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MATEMÁTICA FINANCEIRA - PORCENTAGEM

É comum nos depararmos com números na forma de porcentagem. Eles são usadosprincipalmente para representar grandezas de modo relativo, isto é, sem que setenha conhecimento do valor absoluto dessa grandeza.
Exemplo:Segundo o jornal O LANCE!, a torcida do Flamengo corresponde a 16% dostorcedores de times brasileiros. O Corinthians vem em segundo lugar com 14%.
Note que não se tem a noção exata de quantos torcedores cada time tem, mas sabe-se que a cada 100 torcedores, 16 são flamenguistas e 14, corintianos.
Devemos então observar que o número 16% significa 16 a cada 100, 16 em 100 ou,de modo análogo, 16 por 100, que é uma abreviação de 16 dividido por 100.Por isso, chamamos de porcentagem as frações de denominador 100.
Exemplo:Numa série com 80 alunos, 28 foram reprovados. Qual a porcentagem deaprovação desta série?
Solução 1
Se 28 foram reprovados, então 52 foram aprovados.
80 ———-100%
52 ———-x % -> 80x% = 52.100% -> 𝑥 = 52∙100

80 = 65
Portanto, a porcentagem de aprovação é 65%.
Solução 2
Ao analisar a Solução 1, vemos que para encontrar a porcentagem devemos dividir52 por 80 e multiplicar por 100. Este truque será bastante útil paraeconomizarmos tempo.
Mas por que isso funciona? Primeiro note que 65% = 65

100 = 0,65.
Quando dividimos 52 por 80 encontramos exatamente 0,65.
Portanto, 52

80 = 0,65 = 65
100 = 65%



Isto significa que para calcularmos uma descobrirmos quantos porcento uma parteé do todo, podemos dividir a parte pelo todo e multiplicar por 100.
Exemplo:Em uma cidade, 1 a cada 320 habitantes é engenheiro. Qual a porcentagem deengenheiros nessa cidade?
1/320 = 0,0031250,003125 x 100 = 0,3125Portanto, 0,3125% dos habitantes dessa cidade são engenheiros.

REPRESENTAÇÕES DE UMA PORCENTAGEM
Como vimos, uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Como todafração pode ser escrita em sua forma decimal, uma porcentagem também podeaparecer nessa representação.
Exemplos
porcentagem fracionária decimal32% 32/100 0,32412% 412/100 4,120,2% 0,2/100 0,002
Cada representação será útil em um contexto.
Exemplo:
Sabe-se que a torcida do Corinthians é de 27,3 milhões de torcedores. Quantostorcedores há no Brasil?
Solução 1
Seja x o todo. Sabemos que 27,3𝑥 = 14% = 14

100
14100 𝑥 = 27,3

Portanto, x = 195 milhões de torcedores.
Solução 2
Sabemos que 14% de x é igual a 27,5 milhões. Basta então multiplicar o todo (x)pela porcentagem e igualar a 27,5 milhões.

14100 𝑥 = 27,3 −> 𝑥 = 195 𝑚𝑖𝑙ℎõ𝑒𝑠



FATOR DE AUMENTO E FATOR DE DESCONTO
Exemplo:
Um casal foi a um restaurante e a conta deu R$ 250,00 sem os 10% do garçom.Quanto deu a conta com os 10%?
Uma solução é fazer 10% de 250 e somar aos 250. Isto é,

10100 × 250 = 25 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
A conta deu R$250,00 + R$25,00 = R$275,00
Notemos que a conta acima pode ser resumida a
250 +  10% 𝑑𝑒 250 =  250 +  0,1 × 250 =  250 × (1 + 0,1) =  250 × 1,1 = 275 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
Portanto, para acrescentar 10% a um valor, podemos somente multiplicar por 1,1.Este número 1,1 é chamado de Fator de Aumento de 10%.
De modo geral, o Fator de Aumento de uma taxa i é (1+i)
Exemplos:

Aumento de Fator de Aumento3% = 0,03 1+3% = 1,0370% = 0,7 1 + 70% = 1,730% = 0,3 1+30% = 1,3
Exemplo:
Um quadrado teve seu lado aumentado em 2% do comprimento. De quantoaumentou sua área?
Solução
Seja L o lado do quadrado inicialmente. Após o aumento, ele será 1,02L
A área do quadrado anteriormente era de L² e agora será (1,02L)² = 1,0404L²
Um aumento de 0,0404 = 4,04%
Exemplo:
Uma loja está dando 10% de desconto em todos os seus produtos. Se uma calçacustava R$ 110,00, quanto custará agora?



Novamente, podemos calcular 10% de R$110,00, que dá R$11,00 e depois fazer odesconto
R$110,00 - R$11,00 = R$99,00
Podemos também fazer

110 − 10% 𝑑𝑒 110 =  110 −  0,1 × 110 =  110 × (1 − 0,1) =  110 × 0,9 =  99 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠
O número 0,9 é chamado Fator de Desconto de 10%.
De modo geral, o Fator de Desconto de uma taxa i é (1-i)
Exemplos:

Desconto de Fator de Desconto3% = 0,03 100% - 3% = 97% = 0,9770% = 0,7 100% - 70% = 30% = 0,330% = 0,3 100%-30% =70% = 0,7
Exemplo:
Uma loja aumentou todos os seus produtos em 25% e depois reduziu em 25%. O queaconteceu com o preço final de uma calça que custava R$100,00 antes do aumento?
Solução
Após o aumento, a calça passou a custar 1,25xR$100,00 = R$125,00
Após o desconto, a calça passou a custar R$125,00 x 0,75 = R$93,75

Observe que podemos obter essa resposta fazendo as duas contas de uma vez
100x1,25x0,75 = 93,75
Além disso, como a ordem dos fatores não altera o produto, podemos dar o desconto edepois aplicar o aumento sem que o preço final se altere.

Exemplo:
Um comerciante aumentou todos os preços de sua loja em 30%. Como as vendas caírammuito, ele decidiu voltar ao preço original. De quantos porcento deve ser o desconto nosprodutos?
Solução



Um produto que custava x reais, passou a custar 1,3x.
Para voltar a ser x, devemos multiplicar por um fator de desconto D, tal que
1,3x.D = x -> D = 1/1,3 ≈ 0,77 = 77% 
Aqui vimos um fato interessante: se aplicarmos um aumento (ou desconto) num valor equisermos voltar ao valor original (voltar para o passado), devemos dividir o valor atual(com aumentou ou desconto) pelo Fator de Aumento (ou de Desconto)


