
CÁLCULO FINANCEIRO E 
ATUARIAL 



OBJETIVOS

- GERAIS -

 IDENTIFICAR CONCEITOS SOBRE JUROS 



OBJETIVOS

- ESPECÍFICOS -

 CALCULAR JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

 CAPITALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

 DESCONTO DE LETRAS

 CALCULAR RENDAS

 REEMBOLSOS DE EMPRÉSTIMOS - MODALIDADES



VALOR TEMPORAL DO DINHEIRO

 OTICA DE INVESTIMENTO

• Depósitos/ Aplicações 

 OTICA DE FINANCIAMENTO 

• Empréstimos 



PREFERÊNCIA PELA LIQUIDEZ

 CONSUMO

 POUPANÇA



APLICAÇÃO DO RENDIMENTO

POUPANÇA: 

 GUARDAR O REMANESCENTE DO CONSUMO 

 INVESTIR – APLICAR UM DETERMINADO MONTANTE DA POUPANÇA 

COM O OBJETIVO DE MULTIPLICAR 

I. INVESTIMENTOS REAIS 

II. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 



REMUNERAÇÃO 

 CAPITAL 

 PRAZO

 JURO 

 TAXA DE JURO 



REMUNERAÇÃO 

CAPITAL 

É a quantidade de moeda cedida pelo seu proprietário a
outrem por um determinado período de tempo acordado entre
as partes

 PRAZO

É o tempo durante o qual o capital é aplicado (cedido)

 PERÍODO DE TEMPO

É a unidade de tempo em que o prazo global da aplicação foi
subdividido para efeito de cálculo de juros:

(mensal, trimestral, semestral, anual).



REMUNERAÇÃO 

 JURO 

É o rendimento proveniente do capital aplicado

 TAXA DE JURO

 Coeficiente que determina o valor do juro;

 Refere-se sempre a uma unidade de tempo;

 Pode ser representada de duas maneiras: percentual (10%) ou unitária
(0,10)

 Representada por i (interest)

 É a razão entre os juros recebidos, ou pagos no final do período da
operação e o valor aplicado ou tomado emprestado (capital)



VALOR DO CAPITAL 

 O VALOR DO CAPITAL VARIA AO LONGO DO TEMPO

Utilizamos um momento de referência – momento atual - a esse
capital chamamos valor atual do capital C0

Ao valor do capital num momento posterior denomina-se

valor acumulado do capital Cn



CAPITALIZAÇÃO

j = f (c, t) - O juro é função do capital e do tempo.

A este processo de acréscimo que o capital sofre ao longo do tempo chamamos 
de capitalização. 

Esta ligação tempo – capital está na base da distinção dos dois processos 
de capitalização: 

 CAPITALIZAÇÃO EM REGIME DE JUROS SIMPLES 

 CAPITALIZAÇÃO EM REGIME DE JUROS COMPOSTOS 



REGIME DE JUROS SIMPLES 

NO REGIME DE JUROS SIMPLES 

 Pressupõe que o juro é dado apenas em função do tempo, isto é para o
mesmo capital inicial é constante o juro produzido em cada unidade de
tempo;

 Os juros são excluídos do processo de capitalização após o seu
vencimento.



REGIME DE JUROS COMPOSTOS  

NO REGIME DE JUROS COMPOSTOS 

 Pressupõe que o juro é dado em função do tempo e do capital, ou seja além
do capital inicial o juro vencido em cada unidade de tempo passa
imediatamente a vencer juros nas unidades de tempo posteriores.

 O capital vai aumentando sucessivamente 

ao longo do tempo.



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE JURO 

TAXAS EQUIVALENTES

Duas taxas de juro, referentes a períodos diferentes dizem-se equivalentes,
quando aplicadas a um mesmo capital, produzirem durante o mesmo prazo de
tempo, o mesmo valor acumulado

 Cálculo em regime simples

im=i/m

No regime de juro simples a equivalência das taxas reduz-se à sua
proporcionalidade.



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE JURO 

TAXAS EQUIVALENTES

 Cálculo em regime composto

Diz-se que in e im são equivalentes quando:

C0(1+in)^n=C0(1+im)^m

Donde (1+in)^n= 1+im)^m



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE 
JURO 

TAXAS PROPORCIONAIS

Quando entre duas taxas de juro, referidas a períodos diferentes, existe a
mesma relação de proporcionalidade que entre os seus períodos diz-se que são
proporcionais.

Para um período de tempo 1/m do ano, a taxa de juro proporcional à taxa anual
ia é dada por

Ia/m em que m é o número de períodos iguais em que se dividiu o ano .

im=ia/m



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE 
JURO 

TAXAS EFETIVAS

Se as taxas im e i são equivalentes, isto é produzem o mesmo efeito quando
aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo, então é
indiferente aplicar uma ou outra, logo quando se aplica uma está-se a aplicar a
outra.

Estas taxas são definidas como efetivas:

(1+i) = (1+im)^m



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE JURO 

TAXAS NOMINAIS

Em vez de falarmos em taxas equivalente usarmos taxas proporcionais,
somente uma delas pode ser considerada efetiva.

Se a capitalização se fizer no período 1/m do ano, a taxa im será efetiva no
período de referência (1/m) e a taxa proporcional i será a taxa anual
correspondente (não equivalente).

A esta taxa chama-se taxa nominal ou declarada.



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE 
JURO 

RELAÇÃO ENTRE TAXA NOMINAL E EFETIVA

 A taxa nominal é a taxa efetiva se o período de capitalização coincide com o
período da taxa (isto é, uma taxa anual i que capitaliza uma vez por ano, é
nominal e também é efetiva anual)

 Quando o período de capitalização é superior ao período da taxa então: i
efetiva= (1+inominal)^n-1

 Quando o período de capitalização é inferior ao período da taxa então: i
efetiva= (1+inominal)^1/n-1



RELAÇÕES ENTRE AS TAXAS DE 
JURO 

TAXAS CORRENTES E TAXAS REAIS

Inflação – subida sustentada e continuada do nível geral de preços

Deflação – descida sustentada e continuada do nível geral de preços

Quando o valor da moeda aumenta (deflação) ou diminui (inflação), ao longo
do processo de capitalização a taxa real do processo será superior ou inferior,
respetivamente à taxa acordada.



ATUALIZAÇÃO 

Chama-se atualização ao cálculo do valor de um capital antes da data acordada.

C data antecipada= C data acordada – D (desconto)

Desconto

Preço pago para tornar disponível um certo capital ainda não vencido.

Atualização:

- Regime de juros simples

- Regime de juros compostos



DESCONTO EM REGIME DE JUROS SIMPLES 

Dois tipos de desconto:

- Desconto por dentro Dd = C0ni

C0= Cn/(1+ni)

- Desconto por fora ou desconto comercial Df =Cnni

C0=Cn(1-ni)



DESCONTO EM REGIME DE JUROS 
COMPOSTOS 

Desconto em regime composto

É o inverso da capitalização em regime de juro composto:

- DC= Cn(1-1/(1+i)^n)

C0=Cn/(1+i)^n



HOMEGENEIZAR CAPITAIS 

 EXPRIMIR NA MESMA UNIDADE

 COMPARAÇÃO POSSÍVEL 

 REGIMES DE EQUIVALÊNCIA



REGRA OURO DO CÁLCULO FINANCEIRO 

PARA COMPARAR CAPITAIS É NECESSÁRIO QUE ESTEJAM REPORTADOS A 
UM MESMO MOMENTO 

 PROBLEMAS DE CAPITAL ÚNICO 

 PROBLEMAS DE CONJUNTOS DE CAPITAIS



PROBLEMAS DE CAPITAL ÚNICO 

OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE DOIS OU MAIS CAPITAIS  - um capital de cada 
vez 

• REGIMES DE EQUIVALÊNCIA                    

• EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS 



PROBLEMAS DE CONJUNTOS DE CAPITAIS 

OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE UM CAPITAL E UM CONJUNTO DE CAPITAIS OU
ENTRE DOIS CONJUNTOS DE CAPITAIS

• Rendas em Regime de Juro Composto

• Amortizações de Empréstimos Clássicos 

• Empréstimos Obrigacionistas 


