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MATEMÁTICA FINANCEIRA - JUROS

Imagine que você precisa urgentemente de uma quantia de R$1000,00 mas sóreceberá seu pagamento no mês seguinte. Você então vai a um banco e toma umempréstimo de R$1000,00 para pagar no mês seguinte R$1200,00. Então vocêpagará R$200,00 de juros ao banco.
Chamamos de JURO o valor pago ou recebido pelo empréstimo de uma quantia emdinheiro ou mercadoria equivalente. Em outras palavras, o juro é o valor pago ourecebido pela espera.
Para nossas aulas, usaremos
i: Taxa de juros em um período de tempo (mensal, anual, semestral, etc...)C: Capital Inicial ou Principal (quantia investida ou tomado como empréstimo)n: número de períodosM: Montante ( = C + Juros)
OBS. É necessário que a taxa e o número de períodos estejam na mesma unidadede tempo.
Há basicamente duas modalidades de juros, o Juro Simples e o Juro Composto,sendo o primeiro praticamente inexistente no dia a dia.

JUROS SIMPLES
Chama-se JURO SIMPLES, a modalidade em que a taxa incide somente sobre oCapital Inicial.
Exemplo:Quanto rendeu a quantia de R$ 1200, aplicado a juros simples, com a taxa de 2% aomês, no final de 1 ano e 3 meses?
TemosC = 1200i = 2% a.m.n = 1 ano e 3 meses = 15 meses



Como os Juros Simples incidem somente sobre 1200, temos que para cada mêsteremos um acréscimo de J = 2% de 1200 = 24 reais.
Observe a tabela
mês 0 1 2 3 4 5 6 7 8juro 0 24 24 24 24 24 24 24 24montante 1200 1224 1248 1272 1296 1320 1344 1368 1392
Ou seja, para encontrar o montante do mês seguinte, basta acrescentar 24 reais aomontante atual.Após 15 meses, teremos 15 acréscimos de 24 reais. Portanto, o montante seráM = 1200 + 15x24 = 1560 reaisRendimento de R$ 360,00.
Note que os Juros Simples crescem segundo uma P.A., isto é, somando-se umarazão R fixa. Esta razão R é exatamente o valor do juro no período e é calculadocomo
𝑅 =  𝐶∙𝑖.Usando a fórmula do termo geral da P.A. começando em 𝑎0, temos

𝑎𝑛 = 𝑎0 + 𝑛𝑅
Fazendo 𝑎𝑛 = 𝑀, 𝑎0 = 𝐶 e 𝑅 =  𝐶∙𝑖

𝑀 = 𝐶 + 𝑛𝐶∙𝑖Ou, ainda
𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖∙𝑛)OBS.É bastante comum encontrarmos em livros as fórmulas J = C.i.n e M = C + J. Elastambém estão corretas.

Exemplo:Um boleto da NET tem valor nominal de R$400,00 para pagamento até 01/09. Elacobra 2% de multa por atraso sobre o valor nominal do boleto , mais 0,2% ao diade juros por dia de atraso. Se eu pagar esse boleto dia 12/09, quanto pagarei?
Sabemos que os juros de mora (juros por atraso de boleto) são, por efeito da lei,Juros Simples. Então, temos:Multa = 2% de R$400,00 = R$8,00
MoraM = 400(1+0,2%.11) = 408,80
Portanto, pagarei R$416,80 J



JUROS COMPOSTOS
Chama-se JURO COMPOSTO a modalidade em que a taxa incide sobre o montantedo mês anterior.
Exemplo:Tomei um empréstimo no banco no valor de R$1000,00. A taxa mensal de juros dobanco é de 1%. Se eu pagar o empréstimo em dois meses, quanto terei que pagar?
mês 0 1 2juro 0 1%de1200 = 12 1% de 1212 = 12,12montante 1200 1212 1224,12
Se o banco cobrasse Juros Simples, o montante final seria deM = 1200(1+0,01.2) = 1224, isto é, 24 centavos menor.Esta diferença foi pequena porque estamos considerando apenas dois períodos,mas ela pode se tornar muito grande para quantidades de períodos maiores. Essa éa razão pela qual Juros Simples quase não existem.Observe que para calcular o montante final nós não precisamos de uma tabela.Para isso, basta aplicar o Fator de Aumento de 1% por dois meses seguidos.Como vimos, este fator é de 1,01. Então, temos

𝑀 =  1200∙1,01∙1,01 =  1200∙1,012 = 1224,12 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
Notemos que os para encontrar o montante do mês seguinte devemos multiplicar omontante atual pela razão q = 1+i. Isso nos mostra que os Juros Compostoscrescem segundo uma P.G. de razão q = 1+i.
Usando o termo geral da P.G. começando em 𝑎0, temos

𝑎𝑛 = 𝑎0𝑞𝑛
Fazendo 𝑎𝑛 = 𝑀, 𝑎0 = 𝐶 e 𝑞 =  1 + 𝑖

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛

Quanto rendeu a quantia de R$ 1200, aplicado a Juros Compostos, com a taxa de2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses?
TemosC = 1200i = 2% a.m.n = 1 ano e 3 meses = 15 meses



𝑀 = 1200(1 + 0,02)15 =  1615,04 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
Rendimento de R$ 415,04

INFLAÇÃO
Chama-se Inflação a taxa (média) de aumento dos preços de produtos e serviços.É muito importante entender basicamente o que significa a inflação, pois ela afetadiretamente nosso PODER DE COMPRA.
Exemplo:A inflação esperada pelo governo para 2019 é de 4,5%. Quanto perderemos nopoder de compra? (Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/29/boletim-focus-
bc.htm)
Suponha que com R$1000,00 você consiga comprar 100 produtos de R$10,00.Como a inflação esperada é de 4,5%, os produtos terão aumento de 4,5% no preçoe passarão a custar 10x1,045 = 10,45.Com os mesmos R$1000,00 você conseguirá comprar 95,69 produtos. Uma quedade 100 - 95,69 = 4,31 produtos, ou 4,31%
Para uma inflação i, a redução do poder de compra será de

1 − 11 + 𝑖No exemplo acima, a redução foi de
1 − 11,045 = 0,0431 =  4,31%

Ao afetar o poder de compra, a inflação afeta indiretamente o modo com queguardamos dinheiro. Por exemplo, se você colocar R$100,00 numa garrafa no dia01 de janeiro de 2019 para usar no ano seguinte, você terá PERDIDO DINHEIRO,pois seus R$100,00 de 2019 serão equivalentes a R$95,69 de 2020.Toda vez que você for guardar dinheiro, é preciso encontrar investimentos ACIMADA INFLAÇÃO. Eles são chamados INDEXADOS À INFLAÇÃO.


