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RESUMO 

 

Um método de mostrar e demonstrar o que ninguém é capaz ou não deseja 

que seja dito. Quando um investidor necessita optar por algum financiamento, 

deseja saber tudo que existe por de trás de todo o processo até a decisão ou 

não do negócio. Quais são os riscos e retornos, taxas, taxas de juros, quais 

são os tipos de amortização. São várias opções, que pode viabilizar um 

investimento sem prejuízo e com pouco risco. Não se esquecendo de 

mencionar as possibilidades de carência, e como ela realmente acontece, o 

que é pago efetivamente num momento de financiamento. Portanto, pequenas 

reduções no custo das aquisições podem repercutir de maneira altamente 

positiva no lucro da empresa. Este trabalho vai mostrar maneiras corretas e 

práticas para um bom desempenho das empresas, através de boas estratégias 

e adequados procedimentos na área do setor de compras com um bom 

controle interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de livros de matemática financeira, onde no período 

de 2000 e 2008, demonstra os acontecimentos financeiros de forma a verificar 

e analisar os métodos mais atuais de financiamentos, utilizando de exemplos e 

bastantes exercícios. Desta forma facilitando e visualizando qual o melhor 

método a ser utilizado para determinado investimento, levando sempre em 

conta os riscos e retornos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para que as operações financeiras sejam executadas, são necessários 

cálculos adequados a cada situação e os estudos desses cálculos é o foco da 

pesquisa. 

 

Como uma forma de avaliar e analisar quais são as opções que se tem num 

momento de negociação de financiamento, pois na maioria das vezes não sabe 

o que está junto à negociação, como juros, taxas e tipos de amortização. 

 

Para se fazer um financiamento, é preciso saber que terá que se disponibilizar 

de um capital e que este é remunerado com os juros. Sendo que os juros é o 

custo do capital durante determinado período de tempo. E a unidade de medida 

de juros é chamada taxa de juros. Esta é a correspondente à remuneração 

paga pelo uso, durante determinado período de tempo de uma ou mais 

unidades de capital. 

 

E assim, inicia a pesquisa da importância de uma boa análise de 

financiamento.
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CAPÍTULO I 

 

1. AVALIAÇÃO SOBRE AS FORMAS DE 

FINANCIAMENTOS 

 

1.1 Conceito 

 

Financiamento é uma operação financeira em que a parte financiadora, em 

geral uma instituição financeira, fornece recursos para uma outra parte que 

está sendo financiada, de modo que esta possa executar algum investimento 

específico previamente acordado. 

 

A financiadora então pode cobrar ou não cobrar juros sobre o valor financiado 

de acordo com o valor e o tempo de pagamento, ou mesmo não realizar a 

cobrança do valor financiado em caso de financiamentos não-reembolsáveis. 

Empresas podem realizar financiamentos para angariar recursos para novos 

equipamentos ou realizar uma expansão enquanto pessoas físicas pode 

realizar financiamentos para comprar imóveis, automóveis, entre outros bens 

de grande valor. 

 

As instituições financeiras possuem várias modalidades de financiamento para 

pessoas físicas e jurídicas, cada uma com uma característica que o torna mais 

adequado a casos específicos 

  

Sendo assim, uma empresa tem duas formas de financiar as suas atividades: 

recorrendo a capitais próprios ou a de capitais de terceiros. Normalmente, os 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera%C3%A7%C3%A3o_financeira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
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capitais próprios são aqueles que não têm qualquer contrapartida fixa de 

remuneração, ou seja, trata-se de capital que pode ou não ser remunerado de 

acordo com a rentabilidade gerada pela empresa. Os capitais de terceiros, por 

outro lado, são aqueles que têm uma remuneração mínima fixada (que pode 

ser uma taxa fixa ou variável, de acordo com uma taxa de referência de 

mercado) e que em regra possuem uma estratégia de reembolso previamente 

definido. Lawrence J. GITMAN (2004) 1, diz: 

 

“Cada decisão financeira apresenta características 

próprias de risco e retorno, e a combinação singular delas 

exerce efeito sobre o preço da ação. ”(GITMAN, 2004, 

p.184) 

 

As técnicas de análise e viabilidade econômica de projetos, utiliza instrumentos 

e conceitos oriundos de matemática, especialmente da matemática financeira, 

e graças a esses recursos, pode-se analisar determinado projeto a priori, 

mesmo antes de sua implementação. 

 

Uma vez tomada à decisão de investir em determinado projeto, é importante 

acompanhar o desempenho real do projeto, verificar se os níveis de retorno 

esperados inicialmente estão realmente concretizando e se não há nenhum 

indício de descontinuidade. 

 

O administrador financeiro deve saber avaliar dois fatores importantes: o risco 

e o retorno. O risco por si só não é facilmente aceito pelas pessoas, mas 

quando associado à ideia de oportunidade de realizações e ganhos, é mais 

tolerado. É no risco que estão às melhores oportunidades. 

                                                 
1 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2004. 
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Como o dinheiro é um bem escasso, a ele está associado o preço. 

 

Os juros é a remuneração paga pelo direito de usar este bem. A unidade de 

referencia para calcular a importância devida como juros é a “taxa de juros”. 

Esta apresenta uma determinada porcentagem sobre o capital, por unidade de 

tempo.  

 

Com o desenvolvimento econômico, toda relação econômica passa a ter um 

componente financeiro como parte da negociação de bens e serviços, 

determinando o surgimento de dívidas. A matemática financeira trata o 

pagamento dessas dívidas, principalmente no médio e longo prazo, pelos 

sistemas de amortização de empréstimos, envolvendo principalmente 

desembolsos periódicos, e encargos financeiros. 

 

1.2 Objetivo 

 

O objetivo é fornecer subsídio para a compreensão e análise de quando optar 

por financiamento (capital e terceiros), mostrando tipos de financiamento e sua 

viabilidade ou não, colocando em prática aspectos teóricos de análise de 

investimentos. 

 

1.3 Justificativa 

 

Em finanças, o foco principal é analisar se o projeto é viável ou não, 

demonstrando isso em cálculos, alternativas em que melhor ajusta nas 

possibilidades da empresa, sem que futuramente venha causar danos, 

estudando assim o mercado no qual esta inserido. 
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CAPÍTULO II 

 

2. JUROS 

 

2.1 Conceito 

 

Conforme GITMAN (2004) 1, do ponto de vista do detentor do capital, ou seja, 

aquele que empresta o dinheiro, os juros representam a importância a ser 

recebida, a título de remuneração pela cessão temporária de um capital. Porém 

daquele que faz uso do capital, ou seja, aquele que toma o dinheiro 

emprestado, os juros representam a importância a ser paga, a título de 

despesas, pela utilização temporária de um capital. 

 

Esses juros podem ser ainda, representado por taxas prefixadas ou pós-

fixadas. Em uma aplicação prefixada, por exemplo, no momento da operação 

sabe-se exatamente o montante do ganho, e no caso de uma aplicação pós-

fixada, irá saber o montante desse ganho real no ato da operação, numa 

operação prefixada. 

 

Segundo SAMANEZ (2007) 2, juros é uma remuneração do capital empregado. 

Se aplicado a um capital durante determinado período de tempo, ao fim do 

prazo será obtido um valor (montante) que será igual ao capital aplicado 

acrescido da remuneração obtida durante o período de aplicação. 

                                                 
1 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2004. 
2 SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de investimento. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 
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O mercado financeiro trabalha com base na taxa de juros percentual, porém é 

necessário colocá-la na forma fracionária para realizar os cálculos financeiros. 

Quando o prazo da operação é dado, considera anos constituídos por meses 

de 30 dias, os juros são chamados comerciais; quando o número de dias 

corresponde àquele do ano civil (365 dias) são chamados de juros exatos. 

 

SODRÉ3, juros representam a remuneração do Capital empregado em alguma 

atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo os regimes: 

simples ou compostos, ou até mesmo, com algumas condições mistas. 

 

2.2 Juros simples 

 

SAMANEZ (2007) 4, é aquele calculado sempre com base no mesmo capital, 

inicia ao longo do período de tempo. Isso equivale a dizer que o valor de juros, 

em cada um dos períodos de tempo, será sempre igual. 

 

Não existe capitalização de juros nesse regime, pois os juros de determinado 

período não são incorporados ao principal, para que essa soma sirva de base 

de cálculo dos juros do período seguinte. Em conseqüência, o capital crescera 

a uma taxa linear, a taxa de juros terá um comportamento linear em relação ao 

tempo. Nesse regime, a taxa de juros pode ser convertida para outro prazo 

qualquer com base em multiplicações e divisões, sem alterar seu valor 

intrínseco, ou seja, mantém a proporcionalidade existente entre valores 

realizáveis em diferentes datas. A aplicação dos juros simples é muito limitada, 

tem algum sentido apenas no curtíssimo prazo. 

                                                 
3 SODRÉ, Ulysses. Elementos básicos em Matemática Financeira. 
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm, acessado em 22 de abril, de 
2011. 
4 Ibidem 

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm
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No sistema de juros simples, a taxa incide sobre o capital inicial aplicado, 

sendo proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. 

 

O regime de juros será simples quando o percentual de juros incidirem apenas 

sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão 

novos juros. Valor Principal ou simplesmente principal é o valor inicial 

emprestado ou aplicado, antes de somarmos os juros. 

 

Fórmula: 

 

J = C x i x n 

100 

 

Nota: j = juros; c = capital; i = taxa período; e n = número de períodos 

 

Exemplo: Para um capital de R$10.000,00, aplicado à taxa de 10% a.a, durante 

dois anos, o juros será de: 

 

J= 10.000 x 2 = 2.000 

          100 

 

Se os juros de cada período for igual pode-se dizer que os juros acumulados 

até o segundo período equivalem a duas vezes os do primeiro. 
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Tabela 1. Juros Simples 

 

N CAPITAL JUROS JUROS ACUMULADOS TOTAL (c+j) 

0 R$ 10.000,00 R$                - R$                                   - R$ 10.000,00 

1 R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 R$                      1.000,00 R$ 11.000,00 

2 R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 R$                      1.000,00 R$ 12.000,00 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 

 

Para calcular o capital: 

 

C = j 

I x n 

100 

 

Para calcular o tempo: 

 

C =   j   

CX = I 

100 
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Para calcular a taxa: 

 

i =   j   

i x n 

100 

 

2.3 Juros Compostos 

 

Conforme SAMANEZ (2007) 5, juros compostos são aqueles calculados com 

base no capital inicial mais o valor dos juros gerados até o período 

imediatamente anterior (juros sobre juros). Com o valor dos juros de um 

período passa a produzir rendimentos no período seguinte, o valor, período a 

período, será sempre de valor presente. 

 

O regime de juros compostos é o mais comum no dia a dia do sistema 

financeiro e do cálculo econômico. Nesse regime os juros gerados a cada 

período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período 

seguinte. Ou seja, o rendimento gerado pela aplicação é incorporado a ela, 

passando a participar da geração do rendimento no período seguinte, sendo 

assim os juros são capitalizados é chamado de capitalização ao processo de 

incorporação dos juros principal. 

 

O regime de juros compostos, o mais praticado pelos bancos, financeiras e 

comércio, é o que traz maior ganho, haja vista que o rendimento dos juros é 

aplicado sobre juros. 

 

                                                 
5 Ibidem 
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Fórmula: 

 

M = C x (1+ in) 

100 

Nota: m = montante; c = capital; i = taxa no período; e n = número 

de período. 

Para um capital de R$10.000,00, aplicado à taxa de 10% a.a, em juros 

compostos, por dois anos terá: 

 

Tabela 2. Juros Compostos 

 

N CAPITAL JUROS JUROS ACUMULADOS TOTAL (c+j) 

0 R$ 10.000,00 R$                - R$                                   - R$ 10.000,00 

1 R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 R$                      1.000,00 R$ 11.000,00 

2 R$ 10.000,00 R$ 1.000,00 R$                      2.100,00 R$ 12.100,00 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 

 

Para calcular juros compostos o capital: 

 

C =   M   

(1 + 1) n 

100 
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Para taxa: 

 

in = M - 1 (menos 1) 

C 

 

Para tempo: 

 

n = LogM  - LogC 

Log (1 + i) 

 

As calculadoras financeiras e os aplicativos para microcomputadores realizam 

esses cálculos de forma muito mais simples e com extrema exatidão e rapidez. 

É oportuno lembrar que utiliza como padrão a sistemática de juros compostos, 

única adequada de remuneração de juros. 

 

Não vetando essa sistemática de cálculo de juros serem a correta, a de juros 

simples ainda é muito utilizada, talvez por inércia, ou por simplicidade de 

cálculo, ou até mesmo para se “levar vantagens”, criando valores maiores ou 

menores de acordo com as conveniências. 
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CAPÍTULO III 

 

3. TAXA DE JUROS 

 

3.1 Conceito 

 

GITMAN (2004) 1, a unidade de referência para calcular a importância devida 

como juros é a “taxa de juros”. Ela representa uma determinada porcentagem 

sobre o capital, por unidade de tempo. 

 

É o índice que determina a remuneração do capital emprestado ou aplicado, ou 

seja, o preço do “aluguel” do dinheiro durante determinado período (dias, 

meses, ano). 

 

3.2 Taxa de juros nominais 

 

SAMANEZ (2007) 2, a taxa nominal é uma taxa referencial em que os juros são 

capitalizados (incorporados ao principal) mais de uma vez no período a que 

taxa se refere. É aquela calculada com base no valor nominal. E também pode 

ser conhecida como, a que incide sobre o valor nominal da aplicação ou 

empréstimo. A taxa efetiva é a taxa calculada com base no valor efetivamente 

aplicado ou tomado emprestado, ou seja, com base no valor colocado a 

                                                 
1 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2004. 
2 SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de investimento. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007 
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disposição do banco ou do cliente na data da aplicação ou do contrato de 

financiamento. 

 

É a taxa referente a um período ou geralmente não coincide com o período de 

capitalização dos juros. A taxa nominal tem periodicidade anual e é muito 

utilizada no mercado quando da formalização de negócios, sendo expressa em 

contratos financeiros. Contudo, não é utilizada diretamente no cálculo dos 

juros, por não corresponder de fato, ao ganho ou custo financeiro do negócio. 

Para efeito de cálculo financeiro, a taxa e o período de capitalização devem ser 

os mesmos. Quando é apresentada uma taxa nominal, para fazer cálculo é 

necessário revertê-la em taxa efetiva. 

 

SODRÉ3, a taxa nominal é quando o período de formação e incorporação dos 

juros ao Capital não coincide com aquele a que a taxa está referida. 

 

Exemplo:  

 

Ø Taxa de 36% a.a, com capitalização mensal: 36/12 = 3% de juros 

efetivos por mês. 

Ø Taxa de 16% a.a, com capitalização semestral: 16/2 = 8% de juros 

efetivos por semestre. 

 

 

 

 

                                                 
3 SODRÉ, Ulysses. Elementos básicos em Matemática Financeira. 
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm, acessado em 22 de abril, de 
2011. 

 

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm
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Exemplo: 

 

Ø 3% a.m., com capitalização mensal; 

Ø 36% a.a., com capitalização anual; 

Ø 2,5% a.d., com capitalização diária; 

Ø 8% a.s., com capitalização semestral. 

 

Observe que a taxa nominal, convertida em efetiva e tendo o seu valor 

capitalizado mensalmente, no final do período de um ano, será maior que a 

taxa nominal, por conta do fato de capitalização dos juros, que ocorre 

mensalmente. Onde esta o segredo dos banqueiros e dos empresários do 

comércio ao financiar nossa compra ou empréstimo, a chamada capitalização 

dos juros. Esta pode levar uma mercadoria ou uma importância em dinheiro 

financiada a custar quase duas vezes o seu valor real ou de seu pagamento à 

vista, dependendo da taxa de juros cobrada e do prazo de pagamento 

estipulado. 

 

3.3 Taxa de juros proporcionais 

 

Segundo SAMANEZ (2007) 4, a taxa proporcional é determinada pela relação 

simples entre a taxa considerada na operação (taxa nominal) e o número de 

vezes em que ocorrem juros (quantidade de período de capitalização). Na 

maioria das vezes, os juros praticados no sistema financeiro nacional e 

internacional, encontram-se referenciados na taxa linear, da mesma forma que 

ocorre com a remuneração linear da caderneta de poupança, as taxas 

internacionais, o desconto bancário, os juros da Tabela Price e as taxas do 

mercado interfinanceiro, entre outros. 

 

                                                 
4 Ibidem 
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Tabela 3. Tabela para conversão de taxas proporcionais 

 

PERÍODO DA TAXA PERÍODO DA CAPITALIZAÇÃO O QUE FAZER? 

  Semestral Dividir por 2 

  Trimestral Dividir por 4 

ANUAL Bimestral Dividir por 6 

  Mensal Dividir por 12 

  Diária Dividir por 360 

  Trimestral Dividir por 2 

SEMESTRAL Bimestral Dividir por 360 

  Mensal Dividir por 6 

  Diária Dividir por 180 

  Bimestral Dividir por 1,5 

TRIMESTRAL Mensal Dividir por 360 

  Diária Dividir por 90 

BIMESTRAL 

Mensal Dividir por 2 

Diária Dividir por 60 

MENSAL Diária Dividir por 30 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 
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Tabela 3.1 Tabela para conversão de taxas proporcionais 

 

PERÍODO DA TAXA PERÍODO DA CAPITALIZAÇÃO O QUE FAZER? 

  Anual Multiplicar por 360 

  Semestral Multiplicar por 180 

ANUAL Trimestral Multiplicar por 90 

  Bimestral Multiplicar por 60 

  Mensal Multiplicar por 30 

  Anual Multiplicar por 12 

SEMESTRAL Semestral Multiplicar por 60 

  Trimestral Multiplicar por 3 

  Bimestral Multiplicar por 2 

  Anual Multiplicar por 60 

TRIMESTRAL Semestral Multiplicar por 3 

  Trimestral Multiplicar por 1,5 

BIMESTRAL Anual Multiplicar por 4 

  Semestral Multiplicar por 2 

MENSAL Anual Multiplicar por 2 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 
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3.4 Taxa de juros efetiva 

 

SAMANEZ (2007) 5, a taxa efetiva pressupõe incidência de juros apenas uma 

única vez em cada período a que se refere. Isso quer dizer que a unidade de 

referência de seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de 

capitalização, ou seja, a taxa efetiva é taxa por período de capitalização. A taxa 

nominal é uma taxa declarada ou taxa cotada que não incorpora capitalizações 

sendo necessário calcular a taxa efetiva equivalente quando se pretende 

efetuar cálculos e comparações no regime de juros composto. Os juros 

antecipados, os impostos, as comissões e os artifícios usados nos cálculos de 

juros fazem com que, tanto no regime de capitalização a juros simples quanto 

no de capitalização a juros, as taxas efetivas e nominais defiram. 

 

Taxa efetiva é a que corresponde, de fato ao ganho ou custo financeiro do 

negócio. Toda taxa cuja unidade de tempo coincide com o período de 

capitalização dos juros é denominada taxa de efetiva.  

 

Já SODRÉ6, a taxa efetiva é quando o período de formação e incorporação dos 

juros ao Capital coincide com aquele a que a taxa está referida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Tabela 4. Fórmula para conversão de período de taxas efetivas 

 

DE: PARA: CONVERSÃO DE TAXA 

ANO Semestre Is = (1+ia) 1/2 -1 

ANO Trimestre It = (1+ia) 1/4 -1 

ANO Bimestre Ib = (1+ia) 1/6 -1 

ANO Mês Im = (1+ia) 1/12 -1 

ANO Dia Id = (1+ia) 1/360 -1 

SEMESTRE Ano Ia = (1+is) 2-1 

SEMESTRE Trimestre It = (1+is) 3/6 -1 = (1+is) 1/2 -1 

SEMESTRE Bimestre Ib = (1+is) 2/6 -1 = (1+is) 1/3 -1 

SEMESTRE Mês Im = (1+is) 1/6 -1 

SEMESTRE Dia Id = (1+is) 1/180 -1 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 
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Tabela 4.1 Fórmula para conversão de período de taxas efetivas 

 

DE: PARA: CONVERSÃO DE TAXA 

TRIMESTRE Ano Ia = (1+it) 4 -1 

TRIMESTRE Semestre Is = (1+it) 2 -1 

TRIMESTRE Bimestre Ib = (1+it) 2/3 -1 

TRIMESTRE Mês Im = (1+it) 1/3 -1 

TRIMESTRE Dia Id = (1+it) 1/90 -1 

BIMESTRE Ano Ia = (1+ib) 6-1 

BIMESTRE Semestre Is = (1+ib) 3-1 

BIMESTRE Trimestre It = (1+ib) 3/2 -1 

BIMESTRE Mês Im = (1+ib) 1/2 -1 

BIMESTRE Dia Id = (1+i) 1/60 -1 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 
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Tabela 4.2 Fórmula para conversão de período de taxas efetivas 

 

DE: PARA: CONVERSÃO DE TAXA 

Mês Ano Ia = (1+im) 12 -1 

Mês Semestre Is = (1+im) 6 -1 

Mês Trimestre It = (1+im) 3 -1 

Mês Bimestre Ib = (1+im) 2 -1 

Mês Dia Id = (1+im) 1/30 -1 

Dia Ano Ia = (1+id) 360 -1 

Dia Semestre Is = (1+id) 180 -1 

Dia Trimestre It = (1+id) 90 -1 

Dia Bimestre Ib = (1+id) 60 -1 

Dia Mês Im = (1+id) 30 -1 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 

 

3.5 Equivalência entre taxas de juros efetivas 

 

SAMANEZ (2007) 7, A importância da equivalência entre taxas de juros volta-se 

principalmente para as operações que refinca as taxas de juros compostas. 

Assim, duas taxas são ditas equivalentes quando, incide sobre um mesmo 

capital durante certo prazo, produzem montante iguais pelo regime de 

capitalização composta. 

                                                 
7 Ibidem 
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CAPÍTULO IV 

 

4. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO 

 

4.1 Conceito 

 

SAMANEZ (2007) 1, a amortização trata basicamente da forma com que um 

devedor pode saldar suas dívidas, segundo regras ou acordos estabelecidos 

entre as partes ou de sistemas convencionais de amortizações como: Francês, 

Price, SAC, Americano, E etc.  

 

Não importa o plano ou sistema de amortização adotado numa operação, como 

são regidos pela sistemática de juros compostos, os planos será sempre 

equivalente, e mesmo porque os juros são calculados sempre sobre os 

respectivos saldos devedores, ou seja, os encargos financeiros são devido à 

medida que se usa o dinheiro. O diferencial básico entre os sistemas de 

amortização ocorrem na distribuição dos fluxos de caixa no tempo.  

 

São processos financeiros pelos quais uma dívida ou obrigação é paga 

progressivamente por meio de parcelas de modo que ao término do prazo 

estipulado o débito seja liquidado. Essas parcelas ou prestações são a soma 

de suas partes: a amortização ou devolução do principal emprestado e os juros 

correspondentes aos saldos do empréstimo ainda não amortizados. 

 

PRESTAÇÃO = AMORTIZAÇÃO + JUROS 
                                                 
1 SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de investimento. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007 
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Essa separação permite discriminar o que representa devolução do principal 

(amortização) do que representa serviço da dívida (juros). Ela é importante 

para as necessidades jurídico- contábeis e na análise de investimentos, onde 

os juros por serem dedutíveis para efeitos tributáveis têm num efeito fiscal. 

 

O termo carência designa o período que vai desde a data de concessão do 

empréstimo até a data em que será paga a primeira prestação. Em geral este 

período é negociado entre o credor e o mutuário. Qualquer sistema de 

amortização pode ser, ou não, prazo de carência. 

 

4.2 Sistema de Amortização Constante (SAC) 

 

O SAC tem as seguintes características: 

 

Ø O principal é reembolsado em cotas de amortização iguais; 

Ø A amortização é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número 

de períodos de pagamento. 

Ø Esse tipo de sistema às vezes é usado pelo sistema financeiro da 

habilitação (SFH), pelos bancos comercias em seus financiamentos 

imobiliários e, também, em certos casos, em empréstimos as empresas 

privadas através de entidades governamentais. 

 

No SAC, as amortizações do saldo devedor são constantes, mas as prestações 

iniciais são mais altas, uma parcela fixa da prestação vai abatendo o que você 

deve e o saldo cada vez menor é aplicado os juros. Isso faz com que o valor 

pago a título de juros seja as próprias prestações decrescentes ao longo do 

tempo. 
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Tabela 5. Sistema de Amortização Constante 

 

Período Saldo devedor Amortização Juros Prestação FCC Prestação Corrigida 

0 10.000,00 0 0 0 0 0 

1 9.000,00 1.000,00 259,55 1250,55 1,2594 1.586,28 

2 8.000,00 1.000,00 233,59 1233,59 1,2275 1.514,23 

3 7.000,00 1.000,00 207,64 1207,64 1,1965 1.444,94 

4 6.000,00 1.000,00 181,68 1181,68 1,1662 1.378,08 

5 5.000,00 1.000,00 155,68 1155,73 1,1367 1.313,72 

6 4.000,00 1.000,00 129,77 1129,77 1,1079 1.219,02 

7 3.000,00 1.000,00 103,82 1103,82 1,0799 1.192,02 

8 2.000,00 1.000,00 77,86 1077,86 1,0526 1.134,55 

9 1.000,00 1.000,00 51,91 1051,91 1,0260 1.079,26 

10 0 1.000,00 25,95 1025,95 1,0000 1.025,95 

TOTAL 10.000,00 1.427,45 11.418,50 12.888,05 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 

 

4.3 Sistema de Amortização Crescente (SACRE) 

 

O sistema SACRE foi adotado recentemente pelo sistema financeiro da 

habilitação na liquidação de financiamento da casa própria. 

 

Esse sistema é baseado no SAC e no sistema PRICE, já que a prestação é 

igual à média aritmética calculada entre as prestações desses dois sistemas, 

nas mesmas condições de juros e prazo. Aproximadamente até metade do 

período de financiamento, as amortizações são maiores que as do sistema 

PRICE. Como decorrência disso, a queda do saldo devedor é mais acentuada 
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e são menores as chances de ter resido ao final do contrato, como ocorre 

comumente no sistema PRICE. 

 

Uma das desvantagens do sistema SACRE é que suas prestações iniciais são 

ligeiramente mais altas que as do PRICE. Contudo, após a metade do período, 

o mutuário, sentirá uma queda substancial no comprometimento de sua renda 

com o pagamento das prestações 

 

O SACRE é muito parecido com o SAC. Suas prestações iniciais são mais 

altas, mas decrescem à medida que o tempo passa. 

 

O SACRE foi desenvolvido com o objetivo de permitir maior amortização do 

valor emprestado reduzindo-se simultaneamente a parcela de juros sobre o 

saldo devedor. A diferença está no índice de correção, a taxa referencial (TR) 

que entra no cálculo posteriormente, alterando a amortização constante e 

tornando-a variável. 

 

As TR se estiverem em declínio constante, à amortização do saldo devedor 

será decrescente, não crescente. 
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Tabela 6. Sistema de Amortização Crescente 

 

SISTEMA PRICE SISTEMA SACRE 

Mês Saldo devedor Juros Amortização Prestação Saldo devedor  Juros  Amortização Prestação 

0              2.000,00                     2.000,00        

1              1.925,85     20,00                74,15           94,15               1.921,26     20,00                78,74           98,74  

2              1.850,85     20,00                74,89           94,15               1.842,15     19,21                79,11           98,32  

3              1.775,33     20,00                75,64           94,15               1.762,66     18,42                79,49           97,91  

4              1.698,93     20,00                76,40           94,15               1.682,80     17,63                79,86           97,49  

5              1.621,78     20,00                77,16           94,15               1.602,55     16,83                80,25           97,08  

6              1.543,85     20,00                77,93           94,15               1.521,92     16,03                80,63           96,66  

7              1.465,14     20,00                78,71           94,15               1.440,90     15,22                81,02           96,24  

8              1.385,64     20,00                79,50           94,15               1.359,49     14,41                   1,41           95,82  

9              1.305,35     20,00                80,29           94,15               1.277,68     13,59                81,81           95,40  

10              1.224,26     20,00                81,10           94,15               1.195,46     12,78                82,21           94,99  

11              1.142,35     20,00                81,91           94,15               1.112,84     11,95                82,82           94,77  

12              1.059,63     20,00                82,73           94,15               1.029,82     11,13                83,03           94,16  

13                 976,08     20,00                83,55           94,15                  946,37     10,30                83,44           93,74  

14                 891,69     20,00                84,39           94,15                  862,51       9,46                83,86           93,32  

15                 806,46     20,00                85,23           94,15                  778,23       8,63                84,28           92,91  

16                 720,38     20,00                86,09           94,15                  693,52       7,78                84,71           92,49  

17                 633,44     20,00                86,95           94,15                  608,39       6,94                85,14           92,08  

18                 545,63     20,00                87,82           94,15                  522,81       6,08                85,57           91,65  

19                 456,94     20,00                88,69           94,15                  436,80       5,23                86,01           91,24  

20                 367,36     20,00                89,58           94,15                  350,35       4,37                86,46           90,83  

21                 276,88     20,00                90,48           94,15                  263,44       3,50                86,90           90,40  

22                 185,50     20,00                91,38           94,15                  176,09       2,63                87,36           89,99  

23                    93,21     20,00                92,29           94,15                     88,27       1,76                87,81           89,57  

24                           -      20,00                93,22           94,15                            -        0,88                88,27           89,15  

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 
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4.4 Sistema de Amortização Francês (TABELA PRICE) 

 

SODRÉ2, no estudo do financiamento de um bem de consumo, percebe-se que 

a Matemática Financeira é muito mais útil no nosso cotidiano do que outras 

"matemáticas". Aqui se vê a força do estudo de seqüências geométricas (PG), 

fato que não é possível explicitar facilmente a alunos de níveis elementares. No 

entanto, praticamente todos os indivíduos estão envolvidos com compras de 

bens de consumo no seu dia-a-dia e este ponto se torna fundamental, pois 

transforma o estudo de Progressões Geométricas em algo extremamente útil. 

O sistema Price (Richard Price), também chamado Sistema Francês (pois foi à 

França o primeiro país que utilizou este sistema do ponto de vista comercial), 

corresponde a um financiamento onde todos os pagamentos são iguais. 

 

SAMANEZ (2007) 3, o sistema francês de amortização, Tabela Price tem as 

seguintes características: 

 

Ø Pagamentos de principal em prestações iguais, periódicas e sucessivas; 

Ø É o mais utilizado pelas instituições financeiras e pelo comércio em 

geral; 

Ø Juros incidem sobre o saldo devedor que decresce na medida em que 

as prestações são pagas; 

Ø Juros são decrescentes e amortizações do principal são crescentes. 

 

A prestação pela Tabela Price é obtida por uma fórmula de prestações iguais: 

                                                 
2 SODRÉ, Ulysses. Elementos básicos em Matemática Financeira. 
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm, acessado em 22 de abril, de 
2011. 
3 Ibidem 

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/curso/curso.htm
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Fórmula: 

 

PMT = VP (1 + i) n i 

(1 + i) n - i 

 

Ou pela calculadora financeira HP 12C: 

12n; 4,5; 10.000 PV; PMT; FV; CHS = 1.096,66 

 

A correção monetária do saldo devedor pode fazer com que uma prestação, 

que no início do contrato comprometa 25% da renda do mutuário, com o passar 

do tempo, passe a compreender 30, 40 ou mais de sua renda. Além disso, o 

sistema obriga, durante a maior parte do contrato, que primeiro sejam pagos 

essencialmente os juros, não o principal da dívida, pois os juros são calculados 

sobre o saldo devedor que no início é maior. 

 

A parcela cobrada a título de juros não reduz saldo devedor. No início do 

contrato, a amortização do saldo é muito pequena, aumentando à medida que 

passam os períodos. A amortização só se torna possível porque as prestações 

são cada vez mais altas. 

 

Os financiamentos de longo prazo são normalmente nas modalidades Tabela 

Price ou Tabela SAC. A primeira é utilizada em quase todos os financiamentos 

de carros, e sua principal característica é o valor fixo das prestações. Já a 

Tabela SAC possui prestações decrescentes e é muito usada nos 

financiamentos de imóveis da Caixa Econômica. Como regra geral, as parcelas 

iniciais na SAC são bem maiores que na Price, mas vão decrescendo até 

atingirem valores bem inferiores ao da Price. 

 

http://fazaconta.com/financiamentos-pmt-rate-nper.htm#price
http://fazaconta.com/financiamentos-pmt-rate-nper.htm#price
http://fazaconta.com/financiamentos-pmt-rate-nper.htm#sac
http://www.caixa.gov.br/habitacao/
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Tabela 7. Sistema de Amortização Francês 

 

Período Saldo devedor Amortização Juros Prestação FCC Parc. Corrigida 

0           10.000,00            

1              9.111,32              888,68        259,55     1.148,23     1,2594               1.446,08  

2              8.199,57              911,75        236,48     1.148,23     1,2275               1.409,45  

3              7.264,16              935,41        212,82     1.148,23     1,1965               1.373,86  

4              6.304,47              959,41        188,54     1.148,23     1,1662               1.339,06  

5              5.319,87              984,60        163,63     1.148,23     1,1367               1.305,19  

6              4.309,72          1.010,15        138,08     1.148,23     1,1079               1.272,12  

7              3.273,34          1.036,38        111,85     1.148,23     1,0799               1.239,97  

8              2.210,06          1.063,28           84,95     1.148,23     1,0526               1.208,63  

9              1.119,19          1.090,87           57,36     1.148,23     1,0260               1.178,08  

10 0         1.119,19           29,04     1.148,23     1,0000               1.148,23  

          10.000,00     1.482,30                12.920,67  

    Saldo devedor corrigido = 10.000 (1+0,25955)1 0= 12.920,67 

 

Fonte: Apostila UCAM – Conceito Fundamental do Valor do Dinheiro no Tempo 

 

Para melhorar a compreensão do sistema Francês de amortização, considere o 

exemplo abaixo. 

 

Ø Valor do empréstimo: R$ 10.000,00 

Ø Taxa de juros 36% a.a 

Ø Prazo: 10 meses 

Ø Taxa equivalente mensal: 2,6% a.m 
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Fórmula da Prestação: 

 

PMT = VP (1 + i) n i 

(1 + i) n – 1 

 

PMT = 

    

10.000,00  (1 + 0,02595) 10 . 0,2595 

(1 + 0,02595) 10 - 1 

PMT =    10.000,00  0,033535 

0,292059 

PMT =      1.148,23  

 

Juros do 1o período = 10.000,00 x 0,25955 = 259,55 

Juros do 2o período = 9.111,32 x 0,25955 = 236,48 

Amortização do 1o período = 1.148,23 – 259,55 = 888,68 

Amortização do 2o período = 1.148,23 x 236,48 = 911,75 

 

4.5 Sistema de Amortização Americano 

 

O sistema de amortização americano, o principal é resultado por meio de uma 

parcela única ao fim da operação. Os juros podem ser pagos periodicamente 

(mais comum) ou capitalizados e pagos juntamente com o principal no fim do 

prazo acertado. 
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Pode ser aberto um fundo de amortização do empréstimo, no qual o devedor 

deposita periodicamente as cotas de amortização. Essa cota, por sua vez, deve 

render juros de tal modo que na data de pagamento do principal, o saldo desse 

fundo de amortização seja igual ao capital a pagar, liquidando dessa forma o 

empréstimo.
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CAPÍTULO V 

 

5. SÉRIES PERIÓDICAS UNIFORMES 

 

5.1 Conceito 

 

Conforme SAMANEZ (2007) 1, as rendas certas, ou séries periódicas 

uniformes, podem ser divididas em séries postecipadas, antecipadas e 

diferidas. 

 

Anuidade, renda certa ou série é uma sucessão de pagamentos ou 

recebimentos, exigíveis em épocas pré-estabelecidas, destinada a liquidar uma 

dívida ou formar capital. 

 

5.2 Série postecipada 

 

SAMANEZ (2007) 2são aquelas em que os pagamentos ocorrem no final de 

cada período e não da origem, por exemplo, pagamentos de faturas de cartão 

de crédito. 

 

Já MACHADO3, são aquelas em que os pagamentos ou recebimentos são 

efetuados no fim de cada intervalo de tempo a que se referir à taxa de juros 

considerada, e cuja representação gráfica é a seguinte: 
                                                 
1 SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de investimento. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 
2  Ibidem 
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PMT PMT PMT PMT PMT 

PV  

1 2 3 4 n 0 

... 

... 

FV 

 

 

Figura 1. Valor presente da Série Postecipada 

 

O valor presente representa a soma das parcelas atualizadas para a data inicial 

do fluxo, considerando a mesma taxa de juros. O valor presente corresponde à 

soma dos valores atuais dos termos da série. Valor presente dos termos da 

série: 

 

Fórmula: 

 

 

 

5.3 Série antecipada 

 

SAMANEZ4, os pagamentos são feitos no início de cada período respectivo, 

por exemplo, financiamento com pagamento à vista. 

                                                                                                                                               
3 MACHADO, Lisandro. antigo.qi.com.br/professor/downloads/download8315.doc, acessado em 
23 de abril de 2011. 
4 Ibidem 
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Enquanto MACHADO 5, são aquelas em que os pagamentos ou recebimentos 

são efetuados no início de cada intervalo de tempo a que se referir à taxa de 

juros considerada, e cuja representação gráfica é a seguinte: 

 

Figura 2.  Série Antecipada 

 

As fórmulas para encontrar PV, PMT, FV, possuem uma pequena diferença 

das séries postecipadas, apresentam (1+i), ou seja, parte paga na data Zero. 

São elas: 

 

Encontrar o valor presente (atual) ou Fator de valor atual – FVA; 

 

 

 

Encontrar o valor futuro ou Fator de formação de capital – FFC; 

 

 

                                                 
5 Ibidem 
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Fator de recuperação de capital – FRC 

 

 

 

Fator de acumulação de capital – FAC 

 

 

 

5.4 Série diferida 

 

SAMANEZ6, o período de carência constitui-se em um prazo que separa o 

início da operação do período de pagamento da primeira parcela, por exemplo, 

promoção do tipo compre hoje e comece a pagar daqui à x dias. Quando o 

primeiro pagamento ocorre o início do primeiro período após o término da 

carência, temos uma série diferida antecipada. Quando ocorre no final, temos 

uma série diferida postecipada. 

 

Enquanto MACHADO 7, são aquelas em que o primeiro pagamento ou 

recebimento só é efetuado depois de decorridos períodos de tempo a que se 

referir à taxa de juros considerada, e cuja representação gráfica é a seguinte: 

 

 

 
                                                 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
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Caso de postecipado:                  Caso de antecipado: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Série Diferida Postecipada e Antecipada 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RISCO E RETORNO 

 

6.1 A importância do Risco e Retorno 

 

GITMAN (2004) 1, cada decisão financeira apresenta características próprias 

de risco e retorno, e a combinação singular delas exerce efeito sobre o preço 

da ação. Cabe ao administrador financeiro avaliar cuidadosamente o risco e o 

retorno de todas as decisões importantes para garantir que o retorno esperado 

justifique o nível de risco que está sendo assumido. Certamente, os 

administradores financeiros precisam reconhecer, medir e avaliar as relações 

entre risco e retorno, para garantir que suas decisões contribuam para a 

criação de valor para os acionistas da empresa. 

 

6.2 Risco 

 

Risco é a possibilidade de perda financeira. Em termos formais, a palavra risco 

é usada como sinônimo de incerteza e refere-se à variabilidade dos retornos 

associados a um ativo. Quanto mais certo for o retorno de um ativo, menos 

variabilidade e rico ele oferecerá. 

 

O risco operacional e risco financeiro são mais específicos a empresa e, 

portanto, mais importantes aos administradores financeiros. Já os riscos de 

variação de taxa de juros, liquidez e mercado são mais específicos aos 

acionistas e, portanto, mais importantes para eles. 
                                                 
1 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2004. 
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6.3 Retorno 

 

O retorno é o ganho ou perda total sofrido por um investimento em certo 

período. Os retornos de investimentos variam no tempo e entre tipos distintos 

de investimento. Calculando as médias de retorno histórico em períodos longos 

é possível eliminar o impacto do risco de mercado e de outros tipos de riscos. 

Isso permite ao tomador de decisões financeiras focalizarem sua atenção nas 

diferenças de retorno atribuíveis principalmente as de tipos de investimentos.
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa mostra como é importante uma boa análise como uma forma 

de ver para onde vai o capital investido em um financiamento. Mostrando 

que é preciso mudança de cultura das pessoas antes de ir às compras ou 

obter um empréstimo, para que tudo flua tranquilamente. 

 

Ajudando também, a assegurar as empresas em seus financiamentos, nas 

decisões do administrador financeiro antes de fechar um negócio, para que 

obtenha mais facilmente os recursos financeiros de que necessitam para 

atingir seus objetivos. 

 

Muito importante também, conhecer as taxas de juros existentes, antes de 

esticar os prazos de pagamentos, pois pode pagar o dobro ou mais do que 

realmente vale a compra. 

 

Quanto aos sistemas de amortizações como são os mais variados, alguns 

desses sistemas são mais comuns e tem até denominações próprias, como 

o sistema Price. Outros não têm denominações próprias e, quando 

utilizados, são descritos pormenorizadamente nos contratos. 
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