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RESUMO 

O objetivo da elaboração desse trabalho é abordar a matemática financeira aplicada às 

empresas de maneira natural, mostrando a sua fundamentação em uma das suas infinitas 

utilidades. O seu relacionamento direto com aplicações em empresas  com usos de softwares 

para um melhor retorno e rapidez de cálculos. É preciso ressaltar que não se faz necessário 

buscar desenvolver um manual completo das ferramentas que será utilizado, pois tais 

ferramentas serão utilizadas apenas para mostrar um exemplo de suas finalidades. 

Contudo, será de extrema importância deixar claro que o assunto abordado não pode 

ser generalizado, pois sabemos que cada empresa se utiliza de ferramentas matemáticas que se 

condiz com a sua realidade. 

 

Palavras-Chaves: Matemática Financeira. Aplicações práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of the preparation of this work is to approach the financial mathematics applied to 

the business with a natural way, showing their reasons in one of his endless utilities . Its direct 

relationship with investments in companies with use of softwares for a better return and speed 

calculations. It should be emphasized that it is not necessary to seek to develop a complete 

manual of the tools that will be used , as these tools will be used only to show an example of 

its purposes . 

However, it is of utmost importance to make clear that the subject matter can not be 

generalized , because we know that each company uses mathematical tools that are 

complatible with their reality . 

 

Key Words : Financial Mathematics. Practical applications 
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 1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas se encontram em situações em que devem buscar ajuda de maneira 

rápida, clara e objetiva através do uso de aplicações matemáticas, sempre tendo uma visão de 

que com o seu uso correto não haverá incertezas das suas decisões. 

A Matemática Financeira vem proporcionar de grande relevância como uma ferramenta para 

auxiliar em suas tomadas de decisões que a cada dia vem se tornando mais complexas. O 

volume monetário que envolve as empresas, as diferentes taxas cambiais, o risco de 

investimento ou até mesmo um simples calculo de um boleto vencido, tende a verificar qual o 

melhor método para a sua aplicação para que não venha a ocorrer um desastre financeiro na 

empresa.  

Logo, temos como objetivo mostrar que a Matemática Financeira é verificar, estudar formas 

de como ter uma vida financeira saudável ao longo da existência da empresa. 

Será mostrado nesse trabalho de maneiras formais o uso da matemática financeira, as suas 

aplicações através de exemplos que poderão ser resolvidos com uso de planilhas eletrônicas, 

que poderá ser utilizada apenas como recurso para explicação de tais problemas.  
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2 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada tem por finalidade demonstrar a aplicação direta das atribuições que a 

Matemática Financeira disponibiliza nas diversas situações cotidianas, como por exemplo, 

calcular as prestações de um financiamento de um imóvel ou móvel optando pelo pagamento 

à vista ou parcelado. Portanto, o estudo da Matemática Financeira é essencial para qualquer 

pessoa que almeje entender o fluxo de capital em corrente pelo mundo. 

2.1 Objetivo 

Abstrair da Matemática Financeira de como usar, aplicar, quantificar as transações que 

ocorrem no meio financeiro, considerando o valor monetário no tempo. Tendo em vista o 

atual cenário de economia globalizada, se não levar em conta todos os aspectos financeiros, 

nenhum projeto prossegue. 

2.2 Problema 

Atualmente existe uma grande preocupação por parte das empresas quanto à aplicação do seu 

valor financeiro dentro do seu real mercado tendo em vista o foco de lucratividade.  

Se não buscar artifícios para lhe dar com a realidade econômico-financeiro de uma empresa, 

como ela pode continuar gerindo seu negócio?   

2.3 Justificativa 

Como é cabível obter um maior quantitativo de informações confiáveis e  precisas, temos 

como se utilizar da Matemática Financeira para o processo de tomada de decisões na empresa, 

e sua aplicação traz maior rentabilidade, maximizando os resultados.  

Sendo um ramo da matemática que tem como objeto de estudo e aplicação do comportamento 

do dinheiro a curto e ao longo do tempo, podemos avaliar a maneira de como esse dinheiro é 

ou será aplicado, visando sempre maximizar o resultado. 
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3 HISTORICO 

O entendimento do funcionamento da aplicação da Matemática Financeira dentro de uma 

empresa é tão quão importante de como saber aplicar. Logo é necessário conhecer seu 

nascimento e sua evolução ao longo do tempo. Segundo PROFESSOR JEAN PITON-

GONÇALVES (agosto de 2005), é bastante antigo o conceito de juros, tendo sido 

amplamente divulgado e utilizado ao longo da Historia. Esse conceito surgiu naturalmente 

quando o Homem percebeu uma estreita relação entre o dinheiro e o tempo. Processos de 

acumulação de capital e a desvalorização da moeda levariam normalmente a ideia de juros, 

pois se realizavam basicamente devido ao valor temporal do dinheiro.  

As tábuas mais antigas mostram um alto grau de habilidade computacional e deixam claro que 

o sistema sexagesimal posicional já estava de longa data estabelecida. Há muitos textos desses 

primeiros tempos que tratam da distribuição de produtos agrícolas e de cálculos aritméticos 

baseados nessas transações. As tábuas mostram que os sumérios antigos estavam 

familiarizados com todos os tipos de contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas 

promissórias, crédito, juros simples e compostos, hipotecas, escrituras de venda e endossos.  

Os juros e os impostos existem desde a época dos primeiros registros de civilizações 

existentes na Terra. Um dos primeiros indícios apareceu já na Babilônia no ano de 2000 aC. 

Nas citações mais antigas, os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outras 

conveniências emprestadas; os juros eram pagos sob a forma de sementes ou de outros bens. 

Muitas das práticas existentes originaram-se dos antigos costumes de empréstimo e devolução 

de sementes e de outros produtos agrícolas.  

A História também revela que a ideia se tinha tornado tão bem estabelecida que já existia uma 

firma de banqueiros internacionais em 575 aC, com os escritórios centrais na Babilônia. Sua 

renda era proveniente das altas taxas de juros cobradas pelo uso de seu dinheiro para o 

financiamento do comércio internacional. O juro não é apenas uma das nossas mais antigas 

aplicações da Matemática Financeira e Economia, mas também seus usos sofreram poucas 

mudanças através dos tempos.  

Como em todas as instruções que tem existido por milhares de anos, algumas das práticas 

relativas a juros têm sido modificadas para satisfazerem às exigências atuais, mas alguns dos 

antigos costumes ainda persistem de tal modo que o seu uso nos dias atuais ainda envolve 

alguns procedimentos incômodos. Entretanto, devemos lembrar que todas as antigas práticas 

que ainda persistem foram inteiramente lógicas no tempo de sua origem. Por exemplo, quando 
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as sementes eram emprestadas para a semeadura de certa área, era lógico esperar o pagamento 

na próxima colheita - no prazo de um ano. Assim, o cálculo de juros numa base anual era 

mais razoável; tão quanto o estabelecimento de juros compostos para o financiamento das 

antigas viagens comerciais, que não poderiam ser concluídas em um ano. Conforme a 

necessidade de cada época foi se criando novas formas de se trabalhar com a relação tempo-

juro (juros semestrais, bimestral, diário, etc.).  

O surgimento dos bancos está diretamente ligado ao cálculo de juros compostos e o uso da 

Matemática Comercial e Financeira de modo geral. Na época em que o comércio começava a 

chegar ao auge, uma das atividades do mercador foi também a do comércio de dinheiro: como 

ouro e a prata. Nos diversos países eram cunhadas moedas de ouro e prata.  

Durante a expansão do comércio, assim como durante as guerras de conquista, as moedas dos 

diferentes países eram trocadas, mas o pagamento só podia ser efetuado com dinheiro do país 

específico. Consequentemente, dentro das fronteiras de cada país, as moedas estrangeiras 

deviam ser cambiadas por dinheiro deste país. Por outro lado, os comerciantes e outras 

pessoas possuidoras de muito dinheiro, que viajavam ao exterior, precisavam de dinheiro de 

outros países, que compravam com moeda nacional. Com o passar do tempo, alguns 

comerciantes ficaram conhecendo muito bem as moedas estrangeiras e passaram a acumulá-

las em grandes quantidades. Desta forma, dedicaram-se exclusivamente ao câmbio de 

dinheiro, ou seja, ao comércio de dinheiro.  

Aconteceu então a divisão de trabalho dentro do campo do comércio: paralelamente aos 

comerciantes que se ocupavam com a troca de artigos comuns, surgiram os cambistas, isto é, 

comerciantes dedicados ao intercâmbio de uma mercadoria específica: o dinheiro.  

Num espaço de tempo relativamente curto, acumularam-se fantásticas somas de dinheiro nas 

mãos dos cambistas. Com o tempo, foram se ocupando de uma nova atividade: guardar e 

emprestar dinheiro. Naquela época, e devido à deficiente organização das instituições 

responsáveis pela segurança social do indivíduo, não era recomendável que tivesse em sua 

casa muitas moedas de ouro e prata. Estas pessoas entregavam seu dinheiro à custódia do 

cambista rico, que o guardava e devolvia ao dono quando ele pedisse. Imaginemos um 

cambista qualquer que tenha acumulado, desta forma, em seus cofres, imensa quantidade de 

dinheiro.  

Era natural que a seguinte ideia ocorresse: "Porque estas grandes somas de dinheiro haverão 

de permanecer em meu poder sem qualquer lucro para mim? - Ai então se percebe que a 
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palavra "lucro" está diretamente interligada com o conceito de finanças - É pouco provável 

que todos os proprietários, ao mesmo tempo e num mesmo dia, exijam a devolução imediata 

de todo seu dinheiro. Emprestarei parte deste dinheiro a quem pedir, sob a condição de que 

seja devolvido num prazo determinado. E como meu devedor empregará o dinheiro como 

quiser durante este é natural que eu obtenha alguma vantagem. Por isso, além do dinheiro 

emprestado, deverá entregar-me, no vencimento do prazo estipulado, uma soma adicional".  

Vimos que neste pensamento do mercador, a idéia de lucro já aparece fortemente.  

Assim tiveram início as operações creditícias. Aqueles que, por alguma razão, se encontravam 

sem dinheiro - comerciantes, senhores feudais e não raras vezes o próprio rei ou o erário 

nacional -, recorriam ao cambista que lhes emprestava grandes somas de dinheiro a juros 

"razoáveis".  

O juro era pago pelo usufruto do dinheiro recebido ou, mais propriamente, era a 

"compensação pelo temor" de quem dava dinheiro emprestado e assim se expunha a um 

grande risco. Entretanto estes juros alcançaram, em alguns casos, quantias incríveis: na antiga 

Roma os usuários exigiam de 50 a 100 por cento e na Idade Média, de 100 a 200 por cento, às 

vezes mais, em relação direta com a necessidade do solicitante ou do montante da soma.  

Estes juros foram chamados - com toda justiça - de usurário, o dinheiro recebido emprestado, 

de capital usurário e o credor, de usureiro. O cambista exercia sua profissão sentado num 

banco de madeira em algum lugar do mercado. Daí a origem da palavra "banqueiro" e 

"banco". Os primeiros bancos de verdade da História foram criados pelos sacerdotes.  

No mundo antigo, entre os egípcios, babilônios e mais tarde entre os gregos e romanos, estava 

amplamente difundido o costume segundo o qual os cidadãos mais abastados deviam confiar a 

custódia de seu ouro aos sacerdotes.  

A Igreja cristã não só deu continuidade à tradição das operações creditícias dos antigos 

sacerdotes, que considerava pagãos, mas desenvolveu-as em grande escala. A Igreja Católica 

criou o "Banco do Espírito Santo", corria um fabuloso capital inicial. Seu verdadeiro 

propósito era tornar mais expedita a exação, aos fiéis, dos chamados "denários de São Pedro" 

destinados a satisfazer as frugalidades do Papa e para facilitar o pagamento de dízimos e 

indulgências, assim como para a realização de transações relacionadas com os empréstimos, 

em outras palavras, com a usura.  
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Ao mesmo tempo lançou um anátema e condenou às masmorras da inquisição os cidadãos 

que emprestavam dinheiro a juros, mesmo que este juro fosse menor do que aquele que ela 

exigia por seu dinheiro. A Igreja proibia a seus fiéis que cobrassem juros por seu dinheiro, 

invocando como autoridade a Sagrada Escritura, onde se lê: "Amai pois vossos inimigos e 

fazei o bem, e emprestei, nada esperando disso" (São Lucas, 6,35). Na realidade, esta 

proibição era motivada por um interesse econômico muito "mundano": a Igreja ambicionava 

assegurar para si o monopólio absoluto na exação de juros.  

Apesar das maldições e ameaças com o fogo eterno, a Igreja não pôde conter a avidez por 

ganhos e lucros das pessoas, tanto mais que o próprio desenvolvimento do comércio exigia a 

criação de uma ampla rede bancária. As iniciadoras desta atividade foram as cidades-estado 

da Itália, que tinham um vasto comércio, cujo raio de ação se estendia aos mais distantes 

confins do mundo conhecido.  

O primeiro banco privado foi fundado pelo duque Vitali em 1157, em Veneza. Após este, nos 

séculos XIII, XIV e XV toda uma rede bancária foi criada. A Igreja não teve alternativa senão 

aceitar a realidade dos fatos. Assim os bancos foram um dos grandes propulsores práticos para 

o avanço da Matemática Comercial e Financeira e da Economia durante os séculos X até XV. 

Pois sem essa motivação para o aprimoramento dos cálculos, talvez, essa área de Matemática 

não estivesse tão avançada nos dias atuais.  
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4 CONCEITOS RELACIONADOS A MATEMÁTICA FINANCEIRA 

I. Capital ( C ) ou valor Presente (PV) ou Principal (P) 

Trata-se do valor que será aplicado, investido, e claro com o passar do tempo irá ter um 

crescimento. 

II. Tempo (n) 

É o tempo no qual será necessário que um certo capital ( C ), aplicado a uma taxa (i), 

necessita para produzir um montante (M). 

III. Montante (M) 

É o valor quantitativo monetário acumulado resultante de uma operação comercial ou 

financeira após um determinado período de tempo (n), sendo assim uma soma do capital ( C ) 

com os juros (J). 

IV. Taxa (i) 

 É o coeficiente obtido da relação entre os juros (J) com o capital (C), que pode ser 

representado em forma percentual ou unitária. Conforme seja a natureza da taxa coma qual 

estamos trabalhando, saberemos se estamos no regime simples ou no regime composto. Dessa 

maneira haverá a “taxa de natureza simples”, ou “taxa simples”, ou “taxa no regime simples”; 

e haverá a “taxa de natureza composta”, ou “taxa composta”, ou “taxa no regime composto”. 

V. Juros (J) 

O Juros representa o quanto aumentou o capital (C) aplicado. Sendo dessa maneira, podemos 

concluir que Juros será o quanto rendeu o capital (C). Por isso que sinônimo de Juros (J) é 

“rendimento”. 
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5 REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO 

Regime de capitalização é a maneira em que se verifica o crescimento do capital aplicado, 

este pode ser pelo regime de capitalização simples ou composta. No regime de capitalização 

simples os juros são calculados utilizando como base o capital inicial (C), já no regime de 

capitalização composta as taxas de juros são aplicadas sobre o capital acumulado dos juros. 

5.1 Regime de Juros Simples 

O regime de capitalização simples mostra que o capital cresce de forma linear. Em nosso país 

este regime de capitalização não é muito utilizado por instituições financeiras, pois com o 

regime de capitalização composta se obtém lucros maiores em empréstimos. 

 

I. Formula relacionada ao Juros Simples 

 

          

II. Aplicação prática para regime de juros simples 

Tomemos por exemplo, um empréstimo a uma taxa de 15% com valor da aplicação inicial de 

R$5.000,00. 

Para o primeiro mês:  

i=15/10 = 0,15 

J=5000x0,15= 750 

M=5000 + 750 = 5750 

Para o segundo mês: 

J=5000x0,15 = 750 

M=5750 + 750 = 6500 

Generalizando para um período, temos:  

J=C*i*n 

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

Para dois períodos, temos:  

J= C * 2 * i. 
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Logo, para n períodos, temos: 

 J + C * n *i 

M=C + C*i*n = C(1+i*n).  

Portanto, podemos concluir que o juros simples porta-se como uma Progressão Aritmética de 

razão J=C*i, havendo um crescimento linear ao longo do tempo. 

5.2 Regime de Juros Composto 

Juros compostos são os juros de um determinado período somados ao capital para o cálculo de 

novos juros nos períodos seguintes. O atual sistema financeiro utiliza o regime de juros 

compostos, pois ele oferece uma maior rentabilidade quando comparado ao regime de juros 

simples, uma vez que juros compostos incidem mês a mês, de acordo com o somatório 

acumulativo do capital com o rendimento mensal. 

I. Formula relacionada a Juros Composto 

              

      
 
 é o fator de capitalização ou fator de acumulação de capital. 

II. Aplicação prática para regime de juros composto 

Tomemos por exemplo, um empréstimo a uma taxa de 10% com valor da aplicação de 

R$50.000,00 num período de 6 meses. Qual o juro obtido neste período? 

Sn = 50000 (1+0,1)
6
 

Sn = 50000(1,1)
6 

Sn = 50000 x 1,7715 

Sn = R$ 88.575,00 

J = Sn – P = 88575 – 50000 = R$ 38.575,00 

5.3 Taxa Proporcional a Juros Simples  

Para algumas situações, o período (n) de aplicação ou empréstimo não coincide com o período (n) da 

taxa (i) de juros (j). Nesses casos é necessário trabalhar com taxa proporcional. 

Obs.: taxa (i) e tempo (n) precisam ser obrigatoriamente na mesma unidade. 

I. Formula relacionada a Taxa Proporcional a Juros Simples 
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efetuar a divisão do maior para o menor (% a.a. para % a.m. = divide por 12 meses) 

efetuar a multiplicação do menor para o maior (% a.m. para % a.a. = multiplica por 12 meses) 

II. Aplicação prática para regime de juros composto 

Tomemos por exemplo, a verificação se a taxa de 18% ao ano e 1,5% ao mês são 

proporcionais. 

i = 18%  n = 12 mês 

I = 1,5% N = 1 mês  

i/I = n/N 

18/1,5 = 12/1 

18 * 1 =  1,5 * 12 

18 = 18 

Logo as taxas são proporcionais. 

I. Taxa Equivalente a Juros Compostos 

São taxas consideradas equivalentes se, considerado o mesmo prazo (n) de aplicação e o 

mesmo capital (C), produzem o mesmo montante (M). 

II. Aplicação prática para regime de juros composto 

Tomemos por exemplo, uma aplicação em um banco no valor de R$ 100.000,00 a uma taxa 

de 24% ao ano. Qual será o novo capital após um ano dessa aplicação? 

Primeiramente iremos saber qual taxa mensal é equivalente para a taxa de 24% ao ano. 

i/24 = 1/12 

i * 12 = 24 * 1 

i=24/12 = 2% ao mês  

Aplicando a formula do Juros composto, temos: 

Sn = 100000 (1+0,02)
12

 

Sn = 100000 x 1,2682  Sn = R$ 126.820,00 
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6 INFLAÇÃO 

A Inflação representa o crescimento contínuo e generalizado dos preços dos bens e é 

calculada como a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC). 

O oposto da inflação é a deflação, que corresponde a uma descida continuada e generalizada 

dos preços. A ocorrência de deflação é muito rara e está geralmente associada a períodos 

de depressão económica. 

 

I. Formula relacionada a Inflação 

                    
     

 
        

Aqui temos B sendo o preço na data recente, e A, na antiga, ou data base. 

II. Aplicação prática para Inflação 

Tomemos por exemplo, o calculo sobre o valor do milho entre 2013 e 2014. Em 2013 o valor 

era de R$ 0,60 por quilograma e em 2014 ser valor era de R$ 0,72 por quilograma. 

Taxa da Inflação = ((0,72 – 0,60)/0,60) x 100 

Taxa da Inflação = ((0,12)/0,60) x 100 

Taxa da Inflação = (0,20) x 100 

Taxa da Inflação = 20% 
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7 FLUXO DE CAIXA 

Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas 

as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de 

caixa para o período projetado. De fácil elaboração para as empresas que possuem os 

controles financeiros bem organizados, ele deve ser utilizado para controle e, principalmente, 

como instrumento na tomada de decisões. O Fluxo de Caixa deve ser considerado como uma 

estrutura flexível, no qual o empresário deve inserir informações de entradas e saídas 

conforme as necessidades da empresa. Com as informações do Fluxo de Caixa, o empresário 

pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, calcular a 

Rentabilidade,  Lucratividade,  Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento. O 

objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta clara 

sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa. 
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8 CONCLUSÃO 

Em suma, podemos verificar diante do que foi apresentado que a Matemática Financeira pode 

ser literalmente aplicada de maneira concisa nas diversas situações no dia-a-dia de uma 

empresa, inserindo no seu contexto o aspecto natural e formal. Os profissionais que precisam 

utilizar-se dessa ferramenta tem consigo a plena certeza de que podem correlacionar seus 

resultados com a precisão necessária para uma tomada de decisão.  
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