo termo. 

Do mesmo modo percebe-se que o saldo devedor comporta-se como uma PA cujo 1º 

termo é 30000,00 e a razão, o valor da amortização com sinal negativo, é -5000,00. Assim 

tem-se que: 

D  =  D +  n × ( −A  ) 

 

Atividade 20: A vida em duas rodas!!! 

Pedro comprou uma motocicleta no valor de R$ 5000,00 que foi financiada pelo 

sistema SAC em 20 prestações, vencendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato. 

Sabe-se que a taxa de juros dessa operação foi 3,5% a.m. Qual foi o valor pago na 8ª 

prestação? 
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    Sejam: Crédito = C = 5000,00 

              Taxa de juros = i = 3,5% a. m. = 0,035 a. m. 

              Prazo = n = 20 

              Amortização do período = A =  5000,00
20  = 250,00 

              Juros do período = J  

              Prestação do período = P    

i) Valor da 1ª Prestação (P1) 

Pelo conceito de sistemas de amortizações tem-se: 

P  =   A + J ;  D  =   D −  A ;   J  =   D × i 

P  =   A + J =    A + D × i = 250 + (5000 × 0,035) = 425,00 

 D  =   D −  A =  5000 − 250 = 4750  

 

ii) Valor da 2ª Prestação (P2) 

P  =   A + J =    A + D × i = 250 + (4750 × 0,035) = 416,25 

 D =   D −  A =  4750 − 250 = 4500  

 

iii) Valor da 8ª Prestação (P8) 

Pelo conceito de PA aplicado no sistema SAC tem-se: 

P  =  P + (n − 1 ) × (P −  P ) 

P  =  425,00 + (8 − 1 ) × (416,25 −  425,00) 

P  =  425,00 +  7 × (−8,75) = 363,75 

Ele pagou R$ 363,75 na 8ª prestação. 

 

Atividade 21: Foi tudo isso!!! 

Um empréstimo de R$ 3000,00 realizado pelo sistema Francês de amortizações (tabela 

Price), foi pago em 5 prestações mensais. O vencimento da 1ª parcela foi 30 dias após a 

assinatura do contrato. Sabe-se que a taxa de juros dessa operação foi 8% a.m. Construa a 

tabela deste financiamento. 

    Sejam: Crédito = Dívida =  C = 3000,00 

              Taxa de juros = i = 8% a. m. = 0,08 a. m. 

              Prazo = n = 5 

              Juros do período = J  
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              Prestação do período = P    

              Saldo Devedor do período = D , tal que D  = C 

Como a tabela Price se caracteriza por apresentar valores de prestações iguais ao longo 

de todo prazo e aplicando o conceito de série uniforme de pagamentos tem-se: 

 PV =  P × ( )  

Considere que o valor presente (PV) seja o crédito concebido, ou seja, o saldo devedor 

inicial D0. Segue que: 

 D =  P ×   ( )    ( Eq1)  

Daí tem-se: 

 P =  D   ×   
 ( )

  ( Eq2) 

Substituindo pelos valores do problema: 

 P = 3000,00 × ,
( , )

 ⟹ P = 751,37 

 

               Tabela 6 – Empréstimo pelo Sistema Francês de Amortizações 

Prazo 
n 

Juros 
J  =   D × i 
 

Amortização 
A  =   P −  J  

Prestação 
P   

Saldo Devedor 
D  =   D −  A  

0 - - - 3000,00 
1 240,00 511,37 751,37 2488,63 
2 199,09 552,28 751,37 1936,35 
3 154,91 596,46 751,37 1339,89 
4 107,19 644,18 751,37 695,71 
5 55,66 695,71 751,37 0 

Total 756,85 3000,00 3756,85  
Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Pela tabela 6, observa-se que os valores de juros pagos, decrescem ao longo do 

período. E os valores de amortizações pagas, crescem ao longo do período. Esta também é 

uma característica do sistema Francês de amortizações. 

A tabela Price é muito utilizada em financiamentos de bens de consumo, os ditos 

carnês de lojas e de agências de automóveis. É também empregada pelos bancos na concessão 

de empréstimos e para a compra de imóveis. 

Vale ressaltar que a parcela  ( )   das séries uniformes de pagamentos é 

designada como o fator de amortização  (푎 ¬ ) que é encontrado nos livros de matemática 
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financeira de nível técnico e superior. Este termo é usado com muita frequência pelo mercado 

financeiro nas operações de crédito.  

Pela Eq1 e pelo fator de amortização  (푎 ¬ ) tem-se: 

P =  D
a ¬  

Daí segue que: 

D =  P ×  a ¬   

Na tabela Price, conhecendo o valor da prestação, é possível calcular o saldo devedor 

de um período (Dk). Considere que Dk seja liquidado por (n-k) pagamentos, sucessivos e 

postecipados. Segue que: 

 D =  P ×  a( )¬ = P ×  ( ) ( )    

Ainda que não se saiba o valor da prestação, mas conhecendo o valor financiado e a 

respectiva taxa de juros, o saldo devedor pode ser calculado. 

Considere que Dk seja liquidado por (n-k) pagamentos, sucessivos e postecipados 

iguais a Pk. Tem-se que: 

 D =  P ×  ( ) ( )  (Eq3) 

Substituindo Eq2 em Eq3 segue que: 

D =  D  ×
i

1 − (1 + i)  × 
1 − (1 + i) ( ) 

i   

D =  D  ×
1 − (1 + i) ( )

1 − (1 + i)   

 

Atividade 22: Ainda falta muito??!! 

Um automóvel no valor de R$ 25000,00 foi financiado no Crédito Direto ao 

Consumidor em 60 prestações iguais com uma taxa de juros 2,4% ao mês, sendo a primeira 

paga 30 dias após a assinatura do contrato. Qual foi o saldo devedor após o pagamento de 30 

parcelas? 

 Sejam: Crédito = Dívida =  C = 25000,00 

              Taxa de juros = i = 2,4 % a. m. = 0,024 a. m. 

              Prazo = n = 60 

              pagamentos efetuados = k = 30 

              Saldo Devedor do período = D , tal que D  = C 
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Como  D =  D  × ( ) ( )

( )
  segue que: 

D =  25000 ×
1 − (1 + 0,024) ( )

1 − (1 + 0,024)  ⟹ D =  25000 ×
1 − (1,024)
1 − (1,024)  

D =  25000 ×
0,5090
0,7590  ⟹  D =  25000 × 0,6706 = 16765 

 

O saldo devedor foi R$ 16765,00 após o pagamento de 30 parcelas. 

Segundo Sá (2011), uma dúvida recorrente das pessoas nos Fóruns de Defesa do 

Consumidor diz respeito ao pagamento adiantado das parcelas e o comportamento do saldo 

devedor no Crédito Direto ao Consumidor.  

O Crédito Direto ao Consumidor opera com o sistema Francês de amortizações na sua 

plataforma de financiamento. Como visto na atividade 21, neste sistema o valor dos juros 

pagos em cada período diminui. E o valor das amortizações pagas aumenta. Baseado nisto, 

para pagar o menor valor de juros seria ideal que o cliente pagasse antecipadamente as 

prestações finais.   

 

Atividade 23: Enfim livre do financiamento!!! 

Em agosto de 2014, Amanda fez um financiamento pela linha de crédito Construcard 

da CEF para a reforma de seu apartamento. Nesta operação ela contratou 48 prestações iguais 

de R$ 665,73 com uma taxa de juros de 1,05% ao mês, sendo que a primeira foi paga 30 dias 

após a assinatura do contrato.Em junho de 2018, ela recebeu o pagamento de todas as suas 

horas extras do ano anterior  que estavam acumuladas no banco de horas da empresa em que 

trabalha. Com este dinheiro pretende quitar todo o valor remanescente deste financiamento. 

Quanto foi o valor gasto nesta quitação? 

 Sejam: Prestação do período =  P = 665,73 

              Taxa de juros = i = 1,05 % a. m. = 0,0105 a. m. 

              Prazo = n = 48 

              pagamentos efetuados = k = 44 

              Saldo Devedor do período = D  

              Valor de Quitação = PV = ? 

Como este financiamento apresenta todas as prestações iguais, utilizando o sistema de 

amortização da tabela Price tem-se: 

 D =  P  × ( ) ( )
 



73 
 

D =  665,73 ×
1 × (1 + 0,0105) ( , )

0,0105  ⟹ D =  665,73 ×
1 × (1,024)

0,0105  

D =  2594,46 

Como o valor do saldo devedor  será quitado em junho, no período  k = 45  , em uma 

única prestação e utilizando  o conceito de sistema de amortização segue que: 

 P  =   A + J  ⟹   P  =   A +  D × i ⟹  P  =   D +  D × i  

Seja: D = PV 

Tem-se que: PV =  D + D  × i 

 PV = 2594,46 +  2594,46 × 0,0105 ⟹  PV = 2621,70  

Amanda gastará R$ 2621,70 para quitar todo o financiamento. 

Note que esta atividade também pode ser solucionada utilizando o conceito de série 

uniforme de pagamentos. Daí segue que: 

PV = P +  
P

(1 + i)  + 
P

(1 + i)  + 
P

(1 + i)  

PV = 665,73 + 
665,73

(1 + 0,0105) +  
665,73

(1 + 0,0105)  +  
665,73

(1 + 0,0105)  

PV = 665,73 +  658,81 + 651,97 + 645,19 = 2621,70 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As situações financeiras do cotidiano reforçam a importância do conhecimento da 

matemática financeira na vida das pessoas. É importante que na educação básica, ela seja 

abordada de modo contextualizado com o mercado financeiro, para que se possa trabalhar na 

construção de conhecimentos ao longo das situações vivenciadas. 

Por intermédio  deste trabalho,  ressalta-se  a  importância do estudo de porcentagem, 

de juros simples e compostos, bem como de séries uniformes de pagamentos na escola básica. 

Como também se verifica a necessidade de trazer para dentro da sala de aula o conceito 

relativo do dinheiro ao longo do tempo. Gerar espaço para o debate e a troca de ideias sobre 

temas como endividamento, poupança, investimentos, planejamento financeiro e consumo 

consciente. 

Os discentes precisam entender e compreender que os juros pagos em qualquer 

operação financeira é a remuneração por um serviço prestado de investimento ou empréstimo 

ou financiamento do capital em questão. As regras ditadas pelo mercado financeiro mostram 

que as taxas de juros pagas para um investidor é ínfima se comparada com as que são pagas 

em empréstimos e financiamentos.  No mundo globalizado, não é possível enxergar e 

trabalhar somente o cálculo mecânico da matemática financeira, mas principalmente perceber 

e entender as consequências que esses cálculos ocasionam na vida das pessoas. 

Esta pesquisa perpassou pelas séries uniformes de pagamentos que quando é abordada 

na educação básica, é feita de uma forma muito superficial. Este tema tem sua presença quase 

que constante nas prestações de pagamentos de bens e nos financiamentos efetuados pelos 

cidadãos. E tem-se aí, a clara demonstração do valor relativo do dinheiro ao longo do tempo, 

através dos valores presente e futuro. E, ainda mais, observa-se que quando o dinheiro é 

colocado em uma mesma data pode-se efetuar comparações das opções de pagamentos e 

realizar as melhores escolhas. 

Nota-se que as aulas sobre matemática financeira, principalmente no ensino médio, 

precisam trazer urgentemente alguns conceitos e terminologias sobre o mercado financeiro, 

tais como inflação, riscos, SPC, SERASA, encargos e muitos outros. E mostrar o impacto 

desses termos em suas vidas e de suas famílias. 

Há a necessidade de modificar o pensamento e o paradigma da matemática financeira 

ser vista como um conjunto exótico de fórmulas dissociadas. Ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa mostrou-se que compreendendo, aprendendo e aplicando o conceito de 

sequências numéricas como PA e PG, é o necessário e suficiente para o desenvolvimento de 
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seu estudo. Não é preciso decorar inúmeras fórmulas, mas sim saber aplicar e diferenciar os 

conceitos. 

O Brasil é um país que infelizmente ainda não possui um letramento e uma cultura 

financeira no âmago de seu povo. Basta verificar as diversas leis e normas que procuram 

disciplinar situações financeiras que seriam simplesmente solucionadas pelo mero 

conhecimento e domínio dos recursos da matemática financeira e a compreensão da ótica do 

mercado financeiro. 

A compreensão e o entendimento dos conceitos da matemática financeira e do 

mercado financeiro aliados com algumas atitudes e comportamentos são capazes de construir 

a consciência, a cultura e educação financeiras nas expectativas da ENEF e da OCDE.  Onde, 

a escola básica seja capaz de formar pessoas que tenham os conhecimentos dos subsídios 

mínimos, necessários e suficientes da educação financeira para que possam realizar escolhas e 

tomar decisões relacionadas a esta área. Assim, colaborando para o bem-estar econômico, 

financeiro e social das famílias brasileiras. 

De posse desses conhecimentos, sabendo quando e onde usá-los, os cidadãos podem se 

tornar mais analíticos e críticos, tendo poder de negociação e utilizar os recursos oferecidos 

pelo mercado financeiro ao seu favor.  Procurando fazer uma reserva financeira, investir, 

receber juros ao invés de pagá-los. Ou seja, buscar sempre melhorar a atual situação 

financeira em que se encontra.  

Esta pesquisa teve como foco os estudantes do 3º ano do ensino médio que é a etapa 

final da educação básica. Após seu término, muitos desses jovens já devem estar prontos para 

entrarem no mercado de trabalho, seja este formal ou informal. Eles já devem ter em mente 

como usar conscientemente o dinheiro que receberão como fruto de sua labuta. E possuindo 

atitudes proativas em assuntos relacionados a poupança, investimento, seguro e previdência. 

Como, também, serem aptos para análise e tomada de decisões nas áreas econômica e 

financeira de suas vidas. 

Inserindo jovens com comportamentos e atitudes econômicas e financeiras conforme 

descrito anteriormente, em longo prazo, a sociedade brasileira poderá ter muitos adultos 

conscientes do uso e da aplicação do dinheiro, onde realmente se tenha uma cultura e uma 

educação financeira imbuídas em suas vidas. 
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ANEXO A –  QUESTIONÁRIO DA OCDE DE CONHECIMENTOS 

FINANCEIROS  

 

Fonte:  OCDE (2016, p.20).  
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ANEXO  B – RETORNO DE INFORMAÇÃO DOS PAÍSES PARTICIPANTES 

 

Fonte:  OCDE (2016, p.93).  
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ANEXO  C – QUESTIONÁRIO DA ENEF SOBRE COMPORTAMENTOS E 

CONHECIMENTOS FINANCEIROS

 
Fonte:  ENEF (2017, p.55).  
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ANEXO  D – QUESTIONÁRIO DA ENEF SOBRE COMPORTAMENTOS E 

CONHECIMENTOS FINANCEIROS 

 

Fonte:  ENEF (2017, p.53). 



84 
 

ANEXO  E – QUESTIONÁRIO DA ENEF SOBRE COMPORTAMENTOS E 

CONHECIMENTOS FINANCEIROS 

 

                                                     Fonte:  ENEF (2017, p.54).  


