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~ bastante antigo o CO· nc e í.t o d.€
'")" .........•. t end o sido amplamente

"};ssc e cne e í.to ·S;W:g:L.lt.. nat uz-al..ment e quando o Homem peJ~CehGl.~

.ccrno a [lcl.~rnuJ~,9.çiio'do ca.p3~·~·;a]~e .H. 0.f:r:i"rla.lo.x~i'Z.,al;,8.o clF;.· moe da Levar-La ..m

-'\

e8;·:';·8 aSf/clnto</.1 lJrn8, delf:;JB ~'" 'El a..:::·Jl-tlné··~tea. 01..1.,::\.l:sorít!ú·icFl -. .:::!f~ ~~jJ~G.ocl11;a.

90 chegar a wn resultado. Restes casos, 8S f6rmulas usadss ou "caem
~ um processo muito ~8adD

"
DnJ text-o,~~ aobr-e ~f5.na);lçD.'SE) eccnorn.i.a , e j l.J.sti:ficG.vle.1 8fD. alé:"i)J1;:'~. {;D.80·S {

".rJrn 01.1.t20 ti,~)o (1(3 cl'";)()~t"d(l;ern ""' {'i 8~:rt·ru..ttlt~~lJ..Ol). (:;:Lr3t21nic.8.Ó» - \:;0111

mais geral a rigorosa, o sob a supervisão do rn6todo c~ent{fico; co~-

- menor comple~idade

menor geh8~nlid~de G ~igpr,

oi.

- menor pDSsibiliCada de erro
" ..•.

..,~ t:::J~.;0~:"jJ.,Ç;3,(
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A. :for ~lr~l do abo:rd(~1,ge!n..,~.".
AO'

D.DO a en~

1)!3~j2a f orma, Crua,J.sõ1'uer faJl.;!.n~~1)OI~'\i'"0n+'l1112 t::;\:iste.nte.s r!e.stD, 8~(~9()sid~L6...•..•.•..... ;

. '

tJã.o de no ssa Lrrt o á.r-a }:8Gnon:::r~,11t1·tdçl{],e1 po í.s , embor-a terib .arno s teJ.1ta,dc'l

o que, infeli~GentG, pOde torná-lo um pouco esot6rico. Para contornar
inserimos vários Gxemnlos

". ";J',, /'
meLhor E;JJ,tend:!.mento él.o\tí:r5ií ..•

Gem qualquer pr0tensfio de e5~ot6-1o. R9aliza~os, Rrrtretanto, um nlar-

nl~·i;? tln.ivcxJf:3a18eJ1t8 c onhe c Lda n aGcj.:'~a1' !},l:I.::s'B i> é1 t8n ..··
\... /4 (:'1'1(;./0 IJI.:i. 1"l't c (:0

dia. 0 8~ d(~ E:1.rnplif°:LcEl<;f3.o da lil.1SUnC~Bin~~rS:.J.::::J;::::;r;ff;;;Y;;.IZ5~crrr;,0

exemplo a convonçio de r, '1o S:CFt(lO.! O

assunto ~in2a ncio seja abordado ao~ a 8es~a enfase da1a no aSJculo
.-Irlflrrite8ir;:al~ G í;lo(l,E':l10 dos ~itif'or-5 di~!cr(~to~3nac pnd.E'; '::~:.!1!2.~~~~:.ser- "i.n.:t-
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o problema d8 nao divulga]50 do Cálculo de Diferenças Finitas
fedo con.toz-nad o medtant e dois cxpcdí.ent es : dctr:iJ.f.~I.anclo e exemplií'ican·~

leitor a uma bibliografia
a 18.-

/

cuna existente em nosso ensino.

Suo PC1.J.lo~ 197.3.
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CAPt:rUV) 1

o tíODÊLC 80S' JUROS DISCRETOS

.Antes de inicta.r €ls·tecapítulo, vamo s caracterizar bem a linguagem
simbólica que usaremos.
. Comecemos eliminando ~~a confusão estabelecida entre sequência e

série. Usaremos ê8ses têrmos de acôrdo com a simplificada

Uma série é definida pelo símbolo r

DEPINICo;O

Uma ~gu~n<ú& [a(ill é um conjunt~ de valores ordenados

(FDD)(~)

.Assim
2,2t2.7tOt9, ••~oc. é uma sequên~iaJe
2 + 2 + 2 + 7 + O + 9 +...~é uma série (*"*-J

Representaremos uma f~~ção do tempo por f(t) e ~~ fUnçãocde .variá-
vel discreta n nor f(n).(~}k)- .

Chamaremos de ~ri11e~a diferen~ de uma função f(n) ou, simplesmen-
te, de diferença a

1:::. t(n) = t(n) f(n-i)'

I
I,
I
! ,

i i

. Faremos uso frequente da nrimeira diferença generalizada de f(t)
dada por

,Ó.Tf(t) .,.f(t) - t(t-T)

Nêste caso, A t = To Entretanto, se :fizermos a mudança de vari.áveis
t c: n.T

com a inteiro positivQ (e portanto! será discreto) e ! constante, tere-
mos que

T :::I fJ. t => 11(nT) .,.n.T
.

. i
01, ,
, ,

ou seja

Daí, então

.6Tf(t) = f(nT) f(nT-T) -= f(nT) - f ~n-1)~ . I

(3:) (FDD)' significará "fim da.definição". .

~,""ll't..' í t . , -. \.~.l;N~ aremos o uso de l.ndicespara a reprasentaçao de variáveis
discretas.
(~.) Alguns autores definem' Ifst!rie"simplesmente' como a soma de

-de ~ números. (Cf. bibl.10 - Soko1nikoff- pg. 111)
. ~--.-------- ••~. --~-,...........------~J

. !~.
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Conse ql1.c:n'temen1;é

"Para representar um fluxo de caixa, ic ~ una. ae quenc í.a d.e entradas

e/ou sa,idas (1/0) de va.Lor-es (ou bens, ou t1.inheiro~ etc ) em um sistema,

real:i.zª,das em determinados lIJ.3tE.H:rtoiJIl fm:'úmc8 como segue .•
realiza um Ilo deverá

Sç:r' um raúltiplo inte:Lro posi"t;ivo !l de um XJer{oc1o de tempo padrão 'lI, de

tal forma que
(lI

Éste secc.í.onemerrco do do mod~lo discreto~

llG(n»O e uma saída por L\ C(n) <:C" O e O aa.Ldo da s I/O num instante

eco) "" '\0(0) (111,)

(2)

As vezes é útil reprenen:!;a.r o fluxo de Gaina de um sistema por um

diagrama como o da figur'a '~\abaixo t que não é construido em. escale, ~~)

;.~.
ordem dos períc

ins'~ant;es de
Jlremr'o

,---,~-..~-'-----

A notaç;ão que as t amos usando C~)S'hlJo.8;· set· chamada <10
..:',;.'

"convençào

pagamento no fim do período!l ou. "convençâo de pagamerrt o po a t ec Lpa»

do 11 "
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r,zm,lf'If) IU)'STRATIVO
~lI-'''''''-''''''~Y'~~''''n.''''~''''~<--- .

DmZ".conte. bancár-La fo:t mov:l.mentada. como mostro. a ta,bela· abaí.xo , Detc:Jr-

minax- os valores numér Lcos de ÁC(n) e C(n) dos I/o .•

20/7 6C.(ip) '= + S [)
-----------'_____ 22/7 [) L( I)~~ U

'----____ fj C (L) ,.::-.f } U
_______2~/7 . retirou

~~/_._~-.-- DL L») - O
25/7 --- -. - ~ depoaí,tou

( Ç) ~-t- .~~~---.-- .Como n8:0 foi dito em qug.A-nstante S8 reali:&o.ram as tra.ns$,çÕe s mas

somente em que períocl, -(fua. a nosso cri té1;':to deterrld-na.r os instantes"

depositou $ 50
depositou '$ 20

$40
$ 10

Comumente > par" ..;0 suprir' essa ia,lha, costuma-se especificar? por exera-
plÚ'~ que se usa a co.nvençâo de pagament o po svec Ipado 28ignifice.ndo, 110

nosso ca so , que as tr~.nsações SE) realizaram às 24 ~OO· horas do dia CQr~..
respcnrl!Jnte. Usando E)SSa convcnçao ~ ~12jj~lZ?;,!'l9:2.t = O às 24 :00 h ·d.e

20.1.7 (:fI) ~ e usando T ~ 1 dã.a, vem

oÓ.C(O) +50 tt~-- ""

f~C(l) ::: O
~C(2) :;: +20 $
.b..C(J) ~. -4·0 :.;~~~
l:-.o (4.)

"'" O

LLC(5) ~ +10 ,.
'+:

•.'\,_____G.~,~,~_-=""'.JM

C(5) ~T~t.~O
-,- ~

o flux,o ele caixa correspondente será

i·-·----------'--·~-··------·-···--·
I ~'-r

I
i
I
!

saídas I
! I1 . ~. __ . •__ .,, • ~ -: - _. !

50 20 10 entradas
/), .

O 1 2 3 4 -5----

40

(~) O instante t·- O é esco Lai d d '. ,<-. .,;.. n.o.o c moeu> a se \:01: aernpr-e t ~,o.

.:



lA) o SIS1\~r,1A GEHADORDE ,)lHOSr~ ~"",,,,I't!_~ __r------~~'--------.-
'----.c --. \ __ L1 C (n) Ll J(n )

~~----------lJ,:l. G ~-,-. -.-. -.-.------

A figura ac:l.maesquema+Lza o sistem.a. ger-ador- que 'é con s tLt uí.do dos

elementos seguintes:

I) Um fluxo de investimentos (ou de capã 7;ai8) caracteriz.ado por uma
... r/t ()' "'. .: ,se quanc La 1 t~C)l IJ.~ SCl1.S t""rnws ser-ao po sd.t í.voa quando iz-epr-e serrt ar-emt... '..-

escoamento para dentro do sister!la9 Le, no sentido da f'Lecha , e nega~

tivos em caso contrário. Êsse fluxo será o z-esponaéve L pelo início do

processo de formação dos juros. como veremos .•

rr) Umf'Luxo de juros, r-epz-esen+ado por urna ee quenc La [L1J(-tn] ~ co~
~.a mesma ccnvençao de si1n.ais que em I), e com

(2A)

I1I) O elemento gera.dor G, onde sofrem interação
, ,j

os dois flu...'«ls acima"
Sendo

o total dos juros !'lvm.·instante ,U.,Tp será chamado de S(n)'o montante
total (oapital mai~_~~ ~

Ls(n) (""J(n)i\.t. c(n)l (4)-"l//t~-\::::;;A
EXYdf-1? I..() ~_

O s:Lstema ací.ma exposto de uma forma bas t arrt e eeral) pode 8er ut~,-li-

sado para resolver vários tiPOfJ do problemas? em eada um deveremos asso-
• 'I t ' . t ~ d . t ~,. «>caar os e i.emen "OS ClO 8).8 ema 1i:1OE!componenue s o SlS "ema rU3lCCJ em queS1;8.0 b

Alguns tipos de assQciaç~o poeem ser:
I) Depós:J.tos bancários a paazo f'Lxo ,

Nêsse caso G rc:p:r'es::mta:::'i~ a. conta bancária do Lnvcs t í.dor-j o fluxo de

investir:1:::n-to~1 será dado pelos de:;:;ósitoa e: reti.rad.as feitos e o fluxo de

jurOEI será cons~;ituído pelos mont ant es ]JaCos pelo banco.

o estoque e o de~6sito soraó repr~sentados por G; as entradas e nai-
das de mater-Ls L pelo :flu:;:o(:e irnrostimen"Go;;; e o custo de es to cagcm peLo

"serao negativos).
1I1) Lnvest í.rcent os na bôlsa ele valores.

O mer-cado de açõos cOI'l.'esponderá a Gs O fluxo de Lnve st f.mento s u-epr-a-.
. ',..-' !.
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o flux.o d.e-(tÇOGSo

l.aY.J.çaremor~t neste item~ a "pedr-a fundamental" do nosso modêlo •. AntesjI

pox-ém, YS,jamos como se formou o conceito de juros a.t;.,"avés dos tempos. Pa~

r-a tanto ~achamos opor-tuna a t;:r.'e,nserição do trecho a seguir~ que ~it!i f'or~
nacs . nlg-a;aasinformações sobra a histó::,·:i.a dos juros :1~t~ .

ana mesma fOr!;l&.que os Lmpo stc s , os jurQB também 'exis'tem desde a épo-

ca. dos prlmeiroa registros h:i,fJt(h~icos do homeme ReveIam êles a sua etis.~

têIlc.i.a :já na BabilôniH,l1o ano 2 •.000 1l.C" Nas c:t.tações mais arrt í.ga s , os

j'tD:'o:J er-am pagos peLo uso do eementie s ou de outras cc nvem encâ.as empl."'es-

ta,dai:], ele; juros (Jl"am pagos sob a forma de s8mon:ces ou de outros bens •.

Mu.:!.t3.s das pJ.:8:i::Lcas exiElten'Ges orig:t.nar8,.rr:,-se dós antigos co s tumea de

e devolução de sei:lo:o:ces e dE:. outros produtos agrícola,a"

i~A histór:i.a t[~rllbf5m revela que a tdéia, se tinha tornado tão bem

estü,bolectde, que já existia uma firma de banqueiros internacionais em

575 Aí]~ com os escJ:'itórios cerrtr-ad,s na Bab:Uônia. Sua renda era pro~

r-a o Ltn.ancoiamerd:o do comércio ~Lnt8rnacj.on1'!.1e O juro não é apenas uma

das :nÓ8S:J.S mal s ant i.ga s irlstltu:tções9 mas também seus usos sofreram

"Como em todél.EJ as :\.nsti-buiç,ões que tem existido por- mãLhar-e s de

relativas a juros tê'fi s í.do modificadas paz-a.•.
satisfaze:r"em as ex~·:,;;;'''l''';l' E' csJ..t;::.";;"J., V' •.•. '~.•••• a Lguns dos antigos costumes
a-1nda per~rüstem eie tal modo que o seu uso nos dias p.cesen te s ainda en-

YOJ.Y8 alguns procedimentos incôrnodos~ Entretanto,dByemOS lembrar que~
V:ÍJ:'tu1:):twenter todas as e..n.tigas'pré.ticas que pcr-s í.stem até hoje :foram

:tllte:i.ramente lógicas no tempo ele sua origem. Por exemplo ~ quando as so'""

mentes eram empr-esbadas par-a a semeadura de uma certa área, era lógico

esperar o pggamonto na pJ::,óximacolheita. ~ dentro de um ano , Aas.Lm, o
~~ ácá.LeuLo d.e Juros numa base anual 01'8. mads r-aao rve L, Era tio razoávei

quanto o cst['.belecilíle:nto de juros compostos para o fin2nciam.'3:.n.to da.s

ani;:i,Za~; ;r:i.agen'<3 comez-cáad.n , que :não poderiam ser conc Juf.da.s em t'L"U ano,
, ',. t d .. ~ 1 d"· .{,Se nOSG8 ..8 ~,)T'i,~1.iJ,Ga8 co r r'errt e a ..G 00mpOSJ.S-':,O t!H'!nSA..~. ,1.8.rlD. ou mesmo

contínu.a ~-;ão igl)a:Lment~ lóg1.c2.a 6 uma qnei,tâo em a,berto)" AssiJ!1f devE-

moe convf.ver' com um e i s t ema de' juros que /~ mad.s complexo elo que pode-

~) (DE:) Ga:t'illO ) ~ pg ~ 5L
ao

.~-~.- 1-·
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Comecemos, então, por pensar em juros co~o sendo o pagamento pelo
uso do dinheiro que, comO vimos, foi o que motivou ° aparecimento dês-
se conceito.

A experj.ência nos tem demonstrado set'razoável afirn:ar que êsse pa-
gamento ·6 J,(n), realizado'.no instante t, deve ser proporcional:

I) ao montante devi.dono instante anterior, ~(n-l) )
. lI) ao tempo' em que ,-êssemontante S(n-l) foi utilizado,-Â t.
POdGémos e7tão escr;vt;;.: ) C+-.:..t ,.,,;;t x: 'l§:{fl
. 1 é proporcional a 8(n-l )•.At

"
Chamando de i(n)'à constante de proporcionalidade referente ao·

períodO n, teremos

.8J{n) ~ :i{n).S{n-l).At .--tAr,).
Chegamos, assEm, à importante ~f

DEFINIÇÃO 4Y~,
Denomina-se taxa de juros d1sc~etos~relativa ao instante t,ao

valor de i(n) que satisfaz à'relação (~)

'J
i
.i

t

onde

(A J(n)
1{n) ••------- (5)

fDD
(Ê01D)

Notemos., aqu1~ que,pelo menos em princ:lI>io,qualq~ler definição po-
deria ser dada a i(n). Evid~ntemente essa é a mais simples e a que

\

melhor se enquadra na prática. estabelecida.
De (5) resulta que a unidade da taxa de ·.jurosé o inverso da

vnidade de tempo~ Assim
-1-ano •

são unidades da taxa de juros
(\\ -1
'"/ustr:o ,

,. -1mes , etc.

§!emplo:. Foi aplicado. $20._000,00 .em um fundo de investimentos; ap6s 6 meses
foi creditado $2.000,00 de juros. Qual a·tax~ de juros paga?

Logo:

para n,·•••1" com At = 1

eco) ••AC(O) ~ -20~000

J(oJ =4J(O) ••.O
S (o ),~== e (o) ..• J.(9) CI -29_~poO

[;gooo· ~'/~
lse~. tJ0o~O)~

semestre. T.emos,

â J(l) ""-2••000

(x) Alguns autores chamam i(n) de taxa média de juros. Mas,em virtude
de (l),não tem ~entido falar em valor ~édio.



LO,

dof:tl:l:LÇão"

Su.porJ1amo's realizado um invest:hnsnto P em t := OI e apenas êste em

quaLquer' período" i~estas condições,. teremos que

Logo

( eCo)
~
( G(n). ,

(;i!)

S(n)

'( ) - . ().fCI-'-)
A ""-- '»->: (jt(~)•(j')( M-))

f1 s.Cu)

(S):

i{n)

ou seja.

ou aãnda

S(n)
r "'i

l'.» + I,~J_" ~ l' (n }'J' ._." •• ' O~ w''..1. ~j \n'~"t,) "" ..

é
lOque . urna equagao de diferença.s finitas!"

cooficientes não constaEtes~'

Para. resolv'ê=·lar. definamos a. função'

I f(-O) ~-;--. --~-.--,--'"-"-' --:'-----1
f(n} = ~+T.i(lJ [1+'l'.i(2U···· ~rrLi+T.i(k~ I (5A)

L - --~'-----7~~:"_'-'_.---t,
Dividind.o agora ambos os membr-o s da equação íle dife:ceJ:19·asacima.

por feu) / O I vem

Seu) S(n-l)
f(u) f(n-l)

ou seja.

". ".-",... -
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Daí, concluímos imediata~ellte que
S(n)

a A (constant~)
t(n)

,Para dete~mina.r o valor de A, ;faça.r.1osn=O Flf~" obtendo
5(0) = À.i(O)

ou' seja
A = P

Chegamos, finalmente, às relações procuradas:

, ~ {Cj).f(n} I (6)

(7)

Vejam.os aLguma s relações .obtidas a.partir de (6») quando se fazem
algumas hi~óteses restritivas.

Se admitirmos constante a taxa de juros, ie,
i(n) = i

a ,(5.'1) fica
f(n) = (l+i.T)n

e a (6)

. Se, alÉm de

(8)

também unitário,
.teremos, de (8)

( S(n) = p{ (l+i)n I /f ~

que é uma fórmula bastante~nh cida. Notemos que ela é um.caso muito
particul~r de (6) que, por sua vez, ~ um case especial qe uma relação
'mais geral que deduziremos no ítem lF.

. A função (l+i,)n é chamada de "fator' de acumulação de capital de
- um pagamento simples" ("Sin31e"payment; compound amouzrt factor",. em

inglês) e S(n) obtid.o da (9), "capital acumulâno em um pasamento
·simples".

Ainda da

(10)

A função (l+:i)-n chama-se":fator do valor presente de um paga-
mento 'si:nples"(~) ("single 'pa:vmentpresent worth fac·tor"). i .

Esses dois fatores se encontram tabelados no Apendice IX•.
(.x)Note-se a analogia C01J. a esuação diferencial dx=O implicando em

x = constante. "

(~) Por enquanto, "valor presente" será considerado como nao definido.



EX,EIV:PLOS&_-,-- ..----

1) No iníci,) de dia 28/2/72 foi adqui.r:hda uma a çuo ao preço de ~jJO,00; no

fim do dia essa aç~o fornecera ~endimento3 de 5% a/d, e no dia secuinte
:ie .3% a/do Qual o 'Tf!::.joX' dessa ação em 29/2/72?
S) 1:

, '-- Temos

P - CCn\ - '~~l~ C,0-, \./ j - 'u'J )~ iU

( ) t:;rrt a/di 1, •.. ~ >"0

i(2) _. J% .':l/à.

7
f/\-

(cr, 5A)
S(~_).) __ T' 'f'r"')

•• ~.: {li HI.. ', r:..:. =.:: JO~CO.l;0315 (Cf. 6)

2) Um c ap í taI d e sioo foi a)2.icD~h no in:kio de maio/71 a UI:1':1- te.xa me nea I

de 2%. Qual a montante acumUlado (~apital+juros) no fim de setembro/iI?
Qual o juro ac~mulado?
Sol:

P - 100 /'

f.r _... :: mes./

(Cf,,9)

I~{:

(·(t~\ <"'111\ 1r,~2-0__::.~~~;::"~~,..:t~~
Para o cEtlcuJ.o dos jt.:.]':>'J8r tlSti.\lI08 (51.A):

,T(5) "" S(5)· = P
T ( r.:: \ ;'. 1 O ' r':;_2../.-.:.:"_:.c::.::::.~.-!..

dnpJ.ic2-1o?

O'Ll s~ja

3(n) .- 2t)C(Xl;
SI) 2.P\!l. ' --

Devid.o a (9) ,~
/1 i)·"\...•.+

SelJ.do

2% a/m..



"Esse r'r)8ulta~~'tv -~áD'il:(~rLpOf·~::~pi.:~.Gcr~ obtid.c; das tabela~~ de ju ..r oa , ba.~r~:.··.illdo

no t an que FAU'(2:)j,J5) :" ~',OO. Usando o st e cr í.t ér-Lo , podemos co ns t.r u í,r'

a tabela abaix0$ onde i representa a taxa de juros por período, e K
o n6mero de ?eriodos necess6rios nara duplicar o oapital:

. "-.' ,,--.----.-•. -----• i:~'--'~-''''''' " -'-""~",""
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Itl
In)

.•..•. - - ..•• ~_ ..... ~..::.. - ..

CO:.!lO ocor-r-e com qua.Lquez aistema~ t!:1.;:~:)Jr.1 êste está ';~~'erido a. um

de refC1'0l:1c:ta. e Como pode.ao s observ-ar, "todas as 1:ela.ções já deduzidas

e pOI' ded'l.!zir· estão I'0portt::.das à va.ri6.vel independente !l que v' por sua
___- vez, se relaciona ao período padrão 1" êste car-act er-Ls t í.ca de sistema

. . ---::----..... .

de .,:.:-\:;-"~d.fnada s e-

Propomo3,-'e.3:ú;'?..~ determinar a lei de transforme.ção de coor-denadas

como ele se comporta quando. o pe-

Quest6es d~sse tipo, . ,.embora apa.rentemente sem impertancla.9
-sao

f'nndamenta'i s , Basta dizer que a Teoria da Relativiélade, tanbo a. r-e s -

trita como a gCl1eralizada.~ ja.mais existj...rjJ3., se não rôsse descober+a

suale1 de trel1siorsação d.e T.'0:feI'encia.is~ Veremos, posteriormente~

a ut:L1:t.dade dessa lei em nosso moclêlo •.

Para determinar 9 então $ e. l·ai de tr-aJ.1sfor.mação de coordenadas'

.suponhamos o sistema ge2.:ador de juros r-eLac Lonado a dois referenciais

1 e 2s com períodos par}.rão 1]\ E: T2 r-e spec t í.vamerrte , Um instante medd,«

do em 1 sorá dado por

€i em 2

como ;já vimos em (1); os morrtant es totais <.le ar nos dois referenciaip:
-sor'é'~O

- -, .A z-eLaçao de -transform.a~1ao podere. ser obtida a partir da imposi~
( -çao de que à. insta~lt85 igu8,is nos dois reforenciais c()rres?onà.eX'Q.o

montant cs totais iguais. lato é9 SB?l.~'G~..;'tque seja. o :i.nstante

deveremos ter 'L

coordenadas •.

(11)

I-----,_ .._. -~.~~.._-_._.~------,-"~-.~---------_.....,)

•.••. "1'..



-:
EStA.~eOnaç&O mO:1tra, ',~,,, fO~f"E'J; n:lUJ,S geral, como 3C eomportu o s í a-

, - '. --, ' -,.. " ' " '. ::', ..",",'

t6iúél. f!1~;~d():sub:netid •...•::"!..4••,,, tf:.':J.0.ú.;nça de~~;;:e~~:c;Ls",_AssiJj'1 r dudos 08

l"efel"enciai8 1, pOI' meio de Ij;l r. e 2. por T2~e o siste~à.·-!:·e~:·eri,doa

(v.g,,) !p por i1(k), k;,lt2t3~""u"tnl ~ poderemos determinar os valo-

res de i')(k)r k""1~2~3,oH"tll,, • ~ias uma inspeçe,o em (11) nos faz con....
c: c.

cIuí,r que dispomos de um sistE:lLl.a de uma equaçao a n2 incógnitas OUi em

outras palavras, que a lei geral 'de tran~formação é ~~~o

Assim, o númer-o de. mat;izes [i2 (k)J que satisfazem (11) é 5.1imitado ••

--É fácil ver , por exempl.o , que u;n d.êsses vetores é dado pOl·

i., (1::)
.!.

e 1 (k) :: O2
(x:)

onde

lias a in.detcJ.'rn:i.llação de (11) pode ser levantada med.í.an+e a. 5.ntro-

õ,ução de hipóteses restritivas" Umadelas é a de que i2(k) seja cons-

tante para todo k , Le,

Eata condição nos permitirá detel'mLla.x-, unâvo cament e , uma lei de

tra.nsforJ.Qaçãos pois combí.nando-sa com a (11) v-ernj':i.media.tamente ~
D.
1;;Tl" [1....~l\ii(ld]

k•.•l
(12)

ou, explicitando :i.2 ----.....,.---
!l2 ,-;;;------ --

12 ~ --2r~-"'\/ll~[1 -I- Tli1(K)]

T2 V b=l

'---- ~---------_ .._--~-----~<-
• r " -I ~" I"Um caso m3.1.8 comuta, qU0 110S ser-a U'(;1. p051;erl.O~~rJe17.:;8)'e

em que não feitas as duas hipó t e se s Y.'üstT':i.tivas f38gull1teB~

- 1

aquele

(~) VS+~~l~S S'l'PO'l.l('A~qm pn~_\')·.~ (~,A rr0~n~~'icJ~AA,o ,.•" .• \.' '~.).lv 1. ." •• _ ••.•, ~> • o h_l"_" .1., ,•••••._v t q'lJ,e

""-.,.



Ç}V~,
.." "':

( 1. f', i , Dl::: + ).1 1 )

,r--

...\ ..1.+ T i"2 c.

-...,'._.-----=~J. . ---
a ( 1 + TIi1 ) r

"'-"--~--"---.
(13)

Esta relação mostra cLarament e a não line2.ridade da transformação f

de\Tid.oa ser r f. L Assim~ a tl'L:msfcrmação linear

(14)
(;0::]0 coment ar-emce D.O pró:r..Lmo

íteD1Q

.j,To·i;'·él'l"'O':':.p.';nd<'I" QU.'" o s ,f.e':'.;~·_'''l''''~'-' ( . ..;. 'i1. ). \."; To) e :'" <:>a"o $<r14'1:18''-'SJ'()
1., ••• - ~,~.L •.•. ." - IJ ~ ~ - ''-1 ""1' ~ . -'2"""2 "" iOl" :::~:;;:;!;-_::;;~_"'~._-

Ef~.t§;:.;aas tm, sempre quo uaar mos a (13) daver emoa ana,lisar dimensional-

mente as subst:ltuiçõe~J nnmér-í.cas efetuaa.as~ para nao cb.egarmos a r-c-
sultadoB falso3G •.

t
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Uma contradição enstenteentre a. teoria e a- práticat --representa-
da pelo uso Las relações (13) e (14-), ocasionaram o aparecimento de-

duas denominações diferentes para a ta::-:a.de juros~ Vojamos corno elas

surgem.
Umraciocín:Lo,muito comum na prática financeira,é o que a.presenta-

mos a seguir: _

USe ap l.í.carmo s ~lOO,à taxa de jtlX'OS de 36% a/ale resolvermos inter-

rom.per a aplicação depois de decorrido umlll~s, po dez-emo s retirar

$ 100~00 valor Lnve s t Ldo

juros de (36/12)% a/m~-----,--.,..~-------"'-_...._--
$ 103,00 total a retirar It e

- o•. _.::n-_.~-_ .~"_"~"""'''''~.''''-..--~-
A imperfeição do .raciocínio está em que 36% a/a ~ igual a

.3 % a/fI!, obtido pelo uso de (14):
..

.36 % 36 rb .3 %
il 36 01. a/a j ~...-..~ .3 % a/m::: ,,,, '2 ""

•.. :: :::

1 12 "", 1 ,'.
ano meses mas

Como j-á vimos no ítem ant.er-í.or-, temos a'qui Ut]j pz-obãema ele muâan-s

ça. do sistema de cool'de.nadas<;VejamoG como deye r.;er feito ° cálculo
/"".

Temos o referencla.l 1 onde
~\ :: 1 ano il ::;36 % a/a (

e o referencial 2
T2 ""1 mês :-:(1/12) ano;

Da rel[~ção (13) vem

incógnita
e

" 1(12( 1 + 0,36 ) - 1 = 2,6 %
Aes.í.nr,

2~6%
:1

2
_..

:ii lOOfoo

o 2,.6:0
cf.pital
ju..ros de 2t6 % a/m

$ 102,60 total
fII:<__ Of;_. __ •. ••••.

., .• ..,., __ H"""' ••••.•_~· .•• 6 •••• __ '_"'Y ••• ;>I ••• _

.i -. ·
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ASGit1~ partindo do valor correto (por hip6tese) de 36% a/a ; chc~
gamos e. dois 'valores: j % a/m (fc1so) e 2,6 % alm (verdadeiro). Sem-

pre que tatos dessa n[.'~:u.rez3.ocorrerem, distinguiremos êsses dois re-
sultados por meio da terminologia: d~emo6 que 3 % a/m é a taxa no~
naI (ie,"de taxa só tem nome "} e que 2,6 % alm é a taxa efeti'la ( a

, .-real).
Mais precisamente, tefiosa

DEli'EHGÃO---~ ..

Dados dois réfe~e~ciais 1 e 2 aos quais estão associados os p~rio-.dos Tl e T2 e as taxas i1 e i2 respectivamente, diz'emos que
- i2

,
a taxa l1or:linalde 11 sati:sfizerem a relação (14)e se

-i2 é a taxa efetiva de i1 se satisfizerem a relação (13).
~br)( Qt}~)

Muitos autores impõe(ainda, que a taxa efetiya deve sempre ser
~eferida ao período base de um ano, ~n~ua~to que a nominal poderá
ser referida a qualquer outro período base meno~. Essa convenção,
embora possa ser útil na prática, impõe uma restrição desnecessária
em nosso modêlo, motivo pelo qual não a inclu{~os ~qui.

Quando utilizamos taxas nominais, chegamos a resultados que dif'e-
rem do correto, como já VlldOS, onde o montante obtido com a taxa no-
minal ttà maior que com a efetiva. Mas se'rásemor-e maior? Desde que O

1'\ ovo período base' seja menor será
sempre maior, e menor e.n case contrário. Isto é o que veremos

4
preci-

samente atraves do seguinte
- TEOREMA

Sejam ~.

dois referenciais 1 T1 e 2 :
~2

um montante P aplicado em t=o à taxa.i1 ~ ,

.- a taxa efetiva i2E de il., ~~

a taxa nominal i2N de i1
o montante S2N(n2) capitalizado segundo a taxa i2U'

- o montante S2E(n2) capitalizado segundo a taxa i2B

NessaR condiçdes, teremos, para qualquer qüe seja n2

S2N(n2) > S2E(n2)

S2li(~2) < S2E(n2)

se o (T21..TI

T2> TI"> Ose

",

. :-.. ~

. "... ;".
.- , ..-.,...,.

.'



De (8) temos
;;: -~.... .

.- ,.c~:.:,~- •..

--.'.

Tomemos o quociente

S2E(n2)
----_ ..•..•.

Devido à definição de taxa efetiva, temo8jPor (13)

1 + T2i2E = ( 1 + T1i1 ) r

e, devido à definição de taxa norrí.na'L (14)
i21i :::< :t

1

Substituindo .no quociente ac íma

Q =
'0

Faremos UBO, agor a , da conhec í.da desigualdade de Bernoulli. muito

usada na Análise r~~teI!1.q.tj.ca:

Se TIi1> O ~ então

{ ( 1 + :1\:1'1 ) r :> 1 + r1' i11

( 1 -I- T1j.J. ) r < 1 + rT1i1 r

Lembrando que r :I T / TI ? vem2

se '. r "1> O

se O <r < 1

Das desigualdades acima, obtemos

{
Q < 1

Q>l
se r> 1)' O

se 0<7.' <1

TIi1> '0

Tlil,> Oe

Assim9 cheeamos finalmente a
se
se O/ITI /In

''''2' "'1

,
Dessa formar- sabemos como difCiÁ'em os montantes capi taJ.izados

quando usamos "i:D.;(üS nomí.neí,o e ef'c tLvas , Vej 8m08 f a aeguir, quando

{; que as taxaa nonrí.naL o e ro t í.va são apr-o xí.madamon te j.gua:l..s, ou, em

..•..···i".



. "fi, 4~ ••

demons-

TEO~1ErJ:A---
..•..•

são condições suficientes para a quasí1 igualdade (;.)das taxas

nominal i2N e efetiva i2];de 11 qualquer um dos seguintes fatos:

a) r::: 1

b) ,i1Tl = O

12s.2sm stra.cão

Pelas definições de taza nominal e êfetiva9 temos

V'e.illos,(lemo!?,stI'~ que quaLquer- ULJadas ,co,ndlç':)es a) ou b ) acima

implj_c8,m em

Para tanto 9 desenvolvamos a fmrção exponencial acdrna em série de

potônciasc Antes, por-ém, lembremos que deverá ser 'usado o bi.nômio de

Newton generalizado, uma vez que E....~~c:e§?~~,rJ.§.IP,!3ni;e~in~t~.

nêsse caso 9ter:i03 que os coeficientes b.í.nomí.aí.a serão dados por

(,

I' 1
k I kl.f\ r -I- 1 - k )

rionde 1 é a co~~ecida função gama de EulerG
Assim, o de senvo Ivãment c fica-

convergindo esta série para

c í.a é unitário c

n

pols o ra.ia'd.e convergen-

~,_Agora. p se r ~~ 1 (li esquerda ou à. direita)

r( ) -t..11m __ r + 1 ~ k Z>t _. 00
r·.-çl

Op c6nsequentementep

se "J.0 •• , 1

( 1 + 11T1 ) r ~ lt rTlj~
como podemos vo r por simples in~Jpeçiio na sórie iní'irdta ac ína ,

I ,4' " .•.. '~ . .' ,';, ',.' ~.",- -



-------~ ..•. ~"...;~ "',...-:.•.•.•.~', ''? ...

'--------,

sejaou
i.2,\,;,..-;;11 -;;L.

J;J r: '.~

(Q .•E.•D. )

Na.prát1.ca~ taxas menores que 10 % a/a já podem ser col1sideradas

como quase nulas, como pod.emos ver no quadro ilustra ti vo a seguiro
i1 i2E

~

i2~
12E:i2!!~(%a/o) (~ba/a) _ (;~/a) -'.

O O O

1 12t68 12~OO 0,68
2 26t82 24,00 2982

:3 42r58 36,00 6ç58

5 79,59 60,.00 19f59
10 213984 120,00 9J~84·

-,Notamos que o erro introduzido pela prática usual aumerrta expo-
_nenc Iaâmeut e com a taxa, como taubém podemos observar no desenvolvi-

mento em série realizado acima •.

(

• -'f
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~~nf.J!j\O DE D\?,.:nm,-;AS DO :3ISJ.'i~:'::A--''''----.;,~---.,,~'';--=_._----''.,

~ . .:~:t_!,1.,go!'d., partindo Uni~"'~~ definição da taxá. de juros (5),

;já encorrtr-amos vs.rias pr-opr Ledade a a.~- .•..",,_;;) discreto e alguns pr-obLe>
Q~ ~---mas já fOl'd.;1.q resolvidos. Entretanto, aãnõa 112.0 t(;;ll..·i-::---0S elementos su-

-. __ .1F)

ficiente3 para chegar a. .!2.9.:.~ as propriedades e resolver todos 05 pro-

blemas. Fa.Lt a=rio s dar o último passo no processo indutivo do cons+ru-

ção do mOdêlo, onde cOllseguirenlos, finalmente, estabelecer a síntese

de todo o sã st ema, Isto será conseguido pela, equação de uiferenças f'un-

dament a.I do sistema,que passamos a de aentro Lver' o

Para tanto, busquemos a l"ela.ção mater:lát:ica existente entre os ele-

mentos básicos do s í.s trana G: os montantes J(n) e C(n)o

Da defini;(ão (5) vem
J(n) - J(n-l) = Toi(n).S(n-l) ( n ~ 1 )

Substituindoa:cima. o valor de S (n~·1)5dac1oe'll (4)

J(n) ~ J(l1~l) ""T"i(n),,[J(n-l) + C(n-l)]

R L<. d .•.. bt emo s d f' .t .ear'anj an o os l,ermos o vemoS f em e 1111 'l.'VO '

(15)

que é a. equação proc1).I'ada~

os já obtldc3 3nte-
riormente"

Vamos , agora, desvendar- certos ftm:l.stérios" contidos na (15) e Para

tanto, usemo~J.a na geração de quatro séquênc:.:.as diférel1tes~ o que aju-

dará a entender melhor o que ela ~ep:r'esentaoO que preten.demos com
, - 'iS80 e conseguir um maior "insight!l na equaçao (15), e ver como pode,'"

ser ela usada sem ser resolvida.
Suporemos que T = 1 ,8 i(n.) '" i (co ns tant e ) , '~.

A relação (15) nos fornece
( J(l) ::I LCCO)

J J(2) - i.C~l) + (

••
""e

(c i' e eq e 2A )

1+ i ) ..J(l)

L,J(n) o;, LC(n-l) -{o ( :1+i ).J(n-l)

O t er-rao geral pode 1 a.Lnda, ser escrito

J(n) -



.:
! r --- ._---~---.-... ' ~. .-~

(4) _.', .•.••••• '"'I..- •••••••_.,-_ ••_:~~.~ •••••.•.•.. ._.~ .•.••- -- -.- ~_-r-l_uc •. '" "-..-".

J{n) ~ i.S(u-1) + J(h-l)
ou seja (cf. eq •. 5)

IDo J(:1) _. i.S(n-1) (l5-A)"

Par a c3.1cular· S (n j podemos fazer.

Seu) = J(n) + c(~)

S(n) Q [J(n-l) + t6 J(~~~ + lC(n-l) + /). c(nU

S(n) = [C(n-l) + J{n-lD + Ll J(n) + Li C(n)

[s{n) = S(n-l) + .6 J(n) + Dc'(n) I
As aquaçce s (l5-A) e (15-B), que são uma for:ri3. ligeiramente

. • "11.1- .-modificada da (15), forad usadas p:~.v,a construçao da tabela a seguir,

/UE) - [ :lcem juros de 6 % a 3., A sequenc La Â C(n)J pode ser cons í.der-ada

(cf. eq. 4)

(15-B)

como dada « a priori "9

~

S (n-l)i
Plano n h. J(n) + Ô J(n) -AC(nJ

S(n.)

o -/Ot 000 $10,000
1 $500 $10,600 $ 600 10,000
2 600 10,600 600 10,000
3 600 10,600 600 10,000 ,
4 600 10,500 600 10,000

A 5 600 10,600 600 10,000
6 600 10,500 600 . 10,000
7 600 10,&00 (.00 10,000
8

I
600 1O,f;()() 600 10,000

9 600 10,&00 600 . 10,000
10 600 IOJ60O· 10,600 ~ o

I o -1°,000 $10,000
1 ~600 ~lO,600 $1,600 9,000
2 MO 9,540 1,540 8,000 .

·3 480 8"H;O 1,480 7,000
i 420 7,420 1,420 6,000

B '5 360 6,36.() 1,360 5,000
6 300 • 5,300 1,300 4,000
7 240 4,24{) 1,240 3,000
8 IRQ 3,180 1,180 2,000
9 120 2,120 1,120. 1,000

AlO 60 1,060 l,OGO . o
o - 101090 UO,OOO.OO
1 ~600.00 .$10,(.00.00 tI,353.6B 9,241.32
2 554.48' 9,79,').80 l,35S.68 8,437.1'2
3 506.23 8,943.35 l,35S.68 7,584.61
4 455.08 8,039.75 1,358.68 6,681.01

C 5 400.86 7,081.93 1,355.68 5,723.25
() 343.40 6,OG5.65 1,358.68 4,707.98
7 282.45 4,900.45 1,358.68 3,631.77
8 217.!ll 3,8-19.68 1,358.68 2,491.00
9 149.46 . ~,(}40.46 1,358.68 l,2g1.7S

10 76.90 1,358.68 1,35S.6S<~ '0.00

o - '{O,OOO ~1(j,00J.OO
1 $ 600.0.1 UO,600.oo $ O.CO lO,f'(){).OO

2 636.00 11,236.00 0.00 11,'23\3.00
3 674.16 11,91.0.16 0.00 11,910.16
4 714.61 12,(,24.71 ·0.00 12,()24.i7

D 5 757.49 13.3S2.'~G 0.00 13,3S2.26
e SQ2.W 14, j S;,.'.» 0:00 H,IS5.20
'1 . 851.11 15,()3{i.31 0.00' 15,O~G.31
S !1()2.1S J5,\13~;A9 0.00 15,n3S.49

I 9 9:;1,.31 IG,S~H.t-.ú 0.00 16,8\-14.80
10 1,0l3.{i\1 1i ,~"\():).49 17,90S.4~ 0.00

I ' ,

J-.g
(:tE) Bibliografia C'i} (Gl,'&nt). p~. )6 •

Este método de 9EClculo é conhecido como "método hambur'guea'",



3a o co1una - Jl~OS devi~oB, decorrentes da utilizaçio de S{n-I)

4a. coluna Quantia. C~otal devida antes do pagamento de fim de ano.

?agai.:!Bllto C.8 fim de ano .•5a •. coLuna -

6q..coluna - Quantia. tOT.e.J. líquida~de"IJidano fim do ano n"
.-?'

Os fluxos de caixa,correspOlldentes a êsses quatro plUll0St são:

10.000,

., --+--+---,-+-_5_'---~~-1

17.908,49

Pla.no D

'~lo.~-O-OOt

L,"-t-. !---t-l ---11- 1 5 -t-~---+-~--+-L~ll0---41
$ 600,

10.600

Plano A

,,10.000.

L
I I I 14-1 1 1 1

10 l Plano B

1 J J! ~
~J

"
1!$ 60 / anoI~.~· .

r

-4!,

Plano C

"

Devemos procurar entender completamente o exemplo acima9 pois
iS80 ajudará a compren.dcr melhor ao argum~lltações posteriorc.ste
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A cquaçã~ (15), quàndo utilizãda nas deduções~ é de difícil mane-
jo, porque estabelece uma relação im~licita entre J e C. Para eliminar
eDsa dificuldade, procuramos explicitar J a partir de (15),ou
seja, resolver a equação (15). Ecbora isso nem sempre seja possível, .

_.pois .hâequações que somente ·ad:::t.i.tem solução m.lr~6rica:,mostrar€'rJ~s,·.no

Apêndice I que,'felizmente~ ~ possível encontrar uma solução analítica
da (15), que é a seguinte:

se n~O

n

L ÂC(k)'
::f(n)

f(k) .
k==O

(16)J(n) - C(n)

onde a função discreta f(n) é a definida em (5A).
Devemos no tar- o que ° limite superior!! ela sOJ:latóriaac í.ma é °

.argumento das funções f(n), C(n) e J(n).
Ainda. usando a' (4), ~emos

L L\. C(k)
:;:;f'{n ) .-

. f(k)
k=O

S(n) (17)

Assim,. tendo as.sequências [~C(n)J 'e [r(n)], n::l,2,3,•••••• ,·
podemos determinar os valores de J(n) e S(n) em gualauer instante
t = n.T •

0

0

•

Vejamos como se aplicam os resultados acima em um exemplo' numérico •.
Foi realizado um empréstimo de $ 300,00 a juro~.de·3% a/m durante

2 ano s, Depois de decorrido um ano , entretanto, a taxa de ·juros baixou'
para 2,5 % a/mo e um novo empré'stimo de $ 500,00 foi feito •.Denoâ s de

~ -
decorridos .2anos após 00 primeiro e:l1préstimõ;qual deve ser ° montante'
dos juros?
2.9J.~ã,.Q, •

Façamos f inicialmente, um e~quema das transações realizadas, isto
éf O' fluxo de caixa das operaçoes do negócio:

300 500

J -- . - ---- .".

r
o 1 2

p~ríodos em anos

entradas

saídas



· , .: f

·--'·t_ ....:.---" ---- .. :--_.,.._- ._.-.~-;---
---------

ir(l) :::
2.,

i2(2) =
-----------

2,5 % a/m

o esqueoa nos mostra se~ Qaia conveniente usar o ano como período

.--base. Transformemos, então, as taxas de j ur-os para pe::.'!odos anuais.
Assim. usando a. (13):

TI "" 1ano
T 1 '" 12 IDeS

r -~ - m -..--~•....-.-- = ~~
T 12 A

121 meses

{l ·t: 0,03 :::[1 + i1(1)J
1/12

1 {- Or·025 ..:.:; [ 1+ i1(2D 1/12

Daí
- 1 ,>

- 1

Usando as tabelas do apendice, obtemos:

( 11(1) :;: 1r426 - 1 = 0,426 - 42.6 % a/a

::: 1~345~, 3. c: Oi 34-5 ::: 34.5 ('J a/a\. 11 (2) tJ

Observação :

~ "- fazererroneo f

r 11(1) :::

~i1 (2) ""

12.3% ~ 36% a/a
~..

F'i)a
(~)

\.

Subentendendo-se ~ de agor-a em d:Lante ~ que eat amos usando o refe-

rencial L, com TI •..$ 1 ano ~ podemos disp€l?sar os índices 1 e 2" Temos,
ellt~Ot 08 dados do problema em quest~o:

T :21 ano

1(1) "" 42,6 7; aja
:t(2) ::: .34·,5 o~ a/aA'

AC(o) .:;: eCo) ~ 300
e,.
'Í'~

ÂC(l) "" 500 $>

L\ C(2) ::b °
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vem:
-:::-::. ..-:::::> •• ·1~p ~ _.' ._ ••~ •.• tt=:: ••.•• ~_.

ice) = .1

fel) ~ 1 + T.i(l) ~ 1.426
f(2) =' [1 + T.i(l~ [1 + T..i(2)]

= 1,426. 1,345 Q 1~918
Pela (16):

J.(2) = fA:::~_
De acôrdo com.(2):

Ô C(l) ÂC~2)] '.
. . - f(2)

f{2).
:0(2)+ - - +

0(2) CI ..6C(O) + ~C(l) .••..LlC(2)::

::; 3.00 + 500 + ° = 800 $

SU.bsti tu.:indo t

J(2) = (...;....3°
1
°-+ _50_0__ + _'_0_'_) r, 9'18

1,426 1,918
Cf 800

Efetuando os cálculos, obtemos,finalmente

•. J(2) = 450'.L
que resoive o pz-obIema., Assim, se o empréstimo fôsse encerrado LO fim.
do segundo per:loc.o, dever-La ser _pago'

S (2) = 450 + '800 ;:, 1250 $

<t.
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Vere~08t.agora, ~~ conceito bastante útil no modêlo dos juros.
" ,

Trata-s9 do valôr presente, também chamado de"valor atual.
Para chcgarmo s a êle, consideramos uma sequência [Ll C(na, n:O,l, •••;L

-e as: eaxas- de jur.os i(n)~ ~OillO sabamo e;'a essas" sequências está assoc'ia-
dQUJn montante total S(1) dado por (17). Por outro lá do , um morrtazrte P

'aplicado c~ t=o às taxas 'i'(n) fornecerá um montante total S t (t) dado
por (6). A idéia 'de valor presente surge quando,procuFamos responder
à pergunta: qual deve ser o valor de P tal que St(L) = S(1) ?

Igualando a (17) à (6) obtemos o valor de P'desejado. Somos, então,
levados à
~nTIçÃo:

Dadas duas SeqUênCiaS[Áe(n~ e~(nil, com n=1.2,3,ee ••••• ' definimos
~alor,presento P da'primeira em relação à segunda pela série

/J. e (n)

f(n) (18)

n:::O

onde f(n) é a. função definida em'(5A)t
fhD

(Em> )

'lTotCt10Sque esta definiç~o acarreta
P == Â ecO) = eco) /1e

Como medida simplificadora da linguagem e também por motivos'esté-_ r,
,ticos, vamos introduzir e passar a usar 'a not-açaovetorial em nossos,
,desenvolvimentos. Hão o fizemos ant es porque sua ~tilizaçã.o não era
necessáriafo

~Chamaremos de v ao vetor-coluna representado pela matriz
t.

t.C (O)·

AC(l)
'~ [\C(2)
v I: ••, .

••

..Jo.onde v ~ um eLemento de um,espaço votorial de dimensão (L+l).
Faremos uso, ainda, dos vetores

. ,

..

"

'.

..' 'J'



~ 1
I a

•••••
1

- '-'~-.~ -.,

\
f(O)

fel)
f(2)

~;; ~.~ "';'V-_ "')_.•.......-_ -••

..".,~_. "tI

l/f(O)

-, l/fel)
..:.. 1/f(2)g c

••••

_l/feL)

•
•••

feL) J
.:

~-,:''': ..

. ~..

1

1

tre.nsposto do vetor.
~
I será

o apóstrofe (t) oign5.f'icará·0 .vetor transposto. -Assim, o vetor

, -

u(O) + w(O)

u(l) + w(l) r

U(2) + -\'1(2) .
• c-.
*'••

u(L) -+ w(L) .. '

~,
I CI 1 )

que é um vetor linhac

O produto escal~ de dois vetores-coluna

u(o) \7(0 )

u(l) w(l)
~ u(2) -" w(2)
u= e w=

• •
• •
•• • ..
• •
• •

u(L) w(L)

será dado por (E) . LL17(n).u(n)

n=O

--!lo.. _

w' • u =:

e a sua soma

.,
I ...).

.Com essa notação, o valor presente do·~etor v ficará, simplesmente:.
~ ~ --=--.,..lo.

P ( v,'g ) = v' • g (19)

(:1t) Lembremos que o produto das matrizes· (aik)·(bik) :o: (cik)

está dado por
N

c1k =:>-= Bij·bjk
j=l

onde N é a dimansão da matriz.
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Der:lOnstt'arC'I.llC9, a~cr3" o

TEORF.~~ (x)

o operador valor presente é linear, isto é, para dois vetores
~ ...

quaisquer de um espaço vetorial de dimensão (11+1) t U {:. V , e dois
-"escalares a # .b, com g cor~tante:

:: a.P(~) + b.P(\~) •

Demonstracão I--~-
a) -Provemos que

Pela dofinição (18)

~ [_':..(n) +~J
n~O t(u).

Ma.s, pela propriedade associatj.va da. adiçao

~ .. [. u(n) ~,+_~n.~ .1L-, l:{n)
n=O . J

+

L

Ln=O t(n)

L .V u{n):.~--
. O f{n)n=

w(n)

ou. seja

b) Provemos qüe

~.-Ib ,..:b) ..••.P ( u + w ) ~ PlU + p(w)

pC a:~) =a.P(U)

Pela definição (18)

p ( ) = 2L, ~.t~(~:_.
~~ f(n)

r

e _

A propriedade distributiva do prodato em relação à adiçe.o nos
permite escrever \-.

. u(n)

f(u)

ou seja
-- - ---- p ( a e 11 ) = a oP ( ~ )

Combâ.nando os reaultados a) e b ) chegamos a
. -l!o......,)., _, -,

P ( a~u + bow ) a a.P(u) + b.re w )

-- (QED)

Sempre que nao houver pO(:JBibllldade do conrusào ,

em hlg8l" de P(v,g) , por si!'nplicidé\de•

_l,

1.1GH1:C;1:il ..';i l' (v )

•. .



.., --
.~_..... _ • t'.. ••.•• •• _ .. _ •.• _ .•...•... H._.· -- •.

Em luE',3..!' depa:ctir dà deiin:l:\~ã~Ü8-)-9.·'·i)õdOi~iai?s.·i'er'~~~:t(rÔ~'·(tI!:..==- ,'==--

retament~ da (19). !azendo i~BO,Ó imediata a
Demonstracã.o II-~,....,....,.......!------

p(au + b~)
..» ..l\.'-" ~,~ ~'..:.= 1.8.1.1 v "ow) .3 :.> (au ).i; + (bw ).g :::

•• f ~ .l>' ~ .,:). ~= s(u ~g) + b(w .g) = a.P(u) + b.P(w;
(QED)

COIllpara.ndo as demonstrações (I) e (lI) acdma, podemos til observar

como 6 notável o poder- ele síntese da.álgob1'6 vetoria.l:

..

f

'!!'
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Exemo los" ' ----------.
•.._---~.- . ~

1) ~ual o valor' atual em li'57fl;-~~~··-"""''':'''-Qe--P~'1.garnentos a seguir, D.
------ -..

juros de 3 % a/m?
1/6/70
1/7/70
1/8/70

;?30,00
~)20,00

$ 5,00
Sol:
Usando a relaçio (18), com i(u) constante, temos

l/f(n) == :E'VP:(3%,n)

AC(1) ••Pvpf'(Y0,l) == 30.0,9709 = 29,14

AC(2).FYP"(3%j2) == 20.0,9426 = 18,85

L\C(3).FVP'(3%pJ) == 5cO,9151 == 4,58

P = 52,57
~ssi:qJ~ o pa8amento de :;~52,.57em 1/5/70 cor-r-esponde 8.0S 3 pagamentos

acima, num total de e55,OO.

2) Qual o valor atual da sequencia de pa3;amentos do plano D, exposto no
ítem lF?

Sol:
Como ÂC(n) =0 para 1~n~9 , vem:

P =LlC(lO).FVp'C6%,10)

p = 17e908,49.0,5584
P ';; 10.000

o que '" , ..cor:r"esPQl1o.e 2...0 empr-e s t r.rno Lnã.c La L,
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11) ANUIDADES

A relação (17) e cuas conse qnencãas podem ser usadas para resolver

quaisquer pz-obLemas par-t í.cuj ar e s relativos a juros discretos. Resolva-

mos o seguinte, que é mui to comum na prátiC~j"

Dadas as se quencí.as CO):lstantosj conhecidas .. como anuidades

Â ~(k) :: R }, k = 1. 2, 3,•••••, n
i(k) = i'

e supondo T=i. 'determinar as rGlações entre P, S, e R:

o fluxo devca í.xa

11

Substituindo os da.dos acima ,em (18), vem
n

P=R ~
L k'k=l-( 1+ i )

1 ..

Como essa sér,ie representa a, aoma dos têrmos de uma progressão
'.. . .. t ' (1+'i)-1 t raza.-o (1+J..·)-1geoae craca CUJ o pr-amear-o ermo e e li

'têrmos, temos, aplicando a conhecida fórmula da soma, o resul<àado

[ ( 1- + i ) n _ 11p c R ( (20)

i (I i ) n+
<!

A fWlção entre colchêtes acima costuma ~er,cha.m.adana prática de

"fa.tor do va.lor presente de ur.J.a série 'uniforme", ("uJliform series
present worth fac tor It t em illglês).

De (20) .. imedia.toe que

mp [
i ( 1+ i ) 11

JR (21)

( 1 -I- i ) n - 1

o têrmo entre colc~ú)tes em (21) ae chama "fa.tor de recuperaçi\o do

capital de uma ~érie uniforme". ("W1iforr.1aeriea ~a.pital recovery faci;or").
, Suqsti t'uindo e;n (21) o valor de p' ô,ado pela (,10) • vem'

5[·~·l i

1--]R '" --
.•.1 ) n'

(22)
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•\ e:cpressúo entre colchêtes é cha-:iatia.de

capital de uma série urrí.f'or-iae" (ffUJ."'lifor::. serias sinkin::; :'.uill.d d(;.posit

fa.ctor").

Da (22) 4ecios,t~bémt que

1J (23)s

estando .entre CoJ.,chBtes o "fator' de acumul.açâo de capital ô.e uma. série
unã rorme " ("Ulliform series compound amourrt factor") •.

Na prática, s;o muito usedas as f6rmulas (20), (21), (22), (23),
. .

(9) e (lO). A conhecida "tabela ?RICE" é obtida a parti1.' do fator da

(21), embora não cOllcordemos com esta tabela, devido aos conceitos in-
troduzidos em 2Z

01\00 S \ f FC 0400 P

~

FRL
A- t h~Q R M~AIL 1"-

.OAGO
R..

( f~L QA-OO f( I 1= VP'
. 1\ lh~1\. 5

Al~~it. fi

~ ••..• '*" .. ~.
.

:
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Outra.s rela'Ções entre (8~·""5 rabor-e s pod em a í.nda ser c Lt d.;J.9.8 • 1<~nt.reelas

temos:

.f AC(( L, f + 9-) = í- À Q. I [-Z-) p) • F À Q:. I ( t:) Cf)

F Y P I( -L) P +ct)~ F V P I ( t.) p) " r v P I (~ ,'t)
FAc I (- J '\'\.) -: _---:1-'---- __

fVH{ (":)'\1\.)

,,\,\.- i..

i+ 2_ F/->\cS' (À..)\<.)
.(.[:::1-

f Y P ( ,t, J '\,'\.)..- L F"V P I ( À- ) i< )
j,L==.i

As oito relaç6es acima sno bastante 6teis na geraçao de tabelas de

juros I)Or comout ador , pois pe~üitem reduzir a propagação dos erros

de truncamento e o tempo de pr-oc e s samerrt o ,

.... '" -..-._-.,.
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ExemDlos
1) l.!:stabelecerum plano de pagamento em 10 parcelas anuais iguais para

amortizar $10.000 a juros de 6 % a/a.
Sol.

Este é um problema em que é dado P e se procura R. Assim

R - P. FIlO(6;;-6,10)
R == 15000.0,13587
R = $1.358.,70

Notemos que este é o plano C dado no ítem lF.
2) fi:ensalmente é deposi tado 0500 em um fundo que rende 2 p 5 % a/mo Após
um ano, qU9.1 ser,~ o total cap i,tal+juro8?

S')l:

TemiS R ." 500
s - R.PAC(2s5%;12)
s == 500.13,796
S == ~í6.898nQQ

3) Qual o capital qUe pode ser amortizado pelo pagamento ele 15 prestações
mensais de ~80 a .3 % a/ro?

Sol.
Sendo r-,

:.: 80ri

P - R. FVP( );{" 15)

p :::: 80.11,938
l' = 955,04
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Os fatores dedurldoB em lC) e 11) ~~cncontram tabelados nos apen-

dicas. Elltreta..ilto, como podemos noüar , eLes são tabelados. para .valores

de n dentro de uma

'.

~. _ CONIEt-J íX:>
faixa ç:·:"'7~~;s:'~;::~--:~.~=:1-'2l-t~t:.*~jlt:·~';!)~~, na..O .~~!~~

.§IZit>'Ü ~~ todos os valores inteiros ele n.. De uma maneira mais geral,

podemos dizer que é impossível tabelar os fatores para todos os valo-

res de i e de !l, simplesmente porque. isto r-e quer-rr-aa infinitas tabelas"

Poderá haver casos, então, de serem necessários fatores faltanteso
"

Vejamos como se procede nessas situações.
T.rq.s· f'or'maa há de se encontrar o fà.tor faltante F{n): por inter-

polaçio/extrapolaç~o, por cálculo direto e indireto.

a) r~rQl~trl:polacão l~near (caso geral)

ccnnecenôo-ne Y(Xl) e Y(x
2

), buscamos o ·~e.lor interpolado (ou extra-

polado) yt(x); sendo Y{x) o valor exato(3f) (que será calculado em b ou

c), estaremos cometendo um êrro de interpolação

E = Y'(x) - Y(x)
••

que, em certos caso s , poderá exceder um certo limite imposto. Esta é a

única d.esvarrtagem da interpolação linea.rs que não ocorre no caso b ou c ,

C ' t' l' "'t· t . . 1 .DIDO t por-em, e s a. e a gor~ nn.caman e maa s samp e s , pr-o s seguaz-emo s nossas
'l'deduçoes.
A figura abaixo ilustra o problema.

y

Br
/'

Y(x) I
I

.(

yt (x) I
I ',-
I

Y(:':l) ---~. I
II
I ~ X

~
x x2

-~---------.--'-------_._----_.-

(~) Y(n) t geralr.!iente 9 é um número racional que t para ser r-epr-e son t.ado,
numericamente, necessita um g:;:'andc númer-o de dígj.tos, sendo, errt ao ,

rOJ.lI'c::Jentcdo tl"uncac1.oo Ass~ni.t
- ,na.o e

exato, mas cout émUnlGl"rO <lua aperia a é o mínimo (ê1.'ro de truncu··

ment o ) • ." '~- '.
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A reta que passa pelos porrso s A e B acima, tein por eqttação _._:....-.- •..,...__...,_.." .

.jt ""tO

. '

.. .t:' .• -:... •• "; - -, '.'~" ••• ~~. -,...:... ~ . .; '. ~-~

:Y'ÜC) = a + b e :x:

sendo que, po_' construção, satisfaz -~_.'.--'--..-

Resolvendo êsse sistema de equações, vem

8. =

b = Y(X2) - Y(xl)-
Substituind.o a e !?amima, obtemos, finalmente,

(24)

que é a fórmula de interpolação linear procurada" :t!) linear porque o
ponto [x , Y' (7.:)J dado por (24) per t ence a uma reta A.Bo Essa.. fórmu-
la pode ser usada para extrapolações, pois não impusemos que o ponto
2S deva ser interno ao inter'\talo (xl' 70:2 ). Notemos~ também, que a

função t(z) é uma f.unção ~9E~, podando , inclmhve, ser estranha

às que já ltsamosc

.'1.

t· l.-Umaforma de se encontrar o fator exato nao crls'cente nas tabelas$

S.U8.n..ª-<2_:!. 2. s-:m_~t8~>'l1;.2, é Pque segue e

Como OS seis fatores dependem da variável dependente
Z(k) = ( 1 + i ) n(k)

faremos 'uso dela.
:Fazendo

fi.

Zc: 11' Z(k)
k",l

(25)
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e 'm
li ::2:n(k)

k=l

_ •• _. _. _. _t._ , __ .'~ l ••

:_'-:,.:::. v '; .;.::.~ .' •.,. . . (26)

.teremos, pelas propriedades da exponenc í açao , a importante conclusão

z ~ ( 1+ i ) li
. . . . .

Assi.'Il,dado N " se quizermos determinar o valor do fator

F{n) == G(Z)
escolhemos valores de n{k) entre os 'que se encontrem~s tabelas e
tais .que satisfaçam a (26). Isto feito, tomamos os correspondentes
valores tabeleãos de Z(k) e calculamos o valor de Z dado em (25).'
Teremos, então, o valor procurad.o de

F(n) = G(Z).

No próxioo ex.emplo, forneceremos uma ilus.tração desse procedimento.

c) Por cálculo direto
Nêste caso , substituem-se os valores de !. e !l 'diretame!ltenos

fatores dados, i..e., nas fv.nções que representam os :fatores, e efetuam-
-se os cálculos, normalmente laboriosos.

U~ilizagão dos'métodos
"'AEm qualquer dos tres acima, o gue se ganha em sinrolictc.e.dese ner~'lc

em prec5_sã~•.
Assim, o métod.o a) que, com alguma prática, poderá até Eer real1- .

'(

zado mentalrnente,é o mais simples e o mais impreciso. Somente deve
ser usado quando a diferença (obtida diretamente àa tabela)

for pequena (:li) •. '

Se isso não ocorrer, ueaa-emo s o método b) • Se, noentan to, o número
m dado em (25) for maior que 2 (dois), o método b) estabelecerá uma
reação em cadeia, chamada propagação dos êrros de truncamento. quando
~ntã0 deixará de ser útil.

s6 nos restará, então, o método c) que'não possui restrições e
fornece o vs.lor de F(n) com'qualquer precisão desejada •

.(~) Embora o significado'de "pequena" seja vago e sem sentido (nêsta
caso) usamo-lo aqui num sentido intuitivo •

..
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0 Dados os valores tabelados (Cjt) 4rê1'1d,ce]]5:0

( i + 09°8 ) 20 4,66=
( 1 ;.OplO ) 20 e., 6,13::

determinar o valor de
( 1+ 0,09 ) 20 •

Solucã.o._-
I) Por j..Lterpolaçãolinear •

.Usando a fórmula (2·1·), onde
x = i

nY(i) .:::( 1 + i )

Y(OtOS) = 4,66
Y(O~lO) := 6,73

Y(O,o9) :.::4,66 -I', 0,01 (_~73~) j;;~ 5,70
OJlO - 0,08

Portanto,
( 1 + 0f09 ) 20

11) Por cálculo indireto.
.~ ~/7 o

Como i não é constante, nãoq aplicáve)bas fórmulas (25) e (26)0

111) Por cálculo direto~
'Temos

y = ( 1 + 0,09 ) 20 =
Tomando logaritmos decimais:

log y = 20.1og 2,09
y ::l antilog 0,748

Calcul~ o valor de ( 1 + 0,05 5Z) .
Soluqão ..
I) Por interpolação linear.

Paçamo s

Y(n) c ( 1 + 0,05 ) n
. Da tabelA.
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Y(50) '-"11,467
Y(55) ;:l4,63ó

_ _".'..•..•_"'~..• t •... ~ .• ~.~.J-..~-~. .~- ~- .....,; ... -

Usando e .r~~mula (24) ~om x = n c 52

55 - 50
) ~12.73~•.Y(52) :::11.467 +

14,636 - 11,467

" ( 1 + 0,05 ) 52 ~ 12,737
lI) Por cálcu1o'indiretoç

I'eka (26), faúmdo

In = 2
n(l) :::50
n(2) :::2 .

.resulta
n :::n(l) + n(2) = 50 + 2 ~ 52

Da tabela ..
( 1 + 0,05 ) 50 :::11,467

( 1 + 0,05 ) 2 = 1,10)'

Pela (25), com i=O,05
Z(l) c 11,467
Z(2) = 1,103

Assim,
Z = ( 1+ 0,05 ) 52 = Z(1).i(2)

r
12,648

Logo,
e.

Obs. ' .'"NoteffiOs que
,( 1 + 0,05 ) 52':::( 1 + 0,05' )50. c i + 0,05 ).2 , .~'.:

como.j~ vimos 'em (25), (26)"

I1I) Por cálculo direto •
. y ::: 1;0552

y = anti1cg ( 52 10g 1,05 )
y a 12,65

.Logo
( 1 + 0,05 ) 52 :::12,65

.,'.,...; . . , ,...

'.
I '

:- -' - ... , .. -.•..~.•. -
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-".Pare.sem.pre9 um período de.tempo muito longol A experiência tem
_w_::=.:'::~ q'""t.'li.,:e:Sl\l.~ os projetos que parecem ter vida eterna, atingem o

f:i.m de sua u·!;ilidad.edepois de algum teopo,cmbora posse. ser difícil
saber exatamente quando.

no proj~tista, cujos estudos econômicos impuser~ a permanência
de certas construções, não tem a ilusão de que seu projeto dure sempre;
êle sénplesmente espe~a que te~~a
uns 100 anos ou mais.

"Num estudo econômico, a diferença entre 100 anos e infinito é

uma vida bastante longa, talvez

realmente muito pequena • .Por exemplo, a uma taxa de 5 % a/a, o fator
de r-ecupez-açâo do capital para 100 anos é 0,05038. Isto é, um aumento
na taxa de juros de 5~b a/a para 5,038 % a/a teria o mesmo efeito'no
custo anual que a redução,da vida estimada da estrutura, de infinita
para 100 anos ••Mesmo com juros de :3 % a/a, a diferença entre 100 aROS-,
e eterna tem a. mesma influência no custo anual que a diferença de
"16 % a/a na ta,:a de jU1:'O~,,'

II
E

. t· _ ...m mu~ os proJetos.delonga duraçao, 03 estudos econômicos são
feitos e os custos calculados como sea vida esperad.a fôsse de 50

anos. Isto é comum tanto em projetos públicos como em privados" (!IE)

Vejamos, ent âo, o que acontece com a equaçao (20) e ,(23) quando

n tende a infinito: . ...•.
( 1 -I- i ) n - 1

1
1.

1im t:

n~ro i ( 1{-i ) n i r

[ (l+:i.)n_l J ~
1im ~ro

n-oo :i.
'"

A13s:i.m, 'quando P é dado t as relações (20) t (21) e (23) ficam,
,respectivamente,

RO)
(27)

~------_._-~----~
(1t) Bibliografia t1y"t (Grant)" pg•.89'

, c.lf?
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_. '- 'X".'A sequencia consti'tuída.pelos;1i~-acinla chama-se ttperpe'\;uidáde"" -,"- '~'.-.'
por razões óbvias.

Corooo processo de "tender a infinito" é uma. abstração matemática.
inexistente na prática, precisamos determinar as condições em que se
pode considerar o tempo como infinito.

US::l.ndouma linguagem mais correta, temos o seguinte:
.dado P, a cada valor de ~ e ~ existe em correspondência um valor

R(i,n) dado por (20}. Quando, em lugar da (20), usamos. por questões
de simplicidade, a equ.aç,So(27). cometemos em êrro na avaliação de !1.

'dado por
E(i,n) = R(i,n) - R(i,OO) = R - Roa

:'

e o êrro relativo será

R

que é estritamente nao negativo (imediato) o

Pelas (21) e (27)

E {i,n) = ( I + i )·r
Se estabelecermos um limite superior para Er(i,n),ou seja, se

acharmos que, para fins práticos, o êrro deve ser no máximo igual a

-n ..

E , estaremos impondo a desigualdade
r

( 1+ i ) -n ~ E-- r
ou seja,

( 1 .•~ ·i ) n .....•E -1
• .•. '/ ' l' (

o ..(,Ir .(, 1 1 e sendo i > O t vem

(\t b> 1 )

.. \.
donde, finalmente"

10g (1+1)

C27-A)
n ~-

10g Er

Assim. dados o êrro Er' n e a"caxa ~t poderemos usar a (27) sel.l

satisfizer a , (.27-1-.)
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Apresentamos abaixo o gráfico da equaçao
(z. T -A)
C2E~, para

c :..
F

E.r
desta. equaçao ,

= 0,1. % ,
com a finalidade de facilitar o uso , .numerl.CO

1!-~~~""'!"7~-l"""T·~:t-j--;4h·~1'"t-·..!"""~"-""~I-""--1~··--~•.""'_-~4':'.4 .•........~_! .....;_~.J.:._ ..... '......:.. ,I, .
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Até agora resolve~~s problemas,em que eram dadas as taxas de juros
i(n) e os capitais ÂC(n) e, a partir à.aí"t\alculá.varnosos totais S(n)
roaultantes. uêste ítem cuãdar-emo s do problema inverso, isto é, dados
os capitais L1C(n) e os totais S(n), det.erminaremos ~s taxas i(n)

,-corresponc.entes.
Êste é o caso da compra'e venda de açoes. Supo-

rulWr.OS que, durante certo tempo, comp~amos e vendemos ações de uma
conpanhia no mercado. Conhecemos, então, os desembolso~ realizados e
as quantias recebidas com essas ações. Mas nãc sabemos, a priori, que
lucratividade tivemos com essas transações, ou seja, nao conhecemos' a
taxa de retorno dos lllvestimentos. Para sabermos, então, \ 3 que taxa
de ,juros nossas poupanças foram aplicadas, deveremos realizar d.eter-
minados cálculos. A finalidade deste ítem é, entre outras, mostr~
quais devem ser êsses cálculos.

Sejam, então, dados os vetores de um espaço vetorial de dimensão
..

C(o)
AC(l)

~ AC(2)v :I

•e
, , .

••C(L),

l/f(O)
l/fel)

~g ::: 1/f(2)
••••l/f(L)/

Se for dad.o, bambém, os valores de S(n)t n=OJI,2, •••~,L , será
trivial a obtenção de i(n). bastando,'para isso, fa~r B. percorrer os
números inteiros em (17).

O caso que nos interessa, no entanto, 'é aquele em que nao 'é dado
S(n) para todo ll, mas apenas as condições(~)

a)

b)
LlC(n) = O

S(n) o: O
Estas condições significam, simplesmente, que, após terminado o

investimento 110 instante 't = L.T t nada ,mais temos a receber ou a".. .'investir, isto é, o neencio é éom~letamente encerrado n~sse' insta~te.~:.=.::;.;..;::;.:;.:::.;::..::..:::..

(E) Observemos essas condiçõ~s no exemplo do ítem lF.
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A condição de contôrno b), quando
conduz a

'~~'''' '. ,'. ..." '

cocbí.nada com a ,':;;-,e1ação
- ~ .:::~} ~_f

•.••...

(17),

-,

, L

feL) '2:
n=O

~ C(n)

f(n)
= O

ou, em notação vetorial, - .-::..f(L).( v'.g )= O
Como feL) p O (cf. eq. 5A) , temos que

_ ...la...:..
p( V ) = V'.g = O (28)

Assim, a condição de contôrno b) conduziu à perpendicularidade
~ ~ ~entre os vetores ,v e g t ou seja, à nulidade do valor presente de v •

..lo. ~Entretanto, sendo ,dado v, o vetor g que satisfaz a (28) é indeter-
minado, pois êste é um sistema linear de uma equação a 1 incógnitas.

Mas, se fizermos
i(n) = i ~ n = lt2~, ••••••,L

~
o veto~ g ficará

( 1+ :i. ) o
( 1 + :i. ) -1

(
..l>

h = 1 i ) -2+ F}

•••••
( ) -L ,1+ i f',

e a (28):
...:.. ~ ~P( v,i ) = v'oh= O

Real:tzandoo ,-'produto'.m..9.tricial acima, a equação (29)' fica:

(29)

L ~C(n)2=: = O
( 1 + i ) n

n=O
da condição À

a)ou, em virtude de contorno
00

~-==t I

6.0(n)L~ ClI O

( 1 + i ) n
n"O
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.. .Resumindo, temos que, dada uma sequência'" [A c(ntl_., n::Ot 1, 2, •• ~••• ,

-não necessàriamente finita, o va.lor de 1:. que satisfaz aJ e b) satisfa.rá
também a (30).

Daí,temos a
DEFltrICÃO

Dada urna sequência [.óc (nU com.n=O, 1,2, •••••• f denomina-se taxa de

retÔl"'110 dessa sequência quaLquez valor de ! real e .~não negativo
que 'satisfai ça..

desde qu

00

~

À C(n) - 11: °( 1 + i ) n
n=O

oo
e L,6C(n) ~ O..

n::O

(30)

,.

Muito usada na prática ~ a propriedade que deduziremos a. seguir.-Separemos as componentes do vetor v em positivas e negatiyas •..
Com as PO!Ü tivas construímos o vetor~receita, cujas componentes vR (n )

são definidas por
~ n

se 6c (n);rO
...::a . ,,--

Com as negativas, definimos o vetor investimento VI: :

{

vI(n) = AC(n)

vI(n) = O
Em vista da constru.ção acima, ~ trivial que

se llC (n ) O li n

f

se~C(n) <O ~ n

..:.. ,
O valor presente de v sera

p(~) " P( :I + v~ )
Devido à já conhecida linearidade do operador valor presente,

. (30-A)

Pela (28),

ou, ainda, tomando em módúlo e explicitando!. :

1/ P(~t1) II ::11
(31)
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Ch~Sã.'JOS, as sãm , à importãhle conclusão da que, sendo veràaàeiras-~
as hipóteses a) e b) acima, o valor absoluto do valor presente dos
investimentos é igual ao valor absoluto do valor presente das receitas.

Observando que
-lo.

P(vI)~O
poderia parecer desnecessário tomá-lo em m6dulo, na (31). No entanto.
assim fizemos para torná-la mais geral ainda. pois, na forma apresenta-
da, ela indepen:lc de qualquer convenção de sinais adotada (V. ítem l~A)

Temos, assim, que
Todo valor de i que satisfaz a (31). satisfará também a
(30) e vice-versa, sendo, portanto, uma taxa de retSrno

~do vetor v.

Na prática, vários valores de i são experimentados, até que a ,(:31)
seja satisfeita, qua~do, então, teremos cncontraào uma das taxas de

,. _.:..rotorno de v.
Antes de prosseguir, devemos destacar tun det~lhe no desenvolvimento

acima. A taxa de retorno, como VÜàOS, satisfaz a (29) e a (30). Entre-
tanto, a (29) está expressa em termos vetoriais, enquanto que a (30)
n~o e3tá, ao contrário do que seria de se esperar.

Fizemos isso porque a (30) cf mais geral que a (29), pois é váli.da
também no caso de perpetuidades (ítem lK). No entanto, expressar a (30)

també~ em termos vetoriais, não seria possível dentro de um espaço
vetorial euclidiano, que é o que estamos usando, pois a dimensão dêste
espaço é necess~ria~er.te finita. Teríamos, então, que introduzir um
espaço topológico de dimensão infinita que, emoora eXistente(~)t é de
rara divulgação. Preferimos, por isso, per-manecer- nÚÍn espaço de dimen-

Hsoes modestas.
Para resolver a equação (30), façamos: ....

{
y=l+i

a(n) = .6. C (n )

L(y)

00

V -n=LY
1l=0

a(11) o
fican.do a (.30)

que z-econhecemos como a t:r.ansformadade Ia.urent L(y) da função ?o(n).

Assim, podamos afirmar que
as taxas de tetôrno de uma ae quencLa são tais
que anuf.are a tránsformada de Laur-errt dessa ee-
quenc ía ,

Êsse r-e suItado é Lmpnr-f ant e era estudos teóricos que envolvam o sãa-

tema juros.

(~) Espaços de Hilbert. '. ".', .; '< -~ - ~ 11. •• .•

.. ,. ~. .' - ....._~. ':.' -. '.
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Nos 'casos em'cue a(il) -ilâO'é-(I;da'p6::'·-lu':l;~C'ftu,.ção-a.na1í'f'ica''de·-h~·' '~~~,-

é mais conveniente realizar a mudança de var í.éveã s

{

a(ll) :::b. C (n )

( )-1x:: 1 +1
(2)

ficando a (0) .(t)

~ xc. a(n)
n=O

:::O (33.)

á·- 'Os casos mais comuns na pr tica sao aqueles em que 'a(n)
Nessas condiç6es, a (33) fica

L

é finito.

.:> xU f.(n) = O
n=O

(34)

onde L 6'tal que 8(n)::: O se

Desenvolvendo (34)

2",a{Q) + x a(l) + x' a(2) + o ••••••• + xL a(L) :ia O

que é um po Lânomí.o racional, em ~,de gráu L, cujas l'aíze.:L1:.ee.is não ne-
gativas fornec8m as taxnsde retôrno de a(pl.

, ,

~emos, assim, duas formas de d~terminar as taxas de retôl'no de
, .

,6.C(n): por meí,o d'a (34), que tem a vantagem de fornecer todas as

t~xas possívei:J. e por meio da (31), que é mais usada na prática(~)c

t comuma idéia d.e que a taxa de retôrno seja única. Comonotamos
f

p~la argumentação. acima, não é verdadeira' essa hipótese. pois 'um po-

lilloraio de gráv, L. como em (34), possui L 'raízes, e nada garante que,

anenas t~a será real e positiva (Cf. defin, 30) •......---~e.a./
O iate ~taxa de retorno não ser necessAriamente única,' tem levan-..

tado v~u.ia3 discussães filosóficas em torno da questão: essa taxa re-

presenta realmente' o retôrno do capital ou nâ;o? Comoêsse problema

é 'de natureza subjetiva., 'ie, está baseado em pontos de .vã s ta pessoais,

e portanto' questionáveis, não será diséutido a quã , Aque Les que se 1n-

tcress~em por ess~s argw:1entações poàerão encontrar Umaboa discussão

do assunto no Apêndice C (pg. 503) da bibliografia n2 2B(Grant).

, . O polinômio' (34) possui uma pr-opr-Ledade que' leva a conclusões
curiosas. Suponhamos

q~Ác(n) < O
, n=O

ou seja, a receita obtida é maior que o inveztin:ento feito. Nessas con-

diçõc,s, uma taxa d.e retorno 1 • se e::,.-if:tir. representn~á realmente uma..
(.) Na b1bl. 30 (DeGarmo), pg.476f existe um programa computacional para o

cdlculo da taxa de D~torno.
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i,:ultipliçU0:iOS, a60r[\, anco s os membros de (34) por (-1),0 que ,

evidentemente 'o!!30 al te~o'ará slr~.ízes. Ao fazer isto, teremos troca-

do os sinais dos coeficiente's t1 C (:1) e, consequentemente

o :5 ; [-Âc(n~ > O
n=O :J

ou seja , a recai ta obtida foi ~ que o investimento ; houve , portanto,

uma dirlinuição do cap í, tal. lIêste caso t embora tendo!. o me stno valor que

antes, deverá ser interpreta.da corao uma taxa de Itdesre,tôrnoft (ou de "ida")

do capital.
Foi devido às consiçlerações atima que impusemos, na definição dada

em (30)s a negatividadc de e(oo).
Convémobservar, também, que quando C(L) = O t ou seja, o retôrno

é igual ao investieento, a (4)impõe que i = Of(que corresponde a

x :-:i) li é uma taxa de retôrno.

~OTAÇÕE3
I) O cálculo da taxa de retôrno pelo processo iterativo baseado..

em (31) nada mais é do que um processo para a determinação de uma raíz

real de (34).
rn A equação 0.3) Lndepende da convenção de sj.ns.is adotada para

â.C(n). pois, como já vimos, as raízes não se alteram quando todos os

sinais dos coeficientes são trocados.
III) Nos casos de aplicação numérica da equaçao (34), i.e., quando

a sequênda a(n) é finita, a relação não linear entre 2S e 1:. dada por

(32) não é a mais conveniente. Definimos, então, uma relação linear
r

. por meio da mudança de variáveis

[ a(n~ :
l+i
AC(n)

(35)

. quando t então, a (30) se torna

L2: z (L-n) a(n) ;: O

. n=O

..\. .

(36)

ou, por extenso,

L o, "o • (L-1) (L-2)z~(O) +z a(l) + z a(2) + •• -•••• + a(L) = O

que é um po Lãnomí,o ligeiram~nte diferente do (34). Agora, se & é uma

raíz de (36), então i = z-), será uma taxa, de rctôrno de -(a(n)1·
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ú) , Um joóadvr profü,slonal de cartas" durante cinco horas de jogo,
realizou as 3~guintes transações:

1/ , - . '-', ..... - -
às 21:00 hs recebeu 100 $
às 22:00 hs apostou 220 $
às 23:00 ha 'recebeu 020 $
às 24:00 hs recebeu 020 ~
,à 01:00 hs apostou 080 $
às 02:00 hs recebeu 240 $

quando, e~tãot se retirou do jôgo. Queremos saber qual a taxa de retôr-
no desses investimentos.
Soh:l;;ão

Diagrama das transações:
20

100

o 1

240

receitas
2 3 4

investimentos
220 80

Temos:

{
receita total :_
despesa total

+ 380 $
- 300 $

••
Assim C(5) =380 - 300 = 80 $

é a receita líquida (lucro), antes do impôsto de renda (se houver).
CalculemJs i pelos dois métodos descritos.

Primeiro. (Pelo valor presente)
Eaco Ihemo a.; ~,uma taxa de retôrno usual; por exemplo,

-:,
20 % n/h (a ho~a). -Usando (18), vem '

Valor presente'das receitas ~ PR
.t.,

q/ "20 240 ~1-( tfS,620 + +, _

(1+i)2 , (1+i)3
1~,99~~ ,1i','\v-~\)

100 + 20.0,694 + 20.0·,57~ + 240.0,402 = ,221,94

100
+

Valor presente das despesas ou investimentos a PI

220 80
_ P &:õ-,

I +---- = 220.0,033 + 80.0,482
(1+1) (1+1)4

2.11,,'1 ~ \l~

',.

"11

-FI"" 221,82
.7:

,"
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a 19ualdade (.31) está satisfeita. Portanto, na" taxa de retôrno é

1 = 20 % a/h

Segundo. (pelo desenvolvimento polinomial).
Usando (36), devemos encontrar as raízàs de

100 z5 - 220 z4 + 20 z3 + 20z2 - 80 z + 240 ::O
t fácil verificar que as raizes são:

Z ::+ 2,00. 1

Z2 = + 1,20
Sendo z = 1 + 1 (cf.35), as taxas correspondentes serão:

i1 ::100 %
i4 :I -1 +-V-1

12 :: 20 %

i5 :::~l --{-i'
13 ::- 200 %

Tomando as reais não negativas,conüluímos que as taxas de retôrno
..

sao
.0' /i I: 20 e a h e _i ::100 % ~.

Escolher uma delas apenas depende, agora, de sonsiderações subje-
tivas. Dentro do modelo, e nêste caso, as duas taxas acima sao igual-
mente verdadeiras.
2.!?ê..

Embora seja fácil verificar que os zk acj~a são raízes, o mesmo
nao acontece com a detel'rninaçãodêsses mesmoS' zk (k=l,2, •••,5).
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2) Um capital de $10.000 foi aplicado em l/l/58 e foi recuperado mediante
10 recebimentos de $1.358,68, realizados de 1/2/58 a 1/11/58. Qual a taxa
de retôrno desse negócio?
Sol. Como P :;::16.000, devemos encontrar ~~ valor de i que
draça com que o valor presente (F') da sequencia de ~l.J58,68 seja
igual a P.

Experimentando o valor de 57'oa/m,temos
F' = R. FVP( 5%.10)
F' = 1358,68.7,722
P' = $10.491,73

Como P' resultou m?.ior que :];10.000,experimentamos uma outra taxa
maior que 5%~ TemtemJs 6%.

P' = R.F'rP( 6%, 10)
F' = 1358,68.7,360
pI :;:: :ino.000 i 00

Assim, 6% a/m foi a taxa de retorno do negócio, pois obtivemos
P =.p' :;::10.000. Notemos·que essa seque:>:lciade pagamentos é a do ítem
1Ft plano Co
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t muito comum, na pl'ática, desejarmos saber quando é que dois
planos de investimentos se equivalem, ou. como se costuma dizer, quan-

.-do é que "tanto faz" aplicar fundos segundo um ou outro plano. Para
isso foi criado o conceito de eOl.li.valenciaentre vários planos.

A equivalência de investioentos,'nã prática, é normalmente um
con~eito vaeo e indefinido, no sentido de que depende de cada indiví-
duo. O por quê dessa indeterminação é fácil de perceber. A idéia de
equivalência está ligada,à identidade de resultados oriundos de várias~q;.- e,
aÇ.ões diferentes. Assim. seYapJ.ic~ fundos. segundo dois planos

\.ft,~ ~diferentes,y~orem obtidos os_~~~os resultados, esses dois planos se-
rao, com tôda certeza, equivalentes.

Entretanto, na natureza é impossível a eY~s~encia de duas coisas
idênticas, quaisquer que sejau elas, devido ao caráter essencialmente
dinâmico da.réalidac.e objetiva. Assim, jamais duq,s coisas são idênti-
cas'entre sí e

f
mutatis mutandis, jamais dois planos são equivalentes

entre sí. ..
li1asesse problema pode' ser contornado. Basta introduzir uma dada

definição de equd.va.Lencí.a , ~g.tro do modêlo maten~átic~, e, com isso,
ficam elítminados os demais fatores que entram em jogo na prática, res;ij-
tando , apenas, os r-eLacãona dos com a taxa de juroso A maioria desses
fatores são conhe cí.dos cornoItimponderáveis economí.co s", e são aquelas

.. ()~) - -, -influencias que ainda nao sao passJ.veis de quantifinaçao.
Esses imponderáveis desempenham um papel importante na :l'eoriada

Decisão, quando, tendo vários pãanos equivalentes (q~anto à taxa de.. (~)juros), de~a ser decidida a utilizaçao de apenas um.
Uma vez situada a questão de equivalencia, passamos a construir•

uma definição convenienteo

Em se considera~do apenas as taxas de juros, ~~ primeira carac-
terística que devem ter vários planos equivalentes, é que suas taxas'
de retôrno sejam iguais, Lo., devem sat~L9fazer a equaçao (31). Em

segundo lugar, os montantes aplicados e ~etirados devem ser da mes-
roaordem de grandeza. Melhor dizendo, os valores pEesente das recei-
tas e das de'apc saa deveu ser iguais cntre sí.

Podemos res~~ir as caracter~sticàs 3c1ma por meio da

(~) Notemos que a Topologia e a Teoria do Campo, Idevido ao caráter
não numórico, já estro sendo aplicados·lnclu:iivenas ciências
sociais.

(n) A argllmcllte.çào acima. apresenta.da coaat í, tui uma das idóias run-
damentais da Teoria dos Mod~los llntcmdticos, e utilizada no
resente modêlo.
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Sejam dados os vetores vk t k=l,2.3,e ••••o,M pertencentes a

sub-espaços'vetoriais euclidianos de dimensões não necessàriamente
iguais.

Diremos que êsses vetores são equivalentes entre sí quando

(37)

para o..ua1g'lerque se.iaJf.;
retôrllo dos vetores vç.

! é Q~a consta~te real, e ! 6 a taxa de

F=DD
(É'OD ).

ILUSTRAÇÃO. lHJ1~BICA UJIi

~Como exemplo de sequencias equivalentes. podemos usar as já
apresentadas no ítem lF), que são repetidas aqui.

<. A

e quãva Lerrt e s 6% .:af;)sequencias a
ano A B C I "D -o -10, f)~Ç) -IO,(}OO - 10000 - ''1(500

1 ssoo ~1,600 $1:359
2 600 1,540 1,359
3 600 1,480 1,359
4 6CJO 1,420 1,359
5 600 1,360 1,359
6 600 1,300 1,359
7 600 1,240 1,359
8 ôOO 1,180 1,359
9 I 6:>0 1,120 1,359

10 $10,600 I 1,060 1,359 $17,910

Temos acima quatro sequências equivalentes, como iremos mostrar.
r

Devido à sua.construção (cf.ítem lF) é imedia'toque elas são equiva-
lentes, pois tôdas f~_n ge:radas p~o mesmo .sistema (com parametri-
zação fiY..a),ou seja, foram caIcuLadas com base na eqv.ação de dife-
renças do sistema. Entretanto, como no caso geral não sa~emos aprio-
l.·~stican;entecomo foram geradas, devemos verificar, a posteriori,
a sua equivalência, por meio da definição (37).

Vejamo·s como se procede.
peguência A

:Temos
R = 600 n = 10 i = 6 % a/a
Usando a equação (20) eon, o fator tabelado no apêndice. vem
P:1~ 600.7,)6 ~ 4416,00
Fazendo

S n 10.000
o usando a oquaçao (10)

n la 10 i a 6 % a/a
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Como o "operador va Loz- presente é linear, podemo-s- -s:):::t~-Pi-.c0m·P2'~ . -.-.- .
ob tendo então .,..-- '~""~'.r-.~".- .Ó» ".

4416,00 + 5584,00 = l~OOO,oo
. ".. ,'. .' ..- -_._, --- -:' ....._. _._ ..- - .-

Sendo ....:.
P(v ) = - 10000,COrI

concluímos que
~ - - ,.//P(vRl) II = II P(vIl) II = 10 000,00

a, pela (37), 6% ala é a taxa de retôrno de ~.

ê.esuencia B

Esta s.equência é chamada .de "gra.o,ient,e"',que ..é :tôda aquela em que

L\C(n+l) = 6 C(n) + K ( n ~ o)

onde K é urna constante; no nosso exemplo, K = - 60.
Como nossos estados não incluíram todos os tipos particulares de

sequências, a gradiente ficou excluída das considerações anteriores.
Existem métodos especiais fiara o tratamento dessas 'sequências, que
abreviam o trabalho numérico (V., piei, bibliografia 21- Orant -
rs- 50).'

Assim, o valor presente da sequência 2 pode ser calculado dire-
tamente a ~~rtir da equação (18), com i = 6 % ala.

Fazendo isto; obtemos (omitimos os cálculos):

Ii P(V;2)II ~ Ii P(~) II = 10 000,00
e 6 % a/a é a ta.xa de retôrno de ~.
2E,S,uênciaC

Sejam
R ;:.1359,00 i = 6% ala n -= 10

usando a (20), vem
PI) ::1359.7,36 ~ 10 000,00

~ ....:. NII P(vR3) Ii = II P(vI3) II = 10 000,00e

Se9.u~.nciaD'

Substituindo na (10)
S =: 17 910,00 n = 10 i = 6 % a/a

vem ...,.
PR4 = 17 910,00.0,5584 ••lO 000,00

e

.1._': •

• -e-o- -:--.--. .-.----.--. .•.•.. - ~ ._,
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Comparando, a~ora, os resultados acima, concluíQos que

II P{~Ik,61~/a) Ii = Ii P(V;k.6%a/a) II c 10.000,00

para k~1,2,3,4•.
Assim, pela (37), inferinos que as sequencias A,BtC,D são equiva-

lentes, COGlrelação à taxa de 6 % a/a, como já .tínhamos pr~enunciado
antes.,

ILu"'mnA,~10 "T'-';:-l""C~ DOISU J.~•. ~_1_1 UI.l~~1..:;;.i.~J~~.::;.;::;.;;;.

Êste cxe~plo pretende Dostrar que, eo geral, duas seauências somen-
:te serG.o e<pi.valf"ntesa urna dada taxa de jur.os i. Também procura desta-
car a importância da variável i. na eqúação (37)C>- .

Utilizando os dados do exemplo numériCO' do ítem lF e as mesmas
técnicas da I~ustração Um acioa, calculamos os valores presente dos--.vetores vRk per-a dli::ferentestaxas de juros.

Podemos notar que os valores presente somente ser~.()iguais à taxa
'-*)de 6 % a/a/ •

------ Valor presente dos planos ($)
taxas A B C D,(%a/a)

. 0% . ~16,OOO '13,300 $13,500 ~17,9io
. 2% 13,590 12,030 12,210 14,690

40/" 1J 620 10.040 11.020 1~+~GLin io.ooo 1U.()()) 1O,Ü\hl lU. _

S~;O -S:t.~ H,mr ~,12u ~,~W .
10% 7,540 8,460 8,350 6,900 -

.'

Notemos que o Valor Presente a 0% corresponde, simplesmente, d soma de
.todos os pagamentos •.Por -exe mpLq, o .valor 13.590 = 10.1,359. no .plano C.

(~) v. b1b1. 28 (Grant). pg. 41.

. ;
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o co~ceito de projeção é extrewamente útil nas aplicações práti-
cas de juros, além de aju.dar a compreender melhor não somente as fÍJr-

..;mulas como t ambéa os mecanismos intrínsecos do modê10.
A sua utilidade é de sobejo corulecida. Alguns cursos sôbre juros

chegam mesmo a iniciar o desen70lvimento da matéria mediante aintro-
dução dêsse conceito, sendo suas propriedades apresentadas sob a forma
de "postulados".

Deixamos para o ú1tino ítem deste capítulo o conceito de projeção
porque, como verecos, ele decorre necessàriamente dos conceitos já
apresentados.

Comecemos pela
-D};;FI.NLCi\.O----~

Dada uma componente .6.C(p) do vetor s. chamamos de projeção de
Ó C (p) !no instante t=qT.7 8.0 escalar

(38)
:f(q)

b. C(p)Proj .ôC(p) =q f(p)

onde f , a função definida (5A).e em
Fbb

(~rm) ::t.~

No caso de ser i(n)=i constante e T=l a (38) fica, simples-
mente

. ,,
-. -, r

(39)proj ÁC(p) = (l + 1 )(q-p) LlC(p).q

~Fazenào em (38) q=O e comparando com a (18), chaga~os à impor-
ta.nte conclusão d'3que

o valor presente de uma sequência é igual à projeção,
no instante t=O, de todos os seus termos.

1iatemàticat::lente,

, .,'
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mais conveniente, fazemos uso da
Quando se tem uma sequenci-;-~ 'queremos transformá-la e~~t;~""-" ._- ' ',--'- _.-

DEFINICÃO
Denominamos vetor de s Iocamen tc ao vetor

D(O)

D(l)
D(2)...:..

D •= ••
.e
••

D(L)

em que

{

D(P) r= - 6 C(p)

D(q) :3 Projq t:.C(p)

para

para n I- p n I: q ,e

..

O~n~L •
Y:VD

(&00)

Vejamos algumas propriedades do .vetcx deslocamen to ,

PROPOSICXO UM
(

o valor presente do vetor deslocamento é nulo.

Pela definição (18)

~
p(n)

L

m :>-=n=O

D(u)

f(u)

Devido à definição do vetor ô.es Locan ento

..!'. 1
p(n) ;,; Proj ~Ç(p)

:t(q) q ,

Usándoa. (38)

~ 1 f(q)
p(n) a L'lC(p)

f(q) f(p)

1
~C(p)

:f.(p)

1 Ll C(p) c: O
f(p)

(QED)
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~ ~ ~Os vetores \'"e ( v + D) têm o t1es~o va.lor presente.

Demot1st~ação

Pela linearidade do operador P e pela proposição um acl.Ir.3.,
. ~ .• ...lIo. ''::' . ...:a. ~
P( V + D ) = P(v) + P(D) c p(v)

(QED)

J?ROPOSIÇÃO TRÊS
'. -::. ..,),. ~

Os vetores v e (v+D) têm a mesma taxa de retôrno.
Demonstração-- .-......-.

~Suponhamos que!. seja a taxa ãe retorno de v, Então, pela relaçãa
(29) e pela p.,oposiçã'.odois ac íma,

..• ~...\
P(v,i) = O "é:(====::) P(v+D,i) = O

. (QED)

A propriedade a seguir é importante.
!:.ROPOSICÃO QUAT?O

~v e ( ~v+ ~D ) sao .Os vetores equivalentes.
Demonstração

Precj.samos provar que a (37) é válida para os vetores.

{
~l = ~

~ ~-"v2 = v + D

•

Supondo (E), sem perda de generalidade tj que ~(C (p ) > O

L

2:'
n=O
n,!p

~ C{n)
í'{n)

1
ProjnC(p) =q+ .. ----

í'{q)

L
.,

,1C{n) 1 t(q)=L + Ll C(p) a

í'{n) f(q) f(p)
11=0
n#p

L.

cL b.. C(n) ~
c P(vI)

n=.O t{n)
, .

(§)
,

-' -i. ~ .~. ~
Notemos quev2I ft { V + D)I ~ vI + DI

-..... - .. 1:
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E, como .â C(p) ) O , - '~Jr-''''.~ _.

Conse~uentementet

(I)

~
SUporUla.LlOS, agora, que exista uma taxa. de retôrno :i. de vI' isto é,

(e r, eq, 31)

Então. emvirtude de (I)

onde A é uma constante, e k=lj2.
Satisfizemos, então, a relação (37)1.

(QED)..
9bservacão.

Notemos que as proposições três e dois já nos garantem a validade
da quatro. Demonstramos esta por elucidação.

(

".
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A formalização apresentada pode ser descrita por meio de um dia-
grama como o abaixo:

I

Q'

•f,
I

Q' é a projeção de Q

s

Sígnifica.que u.rna sequencía nao é.alterada se o montante Q em
. .ê.!ll for substituído por outro (Q I) localizado no período f!., desdeg,ue

Q' =
Q

Inversamente, o Inesmo é válido, como mostrado 8. seguir, com
Q' = Q~(l+i)n:

Q.'

!
Q' é a projeção de Q

Vej amo s alguns exemplos"
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Exemnlo 1

Um empréstimo deve. ser amortizado a 3 % a/m em 10 parcelas mensais
iguais' de $1.500, mais uma parcela intermediária, paga juntamente com a
quinta, de $2.556,20. Qual é o valor do e'mpr-é s t Lmo?

Sol. O ' t· á· 1 'I t d t -empres 1mo ser 19ua ao va orpresen e essas pres açoes, a
3% a/mo Para calculá-lo, projetemos, inicialmente, a parcela inter-
mediária no período zero. Assim

Pl = 2556,20.FVAt(3%,5)
= 2556,20.0,8626 = 2205

Re's'ta, 'agora, uma 'se Queud:aun:fuforme f "O uj'o -valo'r-pr esent e "~

P2 = 1500.FVA(J%,10)

= 1500.8,530 = 12795
O valor do empréstimo será, então

ExenrDlo 2

o diagrama a seguir mostra um plano de pagamento. Calcular o va.:t,or
do empréstimo, realizado no início do período 1, a 4 %.

Sol.
Somemos à sequencia acima o vetor deslocamento d3.do por

So

J

t
44 ..2- :3

q~//S
pois 50.FVA ' ( 4?0, 3) == 44,45 obtendo

o valor presente da se quenc í.e un í.r'orme é
P = 100.FVA(4%,4) = 100.3,63 == 363

Assim, pode mos somar ~" ae quenc ia ac í.na , a s eque ncLa

r
I 1 --r-l' , / ..2.- ~

j(}O 100 (00 AtO'D



" .. -...........-..

'" .~•.. . ,.

.•......... ~. ._-i ..._ ... - .~ --- ._.~

resultando a nova sequencia, também equivalente

f I .
4

Fin9.lmemte, o valor do empréstimo ,sera.

Exemplo 3
Um consumidor deseja adquirir um produto cujo preço à vista é -

CR$ 2.100,00 (líquido). Comprauo a prazo, deseja amor-t í.z.ar- a dIv í.da

com prestações iguais de l?$3CO,OO. Es t abe Lec er vurn o Lano de ~)azamento,

a 4% a/m, para asse conswnidor.
Sol.

isto é

De~emos resolver a equaçao

30·O = 2100 ~Rnr;d n)J • .J..'1,V \ -r/') ,

0,14286 '" FRC(L~%,n)

Consultando as tabelas, obtemos

FSC(4%,8) :: 0,14853
que é o valor mais próximo de 0,142136, super-í.oz-me nts (me no r- númer-o ele
períodos).

O paGamento de 8 presta~oes de $300,CO amortiza um empr-é s t Lmo de

300.FVA(4%,3) = 300.6,733 = 2619,90
Resta, assim, na data da compra, uma dívida de

2100,00 - 2619,90 = 80,10

Esse valor pode ser liquidado na 9a. pres-ta·;3.o, cujo montante de-

verá ser igual àprojeç~o dos 80,10 no 9Q períod~, isto é
80,lO.FAC'(4'%,9) = 80,10.1,423 = 114,00

Resumindo, o plano será

8 prestaçoes de$3CO,OO e uma 99. presta,:;ao de ~114,0C.

Exemplo 4
Deduza a fórmula para. o fator de acumu Ia çâ o de ca pi,tal (FAC),

usando a convenção de p9..:;amento arrt ec Lnado ,

Sol.
QueremOJ determin~r o valor de S t conhe c Ldo o valor de R na se-

quencia abaixo:

r· ······ ....·n
R- IZ R..
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Cooo S se refere ao capital+juoos no fim do período ~, podemos

somar à sequencia acima o deslocamento

obtendo a sequencia eauivalente

•. 'l'1..
R(4+~) - R

I (

t
~

!
,"-- J '1Il" :- --

r
d R.. R.. R. R.

o valor àe SI da sequencia uniforme é
SI = R.FAC(i,n)

ao qual deverá ser somada a )arcela
R. (l+i)n ..R

r esulta.ndo,-.. após algu~as si~plifica~ões
r S = R.(l+i).FAC(i,n)

que é a fórr:l.U13.procurada.
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At6 agora, a inflaçio nio foi considerada em nosso mo-
delo • t nosso propósito, neste ítem, de senvo Iver- uma e xpr-e aaao
que permita tra.ta~ os fenômenos ligados à desvalorização da moeda.

e.Om
Comecemos ~ um exemplo. Suponha.mos que um investidor

d â sponha de US;$ 100,00 para Lnves t í.r- em um negócio, no Brasil, ~ _.
uma taxa de 10% ala. A sequência de operaçoes pode ser descrita
por meio da rede de blocos operacionais a seguir :

ENfRA.àA

:t 'OOJoo rJ,.,11 :$ C;; DO, 00 10 $6Gqoo .i Uf;:ft <$ .(D~JO~oo U'5 :Ih AA O
~'11 &Af;

o

31la/rol
•A Lmpor-t anc La de US$ 100,00 é cambiada, a taxa de 6,00 r~;;P/US,:i em ..'"

01/01/72, resultando o valor de ~$ 600,00, que é a seguir aplica _
do à taxa anual de 10%,.Ap5s 1 ano, em 31/12/72 o montante capital •.•...
+ juros, CR:) 660,00, 6 recambiado à taxa de 6,4-7 LF.$/US:;f" resultando
US$ 102.o6~) Vemos assim que, embor-a a taxa de juros tenha sido de

10% a/a, êsse investimento result:)u em uma taxa de ~uros real de

102 - 100 = 2% a/a
100

Isso se deve ao f'at o de que, durante o ano, houve uma cleureciaça.o
do cruzeiro com relação ao dólar, igual, en valores absolutos, a

6,47 -6,8e = 0,47 ~$/US$

~)N0S blocos operacionaisp usamos a conven]ao

01\ de.. ie.-- cv fu'"-'1-M ele
X fi: CL e ')I\.. ffa eLa, e Y

do



ou, em têrmos relativos, a

0,47
6,00

= 7,8% ala

Intuitivamente, poderíamos dizer que, dos 10%,7,8% foram "absor -
vidosl1 pela desvalorização, restando (10,0-7,8) = 2,2% de juros M

reais, valor próximo do 2% calculado acima. Veremos adiante que a
rela;ãJ correta é

1,078 ~ 1,02 ~ 1,10

I.rasnem sempre os investimentos envolvem operaçoes de c~mbio. Os
casos mais comuns são. aque Les em que todo o negócio é realizado na

-mesma moeda. Assim, torna-se necessário definir uma medida da in-
flação que não dependa diretamente das taxas de cambio mas sim do
comportamento interno da economia. Isto é conseguido mediante a in
trodução d~ conceito de índice de preços.

Suponhamos que nosso saldo bancár Lo hoje seja de CR$ ••• ,

1000,00. Está. importancia possui um certo valor aquisitivo, ou~eja
com ela podemos adquirir, hoje, uma certa quantidade de bens de Cai:!

sumo, como por exemplo, 1 geladeira, 5 livros, 3kg de feijao e 2
paes. Após ter passado um a11o, e o saldo bancário ter- se mantido o
mesmo, voltamos 3. fazer as mesmas considerações. Tendo verificado
os preços correntes dos mesmos artigos, fazemos as contas e nota -
mos que,68 virtude da elevação d.e preços (inflação), ne~essita::1.OS
agora de C'«:w1200,00 para comprar os mesmos bens de consumo s Ass ãm ,

somos levados à c0nclus~o de que os ~$ 1000,00 n~0 t~m mais o mesmo
p')der aquisitivo que há nm ano atrás, • \. Ndevld0 a lnflaçao.

Para medir êsse fen~memo eC0nômico,podemos definir a re
luçio entre os preços dos artigos no início e no fim de um ano:

1200-==-:::...-- =: 120%
1000

Se ar bí,trarmos que no início rb ano o valor será de 100, no fim do
ano o valor será 120, C0m~ mostra a tabela:

A N ° I N D T ,., E D E P R E ç J-S-'- v

1 lJO
2 1~0
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Introduz-se, assim, o importante conceito de índice de ?reços,para
o conjunto de produtos acima, que é uma medida da inflação •

Baseado n~sse princípio, s~o construídas tabelas con -
tendo os Indices Econ6micos. Entretanto, a obtenç~o prática d~sses
índices é bastante complexa, devido a fatores tais como :

- a) um artigo oossui .preços no varejo diferentes em uma mesma c í.dad e
"'\ ~-es~o "wo;tct.."'k...

ouestadof.~ssa variaç~o pode ser pequena ou nula se o bem for tabe
lado, mas pode ser grandd em caso contrário~

-b) o pre;o de um artigo pode ser c0nsiderd~como o preço de venda
da ind6stria, ou do atacadista, ou do varejista, sendo que as di-
ferenças podem ser grandes, dependendo dos canais de distribuição
do produto.

- c) em um dado perI-rdo de tempo. os bens variam de preço: no entanto
a variação dos pre;os de alguns bens pode ter uma influ~ncia ma.ior
na variaç~o do índice geral de preços do que nutros. Isto porque os
diferentes bens entram em proporções diferentes no orçamento do ce..m
prador.Por exemplo, a inflação é mais sensível às mudanças do preç0
da gaso lina e do pá" que às mudanças do -pr e ço do tVhisky e d') cavalo
de raça. Assim, na determinaçao de um índice geral de preços, como
o !ndiQt} ~O custo de vida, deve ser estabelecido um sistema de pe-
:808 (ponderaçio) para levar em conta essas diferenças.

- d) devido às dimensões territoriais do Brasil-continente, parcela.s
diferentes da populaçao são submetidas a preços muito variáveis de
regiao p3.ra.regiao, tornando ma.is difícil o estabelecimento de in -
dices nacionais que regionais .

- e) Os bens que participam da economia são bastante diferenciados . ~i'(.IJ
A ('I">"I\e

entre si, como, por exemplo, produtos agropecuários, generos de ~
. . d d ., . t't I s» • • t" . j J t.. 1ne ce s s a o a e, amo ve a s , ~ u os r ananc e az-o aç ma er-a,a pr-arna .noue tr-aa t

máquinas e equipamentos, energia elétrica, etc.
Malgrado t o da s essas d í.f'Lc u Lda de s , foram convencionados

determ~ados cri férios de W~diçao e ~ resulta.~o.se enc')~tra.no Apeg
dí.c e I~ ~';e8sa8tabelas. e s t ao 08 frid Lce a econorm cos nac i.onaa.svpar-a

os anos a.té 1973, com os bens c LassLf'Lcado s através de 274 colunas,
a16m dos índices regionais. Deve ser notado, entretanto, que nem
tJdos os índices se referem a "preços".

, ,'o , ~.Atraves desses ln~lces9 podemos agora determinar o coe-
ficiente a ser utilizado, afim de que o dinheiro possa ser constan-
temente atualizado, ou , em ou+r-as palavras J ca LcuLar- o s chamados
coeficientes de c0rreç~o mnnetária. A escolh~ do índice depende do
caso em estudo e da r9gi&o geo;ráfica onde sGr~ aplicado. Assim, se
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estivermos interessados no acréscimo dos preços por atacado dos pr2,
dut os de consumo interno. no Brasil, usaremos os índices da coluna '-
12 '(Apêndice R ). Para conhecer o aumento do custo de viela em são
Paulo, coluna 4. Se não houver maiores especificaç5es, pode-se u-
sar os índices nacionais da coluna 2 (Tnd Lce geral de preços, dis-
prmibilidade interna ), que fornecem medidas gerais da inflação.

Para fixar idéias, vejamos alsuns exemPlo+e utilizaçã'J
índices.dêsses

EXET!iP LO 1 •

Em agôsto de 1971 uma f'amfLãa dtspendia ,~?;~ 500,CO com .a
alimentação. Quanto estará gastando em ~utubro de 1972, supondo nao
ter havido mudança nos hábit0s ali~entares ?
SOLUÇÃQ. OS índices regionais para são Paulo, coluna 5, sao

292-ago sto 71
outubro 72 358:--~_. L- ~~-J

urna"regre~e tr:s " fornece

358 \500
292

R 613,00

que é o valor procurado,
Poderíam,s chegar an mesmo resultado com') segue

o aumento 358-292 = 66 corresponde a 66ítltli/292=22,60% de inflação
Assim,o novo preço será

(1 +0,2260).500 = 61~~

que é o mesmo rp;sultado~:;;:. ~~2Si~~~~~B~

EXEMPID 2

Um capital de Cn:~:;OOOI CO em 1967 corre sponde a quanto em
1972?

O ' l' , 1\a,s a.n: aces naC1.o·$.tlllS,coluna 2 suo

1
1967 128 I1972 324

Como anteriormente f tomos

21.L
128

2000 = 5062 ~5~0;;,.." ___::::...t._

18 to s i.gní.f'Lca que , tendo hav í.do uma infla:;;ãode (324·-128) .100/128=

= 153,13% em 5 anos, ou de 30,63% a'J ano fméd í.a ) o novo valor de CR$.

2000~OO será V8.1or inicial
inflação (1,53~3020COfC0)

:~2000., 00

$3062,50
total
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Assim, o montante D$ 5062,50 em 1972 possui o mesmo P2.

der aquisitivo que ~;42000,00 em 1967.
Estamos, agora, eJ:lcondiçoes de desenvolver aSirelações

entre a taxa de juros e a inflaç~o.
Para tanto, admitamos inicialmente que um capital de ~~

3000,00 tenha sido aplicado em janeiro de 1972, e que em janeiro de
1973 tenha totaliz:adoC?$ 4000,00.

Se não tivesse ha.vido inflação, a taxa de juros resul~
tante do investimento teria sido (4000-3000)/3000 = 33,33% a/a. En_
tretant0, devido à inflação, essa taxa se torna, apenas, uma taxa
de juros a'Jarente (i ) , sendo na realidade composta por Uma taxa :::

i a _
~ ( r) e uma taxa de infl2ça~ (d).

A taxa de inflação dêsse período pode ser calculada a
partir dos dados do Apêndice X , coluna 2 dos -índices nacionais •.-.
Temos , então

~---J-an-./-7-2------~\-----.-30-2--

Jan/73 _ 349
Daí segue-se que

d=~ 349-302) lno = 1- 56 % ~/~~ 302 • v ~'2

Vamos agora determin:.:r a taxa real de juros. Para tanto, iremosini
c í.a Imente inflacionar o capital de CR$ 3000,00 de jan/72 até jàn/7:3
ou seja, atualizar êsse valor para jan/73. ° valor corrigido é

Sd ; (1+0,1556).3000 = 3466,88
ou, o que conduz ao mesmo resultado

Sd= 349 • 3000 = 3466,88
302

COm? já vimos anteriormente ( Exem?lo 2) ~

A partir dêsse valõr corrigidos torna-se fácil ca1cul[-<.r
a taxa r ea.Ide juros • Como os juros reais são a :.diferença entre o
montante final e o inicial.....s.9rri~ido, !.s -to d

4000,00 - 3466,88 = 533,12
a taxa de juros ~ sel~á dada por

ir:: .533j12
3466,88

= 15,38%
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Deduzirer710s , a seguir, a im90rtante. relação

que,no exem?lo numérico acima)se trasnforma na identidade

(1+0,3333)=(1+0,1556)(1+0,1538)

Dado um montante inicial P aplicad.o durante um período unitário a
iuma taxa aparente. -ê:" o valor de P corrj;gJd.:>será .!

onde ~ é a taxa de inflação do período, e o montante acumulado
S == (1+1 ).Pa a

o juro real será dado pela diferença

s - Sa d

e a taxa de juros real por

Desenvolvendo essa expressa0, vem

- 1

ou seja
....1..+'<"'r::: S

,,
CL

ou, ain.J.a..

donde, finalrr~nte

l+ia . (65)

A partir desoa relaç50s 0htem08, o?5s

rio.. - d '\
~=~

algurca manipulação algéhrica

(66)
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.-- -Se a taxa de inflação for pequena, no sentiao de tornar o denomina-
dor aproximada1l\.enteunitário, a taxa real será

'" .• d..• =.{.. -
Á.-(' .~

ou seja, a taaa real será obtida descontando-se da taxa a:;>arentea
taxa de Lnfla:;ão. Êste é o resultado que se nos apresentaria à pri-
meira vista.

Temos em maos, a;ora, uma relação que nos permite ut.ili
zar todo o modelo desjuros, já d4nv01vido anteriormente, sob regi-
me de 'inflação, po í.s a taxa de juros i passa a 'B~r 'int'srpreta8aco-

i P .mo a taxa aparente..!!:.• Conhecida Á"a." a relação (66) fornece ime-
idiatamente o valor da taxa real r correspondente, taxa esta

que, sem haver inflação, se Lde ntLf'Lca com a taxa i dos :ítens ante
riores.

A tabela a. seguir foi construida com base na relgção
(65) e mostra algumas taxas anuais comuns. Pode ser interpretada,
por exemplo, como sendo a taxa de juros (ia,) a ser cobrada em um em-·

" .préstino quando se deseja um retorn0 real de ~f' sob uma inflação
de ~ • Assim, vg, se o ret6rno e~perado for de 10% a/a e a inflação
for de 15% ala, a taxa a ser cobrada será de 26,50% ala.

taxa de inflação
d (%)

taxa de juros real
ir (%)

taxa de juros ap~
rente

ia (%)

10 10
15
20
25

~------------_.---,---- ..-----'-~---._------"--.-.-__f----~.------------.-

21,00
26,50
.32,00
37,50

15 10 26,50
32,25
38,00
43,75

15
20

25
~ .._--,- ' _._ -_ _-_. __ .._ _._-.-_. - ,--_ _--------_ .......•..• -- ..---"._--- .

20 10 32,00
38,00
44,00
50,00

15
20
25
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EXEWíPLO 3 •

Um capitalista comprou ~n$ 50.000,00 em aço e s no iní~io

de marco de 71 e vendendo-as em março de 73 por r.R:~ 100.'JOO,OO. Quais

SOLUÇÃO

f'or am as taxas de juros aparente e real ~ investimento?
J.isç,e

Para o cálculo da taxa de inflação, com base no I~dice

Geral usamos a coluna 2 dos índices nacionais (Ap~ndtce ~ )~~), ob-

tendo

mar! 7.1

mar/ 73

,262

358

Daí
~.d=358_. _ 1

262
36 t 647& a!2a

A taxa de juros aparente âe s se ?eríodo (2an08) foi

ia _ lOGra0 -50.000

50.000
= 100% a/2a

A taxa de juros r-e a I pode ser obtida por meio da relação (66)

ir = 100 35.64
100 + 36,64

= 46,37% a/2a

Par-a calcular a taxa anual, usamos a relação (13), resultando

que resolve o problema.
Umcaso mais geral que o visto, até L~ora. é aquele em

que existe uma se quenc í.a de entradas e saídas de c 3.:p i tal ~ <t(k.),
durante 2. períodos, com t axas de infla::;ão d (k ) var Láve ã s com o pe-

ríodo ~ • Para exemplificar, suporihamo s o se gu í.rrt e pLano de inves-

t í.me nt o :

época período entradas

k -A~(I<-)
rnai/7l O -
fev/72 9 20.000
dez/72 19 35.000

.30.000

saídas

----~------------~
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A taxa de juros aparente ia
meio da expressão (30)

pode ser calculada por

co2:
K=O

o

No exemplo acima, valor de i 4% a/m poiso a= ,
36.000 = 20.000 FVA' (4%,9) + 35.00Q ]11[A t (4%, 19)

30.000 = 20.000 • 0,7026 + 35.000. 0,4746
o c~lculo da taxa real, entretanto, requer a utilização de valores:
cor'r-Lg í.dos, Para t aneo , arbitramos maio!71 corno perí')dode referGn-
cia, sendo o~,valores deflacionados para êsse período.

Os indices econ6micos (001.2) s~o

mai/71
fev/72
dpz/72

271
308

343

Daí,então, calcmlamos

20.000 ( 271
308

os valores corrigidos

) = n597,40

35.000 ( 271 )---'--- = 27.653,06
343

Assim, eliminado o efeia da inflação, o plano se apresenta como

mai/?l
fev!72
6ez/72

+ 30.0JO,00
- 17.597,40
- 27.653,06

Poderno s j egor-a , determinar a taxa real usando a expr-e ssao (30). O
'r.Jvalor de 4,=-3.% a/m , pois

Matemáticamente, os cálculos acima podem ser sí.nt et í.sado s pela ex-.
pressão &,)~~';"'j(o:



"

. ..'J... .'

:. .••••••.J;;,;,,;..-..:.: .•• _._~ .•. ..;.,.~1L.....~ .
··v '. .._ ~L_~

co

~ ÁC(K)
~. -(1-+-4-)K-·'lf-':;--r-1.-t-cl-(j-)]
K-:::o j-::: o

o

onde atk) ·é a taxa de infla'ção do períodoK,com 0.(0) = O (usamos
~o período K=O como referencia).

"Para finalizar este ítem, demonstraremos que a (65) é
um cas') particular da (68) combinada com a (67)0

De fato, basta introduzir as seguintes restriçoes
A<t(o}-=P
~ <.\: (1..) -= - Q
~ <t (K) ::= O
d (1) -::.cl

~ K > .1..

~;A (67) fica, então

p - --Q""'---- = O
l+i'a...

e a (68)

p - Q ", O

Combinando as igualdades acima, resulta de imediato que

que é a expressão (65).



!.{' - TAXA DE ,JiJRCS E RISCO ./

Quando se realizEi um investimento, est abo Lece-cae um valor
esperado para a taxa de juros, ou então escolhem-se as aplica-
çoe s que possuam um retol'no superior a um certo mínimo. mas qual
deve ser o valor da taxa de juros ou, pelo menos, seu valor mínimo?

A d et er-m.í.naçao desse. valor é um assunto' bastante comp l.exo.,onde
interv~mf como fatores importantes, o capitRl a ser aplicado, o tempo
de duração (prazo) do i11'l,9stiment o, as le Ls de oferta 'e proc ur-a dos
mercados financeiro e de capitais, o gráu de certeza na notenção dos
lucros previstc?s (risco envolvido), o gráu de confiança 71a.spessoas
envolvidas no negócio, as perspectivas acerca do desenvolvimento da

"economia, as normas 'corretivas baixadas pelo governo, o tip,? de
operação financeira, etc.

Assim,' embora praticao.ente impossível' a sua. determinação
teóricaf as taxas de jl1.rosem 'ligor no mercado podem ser obtidas
experimentalmente, como é O caso citado na
Bibliografia 2e. Nesse, estudo, ~ feita. uma amostragem de 30 finan-
ceiras e calculadas as ordens d.e ~randeza da~ taxas de ju.ros cobra-. (~).
das nas operações de crédito ao consumidor. Os resultados obtidos
se situam em uma faixa de valores, como mostrado abaixo,. onde se not a
uma tendência ao aumento das t axas com o pr-az o , a partir d'e 20 meses,
como decorrência do aument o da incerteza sôbre o. futuro.-..../'

v. graf1co da pg. 77.

Um o.utro'resultado 3e refere à intervençio do "
gover-no na economia ai ..lI--, indicado no g;áfico a seguir, onde se
observa a sucessiva redução dos va Lo r-e s méd"ios das taxas, como c on-
sequência das Resoluções do.Banco Central em 1969, 1972 e 1973.

v. gr~f1co da pg. 78

(!R) O autor USO\l o conceito de "prazo mt1d1o" na determinação das taxas
de juros (Cf.Apêndi~e 111). '

-_._~-
" .. _-



.•..'4..

-..- _ ...~ -~-~.- -.,:...... ..• ,- .
~~. ::,.

.~.~.:. _.. ._-~~:lI':':;

TAxA k: ~uR..o6
(% ao -'W\.tiG)

Tax9.s de juros cobrRdas pelas financeiras
nas operaçoes de crédito ao consumidor
em 1973

I
MAi.IMos

I;,
: 1

\ I l , I l • {
PR(-\'t:OC:

(M6~E'5:



.,~.. -, ": . . "'. .
_.:........_...:...•..... _:. __ ~--":;"""i..•., ~_~ ---rJ.~oo'._ •. . __•. _..:..::..•• ." . ••...;.:..u:f.

..~.. . .' .~
..~~ .....•. .0....;;"'. ·ú~~ _l;"'~!.._ .. _.

TA- 't.A-5 \}.€" ~ u R..o ~
(% a..o 'W\.:S)

)

Valores médios das taxas de juros
cobradas pelas financeiras nas
operaçoes de crédito ao consumidorr

'i.

?

lO Cf 30 3.r



o, ,

, ;

o, \'_'0,'.' ~ O,

,11
" ,

".• ~ ',. cr

Verer::!os"a~eguir, algu~as u.tilizações cW nosso modêlo em exem-
plos tirados da prática.

oUm motor- d:1.e'selnovo custa.$ 1.500,00 a maã.s que um a gasolina, mas,

em compensação'oas despeoas com combustível são reduzidas de $ 260,00
por ano , Dur-ant e quanto tempo deve~á S~ marrtez- oasa economia de combus-
tivel para qUB a compra do motor diesel seja justificável? O valor do
dirilleiroé de 10 % a/a.
ê.21E9ão.

Querer::osque o gasto adicio:r:é'.lde $ 1500,00 seja compensado peLas
economias anuais de ~ 260,00 talO % a/a. O fl~~o de caixa, nêste
'caso, se torna:

onde
P :::1500,00. s
R = 260?00 $
l,= 10 % a/a
n = incógnita

~rp o

Chamando de ~~~(i,n) o fator
1500

da fórmula (20), teremos
I

5,78 = ---,.- FVP:: 4\d(lO~~,n)
260

('

Para calcular n, recorremo~ às tabelas, que nos fornecem
fve ' ,
jnd(10Sb,9) == 5,759

,Daí resulta que -n = 9 a.;nos'o

Um banco oferece um plano de empréstioos pessoais,chamadó por
êles de "Plano dos 7 % If, a seguir descrito:

•O banco adiciona 7 % ao tot'aldo"empréstimo, que será liquidado
mediante o pagamento mensal postecipado do 1/12 da soma acima, durante
um 'ano~ Aas ím , por exemp Lo, ~eo emprés'timo'foi de $ 1000,00 t .os pa-
gamentos mensais serão de ~ 1070,00/12 = $ 89,17 durante um ano.

Nessas condições, qual será~a taxa de juros ~almente paga?

~•. ~.•. --- ~" ,,~
" !
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Temos o fluxo de caixa
R R. R R

-------LLo ~ 2. . . 42-

lp
Se E for o empréstimo inicial, então

P = E

.R r= l,07.E/12
:i o:: incó"'nita'"

(de acôrdo com o plano dos 7 %).
Como no exemplo anterior, fazemos

r:I/P -.P7Jt(i,12)= E 12
= ---- = 11,2

1,07.E/12 1,07

As tabelas fornecem

{

ÇVf'( d. )~ 1/;1,12 = 11,255
~(ly4%,12) = 11,079

Para calcular o valor de i, usamos a fórmula (24-); onde

\

1=VP
x = p~(i,12)
Y(x) '" i

010125 - 0,01
i = 0,01 + (11,2 - 11,255)

11,079 - 11,255

Portanto,
,

Para calcularmos a taxa ~tetiva anual, usamos a fórmula (13). Como,
_ . u-\1"i\no entanto, i ~ 1 %, podemos usar a (14). Então:

_i = 1,078 % a/m

..
1,078 % 12.1,078 %

i = ----- =
1mês 1ano

i ~13 ~ a/a

que é o valor proct~adoo Assim, a taxa realmente paga, 13% a/a, não
tem nada de parecido cem os 7 % do plano.

ILUSTRAÇ]:O T.íl.Eª-

o que cogue foi publicado em um jornal:
"Conjunto colonial brasiloiro.
Várias côres •

.Preço à vista: $ 830,00
Ou em pagamentos iguais de ~ 54,40 mensais.
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Preço de ocas í.âc , sem mais despesas, em ~4~~se~ F"~ pagar".
o Quejtlros estão sendo coàrados ;,:>oresse estabelecimento comer- .

" -
cial, sunondo que esse ~reço à vista seja nantido na prática, i.e.,
que não haja descontos? E se o preç6 à vista sofrer um desconto, indo
para $ 800,OO? E se ~ conseguido um empréstioc de ~ 800,00 a 2 % a/m
em um banco, será mais interessante comprar esse conjunto à vista?
Solução
a) Daorórmula (20), teI!lOS

p 830 FVF •
c 15,3 = ~(it24)-=

R 54,40
-Recorrendo às tabelas, encontramos

~(4%,24) = 15,247
...!..-= 4 % a./me

A loja cobra, então, 4 % a/m para financiar a co~pra do conjunto.

b) Se o preço à vista for, na prática, ~ 800,00: ..

= 14-,7
~v'P= .»fIi2(i,24)p 800

R 54,40
Das tabelas:

e

t==vP
#.Mf(4"m~,24) = 14,495
i u 41[2 % aLro

G~íAR.-!E-IA
c) Se o banco emprestar a 2,5 % fi/m, vo~~~~luorando, em prin-
cípio, 2,0 % a/rJ..Resta saber se as condições de pagame n to não inte-
ressantes, pois, do contrário, o processo inflacionário, que custa•
cêrca de 2,0 % a/m, poderá anular essa va~tagem.

.'.
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I1usyração IV
As quatro tabelas que

intitulada "pagamento") de
1. 2, 3 e 4 % ao m~s,pe10
ferem sempre ao último dia

se seguem reibresentam a amortização (coluna
um empréstimo de CR.~ 71.000,00, às taxas de

, ,}. .. (*) Nmeto~l~amburgues. Como as datas nao se re-
do mes, os cálculos foram realizados uti1i-

zando-se taxas efetivas diárias. A coluna "Novo Saldo" indica o total
devido, na data assinalada, a?ós o pagamento. A coluna "Saldo Atual"
é O total devido antes do pagamento. Como exemplo, em 02/08/69 o total
devido era de Gr..') 72.146,87 (a 1 % a/m); em 15/0B/69., ou seja, 13 dias
depois, o total devido, antes do pa3amento, era de ~$ 72.45B,62, cal-
c"ulado como segue (a taxa efetiva é de 0,0332 % ao dia):

72458,62 = 72146,87.(1+0,000332)13

Depois do pagamento. de CR$ 3.000,00, o novo saldo passa a ser

72458,62 3000,00 = 69458,62

° mesmo raciocínio é aplicado aos demais casos.
Analisando-se os resultados, observamos a influencia da taxa de

jUDosna amor t í.zaçâo do empréstimo. A 1 % a/m, o total de $ 113.063,00
pago resulta em um saldo credor de $26.605,04, isto é, o devedor teria
de ser reembolsado desta importancia em 28/02/73, pois teria pago a mais.

A 2 % a/m restará uma dívida de $ 6.473,24 em 28/02/73; comparando
com o resultado anterior, co ncluimos que, se nesta data o saldo tivesse
sielo zero (a dívida não mais existisse)), a taxa de empréstimo teria
sido próxima e inferior a 2 %.

A 3 % a/m o saldo final de $ 70.139,06 z-esuLtou quase igual ao valor
do empréstimo; isto significa que o t,tal pago correspondeu apenas aos
juros devidos, restanto o valor inicial pr:3.ticaL1enteinalterado.

A 4 % a/li, o total final devido já 6 considerável ($ 185.737,62),
cerca de 2,5 vezes o empréstimo inicial. Assim, n~o obstante os ~aga-
mantos efetuados, o end LvLdame nlt o aumentou; sua r-eduçâo s:5 seria ?OS-

sivel com o aumento das pa reelas intermediárias. Em outras pa Lavr-as,
os desemb01sos realizados, que deveriam paGar os juros devidos no pe-
ríodo e amortizar parte do capital Ln í.c LaL, não foram suficientes nem
mesmo para saldar os juros, resultando em um awnento da divida.

Os cálculos foram realizados em computador, utilizando-se uma pre-
cis5n de dez diGitos decimais não nulos (ponto flutuante e precisão
extendida) •
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CALCULO REAL SflLDJ'

TAXA MENSAL UTlL-!~M 1,0 POR CENTO1+551$; .,

DATA S~LOO ATUflL EMPRESTlMO PIIGAMENTO NO"O SALUO
:>1101169 0,00 71.000,00 71.000.00
:>210B/6'1 76.146.f17 4.000,00 72.146,87
lS/08/6:"J 72.458,62 3.000,00 6,).4~6,62
29/011/6" 69.'81,90 2.000,00 67.7HI.90
'J2/09/69 67.1349,38 2.000,00 65.849.36
17109169 66. 177,61 . 2.040,00 64.137.131
18/09/69 64.15'1.09 2.0\)0,00 62.1~q,09
13/11/69 6:-10303,42 7.000,00 56.303,42
11/03170 .58.10&.26 ~OO.OO 58.4U6.28
J'1/04/70 5U.7<)',Ul 1.000,00 '>7.7'15,01
3':1/04/70 58.198,'17 10.UOO,00 46./98.91
:>'}/06/'0 4B.161,16 1.066,00 47.695.76
30/06170 4/l.092,69 3.760,00 44.332,89
30/07/"10 44.176,22. 4.000,00 40. "176,22
30/0fl/lO 41. i!J3,99 4.lIOO,00 J7 .18.~,99
3'J/~"Jll0 37.~O;5,tl3 4.000,00 33.555,83
30/10170 3Ltl91t39 4.000,00 2'1.891,39
3él/ll/lO 30.1')0,30 4.000,00 26.190,30
15112/70 26.32:),93 500,00 25.020,..3
30/:JI111 26.209,21 JOO,OO 25.909,21
J'U03/71 26.L46,53 1.100,00 25.1'.6,33
19/03171 7.S.23Q,07 500,00 24.730,07
25/D:~/ll 24. H9,J4 ISO,OO 24.1-029,34
20/07111 2C;.51J(,,92· 2o.1Q,OO 23.? j'l, 92
18/0!:l171 23.456,75 3.000,00 20.456,75
23/'J1I71 20.(,'15,62 3.UOO,UO 11.695,62
27110111 17.t;9&,30 3.uOO,00 14.896,30
3~Jlllll1. 1.5.060.24 3.uOO,00 12.060,24
11101/12 12.225,37 3.COO,00 9.225,37
14/03/12 9.420,16 3.00'J,00 6.420,\6
'.Jfl/0517l !>~0;36,19 3.000,DO 3.536,1')
16/06/72 3.581,04 3.000,00 581.04
21/01112 5fl7,!!3 2.000,00 1.412,17CR
25/07112 1.414.05::~ 2.500,00 j.914,OSCR
25/08/12 j.453.I'.):;~ 2.,00,00 6.453,I'iCR
25/0'1/12 6.517, 72::~ 2.500,00 9.017,7lCR
J2f10/12 9.038,&R:;~ 3.000,00 12.03ti,6<lCR
1'1/ 10112 12.10&,76:~ 3.000.00 15.!06,7tíCR

~ lo"·25110/72 15. I:;6,85::~ 2.500,00 17.636,!:l5CR
2S/11/72 17.tl13,22:~ 2.500,00 20.313,22CR
211121/2 20.489, 15:~ 3.000,00 23.489,15CR·
25/12/12 23.";>Od3::~ 2.500,00 26.020.33CR
2'0/02/73 26.605,O4:~ 26.605.04CR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.~---------orAIS 71.000,00 113.063,00
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CALCULO RE~L ShLDO
,.rn'-, i!,Htt

TAXA MENSAL a'9i@±$&~ POR CENTO

DATA SALDO ATUAL EMPRESTHlO

:>1/:ll/69 0,00 71.000,00
'J2IOB/69 81.610,54
15fClB/ó9 7H.279,39
2'1/0B/6'J 75.'H!l,29
:>21:>9/ó9 7'••124, 'n
171'J9/ó9 72.tl42,61
16/:19/ó9 70.849036
13/11/69 71.394,6ó
n/Ol/IO 69.979,67
';)9/04170 70.605,67
30/04/10 70.':>77,25
'J5/J6110 61.'193.06
3:)/06110 61.94:>,1)3
30/07/10 59.344,45
30/08/70 51'>•••51,34
3'Jf'J9/10 53.~0:>,31
30/10/70 50.490,38
30111110 47.420,lB
15/12/10 43.IlS2.24
3:>/01171 44.659.29
:>9/03111 45.516.07
19/03111 44.710,23
2')/D3/11 4(••jH~,67
2::J/01111 47.724,34
18/0H171 46.223,83
23/09/11 44.234,05
21110111 42.169.93
3'J1Il/11 40.032,53
11/:>1/12 3fl.()4~,45
14/03/12 36.'}3h,6'l
:lA/O,/12 34.153.65
16/06/12 32.560.21
21/01/72 30.251,10
25/07/(2 28. ,12~,79
l',/(J!l/12 21>. J47 • .l0
25/09/12 24.H9.l5
:>7110/12 21.970,20
1'l1l0172 19.133.71
25110/12 16.19/,'/3
25111/72 13.971,ó9
21/12/12 1l.h70,27
25/121/2 8.693,19
28102113 6.4H,24

4.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.040,00
2.0(10,00
7.000,00

';00,00
1.000,00

10.000,00
1.066.00
3.11>0,00
4.000,00
4.000,00
4.0nO,00
4.000,00
4.000,00

:'>00,00
300,00

1.100,00
~OO,OO
1'>0,00

2.341,00
3.000,00
3.000.00
3.01J0.GO
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.5no,00
2.5no,00
2.500,00
3.000,00
3.ono.oo
2.500,00
2.500,00
3.000,00
2.'>00,00

~cvo SALDO

71.000,00
71.610,54
75.779,39
73.97tl,29
72.12(••93
10.602,61
6fl.84'1,36
64.394.116
6'1.619.67
69.605.67
60.S 17,25
60.927,06
5tl.lilO,il3
55.344.,45
52.451,34
4'1.500,37
46.490,33
43.420,18
43.3<;2,24
44.35'1,29
44.416,01
44.210.23
44.235,67
45.37'1,34
43.223,03
41.234,05
39.169,93
37.032,53
35.0/.8,45
33.536,6'1
H.7;,\.65
29.560,21
2B.251, t o
25.1l~5, '('I
23.tl(.7,30
21.1iIs, 15
18.920,20
Ift.13~,71
13.697.73
1l.471,69
6.&70,27
6.193,19
6.473,24

TJTA I S 11.000,00 113.063,00-------------------------------~-------------------------------------------------------~-------------~._-----------------
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C4LCJLU ~~AL 5ftLDJ

DATA SALDO I\TUAL EMPRESTlMO

:>1101/69 0,00 71.000,00
)2106/69 87.407,13
15/0fl/&9 84.482d5
2uoBi69 8:1.1>14,11
:>21:>9/69 8Q.&52,75
17/:>'1/69 80.0:16,00
lfl/'J9/69 71:1.063,68
13111/69 80.299,39
l'Jf'J3/10 1:12.YR~,27
)'UO',f 10 84.333,87
3:>/84/10 8S.016, Ii
:>c;/úl>/10 77.710,2'J
'30/0&/10 7ll. ~:.:., 6b
30/07170 71.039,53
3'.l/08/70 75.230,72
3)/09170 73.31>7,64
3:>/10170 71.'t/tlj,6'(
30/11/10 69.'.72.13
15/1 ;>110 66.',46,96
3:>/:; 1111 6H. '/3 1>,72
'j'lIU3l11 1l..i2~,~1
19/03171 '(0.92'J, <16
25/:13171 70.1J1ll,/tl
20/07171 79.169,44
lH/0E\171 7fl.')71,34
23/;)9/11 711.fd6,93
27110171 7B.713,68
30/t1171 71.099, 1,3
11/01/12 '77.I.7H,!l4
1403/12 79."'''7,72
::>8/05/12 80.151,1:19
1(,/06/12 HO.7I8,:10
21/07/12 80.4/,5,Otl
25/01/12 70.754,1:16
25/08//2 7B.542,50
25/09/72 79.323,78

.' J2/10172 '16. :;4tJ, 55
HI10172 7/,.:>B7,4B
'1.5110/12 72. 01 1, 'l4
25111/12 71.')97,30
21/12112 70.il9:J,2U
25/12/72 6B.15ll,38
28/02173 70.139,06

POR CENTO

PfI:>l\I"ENTO NOVO Sl\LDO
71.000,00

4.000,00 83.407,13
3.000,00 81.4tl2.35
2.000,00 !l0.614,11
2.000,00 78.1\52,75
2.0/,0,00 77. 9tl6,!:l0
2.000,00 16.063,6B
7.000,00 13.299,39

300,00 02.683,27
1.0CO,00 03.333,87

10.000,00 75.076.l1
1.066,00 76.644,29
3.760,00 74.795,66
4.000,00 73.039.53
4.000,00 71.230.72
4.000,00 69.367,64
4.000,00 67.448,67
4.000,00 65.472013

')oo,ao 65.946,9&
300,00 68.636,72

1. l(JO, 00 10.77.5,51
S00,00 ,70.420,86
150,00 -/0.6Ht!,4t

2.347,00 16.822,44
3.000,00 7<;.971,34
3.000,00 75.6 'jú, ']3
3.000,00 75.;>13,68
3.000,00 7',.699,43
3.000,00 74. 71Il, 84
3.0eo,Oo 7&.5&7,12
3.000,00 77.7:51,69
3.000,00 77.718,20
2.000,00 78.445,08
2.500,00 76.254,86
2.500,00 16.047.,50
2.50J,00 75.823,7B
3.000,00 B.34A,55
3.000,00 71.507,48
2.50:),00 69.511,94
2.:>00,00 69.091,30
3.000,00 67.890,2u
2.500,00 65.656,38

70.139,06

r:lTA(S 71.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------~---~----_ .._----~.-------------~_._-

113.063,00
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CALCULO ~EAL 5ALOO

TAXA MENSAL UTILIZADA 4,0 POR CENTO
I
I
I,.r:

04T4 S4UlO tlTUAL EMP~ESTIMD
Jl/01/6~ 0,00 71.000,00
07108/69 93.553,j9
15/08/69 91.081:1,41
2UOIj/6~ 89.115,54
02l'J9/69 88.060,24
17/~'J/u9 IH. 164,,:>7
18/3')/69 tl5.o36,12
13/1 1/6'/ 90.086.99
19/03170 97.965,41
'JU04/10 100.2,)2,1l3
3'J/0'"70 102.015,51
'J5/36/10 96. j23, 13
30/06110 98.422,56
3':'/07/10 <)8.449,07
30/0~l/ (O 9H.221,03
'j0/ü9/70 97.'/96,11
30/10/70 97.755,96
30111110 91.506,20
15/12170 95.,iS/,9t\
30/01171 100.606,00
D9/0j/71 105.5'52,93
1~/031l1 105.u77,46
2':>/03/71 106. is6,92
20/07171 123.20~, 10
18/08/'11 125.'>64,20
23/0~/1I 12B.093,36
27/10/11 130.179,21
30111111 1:33•••'2,61
11/01/12 137.593,611
1"/031 (2 1',6.14f;,61
'Jfl/'J~/'?' 1':>3.61 'J, 7~
16/01,/72 15~.2')I,50
21/0/172 162.562.33
75/07/12 161.404,18
2'>/0'iJ172 16<;.21,0,34
2~/0'1112 169.270,16
'J?/I 0172 16fl.303,97
19/10/72 169.011l,99
25110172 1('7.'?'6,39
25/11112 171.419,44
211l21l2 174.7':>'>,93
2'>/12/72 172.660,49
2,11/02/73 185. B7,62

PAGAMENTO

4.000,00
3.000,00
2.000,00
2•.000,00
2.040,00
2.000,00
7.000,UO

100,00
1.000,00

10.000,00
1.()(J6,OO
3.no,OO
4.000,00
4.00':>,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

50:>,00
300,00

1.100,00
':>00,00
I~O,OO

2.:;47,00
3.000,00
3.UOO,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.0no,Oo
3.(;00,00
3.00:>,00
2.000,00
2.':>00,00
2.':>00,00
2.500',00
3.000,00
3.000,00
2.S00,OO
'2.500,00
3.000,00
2.500,00

, "

;,'-.

,i

.:~.
I• I,

NOVO SALDO
71.000,00
89.553,39
·!l!l.Ob8,41
111.115,54
iJ6.060,24
85.724,57
83.836,72
83.0b6,99
'17.665,47
99.252,113
92.015,51
95.757, t s
'14.662,56
'14.449,07
94.27.7,03
93.996,11
93.755,96
93.506,20
94.8':>7,'10
100.306,00
104.4':>2,93

,105.327,46
106.006,'12
120.aSil,io
12:!.36'••20
125.09),36
121.7i1,21
13LJ.412,ól
134.593,61J
143.14<1,61
150."19,78
155.7.91,50
160.')62,31
158.904,10
1(,2.7,,0,j4
166.7/0,76
16~.303,97
166.018,99
164.87.6,39
168.919,44
171.759,93
170.160,49
l'iJ5.737,62

TOTAIS 11.000,00 1n.063,00-------------------------------------------------------~-----------------------------------------'-----------------------
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Ilastração V
Um comerciante pretende vender uma mercadoria a um preço à vista

mí~i'!lode O 500. A taxa d~ juros cobrada, para pagamento a pt1.azo,~ de
2 % a/m. Se soubesse que, em média, os compradores dessa mercadoria
pagariam apenas 8 das 10 prestações devidas, que taxa de juros deveria
ser cobrada, ao ser estabelecido o plano de 10 pagamentos iguams, afim
de não ter prejuizo?
Sol •.

O valor das 10 prestações mensais 8., à taxa Lnc égn í t a ic é

R = 500.FRC(i ,io)c

Co mo ap~nas B prestações de _R serão pagas, essa sequencia deverá""-./
ter um 'falor atual igual ao preço à 'fista a 2%, isto é:

500 = R.F1P(2%,B)
Combinando as duas re18.ções acima, vem

500 = 500.FRC (i ,10) .FVP( 2%,8)c
ou ainda

FRC(2%,8) = }'RC(i ,10)c
Para resolver esta equação, usamos as tabelas de juros, obtendo:

0,13651 = FRC(2%,8) ; FRC(6%,10) = 0,13587

Assim, deverá ser cobrada uma taxa de 6 % a/me O valor das 10
prestações mensais será, ent~o:

a 2% R = 500.FRC(2%,10) = 500.0,11133 = 55,67

R = 500.~iC(6%,lO) = 500.0,13587 = 67,94a 6%
o valor atual será:
a 2% 10 prestações de $ 55,67

8 prestações de ~ 67,94
P = 67,94.FVP(2%,B) = 67,94.7,325 = 497,66 - 500

p = 500
a 2%

Assim, o capital de $ 500 pode ser recuperado a 2% com 10 pres-
tações de $55,67 ou com 8 peestações de ~67f94.

Ilustração VI
Um estabelecimento comercial vende a prazo fixo suas mercadoria3.

Como as estatísticas 'l:êmmostrado que, ultimamente, as perdas por falta
de paBamento das prestações têm at Lng í.do 2 % do preço à vista, dese;ja-se
sabe~ de quanto deverão as prestações serem aumentadas, de modo a COtn-

·pen3ar essas per~as.
Sol.



,..•..

Em nao havendo perdas, o valor d~s prestações será

R = P.FRe(i,n)
Com as perd as, o novo valor R' será dado por-

R' = P.(l+p).FRC(i,n) com p = 2 %
Das r elações acima, vem-

R' = R.(l+p)
e o aumento

R'I - R
= p

R

Assim, as ar estações dever~o ser todas aumentadas em 2 % •

Ilustração VIr
A Cia. Telefônica abriu inscrições para a aquisição de telefones

durante um m~s. O plano de paGamento é de 36 prestações mensais iguais
de :fv135,OO. Um especulador resolve adqutrir 3 telefones, que se~ã2_'verr-

:.,."didoa daqui a37 meses, 36 meses ap6s terem se encerrado as inscrições,
época em que a companhia fará a e ntz-e.ga , Com base nesses dados, deter-
minar:
a) o valor do telefone ao ser vendido, supondo taxa de juros zero e

inexistência de inflação.
b) o valor do telefone a 1 % a/m, sem inf1a.ção.
c) idem, al % a/m de juros reais e 2 % .a/m "de inflação.
Sol.

a) Neste caso, o valor se'rá de 36xl35 = $ 4.860,00 quti foi o total
pago.

b) A 1 % alm, o valor será
S = 135.FAC(1%,36).FAC'(1%,1)

interpolamos linearmente (cf. eq.24):

FAC(1%,36) = FAC(1%,35) + (36-35)
FAC(1%,40) - FAC(1%,35)

40 - 35
FAC(1%,36) = 43,105

Daí
S = 135.43,105.1,01= $ 5877,37

c) .Para càlcular a taxa de juros aparente, usamos a relação (65):
ia = (1+0,01).(1+0,02) - 1 ; 3,0 %

O valor será, então:
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S = 135.FAC(3%,36).FAC'(3%,l)
FAC(3%,36) = 60,462 + (75,401 - 60,462)/5 = 63,450

S = 135.63,450.1,03 :;$ 8822,72

-------------------------------------
Ilustração VIII

Cor,íPRAROU ALUGAR? - Um modêlo decisório.
Uma empresa está considerando a compra ou o aluguel de uma máquina.

No caso da compra, seu preço à vista é de $ 700.000 , e após 60 meses de
uso o valor de venda será de $ 50.000 (valor residual, .apó s depreciação);
os custos de manut e nçâo serão de $ 2.000 por me s, No caso do a Lugue L,

êste será de $25.000 por m~8t incluindo manutenção. Qual a melhor deci-
8ao: comprá-la ou alugá-la? O custo do capital é de 2,5 % a/mo
Sol.

Os fluxos de caixa, em cada caso, serao:

n = 60 meses
COMPRA

m = 2.000

P = 700.000
i = 2,5 % a/rJ.

n == 60 me ses

1 I ALUGUEL

A :::25.000
"T d ,.... d .• t .t . 1. d1"10 caso a compra, a se quenca....p,_o. pagarnen os e r ece a as a.nc aca a

pode ser trélnsforü•.ada em outra equivalente, com um único pagame nt o no
início do per!odo. Projetando os valores no inicio do primeiro período,
vem:

- 50000 •.B'VP'(2,5%j60) == - 11365
+ 2000.FVP(2,5%j60) = + 61818
+ 700000 = + 700000

Cc :;+ 7501-53,----
Assim, como a ernpr-esa tem ob t Ldo um retorno de 2 t 5 %- a/m em ::eus

tnvestimentos~ as importancias des6r.ibo1sacélsÍ10 ca80 da compra corres-
pondera a um cr.sto de oportunidade imediato de $ 750.453 , que é o valor
atual lí'quido.
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Algebricamente, o custo da c0mpra (Cc) ~

C = P + M. FVP ( i,n) - V. F\TP , ( i,n)c

.No caso do aluguel, o custo é de

Ca = 25000.FVP(2.5%;60) = 772725
ou seja. dispender $ 25.000 durante 60 meses equivale a dispor de
$ 772.725 imediatamente.

-Algebricamente, t ería~r!os

Ca = A.FrTP(i,n)
O critério decisório se torna, então, optar pela alternativa cujo

custo atual seja mínimo, isto é:

se C <- C comprarc a

se C ') rr alugarvc a

se C - C indiferentec a

No caso acima, a decis~o seria a de comprar, pois corresponderia
a um desembolso imediato menor (:~750.453).

Para desenvolver um Modelo geral, começamos estabelecendo a con-
dição d e comprar:...•....•..

Da.~,vem que

P + M. FVP ( i ,n) - 1{. FYP 1 ( i.n) ..( A • li'VP ( i,n)

Usando a propriedade

FVP(i,n) = ( 1 - FV1)I(i,n» / i

simplificando e r-ear-r-anj ando 08 termo s , obt,-;E10S

A - r:I - P.i > ( A - r/I - V.i ).FVPt(i,n)

de c omnr-a.• Caso não S8J'3. -- sati.sfei:t'aeesa des.LguaLdaôe ,
a decisão deverá ser a de alu~ar. Jo caso de resultar uma igualdade,
o mode lo ind Lcar-á ser Lnd í.f'er-e rrbe comprar ou a Iujnr ,

No caso do problema acima,teríamos

lº membro: 25000 - 2000 - 700000.0,025 = 5500,00
(25000 - 2000 - 50000.0,025).0,2273 = 4943,782º membro:

Assim, como a desigualdade 6 satisfeita, a decis50 6 de comprar~
como j;l tinha sido visto.
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o modelo acima permite tirar várias conclusões sôbre as alternativas
alugar-comprar, algumas das quais já conhecidas ou intuitivas.

- a) Se o aluguel A crescer demasiadamente, dever-se-á optar pela compra.
De fato, fazendo-se A tender ao infinito na desi3ualdade acima,

obtemos a desigualdade verdadeira

! > FVPf(i,n)

-- b ) Se o aluguel A for ie;ual ao cus t.o de manutenção r(l, então deveremos
alugar se o valor residual for menor que o preço de compra, e comprar
em caso contrário (Le., se houver valorização).

Com A = M , temos que

- P • i > -V • i. Y'VP ' ( i ,n)

ou P < V.FVP'(i,n)

Daí, se P < V a desigualdade é satisfeita, pois FVP' (i,n) < I ,

e dever-se-á comprar. Se p' > V deve-se alugar.
Convidamos o leitor a demonstrar as afirmações restantes, que serao

apenas enunciadas.
-c) Se o custo do dinheiro for zero (i=O), o mode Lo nao permite concluir

nada. Neste caso, o novo critério decis6rio será

p - V < n, ( A - M ) para COmPRAR
- d ) Se o aluguel A diminuir. ba starrt a t deveremos compr-ar- se p<y, _8 alu~ar se P>V.

- e) Se o custo de manut ençao r~:l aumerrrar- excessivamente, a ô.ec Lsao sera
pelo aluguel.

-f) Se a taxa de juros 1crescer ilimitadamente, deveremos alugar.
-s) Se o número de períodos for grande, o crit'ério de decisão será

A > M + P.i para CO I':'I:l?RAR

Obser 'laça0
C>

Not erno s que, embor-a o enunciado do problema tenha se referido (3,

uma máquina, o mod~lo se aplica também a todas as situações que satis-
façam as hipóteses feitas, como é o caso de arma.zéns, prédios, terrenos,
equipamentos, Detc.

Ilustra.',{ãoIX
..•Uma pessoa tem descontado de seu ordenado a importancia anual de

$ 2.800,00 , (1ttr_ante30 anos, para o INPS. Se êsse dinheiro tivesse
sido aplicado a 6 % a/a, que importancia mensal poderia ser retiraàa
durante 15 anos c<LJ)secutivos? CompaLar gsse resultado com os
$ 3.633,00 mensais de aposentadoria.

Sol.
O fluxo de caixa será
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i .15
1 30

,

ANOS

~800

R

Total acumulado no fim do 30º ano:

2800.FAC(6%,30) = 2800.79,058 = 221362,40
Como 6 % a/a ~ 0,5 % a/n, o ~alor das parcelas mensais R retiradas

será
R = 221362,40.FRC(0,55bj180) ;;221362,40 •.(0,5%) = 1106,81

Assim, se aplicado a 6% a/a, poderiam ser efetuadas 180 retirHdas
de ~ 1.106,81 cada uma, valor 63,5 % menor que a aposentadoria.

I1ustraçiio :x:.
O cartão de crédito C.A.Im
Um consumidor pretende comprar um gravador de som em uma determi-

nada loja, que oferece as seguintes condições de pagamento:
1) Pagamento à vista

preço de vitrine
desconto

$ 1.600
220

preço à vista $ 1.380
2) Pagamento com cartão CARD

preço de vitrine
desconto
preço à vista

3) Pagamento a prazo
10 prestaç5es mensais

ig"r ,ia í,s de

$ 1.600
100

$ 1. 500

193

No segundo caso, a loja receberá do cartãcCARD um total de
$ 1.380 , W~ mês após a realização dR compra, calculado G0ffiO segue:

valor da nota $ 1.500
8% de desconto 120

total à ví.ota $ .1.380
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13
o consumidor, por sua vez, deverá pagar aocartã~CARD em um dos

seguintes planos:

a) Pagamento à vista ' . dia 10 $1.500no prOX1mo

b) Pagamento em 4 parcelas mensais no dia 10 de cada mes
valor das parcelas (1.500/4) $ 375
acréscimo na la. parcela (2%) $ 30

$ 405

O pãano será então

(
l~ oar-c eLa de
3 parcelas de

Corno o cartaoCA.-r:mtr aba.Lha
'-"'"

$ 405,00
$ 375,00

associado a um banco, onde o consu-
midor deverá manter uma conta, os pagament os em qualquer um dos dois

'-"
planos acima se efetuam por meio de sCl.quesem sua conta corrente. Se
após um saque resultar um saldo credor (saque a descoberto), o banco

Acobrará juros de 1,8 % a/~, computados diariamente} sobre o valor desse
saldo.

Para aÓ.quirir o cartão CA.:.'tJ;),deyeráser preenc1hida uma proposta,
onde constarão informações sôbre salário, valor dos bens de raiz
(propriedades imobiliárias), profissão, emprêgo, etc; se aprovada a
proposta, o cartão s~erá emitido e um total de ~ 100,00 será debitado
em conta corrente. O cartão é válido por um ano.

Com base nos dados acima, determinar:
I) a taxa de f inanciamento cobrada pela loja'"ao consumidor "

, '-"
11) a taxa de financiamento cobrada pelo cartãoCARD ao cliente;
111) a receita percentual obtida pela. empresa que fornece o cartão, em

cada operaç~o no plano â), e o custo de utilização do cartão pelo
consumidor;

IV) a taxa de juros que pode ser lucrada pelo consumidor se, optando
pelo plano a), aplicar os Cl.500,OO a 9 % a/m durante 7 dias,
deixando sua conta bancár í.a com saldo zero antes do saque ,1ie'w\.

favor do cartão CAR]).

Sol~
I) A taxa i será tal que

193.FVP(i,lO) = 1380
Começando-se pela taxa 193/1380 = 14 % obtemos, após al.3umas

iterações, '.)intervalo:

193.F"vP(6,lO) = 1420,48
193.FVP(7,10) = 1355,63
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Interpo1ando linearmente, vem

1420,48 - 1380
i = 6 +

1420,48 - 1355,63
= 6,62

Logo, a taxa de financiamento cobrada pela loja é de 6,6 % a/me
11) Neste caso, a amortização dos ~1.500.00 será feita pelo plano b).
Desprezando os $100,00 pagos pela obtenção do cart~o, e o fato de o
pasamento da primeira parcela se dar no dia 10, temos

1500 = JO.F/?'(i,l) + 375.FVP(i,4)
donde, após algumas iterações e interpolações, resulta

i = 0,5 % alm

111) :S~1termos de va Lor- atual, o fluxo monetária (linhas cheias) e o

fluxo de mercadorias (linha tracejada) estão indicados no sistema
abaiX0.

$ 1.330r~--------------------i
~ I

consumidor r 1500 CARD 1;1<80 loja.
- 120 +120

· t··· $ 100
•• • • • • •• •• • - ••••••• f •••••••

••. •. •. .. ...

A linha pontilhada lembra o custo de aqu í.s Lçâo do cartão, que seria
adicionado aos ~)1500 se o c o;rtão fosse utilizado apenas nessa compr-a;
havendo mais de uma, ser~ somado ao va Lor- atual c or-rí.gí.do do s ;)ar;amen-
tos, por onde "se diluirá". Por csse cativo, tal custo não foi incluido
aqui.

Os númer-os Ln ter-nos ao s blocos operacionais acima indicam os saLdo s

usulta!1tes d0S fluxos de entrada e saída. Assim, o custo de utiliza-
çio docart~o pelo cO!1su~idor foi de $120 (valor da mercadoria menos
inportanciapaga), a receita operacional do CARD foi de ~j120 (quantia
recebida menos quantia ·pasa) e a loja não sofreu alteração na +r-ari-
sa;ao (supondo que o tempo decorrido entre a venda e o recebimento
possa ser desprezado).

Em termo G contábeis, o Diário do CARD acusaria os seguirrtes Lan-

1500
120

1380

Cliente-ctas.corr.
CARD-a Hec.Operac.
I/oja-a Caixa

débito crédito

1500 =
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Percentualmente, a receita operacional nessa transa,;ão{foide

120
1380 = 8,7 %

ou seja, a aplicação do capital de $1380 teve uma taxa de retorno
instan~ânea de 8,7 %.

Por outro lado, o custo relativo pela utilização do car-tâo foi

1'0
1380 = 8,7%

Notemo s que, no sistema acima, CARD atua corno um elemento de
ligaçao entre o consumidor e o vendedor.

IV) O fluxo de caixa da operação a Ctwto termo (7 dias) pode ser
representado como segue

1 mês

1527 juros (1,8%)

1635 receita (9%)

investimento 15CO

A taxa obtida em se considerando 1 mes é a mesma que se fôsse
utilizado 7 dias. :As§im~ a~eceita líquida de 108 c~rresponde a um
retôrno de 108/1500 = 7,2 % a/ro , igual à diferença das taxas
( 9 - 1,8 ).

Ilustra.ção XI·
Um montante P deve ser amortizado em n prestações iguais de P/n.

Determinar o valor da entrada E a ser paga, de mod6 a recuperar o

ca;>itHl P Cbm juros i.
Sol.

R = P/11

Devemos satisfazer
P = E + ( P / n ).FVP(i,n)

donde

(

J!w.( i,n) ).
E -. P 1 - ---n-----
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Chamando de ~ o fator entre parênteses acima, podemos construir
uma tabela para alguns valores de i e g :

n i k (%)

4 2 4,8
4 3 7,08
10 2 10,2
10 3 14,7

Assim, um plano de pagamento para amortizar 500 a2 % em
10 meses, seria:

entrada
10 pagaoent>s de

500.0,102 = 51,00
500/10 = 50,00

A 3 %, o plano seria
entrada
10 pgtos. de

500.0,147 = 73,50
500/10 = 50,00

Em 4 ~eses a 2% a/m

4 pgtos. de
500.4,8
500/4

= 24,00
""125,00

entraà.a

----------------------------------------

"i

>
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!R - PROBLEr:1AS PROPOSTOS

- 1) O propriet~rio de um petqueno hotel de veraneio est~ consideran-
do a possibilidade de construir uma piscina para uso dos hóspedes.
A piscina vai custar $ 7.000,00 e o proprietário ac:eedita que ~

\~irá atrair mais hóspedes e justificar limv,runentonas diárias. O ho-
tel tem capacj"dade para alojar 30 hóspedes, tendo estado 70% ocupa-
do nas 3 últimas temporadas, ~ uma diária de !~? 9,00 por pe ssoa i A .
temporada ~ de 42 semanas por ano. ° custo de operaç~o da piscina
6 est í.na do em :~3.300,00 por temporada.
a) Que aumento na ocupação ser~ necessario para recuperar o capital
a taxa de j.l1'OS '7,eroem 10 anos, se as diárias não forem aumerrtadaa?

!

Admita que os demais custos de operação elohotel não sofram alte-
ração com pequenos aument~s na percentagem de ocupação.
b) Se a taxa de ocupação cair para 65% sem a piscina e permanecer
em 70% com ela (sem aIt er-açâo de preço na diária), deverá o proprH?-
btário construir a piscina ? (Mantenha as hipóteses estabelecidas
em a ).

(Resp: a) 5 % b) nao )
2) Qual é a taxa efetiva anual correspondente à taxa nominal de 12%

. 1- 9a/a, composta semestralmente ? tl'/'"f'YI..;e $ .I-I'Q /-rn e'J1. t<:.. •.

(Resp: 12,4% ; 12,6% )
3) No dia do nascimento de uma criança, seu pai resolveu e stabeLev .

cer um fundo-educação, depnsitando anualmente certa quantia a par-
tir do lº aniversário até o 18º, de modo a poder retirar do fundo
(p 2.000,00 no 18º t 19º, 20º e 21~ aniversários. Se o fundo rende 4~

ao ano, \'l»I. quant o deverá ser o depósito anual?
(Resp: $ 294,37)

--4) Os juros si.nrnlesse car-ac ter-Lzam pelo fato de que 03 ju.ros vencidas
e n50 pagos n~o s~o incorporados ao c~pital inicial, isto é, nao se com-
puta "juros sôbre juros". Para o caso de um pagamento único ê., ao fim de
ll. períodos, à taxa de juros i por' período, e um capital inicial 1:., de-
monstre que vale a relaç~o

S = P.( 1 + i.n )
A(5bs. No C9.80 de se ter uma sequencia dniforme de pagamentos a juros

sim~les, é válida a fórmula apresentada no Ap~ndice 111).

(t) ÉSt8s problemas foram extraídos, em perte, das bibliografias 11 (Seebeck),
28 (Grant) e 30 (DeGarmo).
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5) José toma emprestado $10.000 a6% composto semestralmente, con-
cordal1do em amortizá-lo em 30 pa~amentos semestrais iguais. Se qui-
zesse:liquidar a dívida imediatamente a:Jós o 82 pagamento, quanto
deverá ser pa:so?
(Resp: $ 8.131.)
6) Que montante será acumu Lado em um fundo no fim de 15 ano s se fo,-
rem realizados dep0sitos de $200 no início de cada ano? (taxa de 7%
a/a ).
(Resp: y 5378; use fórmula de senvo Lv í.da no Ex.4 do ítem IN)

7) Um investidor pagou $1000 por 10 ações há 12 anos; recebeu di-
videndos de ~6 por ação no fim de cada ano durante os 7 primeiros
anos e 03 por ação'>no fim de {~ada um dos 5 anos seguintes • Ele ac~
ba de vender as açoes por $860. Qual a taxa de retorno desse inves-
timento ?
(Resp: 4% a/a)
8) Uma pessoa toma emprestado$,500 de urna financeira para ser pago
em 12 parcelas mensais iguais com juros de "1% ao
rnes". As parcelas mensais foram calculadas como se:sue :

capital ,50 500i;i>
, '

juros de 1% a/m $ 60
Investigação de crédito ~ 10

$ 570
Pagamentos mensais $ 570 = ;~47,50

12
Determine as taxas anuais nominal e efetiva realmente pagas.
(Resp: 24%, 26,8% ) ~., " - .~... ~, ' ., ....:.. ,.

9) A compra de um lote de terreno em uma cidade está'sendo estudado.
O preço é de $ 20.000. O proprietário deverá pagar um imposto anu-
al de $400 pelo terrenoo Acredita-se que se essa pr0priedáde for
acquí.r-Lda I será necessário esperar 10 anos até que possa ser ven-
dida por um preço favorável. Qual deverá ser ~sse preço de modo a'
se lucrar 6% a/a ?
(Resp: $ 41.092 ).

,10) Uma companhia pode compr-ar- um certo ar-maz ernpara estocar seu ti

quipamento ou então alugá-l? por 15 anos o O preço de compra é de
$ 80.000. O aluguel anual é de $ 4000 p:tsá..•..el no início de cada ano
Tanto na compra como no alu,;uel os impostos e taxa de correrão por
conta da companhia e serão igua.is • A empr esa necessitará do arma-
zém' 901" um períodC',de 15 anos, quando então poderá ser vendido por
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"$ 60.000. Que taxa de retôrno a companhia lucraria ao comprar o i -

móvel em lugar de alugá-lo?
(Resp: 4% a/a. Subtra~a a seq. de pgtos. para a compra da seq.para
o aluguel e determine a taxa para a seq. resultante).
11) Um capitalista empresta 0200 para ser pago em 35 parcelas sema-
nais de :%t8~no fim de cada semana • ":uais as taxas de juros sema-
nal, anual nominal e anual efetiva cobradas ?
(Resp: 1%, 52%,68%)
12) Quer-se depositar uma importància no 6º aniversário de uma criau
ça de modo a fornecer-lhe $2000 em cada aniversário, do 18º ao 22~
num total de 5 retiradas • Se a taxa é de 4% a/a, de quanto deverá
ser o investimento ?
(Resp: $ 5.790)
13) Um móvel pode ser comprado em 28 prestações mensais postecipadas
de $44. Seu preço a vista é de $1000. Qual a taxa mensal cobrada pe-
lo 'comerciante ?
14) Um imóv61 para renda está sendo venGido 90r $58.000. Essa pro-
priedade consiste em um prédio de um andar em um bairro comercial de
uma pequena cidade. O prédio contém duas lojas no andar térreo e
vários escritórios no primeiro andar. Um comprador estima que se com-
prar essa prottpriedade, per:nanecerá C:>!!l ela por 10 an')s. li. renda
provável total do alug~el durante esse período será de $7.000, e os
custos totais de manutenção (reparos, im~ostos, taxas, seguro, etc)
serão de $2.700. O imóvel poderá ser vendid~ por $40.000 após os 10
anos. Para o comprador, a taxa de retôrno atrativa mínima é de
7% a/a. Com ~ase nessas previsões, qual o mai,or preço que pode ser
pago por essa propriedade?
(Resp: ~ 50.530; valor presente líquido)
15) Uma nota promissória es<-§ à venda, para a qual os pagamentos
anuais são de ~ ~587. Ainda são devidos 11 pagamentos anuais, o pri-
meiro dos quais daqui a um ano. Quanto um investidor deverá pagar por
essa nota se quiser lucrar 8% aja? 7%? 6%?
(Reap: $4.191; $4.402; S4.6JO)
16) A indústria XYZ possui um contrato que lhe dá o direito exc Lus í.vo

de fabricação de certo produto patenteadoo De acordo com o contrato.,
a.empresa paga $300 por ano ao inventor" e mais $0~04 por unidade
produzida. O inventor está oferecendo sua patente t que tem ainda 8
anos de va Lidad e, p01" um preço de ~4.000. Se a taxa de retorno m:!-
nima atrativa d'1 indústria é de 8% a/a, qual deverá ser a produção
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anual desse produto para os pr6ximos 8 anos de modo a tornar a com9ra
da patente um bom investimento para a empresa, ao inve's de continuar
com o contrato com o inventor?
(Resp: 9.900 unidades)
17) Um lote de ações rende juros de $15 pagos aeme atr-a Lmerrt e , podendo
ser vendido por $1000 daqui a 20 anos. Qual o·valor do lote hoje, para
dar um retorno de 2% ao semestre?
(Resp: $863,20)
18) O custo de construção para um certo projeto público deve ser
pago, sem juros, durante vários anos •.Admitindo que os custos sejam
de $125 por acre para uma ce~a fazenda de 80 acres, um total de
$10.000 deverá ser reembolsado. Nenhum pagamento será efetuado du,":
rante os 5 primeiros anos. A partir de então, será pago $250 no fim
de cada ano, durante os 40 anos necessários para amortizar os
$10.000 sem juros.

~ evidente que a omissão "dos juros pelo governo indica, na
realidade, a existência de um subsídio para os fazendeiros. Foi su-
gerido que, neste caso, uma medida elo subsídio seria a diferença en-
tre o custo da construção pago pelo governo ($10.000) e o valor atual
das anuidades diferidas pagas pelos fazendeiros. Aceitando essa suges-
tão e calculando os juros na base d e 31P- % ala, qual parece ter sido

""'-
o subsídio neste caso?
(Resp: $5.505)
19) Qual é o valor pcesente dos custos eleuma máquina, comprada por
$22.000, tendo funcionado durante 18 anos, vendida por $2.000 e com
um custo anual de manutenção de $5.000? Admitir taxa de 12%a/a.
20) Um motorista eletaxi compra um carro por'$20.000, devendo utili-
zá-lo durante 2 anos e depois vende-lo por $5.000. ° custo de manu-
tenção mensal é da ordem de ~l. 200 e a taxa de juros atrativa é de
3% a/mo Qual deve ser a ~receita mensal mínima de modo a torn:ir esse
investimento compensador? Qual o lucro mensal?
(Resp: $2.235,69; $1.035,69)
21) Um lote de terra está à venda por 02.500, sendo ~~500 de entrada
e 4 parcelas de ~~500 por ano, "sem juros". Discutindo a compra, cons-
tatou-se que o preço à vista era ,le$2.250, e que no fechamento do
neg6cio haveria $50 de despesas legais. Que taxa de juros está real-
mente sendo cobrada?
(Resp: 5,5~&a/a)
22) Uma empresa recebe $8,750.000 como resultado da emissão de obri-
gaçoes,num total de $10.000.000, a 4% a/a e 30 anos de prazo; a di-
ferença de $1.2500000 representa os custos de emiss~o~ Se as des-
pesas anuais relacionadas com o pa~amento dos juros(;400.000) ~ rle
$2~.000, quil é a taxA de juros que a em9resa ~stá realmente pasan-
do pelo empréstimo? Os ~MUUg juros são pagos anuaIme nte.
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(Re~~-~---""-'{Ti;-C_S~_._~~"" após .30 anos Fl.S obrigações serão resga-
tadas por $10.000 .000 )-~-
2.3) Um investidor comprou 100 ações da eia. BOA S/;" por $.3.500. Não fo-
ram pagos dividendos durante dois anos, depo í,a foi pago $2 por ação
a cada ano em cada um dos 4 anos seguintes,e ~4 por ação por ano nos
.3 anos subsequentes. Depois de conservar essas açoes ?or 9 anos, ele
vendeu-as por $7.500. Qual foi sua. taxa de retorno?
24) A Suécia emprestou uma importância de $100.000.000 para a U.R.S.S.
O plano de pagamento estabelecido foi o seguinte:

a) durante os J primeiros anos não seria feito qualquer pa-
gamento

b ) no fim de.cada ano, a contar do 4,º até o 15º, ambos in-
clusive, seria pago $3.000.000 (.3% a/a)

c) no fim do 15º ano seria pago ~lOO.OOO.OOO.
Qual a táxa de juros cobrada pela Suécia?

(Resp: 2Y4% a/a)
25) Há alguns anos atrás, um grupo de habitantes ~~~ nota-
ram que sua cidade Astava precisando :ie um moderno hotel, que custa-o
ria aproximadamente $250.000. Para levar avante essa idéia, fundaram
a eia. do Hotel Cívico. Depois d", urna campanha de esclarecimento, con-
seguiram vende1t 1.500 ações a $100 por ação, levantando, dessa forma,
um total de $150.000. Os $100.000 que faltavam para a c0nstrução do
hotel foram obtidos mediante uma hipoteca. de 8% a/a, com 10 anos de
prazo para pagar; a amortização seria feita em parcelas anuais iguais.

Após a construção do hotal, a junta de diretores da Cia.
do Hotel Cívico arrendou-o à R Cia.:Z:, que operava em uma rede na-
cional d e hotéis. O arrendamento seria d.e 20' anos e continha uma'--"
cláusula que permitia a essa Cia. comprar o h~tel por $lOO.OOOt após
os 20 anos. A Cia. X conrordou em mobiliar o hotel, pagar todas as
taxas e impostos, e arcar com os custos de operação. Por outro lado,
todas as receitas provenientes do hotel seria da Cia. X. Além disso,
todas as obrigaç3es resultantes da hipoteca seriam saldadas pela
eia.X durante os 10 prime:Ü1os anos da vigên<iia do contrato de arren-
dame nto , Durante os últimos 10 anos do arrendamento, a Cia.X paga-
ria a')s acionistas dividendos anuais de $8 por açao , Nenhum pa8a- .
mento seria :feito aos ac LonLstae dur-ant e os 10 primeiros anos. Este
foi o contrato mais :favorável que os diretores da eia. do Hotel
Cívico conseguiram estabelecer.

Quando os acionistas locais, muitos dos quais t Lnham ad-
quirido as ações sob alguma pressão, tomaram conhecimento de que
nao receberiam dividendos durante 10 anos, um desaporrtarnerrto geral
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----------~sec~+.ajJ.f'leceuentre eles, sendo que muitos procuraram vender as açoes
LmedLatamencé , ·,To.s} Pereir_8.t um dos homens de negócio do grupo
original que promoveu o r-ejeto, começóu ent~o a'comprar as ações
dos insatisfeitos ao preço de $75 por c~~o.

Isto resultou em um comentário geral de que José Pereira
era um "velho soviria e astuto", que estava querendo tirar vantagem
do esp fr-Lt o público dos cidadãos. A1gUlilscomentavam os "gordos di-
videndos"que obteria após, o pagamento da hipoteca. Outros somente
venderiam suas açoes se ele pagasse o que elas valiam ($100).

Era $75 por açao um preço realmente baixo demais? Estabele-
ça as hipóteses e os cálculos financeiro,s ne ce ssãr-í.os para determi-
nar o valor dessas açoes. Analise as conclusões.
(Resp: Se após 20 anos as ações f~rem vendidas por 100.000/1.500='
=$66,67, então a taxa de retorno será de 2Y4 % se compradas por
$10~e 4 % ªe compradas por $75. Se o-valor do dinheiro for de 4 %,
$75 será o valor máximo de cada agio).
26) Uma,'sequenc La "gradiente" é toda aquela do t Lpo abaixo:

Fim do período pagamento
1 O
2 k
3 2k
4 3k
• •• •• •• •

n-I (n-2)k
)1.. (n-l)k

onde k é uma constante. Demonstre que o total acumulado (capita1+
" ) f" do asimo , d ' d d+Juros no 1m n----- per10 o e a o por

•
27 )Uma empresa de aviação vende uma passagem '90r um preço à vista de
$2.500 em 15/01/72; essa passagem também pode ser financiada em 10
meses a ama taxa de 1 % a/ro, sôbre os $2.500, peJa tabela PRICE.
Qual a taxa real de juros cobrada,isto é, descontada ,a inflação?
Explicar.
28) A água do mar contém cerca. de 26 gramas de ouro por tonelada.
O método A custa $120 por tonelada de ?gua processada, e extrai
85 % do metal em dissolução. O método B custa $90 por tonelada
de água e recupera 65 % do ouro. Os dois métodos tem o mesmo custo
inicial e podem processar a mesma quantidade de água por dia. Se o
ouro obtido puder ser vendido a $7 a grama, qual o melhor método?
Usando o lucro por grama de ,
decis5o, admitir que
a)a quant Lâade de água do mAr nr-o cesaáve L é ilimitada
b) a quan t1.dade de água é limitada

.i ouro extraído como critério de
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29) Abaixo se encontra a tabela PRICE. Analise os resultados obtidos
com a sua utilizaçao e os obtidr:ispelo correto uso do modelo matemá-
tico dos g.uros discretos, como temõs feito até agora. Determine o
por qu~ das discrepancias. Identifique essa tabela com as do Apêndice IX.

~

lo:

TABE"LA "PRICE ' , - ., !""'~~'''::AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL E JUROS DE CI$ 1.000,00 EM PERIODOS MENSAIS
Taxa 5% 6% 8% 9% 10% 11% 12% TaxaAnual' 7%

AIIual
Anos Cr$ CI$ CI$ Cr$ CI$ Cr$ Cr$ Cr$ Anos1 85,60 86,06 86,52 86,98 87,45 87,91 88,38 88,84 12 43,87 44,32 44,77 45,22 45,68 ·416,14 -46,60 47,07 23 29;97 30,42 30,87 31,33 31,79 32,26 32,73 33,21 34 23,02 23,48 23,94 24,41 24,88 25,36 25,84 26,33 45 18,87 19,33 19,80 20,27 20,75 21,24 21,74 22,24 56 16,10 16,57 17,04 17,53 18,02 18,52 19,03 19,55 67 14,13 14,60 15,09 15,58 16,08 16,60 17,12 17,65 78 12,65 13,14 13,63 14,13 '14,65 15,17 15,70 16,25 89 11,51 12,00 12,50 13,01 13,54 14,07 14,62 15,18 910 10,60 11,10 11,61 12,13 12,66 13,21 13,77 14,34 1011 9,86 10,36 10,88 11,41 11,96 12,51 13,09 13,67 1112 9,24 9,75 10,28 10,82 11,38 11,95 12,53 13,13 1213 8,73 9,24 9,78 10,33 10,89 11,47 12,07 12,68 1314 8,28 8,81 9,35 9,91 10,48 11,08 11,69 12,31 1415 7,90 8,43 8,98 9,55 10,14 10,74 11,36 12,00 1516 7,57 8,11 8,67 9,24 9,84. 10,45 11,09 11,73 1617 7,28 7,83 8,39 8,98 9,58 10,21 10,85 11,51 17lIi 7,03 7,58 8,15 8,74 9,36 9,99 10,65 11,31 . 1819 6,80 7,36 7,94 8,54 9,16 9,81 10,47 11,15 1920 6,59 7,16 7,75 8,36 8,99 9,65 10,32 11,01 20

EXPLICAÇÃO 11. Para liquidarmos Uma divida de 15 milI. Se .quisermos saber qual a prestação men- cruzeiros. à taxa de. 9% a.a., s6 podemos dispôr
sal que liquida_uma diVida de 12 mil cruzeiros, de Cr$ 190,00 mensalmente. Em quanto tempo,se liquida? Divide-se Cr$ 190,00 por 15, queem 15 anos a. taxa de 12% ao ano, prece- dá Cr$ 12,66. Procurando na coluna de 9%de-se:

encontra-se Cr$ 12,66 correspondente a 10 anos,12 X Cr$ 12,00 == c-s 144,00 que é mais ou menos, o tempo procurado.

30) Uma grande em?resa emprega agentes altamente treinados que estão
sempre a viajar pelo país. Esses fuhcion~rios recebem um sal1rio de
$1.500 por mes e SBO reemb)lsados pelos gastos de viagem, hotel, etc.
A m6dia desses gastos' de $750 mensais. A empresa está consideran-
do a cvmpr-a de um aVião p~.lrao transporte desses agentes. Se for usa-
do o transporte aéreo, um agente poderá cobrir o mesmo território
atualmente coberto por três. O avião, en tz-e tan to , nece así.t ar-á de um
piloto a $750 por mes, e implicará em despesas operacionais de pelo
menos $500 por mes. Se o valor de revenda do avi5o, após 2 an~s de
uso, for de 20 % sÔbre o valor de compra, 'por quanto, no máximo, po-
derá a empresa com9rar o avião? O valor 3.0 dinheiro é de 6 % n/a.
(~~~: ~ o --'v\l\.G-O~ elo I/~ iQ) I~.H..c~t V / II )
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CA.Pl'l'UI,O 2

-º-.l:f.CD~LO DOS ,JURO;;' COIlr!rmOS .

Iniciamos, agora, a construção do modelo dos jt~os contínuos
"Ilforca of interestlt, em língua inglesa )~ Adotaremos uma linha se-
melhante e diferente da do Capítulo 1. Seoelha.nte porque a sequência
dO:3itens será quase a mesma. Diferente devido ao fato de prescindir-
mos do modelo discreto para o desenvolvimento do contínuo, e porque
as arg~ntações que redundem em mera repetição serão eliminadas.

Deixaremos para o Capítulo J o estabelecimento das relações for-
mais _:islíjf~ entre êles.·

•

t
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2A) o SISTE!,!AGERlmOR DE JUROS CON~tHUOS
.... , ...

" "

. ' .

. ~ i

A figura ac í.ma esquematiza o sistema de uma forma bastante simples,'

.. mas suficiente.
Se a cada instante t (real não negativo) corresponder, um saldo de

investiment.::>s C(t) aplicado no sistema Gt sendo C(t) uma função con-

tínua. e diferenciável, defir.t.imos fluxo de investimentos ( ou de capi-

tal) C0;:.'10

dC
(40)

dt

Anàlogamcnte, sendo J(t) o saldo dos juros contidos em G, o fluxo

de juros ~J(t) será dado por

~J.(t) =- -- (41)
. . tLtMA\M.A.&vJ,o dt

O montant~w~ em G (capital mais juros) está dado por

dJ

s(t) = C(t) + J(t) (42)

e o fluxo total resultante
dS

= (43)
dt

Usaremos a seguinte convençãore sinais:
se o escoamento se der no REmtido da flecha

<.

da figura acima, o fluxo correspondente será

oosit~; negativo ~m caso contrário.

__suuorer:l0S semoro J (O) c 0, • (43-A)



.••''l..

~....•, .. ~

2:3)
"';,,'

',."'i"" .

CONCEITO E DEP!!IIGÃO DE TÂXA DE JUROS

',-lO

Todo sisterr..1.é constituído de um determir.:a.donúmer-o de consta.ntes
..

(chaaado s parâr::etros),que de termí.nam o seu de sempenho • .Assim, um r-e-

cep toz-.de rádio ou de televisão é um sistema a parâmetros variáveis.
'-Q~anio sinto~izamos um rádio e~ uma certa estação emissora, estamos
ajustando 1)1:1 de seus parâmetros (a capacitância do condensador variá-
vel) para que o rádio desempenhe a tarej'a de captar essa emissora. Os
par~illetl"'oSde um rádiÇ> que normaâmerrte podem 'se!'ajustad'Os (pelo'ouyin-
te-consumidor) são o "volumetl, a si.'1tonia,a tonalidade, etc.

A taxa de jt~OS, no nosso sistema, terá uma função semelhante.
Será o parâo.etro que caracteriza.rá o comportamento cê'ssesistema, ou.

_ _ '\.G 11j;.-
melhor dizendo, &v~stabelecerá wna correspondência entre as entradas
.e as saídas do sistema.

- -Entretanto, os parametrosnao sao suficientes para o completo fun-
cionamento d::>sister;ta.são ta--nbémnecessárias certas imposições, chana-
das ~dições de COl1tô~, do sistena.Assi!11, a restrição que já impu-..
semos de queJ(O) = O é uma condição de contô~no. O exemplo do rádio {
dado acima foi conveniente porque essas condições estão fi~adas e, como. .~~~
ouvintes, não temos acesso a elas. /

Em têrmos mat emét í.cos, o que ocorre é o séguâ.nt e s Todo sistema é~
dado por ~~a equação diferencial ou de diferenças ~, q~e é

uma forIna implícita de se fornecer uma famíli!!,de curvas, que'consti-
tuem a solução dessa equação. A finalida.de d~s condições de contôrno
é tomar apenas uma curva dessa farol.liacomo função de transferência

r
do sistema. Em outras palavras, impomos que a curva que passar pelo
ponto desejado é a que servirá. !\Iasessa curva terá também certas ca-
racterísticas dadas pelos seus parâmetros, e o ajuste de ssas constan-
tes fixa.rá, finalmente, a função de transferência deseja~a.

Achamos conveniente as considerações acima pa.ra não nos perdermos
nos detalhes algébricos que se seguirão e para que ma.ntenhamos sempre
a visão global do que se pretende0

'para definir taxa de juros contínuos da mane Iz-a convencionada na

prática (poi::3,em princípio, qualquer definição poderia. ser da.da) besta
estabelecer que o fluxo de juros ~J(t) deYEl ser diretamente propor-
cional ao montante total S(t) I ou seja, o fluxo íÓJ(t) deve ser linear-
mente dependente do montante S(t).
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Se chamarmo s d[taxa. de

s·ere::los.então, levados ~
DEFINr.:~ÃO

,..
Denomi~-se taxa de juros contínuos a função j(t} que satisfaz

G<t) = j(t).S(t) (44)
ç:DP

(Em»

Substituindo acima. o valor de íliJ(t) dado em (41), teremos uma .
outra forQa de expressar a taxa de juros contínuos:

dJ
j(t) c (45)

S(t) dt

..

(
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2C) PROPRIEDADES DECORREnTES Dl. DEFIHI ÃO -l2.?TAXj\'DIC Juti6S------·· .....--·..~-

Necessitr"llos introduzir, inicialmente, duas funções de distri-
- ._- ----e-. _._- - - _. -_ ..

b .•.... . 't'u1.çao tlU1.to u e1.s.
A primeir<9. é a função imoulso uni tário ou função de D~rac 6'(t) t

que é assim definida:

& (t) {: se t t- O
=

se t = O

+00

.JcS'(t) dt = 1

-00

com

A segunda é a função 9-!:~ráu unitfu.2. ou funÇ.~de Eeaviside H(t):

H(t) ~ (:
se t<o

. se

..
As representações gráficas dessas duas fmlções -sao e

~ H(t-A)

O t

1 f- - - - - t.-.-. ----
I
I
I
I
..•
A

funçã.o de Heaviside

Í' Ó (t-A)

função de Dirac
r

Ser..;nos-ão úteis as seguintes propriedades dessas fu.nções:

d H(t)

dt

• l.

:: Ó (t) .

+T

~. Ó(t) = A.H(t)

-T
com!:.. e 1 constantes.

l'oderão nos parecer es tz-anhas as il:;ualdade s acdna , E-ree.lmentc s

elas causaram enorme polêmica no século passado entre os mat emá t Lcoe ,
de um lado, c os físicos e engenheiros, de outro. B isto devido, a um

fato curioso, cmbcr-a comum. Enquanto que 06 matemá ticos· afirJw,vnm quo
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as relações, acf.ma eram falsas, po í s a chamada .:::'f8;;-$t-·t~B,~Ç!).!~.~b~_~,_~'9.~6'::·'::_~:".,~:_
pr-edorrí.nava na época, não permitia tais opI?rações (como in,tegrar-u,m,im-
,p~lE;o), os físicos e engcnbciros continuavam a usá-las, simplesmente
,porque tais rel<tções, quando utilizadas nos cálculos, conduziam a r-e-.:

-- •• ,. <4

sultados condizentes com a realidade objetiva. O conhecido físico
1nglê3 Oliver Heav.l sí.de chegava' mesmo a afirmar que " a rJiatemática
é uma ciência experimen.tal. Uma vez que as respostas podem ser sempre
verificadas, não é importante como for2..rnelas obtidas"- (si~).

Essa questão foi resolvida quando, em 1951, o matemático Laurent
'Schwartz publicou a sua "Teoria das Distribuiçõesu.PoI: meio dessa
t20ria foi então possível demonstrar matemàticamente a validade da.s
relações acãma,

Voltando às funções de distribuição, iremos usá-las sempre que
precisarmos descrever um investimento discreto realizado em !..Assim,'
v.g., se em t::::l hora realizamos uma aplicação de $ 50,00 juntamente
com uma aplicà.ção contínua de lO $/hora, teremos que

ç6c(t) ai 50. ó'(t-l) + 10.t.H(t)
por (se) (cf. eq, 40>,"O montante C(t) será dado

t
C(t) =: !r/JC1.dt, v I.i

o
= 50.H(t-l) + 5.t2.H(t)

Os gráficos correspondentes -serao:

',f6c(t)
($/h) cot (50)

I

Fluxo

O t(h)).

55

c(t)
($)

5 Montante
I~~~~~----~~~----~~~
1 t(h)o

Isto posto, passemos a demonstrar certas propriedades que éJ.ecor-
,rem da definição da. taxa de juros contínuos .•

Estudemos o sistema para o caso em que

onde P é urnaconstante~
,De (40)

e de :2 o
~~_...---

oe t)'o
"

(?1t) Sempro que não haja pOfwibilidallc de confusão f usar-emon a me Slliü

e a. var-1,!ve Ideletra nat-a indicar o ,li'7dte ouperio:l.'da integral
ini:egr~lÇão(<CJ' B\tittOG;R.3(SRIhJi~) J. ~. 3.'2~)

.•• ." ~,". ..,..._~--> . _.. •
';'; ,
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'De (42)
-- .'

dS dJ
~.-'-=

De (45)

dJ dS
= = j.S

.dt dt

ou seja
·dS

= j.t

- ti' •• ' ~ • . -- ltI/I

_ t~O.~~,..----_.-- -

•• --_ - __ o

.. '~ .••• -- _. -.-------.--~' --''''W!::L-' ."., ••.

-(t >0)--

(t '>0)

(t > O)
'S

Esta equ~ção diferencial a variáveis separáveis pode ser fAcil-
mente resolvida. Sua solução é

onde
S :: S(o).eg(t)

g(t) =/j~t~
Partindo da equação acirea

(t :>0)

(46)

..
dC = P. d(t )•d t

obtemos, ao integrá-la
ctt) :: P.H(t)

Usando (42) e (43-A)

S(O) = P.H(t)
Temos, assim, a solução procurada

(

S(t) = P,H(t).eg(t) 1 (11 t)

-Se convencionarmos que i será sempre não negativo, poderemos
fazer

s(t) ." p"eg(t)

Ainda. da (45) - f.

J =fj.s dt
o

Da (46)
dg r;: j dt

que, substituído acima, fornoce

g(t)

J (t) ~p/é de

g(O)
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Integrando .•vem ....•

. Lembrando , de (46), que g(O) = O , obtemos, em definitivo:

(48)

COI:lO já podemos notar t a fWlção exponencial de base neperj.ana é

típica do modêlo contínuo.
Muito comu!:}sa.oos casos em que j(t) = j constante, quando as

eX9ressoes acima ficam:

'I 5(t) = p.ejt l
\\--'. _J(---,-t)_= _p _(.jt - 1) 1

(49)

(50)

Para vermos como essas relações podem ser usadas, lancemos mãe de
um
:EX.EMPLO

Uraa partida de certo produto de uma indústria, se fôsse vendid.a
às 12:00 11s do dia 29/02 daria uma receita de $ 1000,00. Entretanto,
essa partida foi estocada, e somente foi possível vendê-la 2,70 meses
depois. Sabendo-se que o custo do capital estocado é de 5 % afro, per-
gunta-se por quanto deve ser vendida essa partida, considerando-se
apenas o custo de oportunidade do capital e s:ss~min.dojutos contínuos.

r

Temos
P = 1000 $
j = 0$05 / mes
t = 2,7 meses

De (49)
5(2 7 ) = 1000_eO,05.,2,7 - 1000 1 14_, m w • •

S(2J..7!l1) =: 1140 ~_
A partida deverá ser vendida, portanto, por $ 1140,00.
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MUDANÇA DO SISTEr~A DE REFERÊNCIA

....•

~"iQC a função j (t) é cont:Í.nua (e, portanto. instan tânea), se to rna

§. ~J,-; '••

bastante. simples re:ter!·~laa quaLquer=per-fo do de tempo. De fato, sendo

--jl e -j2 referidas a dois períodos diferentes, teremos que

Sl(t) = p.ej1t

S2(t) = P.ej2t

Para que S seja um invariante,

Deveremos ter, então

..
Assim, se jl = 12 % a/a • 32 expresso em meses será

12 % 12 %
jl I:: = ;; 1% a/m ::: j2

ano 12 meses

Dessa forma, não tem sentido, no modelo contínu.o, a distinção

entre taxas nominais e efetivas, pois elas sempr-e se confundem.

r

.:,..,... ;
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A EQUAÇÃO DIFS;.lÉIWIAt DO SISTE~,'A
._ ••••• &_ •• '~'{J't':":::_, -. ' ':.'
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Buscaremos, agora, uma forma de sintetizar todo o sistema,da ma-
neira mais geral, por meio de uma equaçao diferencial. Para tanto, pro-
curamos rel~êicnar os fluxos ~J e ~C •

A.definição (44) forriéce:

~J
--= S

j

Derivando ambosGs membros dessa equaçao, vem

j
·d ~

J d j dS.2 _= J91J dt dtdt

Em vista de (43)
_d'PJ dj .2j . - ~J = J ( ~c + ~J )
dt dt

Rearranj ando os termos, em definitivo obtemos

_d~J;....-. _ (_d_j
__ +1) ~J

jdt \ j2 dt
= IOC -.

.que é a equaçao diferencial nrocurada.Õ ~~ OVTIl-O

.Pode haver casos em q'.l*"G- se torne subsistema de (i;t,1~~

ma~scomplexot como, por exemplo. no caso de uma simulação econômica.
Se assim for, poderá ser de maior utilidade uma rêde de blocos ope-
racionais, que represente a equação (51). Essa rede 9 a que apresen~
ta,mosabaixo.

(51)

IHPUT OUTPUT

j (t)· (l!1----.---~-----

~c(t) • •••

1~ ~ • --4

·Ii

._------------------
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. Notemosque essa rede representa, também, a equação inliegra.l ~.>."'~-'-<
".' "

t
~j(tlj( ilJ .• !<lo l dt

o
E~sarede é outra forma de a.presentar o sistema, e por meio da

. ~':~'
~.~J(t)

qual podemos faieI.' U!D.eat udo exaustivo do seu comportamento.

. .... :

..

r.

r

• t~

'...•... ,"
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Demonstraremos, no apêndice II • que a solução da equação diferen~
cia1 (51) é~-----------------------------------

(52)

onde g é a função g(t) defL~ida em (46)~

Comparando esta equação (52) com a (44)" obtemos
r

e
gl lOc dt

S(t) ~

ego

(53)

Temos, assim, as fórmulas que nos permitem caléular S(t) e J(t)

a partir do conhecimento de ic(t) e de

r

..
'" '
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2G) VALOR PRESErlTg DE mi! FLUXO
»,»:»: •• ~.~.=v .',•.•.. '.0'

Quando c ..nhecemos o fluxo de capital de um processo de investi-
mentos contfn:.los,podemos deter:ninar, via (53), o total do capital
mais juros devidos no instante t. Entretanto, pela (47),o montante
p aplicado ec t=O também prod:.lza IDesma quantidade S(t). AssiID, o
efeito de P. Ó(t) é (I mesmo que o do fluxo ~C(t) ~sde que o va.-

lor de P seja o dado pela

. (54)

onde g(t) é a ftmção (46).
to

\-l)\)
(~OJ1)i)

Em vista das definições acima, as equações (52) e (53) podem
ser escritas

(55)

A equaçao (54) pode ser simplificada formalmente por meio da

r (47)

DEFDJIÇÃO

Dadas duas funções contínuas f(t) e h(t)~ chamaremos
de P..EEduto J;.scalar dessas funções sempre que

f(t) :2:: h(t)

f(t) :if h(t)
./c~ia -:--'.(t ).h (t) dt

~~'\':.
(Eijil~)

t imediato, em vista d.a definição acima, que o produto escalar
é linear, po í.s , se a. e !?. são duan constantes,

1:. 1::.

f " ( a.hl + b.h2) = jf(Bll1+bh2)· ". = afh1 dt
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o produto ~~(!al~' acima de f'Lrrí.do é usado no éspaço"Vt: IIc)rial':das';··

. .'

:'~;~~'-;.~ •..;;i~.-' ~_~~:- .,~
...~'{' . .'

fWlções, quenao'será f6rm2.1men1;e introduzido a.quie

(~)

Coma definição acima e. ,quando.! é finii;.o '0:0 'valor . presente (54)

fie'a, aímp Lesment e
..•.•g

e .'

sendo. 'então. imediato que o operador valor presente é linear.

.\'.

.' z'

.:.,"
.: ~'.

"',-/- .

.-

.-,"; ;

'. .(' ,

·"l.o

'.:-' ", ...•

.....•..
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Deduziremos, nêste item, as relações que devem persistir entre
P, S t'e q}C quando este últi:::oe a taxa de juros j forem constant e s ,

supcndo , en tao, que

{

j(t-) = j.H(t)

~C(t) o: A.H(t)
j ,A constantes

a (53) fica

Integrando e simplificando, vem

r
·A

ejt 1S(t) = ( - ~ )
j

,
o valor presente de 0c pode se!"obtido pela (47) :

( ·t ! \eJ

P ::: A Ij
jte

é o fluxo de juros, pela (55) :
. .ç~.

I ~J(t) = A
·t

\(eJ - i. )
(

(56)

(57)

. (58)

Mostraremos, a se3uir, como os,conc~itos já desenvolvidos podem
\ ser aplicados na prática. ~.

EXE~tIPI.O DE APLICAÇÃO---~...-
o proprietário de um posto de gasolina costuma abastecer os reser-

vatórios no dia 12 de cada mes, custando'oab~stecimento $ 1500,00. No
último dia do nes (suposto de 30 dias) a gasolina atinge o nível mí~ .
ndmo do reservatório ( que pode ser o estoque de segur-ança ). que ad-
mitiremos quo.ntite.tivamente desprezível.

Sabendo-se que a cotação' elo dinheiro 'nessa época é·de 5 % afro'. .

(taxa de mercado), qual é o cust0 mensal desse capital estocado? Ou,
em outras. pa.,lavrast a quant o monta o custo de oportunidade mensaã do
capitalllimobiliz.adotternestoques de gasolina?

Solução ,

....... ---_...... _.- ..• -"......
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Um registrador do nível de gasolina apresentou o grdfico abaixo, durante um mes:

litros em'estoque
7500

~.

______+--------------------~--------~~I,-----.-~ ~1 tempo em meses° I

Como cada litro de gasolina custou ~)0,20, e aproximando a curva
acima por uma reta, construímos um gráfico, em têrmos de capital:

capital estocado ($)

1500

o i tempo em meses
f

.. ,
A equaçao da reta acima e

c(t) ~ l500.H(t) - -1500.t .~{~(tt) : s
~~meses

De acordo com (40)
dC

'~ asco 6(t) ,- 1500 '
dt

'Notamos aí que o fluxo é constituíd0 pela so~a de dois outros:

(. ~l = P.Ó.(t)

l~2= A.H(t)

p == 1500 $/mês

A ::l - 1500 C/mês

'Usando .8. (49) e Do (56)
Sl (1) ::: 1500.eO,05 :: 1500.1,0513 ::a 1516 ' ~~

,
~ .0,05 - ~)a

S2(1) 1500 - 1539 $." - 0.05
.,.
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Então ':" ...

1539 = 37 $

'Assim, o custo mensal doeapital estocado é de $ 37,00 I e a re-
ceita proveniente da venda dos 7500 litros de gasolina deveria conter,
eomo ~a de suas parcelas, a correspondente aos $ 37,00.

Observeffios,ai~datque
S(l) = C(l) + J(l)

e como C(l) = O (cf. gráfico) resulta

S(l) = J(l) ~ 37.$ ~
::'l':mboranão esteja explícito, notemos que o custo acima, cêrca de

2,5 % de $ 1500 t ~~ do tipo de curva usada para exprimir C(t),
variando comeste.

..

I'

.\.'

,~ .. ' .
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Há casos em que o instante t se torna muito' "grande". Quando isso
ocorrer, teremos as perpetuidades, e a fórmula (57) se simplifica bas-
tante.

De fato, supondo dado P, o fluxo constante A gerado pelo sistema é

,Quando i excede qualquer numero real,

1'. lim (
j ejt

Aco =
t~oo " "tcJ - 1

I Aro :;: j .r I
--)

(59)

"Desde que se esteja disposto a cometer mn erro..
E ::o A - Aro

pe lo uso da relação (59), em lugar da (57),pod.eremos fazê-lo quando
t fôr suoer-ãor- ao valor que determinaremos a seguir.- .

O ~rro relativo

E ="-----r g 1
A A

pode ser expresso em termos de ;L e 1, bastando substituir ac írnao valor
(de A dado em (57)~Assim fazendo

. E' -jt=- er

Se o êrro máximo admissível for E entãor'
1

Er

Tomando loga:rítmos naturais
:,

jt ~ In ( 1 / Er )
ou seja

(60).t ::;,
In ( 1 lEr )

j'

Assim. quando i satisfizer a desigualdade (6()~ a rela-- (\ .( ( )çao 59 I podez-á ser- usada em Lugar- (ia 57, quando
entio estaremos cometendo um 6r~o ~elnt1vo n~o 8UpC-

l"'ior a
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, Suponhamos s3.ber~ quando e quant o devemos investir emcerto ne -
'IV

,gócio. e quand ....e quan to rece1)e!!l1i!ll::ltde volta (ou de r,etôr!:o) •. Em outras'
62L1G" ~d~

palavras, ~~~ ~C (t ~ii ..t;indo que o negócio tenha termil".ado

num instn.!lte T t teremos, noce ssàz-Laraent e ,

S(t)T) = O ••

Nessas condições, não sabemos a priori qual Q valor temporal que

o dinheiro teve nessas transa.ções, ou seja, não conhe cemos o valor da

ta:,,:a de jtu'os j .(constante) a que o dinheiro foi subrae t ãdo ,

Mas, levando em conta a relação acima na expressa0 (53), obteremos

uma equaçâo que fozonecerá a taxa. procurada ••

Isto nos conduz à

Dado um fluxo de cap í.teL ~C(t), definimos como taxa de retôrno
a..

fluxo ~co:nstantc j real l~ão negativa que s8.t~sfaz à relaçãoo.êsse

sempre que

(61)

A equaçãv integral (61), nUffi caso geral; pode sEfr de solução

bastante laboriosa. No entanto, pode ser útil o fato interessante
de que a (61) nada maã s é do que a tr.&:.lli~:f2l'.:.~'1;i!!..~EJ?.1?-2.2. ela função

!6c (:I:)t denominada da F(j) t onde j desempenha o papel da variável in-
dependente da transformada {usuaImerrt e designada por.§!. ou.,E.,)o Assim,

.8. taxa. de retôrno será "simplesmentelf, o valor de j que satisfaz

F(j) :; O (62)

ou seja, a taxa de retorno é igual às raízes da transformada (tanbé:n

chamadas de "zeros")e
Vejàmos uma decOJ:'X'ênd,8, de (61) qU8 nOG será útil poater:i,ormentr,,,

Separe!'.1os o fluxo ic(t)'emum fluxo de investimentos t0+(t)~O, e um

fl,uXO de recEd.tas, ~_(t) ~ O 9 da aeguf.nt e forma:
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Assim; fazendo, teremos ~ue
~+ + ~_ c· ~C [H(0C)+ H(:"'~c)J

ou seja

Introduzindo essa igualdade em (61)

isto é.

Para independer da. convenção de sinais, -tomemos os módulos da
-expressa0 acima, obtendo

(63)

Assim, qualquer valor de ~ ~ue satisfaça a relação acima será lliüa

taxa c1.e.retô:i:'no de 0c(t) t desd.e que

00

friJc dt .f O
o

. (

llUST!t:A.ÇÃO 1

Um. pesquisador descobrmu que certo proces30 era.regido pele. lei
<:: .

~i/ru.10

anos

Determinar a taxa de retôrno de ~C.

I ••.A funçao acima tem o aspecto

-

Si5c ($/ano)

I,
-r---
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Por intQgração. podemos cO!lStatar que
COfcàt - 0,2 $' <O

Assim, poderá existir uma taxa de retôrno.
Tomando-se a transformada de Laplace de ~C ' ve~

j - 0,2
F(j) =

e, pela condição (62),

j = 20 % a/a

ILTJS'l'RAqÁO 2 .
- \4~ -- á .Ve~~os certas cooplicaçoes que podam surgir no c' lculo

.das axas de retôrno 11:> mode Lo contínuo.
Suponhamos' que se queãz-a determilliú.~--a-"-taxa de retôrno da função

~c(t) = ( a - b.t ) H(t) (a,b constantes)

cujo gráfico é--------.------~~...••----------.--------------~--------~-----~

r t

a

Uma condição necessária para a existência de uma taxa de retôrno
é .que f ~.-b.t ) !l(t) dt ~ O

o
Tutegl'8.r~él.oe simplificando s

Para calcular a taxa, devemos usar a (61):

o
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Como estaremos supondo que 0C(t~T) ::O t a transforma.da.de

Lapl.ace de ~C(t) fica
(,T.lo ' a·-b.t ) H(t) .-jt dt

Essa integração é relati'Taroente simples; após tê-la realiza.do,

o

obtemos (t =T)

que é uma e quaçao em j impc1ss:lvcl de ser resolvida analiticamente ••
Para melhorar o seu aspecto, façamos a transformação de variáveis

j.t :: In y
--Substituindo acima e fazendo-se aLgum r-emane j amerrto , vem

(
Passando para exponencial e ordenando:

e.,y

Esta equação somente é passível de solução numérica, sendo a majs
simples a gráfica, onde a intersecção das fuilções do primeiro c segundor
membros forneca o valor de j procurado e
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A idéia, na.prá~icat de ser indiferente um ou outro plano de inves-

timentos, em se levando en conta apenas o valor temporal do dinheiro, po-
de ser colocada em termo.:;precisos no nosso modê10 por meio da

Vários fluxos ~Ck(t) com k:3 1,2,.3,~ ••• ·••• M

-sao ditos equivalentes se

(ccnseent e ) (64)

para todo k. Fb.b
(ijO)))

Esta definição garante, ao ID3smo tempo, que
I) Os f'Luxos ~Ck '~~m a. mesma taxa de retôrno j, devido a (6.3);

11) O valor presente d0S investimentos aao ig~<ais para todo \tek ' o mesmo
ocorrendo com as r-ece í.tas , desde que j seja constante.

t importante observar que,em geral, dois ou mais fluxos só terão
o mesmo valor presente a tllJa dada taxa j, donde a necessidade de se es-

1
,.. . , ápeci:[icar a que taxa a re açao racama e v lida •.

Assim, se o f'Luxo 0c~0 e P(0c,j) for seu valor 'presente à taxa
'j, chamaremos r

~ - - p Ó(t) + ~C1

. e se
A = E(~csj) ejtA

~2 = - pJCt) + A6Ct-tA)

então, com relação a j, os fluxos

.,Vejc.oos por que c
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Temos, então, que'

-I/ P(~k+tj)Ii = Ii P(~k-,j) Ii = constante

para k = 1;2 9 de acôrdo com (64)0
A figura abaixo ilustra êsses fluxos. to

l

o

Nêste caso, como Ç6c e AdCt-tA) "tem o mesmo valor presente P,

constante, costwna-se dizer que êsses fluxos são equivalentes. Mas,
como defini::los equivalência, y)c nao possui taxa de retorno, ao con-

trário de ~l. e nao podemos a.fir::13.r que são equivalentes, a menos que
se mude a definição (64)0

"



.•...
'•. ..

. .Ji:i,c.

v" .,

"'--2L) l?R6j.i;''::\) D2 U:'~Y;:'uLu'
- -, o "'-

.' ~

. ' .. /~Ot
_''''~''''-_.''' .-_-'-~~'r:'..!".~': .-- .. --~ I

.'---....-

Umconceito que ajuda a ente~der melhor o modêlo contínuo, é o

de proj ação de um flu:ro.

Considerando a fiGura do ítem anterior, podecos dizer que ~C foi

transladad.o para t=tA ' sendo A dct-t )A o fluxo projetado de ~C

notemos que, embo:L'a a transformação

seja unívoca, o mesmo não ocorre com a transformação inversa

Por isso, o fluxo pro,iete.do será aempre instantâneó.
De uma forma bastante geral,temos a

P12.!lNIÇÃO
Dado um flu..w contínuo ~~C(t) e uma função taxa de juros

j(t) t definimos COa0 prOjeção do fluxo ~c{t), pe:t'tencente ao iL.terva-
lo (Tl'T2), no Lns tan t e tA t} e com. r-eIa çâo a j(t) , ao và.lor do fluxo

instantâneo

onde
e-g dt

Esta definição é conveniente porque possui boas propriedades e

~.

Com relação à mesma taxa j (t), o valor presente de um f'Luxo

projetado é igual ao do fluxo projetantt;;\~

::o p( Projt ~fg .)
A.

DenO':lstra.-;<ão---~
o fluxo pertencente ao intervalo (T1,T2) tem o '13.103:'presente

.~/. Ta_'1'

PÜ6,g) --; çt e to> dt

Por' ou+r-o lado, .Tf
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P;WPRIE~ADE 2

A projeção do fluxo ~, contido no interv-alo (O,ro). no

instante t=O, coinci~e com o yalor presente de ~:

Quando substituirmos o fluxo ~ no interválo (Tl'T2) pela sua p1"o-
jeçZ:o em tA' t eromos construido um outro fluxo equivalente ao inicial,
desde que essa projeção seja relativa à taxa de ~etôrno j.

Para provar isso, comecenos pela
DEFINIQ.ÃO--

Chamamos fu.'1ção deslo~came~~ (i. fVJ1ÇãoD(t) assim definida

D(t) = Projt ~ - ~f(t)
A

onde
fiI'(t)::- {

se TI ~t ~T2(

fora do intervalo
ttJ( t)

° 'f..J:>J>
(g0-V)

PATO 1

'..,

o fluxo Y; no intervalo (O ,co) e (~+D) têm o mesmo
valor pr-e aerrce r

DcmonstraGão-------
Pela linearidade do operador P

Pela def:l.nição de fUnç[lO des.l.ocame nto
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Da propriedade·l .. ;...•. :

P(D,g) =
.Logo .~."

P(~+D,g) = P(~,g).""" ,-..

(QED)

FATO 2
o fluY.r) ~ no intervalo (O t co) e (~+D) tem a mesma taxa

de retôrno.
Demonstra~ão

Pelo fato 1 acima

Se j é
p(~tj) = P(0+Dtj)

taxa deretôrno de ~, então
P(0,j) u O

o que implica, pela igualdade acima, em

P(Ç1+D,j) = O
ou seja, j também é taxa de retórno de (0+D) (c r eu r:;4 e 61',.1.. "'l • .,. ~

(QED)

Os dois fatos acima nos mostram, então, que ç6 e 0+D são equivalentes,
e a :função D(t) poderá. ser usada para transformar um fluxo ç6 em um
outro ~+D mais conveniente, sem com isto alterar os va.lores presente
e a taxa de retôrno de 00

r
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~\CÕES B!~'rHF;os ~JOD~3l1JSCONTtNUO E DISCRETO

VereDos, nêste capítulo, que o modêlo cont:!nuo decorre de u.ma
-~~nera~izacão do modelo discreto.

3A) DOS FI,tr.lOS

-Se a equaçao (1)

t = n.T
tiver em ~ não mais um núme~o inteiro, mas real, poderemos definir um
fluxo médio

~t
( M = C,J )

Se aSora fizermos /j. t tender a zero
dM

9JM(t) t: 1im ---
6t-t'O ~ t

= dt

devido à definição de derivada de uma função. Êste processo de limite
nos leva às equaç6es (40), (41) e (43).

Enquanto que no modeLo discreto é mais conveniente usar.1C e ilJr
nas for~ulações, no contínuo utilizamos os fluxos 0C' Ç6J e ~T .•

Notemos que o limite acima pode não oxistir. e sempre que assim
<'

" ". - /.for t o modelo corrüLnuo nao poder-á ser formulado.
O têrrilo"discreto" é sin~nj_mo de flenumeráve11fou "contável n •• Asaãm ,

a movimentação de urna conta bancária por um depositante é um fenômeno
discreto. J'á a movimentação conjunta de toda.sas contas por todos os
depositantes é melhor descrita como contínua.

, .
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3B) DAS TAXAS DE JtJROS

E!:l (5), definimos

i(n) =

Como

1' •..

A J(n)

S(n-l) Á t

t = n.T
At=T

a igualdade acima pode, também, ser escrita
/:).J(t)

i(t) = _.---

T•.S(t-T)

-Levando essa expressa0 ao limite

j(t) ~ 1im
T->O

L;
~:"')O

:::

dJ

s(t) dt

que é a definição (45)0
.Vemos, então, gue a l15~ecorre da lsl-guando T tende~~~

T.S(t-T)

l)f 6 J(t»)1im -. :::
s(t-':r) ~t~O 6 t

f
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,Partindo da equaçao (8), façamos

y = i.T
e e scz-evamo-da

S(t) = p E' 1 + y ) lhr] i t

'QuanJ.o'l'~ O , i t oma o nome de j; daí f se y~ O,

S(t) = P ejt

que é a equaçao (49), sendo o limite aci~a bastante conhecido.
Obs~rv'acão

À paasagem da equaçao (6) para a (47) mediante o processo de l1mi te
. T~ O é árdua e n[!o será, dada aqui. Usamo s o caso em que a taxá. é cons-
tante. que é bera maã s sir.lplese igualmente elucidativo.

t=.DO
(EOU)

Uma quallti~ i~icial P Qua~do sub:netida a um processo de capitaliza-
ção discreta à iD.~~: i (cte•.),fornece um montante S" que é sempre menor-c
ou i3ua1 do Que o c:orres?or-dentecontínuo~ :Provaremos êsse fato por
meio do
TEORE~,IA

Dado um monts.nte P aplicado em t=O , se?a Sd(t) o to.tal obtido
pela capitalização discreta e 8c(t) o pela contínua. Então, sendo
as taxas iguais nos dois casos,

'Demol!::~
Dividindo a (49) pela (9):

(
ej ) t

:: I + j

Desenvolvendo ej era s€!'ie ele pot~ncias,

+.••••••.• ()." o & (convergente

Como j ~O t temos que
ej ~1 + j

- ou seja

I + j
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..___. Substituindo este rosultado acâma, 'Iem-------

(QED)

____~ __'O_~_ .~ :ro--.~.~ •• . , _ •.•.•.. :..._

11 t

de
. : A tabela. abaixo ilustra algumas diferenças provenientes kf:4 capita-

1" ~~Ji.",,ztr..'" 100 00. :í.za~ii'V lêQ ~ t disere ta ou con+Lnuament e , durante 10 periodos

. (t=n=lG) e~m difere~tes taxa~.

.
i=j S S S -S
(%) ("d ($)e e d

';;)1 -($)

O IOO,CO 100,00 O

1 110,46 110,52 0,06
"

5 162,89 164,87 1,98
10 259,37 271,83 12,46

-25 931,:32 1218,25 286,92

Notemos qu.e a c.::'ferençacresce exponencialmente,.com a taxa..
Tendo obser-vado C0::10 var-í.an Sã e Se quando fazemos i=j , vejamos,

agora,. quaL a rc1:.nç3.oque ô.eve p8rsistir entre i e j., quando Sd = Se '

que é o caso inverso.
t imediato, 3.0 fazerrr:os Sd = Se em (49) e (9) , que

isto é
j = 1n ( 1 + i ) (

que é a relação pr-ocur ada ,
Na tabela abaixo no sbr-amo s aLguns valores <le i e j obtidos da

expressão ac ima, r-e Lat Lvas ao I:18SntO período e

~ .•--.-------------~-------------
i j

(%) (5b)

. I O O
I lpOl 1

I 5.13 5
10,52 10
22,14 20

,.34,99 30
64,87 50

101,38 70
171,133 100

~------_ ...__._--+------- -----

\.

VOlflO!3 qU.0 par-a va Lore s pequenoa de j ~v810 a .relaçú'o :l.::.> j e quo

i cr e sce exponcncüJ.J.r:1':mte com j ~

.~"
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A (13) pode ser escrita

.Chaoando

vem

Fazendo T1 e T2 tenderem a zer-o, a igualdade ac 1m3. se torna , no co -n~.eoi do

limite,
..

isto é

que é a relação do ítem 2D.
Assim, o processo de limite fez COD qne a mudança de referencial

nao altel~asse a taxa de juros~
Numa linguagem simpless poderíaL1os dizer que "o l:i.mite faz desa-

parecero perí.odo T das fórmulas"" r
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.~ fácil demonstrar que a e<;,uaç~o(51) provém da (15). De fato.
Escrevendo a {lS} sob a forma, .

podemos dividi-la por
T=tt.t

À J(n) = i(n) [i(~-l)+ C(n-l>]
T

.Fazendo T ~ O obtemos

dJ
= j (t) ~(t) + C(t~

dt
ou seja·

..
Derivando e8S~ expressão, obtemos a (51).
ueve~os notar qU8j de certa forma~ esta dedução redunda com a

desenvolvida no ítem JB.
:Estadedução, entretanto, nos permite afirmar que

~,.

o modelo contínuo é obtido a partir do modêlo-e->-:discreto pelo processo limite ~~período T
tender a zeroo

F , ~\..-------
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Apresentccrer:os deis métodos de solução. O prremej.ro se aplica

apensos à equação (15) t enquant.c que o segtmdo trata do caso geral,

que poderá depois ser particl'.la.rizado pare. a (15) •

a) Solução
...

da equ",a,~c:?

Partindo da (15), escrevamos

Jeu) - [1 + T.i(n)] J(n-J.) - T.~_(n).C(n-l) :: O

Adicior..ando
6. C(n) - C(n) - C(n-l)

a ambos os msmbros

J(n) + C(n) _ ~ + T.1(llD J(n-1) - [1 + T.:i.(n~ C(n-1) = Ó. Ctn)

Colocando em evidência li- + Tei(nU

J(u) + C(n) - [1 + T.i(nU~(n-l)

..
+ C(n-l~~ 6C(n)

Dividindo ambos os membros pO:l.' f(n), definida em (5A), e sirupli-

fica.ndo

fen) f(n··l)

~ C(n)'"
f(n)

Jen) + C(n) J(n-l) + C(n-J.)_0_....-----
Notando que o primeiro membro é uma diferença eS:ata, vem

[
. J(n) + C(n)/.:,. -- '

f(n)

6. C(n)

f(n)

,.
Aplicando o opepador scnaçao a ambos os membros, e lembrando que

n
o 2~ÓX(k) ~ X(n)·· X(O)

k=L

obtemos

f(O)

J(n) ...•.C(n)

f(n)

J(O) -I- eCo)
.,. -,_ -- ----

~, '
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f(n)

=~ _À_C_(_k)_

~ :f(k)k=O

J(n) + C(n)

Donde, finalnlC:nte,

n

J(n) ::s fen)~ _b._c_~ - C(n)L f(k)
k~O

que é a solução (16) procurada da (15).

A equaçao linear,na sua forma. mais g0ral,é
(A)

onde p(n) e Q(n) sao fun~õos conhecidas de na~ -
Par-a resolvê-la, defina:r:os, inicialmentct uma fun.ção n(n) dada por:

{

H(O) =:I 1

ll(n) = P(1)~P(2)o.~•••••oP(n)
n

= '11""" l'(k)
k=l

Dividindo ambos os membros de (A) por H(n) e simpli::icando~··lem:
r

y(n) y(n-1) Q(n.)
........•..• ::;

H(n) H(n-l) H(n) e.

.Como primeiro membro , diferel1ça exata,o e uma .~
Q(n)
H(n)

.-Aplicando o opera,dor somaçao a ambo8 08 membnos , ob+emo s

y(n) y(O)__ o

H(n) H(O)
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Q (k ).~ l .~~~ .

: .4 (B)~J' .1H(k)

• v.
. . . ,",'.'~... :...

. .' r - n

(). ,- ', .. """
:Y n = R~n) LytOJ + ,c-
. . k~l

t·

que é a solução geral de (A).
:Paraa.plicá-la, agora, à equação (15), comparemos esta com a (A),

estabelecendo, então, as seguintes correspondências:
y(n) :: J(n)

p(n) = 1+ T.i(n)
Q(n) = T.i(n).C(n-l)

..

A segunda igualdade acima implica, também, na correspondência:

H(n) :2 f(n)

onde f{n) é a função definida el!l (5A)o

Fazendo as devidas substituições em (B), obtemos a solução da (15):i----------------------------------------------------
Toi(k) •.C(~~l) l

f(k)
-'

J(n) ~ f(n) [J(O)+ ~~1: (c)

Para transformá-la numa forma mais conveniente, fazemos uso,inicial-
mente" da identidade:

C(k-l) - C(k-l) E O
que somada ao numerador do termo geral da série da equaçao (C) ,. forne ce :

Toi(k).C(k-l) + C(k-l) - C(k-l)
f(k)

(

---~ =

, c (lo-L)

:t(k-l) f(le)

Da defDlição de diferença, obtemos:
C(k-l) ::I COe) - ÓC(k)

"Substituindo esse valor acima.

C(k-l) C(k-l)

f(k-l) f(k)
.. " - .
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~ C(k) r e{K) ) Â~(I<)
::I -l1t +

f(k) f(k) f(k)

Assim, a série da equação

n
_~ _ T.i(n).C(k-1)

L-J f(k)·
k=l .

(c) fica

= ~ tLlf:~+!=
k=l k=l

6 C(k)

t(k)

= -
rC(n)

Lf(n)

n
. oro) j +L 11C(k)

í(k)f(O)
kc1

=

C(n)

t(n)

l:l C(le)

f(k)

Substituindo a série de (C) pela ac í ma, e levand? em conta (2A)t

temosf enfim,

n

J(n) - f(n) L
k=O

~ c{1;;)

rOc)
•... C(n)

que é a equação (16) procul'ada~ f

c.
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Resol .••..amos, primeiramente, aequaçao geral

dy
y~P(t) :I Q(t-) (A)

dt
0.D.0\'3 p(t) e Q(t) sio funções de i conhecidas.

Seja I(t) uma função contínua em 1 (chamada fator de integra.ção).

MultipLicando ambos os membros de (A) por I(t)~ resulta

dy
I

dt
Se o primeiro mernbroacima for uma diferencial exata, êle se re-

duzirá. a

d
..

( IoY)
à.t

Mas, para que isso aconteça~

d dy dI
-- ( 1oY) g 1'--' + Y
dt dt dt

deverá ser' igu~). a
r

dt

ou seja, será necessário que
dI
dt

que é uma. ~quaç8.o diferencial d.evariáveis separáveis. Para resolYê"~la,

fa~:amos; dI
•.•P dt ::

I

Inte;;l'e.ndo, vem

isto é

(.

". 7..•"/r dt = In I
o

·cc)
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.~ r. -Assim. a equaçao

.' t:.
h(t) =jP(t) dt

o ...
(Cl)

(B) fica

·d
--- ( I.y) = IeQ

dt

ser resolvida fazendo
onde I(t)" é a função dada em(C). Esta nova equação diferencial pode

Integrando,

ou seja

d ( I.y) = IoQ dt

..
y I: (D)

Voltando's agora, à equação (51), podemos escz-eve-La sob a forJ1l3.:

d ~J

dt
+ i)'ç6 -J -

Comparando esta com a (A), estabelecemÉls a. seguinte correspondência:

>to

r

(E)

P dado em
Para calcularmos o valor de h(t), substitui.mos em (Cl) o valor de

(E), ObtejTldO;t( d j

h(t)... j ~.

. J"2 dt. . o

+

j(t)

t:h(t) •., -.:-

. j
tJ .

j{O)
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Realizando a integração, ve!!l

. h(t) =
'0(\, •.

\

j (t)

In j

j(O)

Daí.obterlos, finalmente

h(t) 2: In
j(t)

j(O)
+ g(t)'

, .

. . ~':'.',' f" r-" ;. ... .,'~~~~""" "f' ~ "
• -.- :-"'. --- .- ••' ""~",,,,,,,,,,,,,' "., ~-.'. !", -" •

". "'-~~'':' . ,.:.:.~~~.::.-. /~ - ,~.. - .

onde g(t) é a função definida em (4-6).
Calcularr:os, agora, o valor de I(t) dado em (C). Temos, usando a

notsção
xe ::; e.xp (x)

que

= exp fln ~ +L j (o)

exp (h):: exp ~n jU) )
.. \' j (O)

exp (h)

Lembrando que, qualquer que seja ~f

exp ( In x ) ;:::x

vem
j(t)

exp (h) :: ---- -- e"""" (t:r').I_~ '::>

j(O)

o valor de I(t) então fica (c f , eq, C)

j(O)
I( 'G) :: r

j (t) exp (g)

g(tl]
exp (g)

"

.".

(F)

Substituindo valOl'Gs de (E) (:In em (D) $ obtemoss
,

os e &})OS

algumas simplificações li l.

o dt
)6J(t )

C .
-- j eg

-~-

ego

que é a solução procurada de (1""1 ) com o valor de g(t) dado em (46)~::>-'- ,
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Quan.do da intI'oo.uç~o de. taxa .de ju.ros, no :ítem lB, comentamos que,

em princ:í?io
f
C1U2.1qucr d.efilÜção poderia ser dada à taxa de juros. E a

cada definição correspo:l.deria U'Il codêlodiferente • Veremos, agora, uma

suge s t ào apresentada pelo DI'. wa.neck~(3f) publica.da no periódico "Notícias

Econô".ücastt, supLe.nent o ospe c.í aL de setembro de 1965(Cf. ~. 21)
'Deix;;Q1os que o próprio autor faça a 8,presentação do seu sistema:

no sistema P~RoAoIeCoE. que temos a honra de divulgar no presen-

te estudo, é de fé.cilcompre(msão mat emá tLca , está destinado adisci-

plinar e incentiva.r os negéc í.os c se caracteriza, fundamentalmente,

por n30 110cessi tar , em suas aplicações relativas aos problemas de

Elmort:1.zaç2.o
f

c2.?it:J.lização, desvalorização monetária, inflação, lucro

das empresas , etc, ce quaLquer- tipo de tabelas, quaisquer que sejam os

valore::> das va~i2.veis postas em jogo.
A' Â1I}';le per17dt~::,r.t ainda que o dirigente da empresa, contador, assessor..

eccnô~iüco, pro:fissic'nal, cap í, talista, estudante, bacharel, economista,

engenheh'o, negocia11tet etc, ten.11a ao seu alcance um completo sistem

de cálculo financeiro~u9 abrange todos os setores de inter~sse de apli-

caçâc , desde a 8.!'iortização de capitais até os relativos à sua foX"..nação

pela capitalização, s era precisar das famosas e restritivas Tabela.s, as

quais são indispeDS1v"eis nos demais metodos.
"Justificando o nome que apresentamos para o sistema ora 'preconiza-

do,temos a convicção que ele se mostrará de fatop nas inúmeras aplica-
r-çoest um sistena

ED,cional

Atual
In'l:l.spcl1sá.vel

Cer.to
Eficiente

tique ele' possa contribuir t desele a Escola até a Vida Trá'cics, para
N ,. A •

uma ma.í.o'r dLvuLgaçao da cult~lra da. +écrrí.ca economxca e financeira no

110SS0 melo, tornando acessível a todos os estudantes, profissionais,
d:i,.ric;entos cae empresas, etc" a resolução de problema, até agor-a r es -

tritos a nID menor número de peDf'OD.f;,

te, nossoS melhores prop6sitos."

...sao os· nossos votos 0, sincerur;Jen-

--_._---
. PX"ofesnor C.s.t(~dr~Hico th ;:-C,"J;1 ;-'ol1.t.Jcnica du U.•SoPo, Aíal1tigo

ccronto do l;:l:1CO Lar ;~l':l,~iJ;:;L;'.:J; ~;'<:cnheiro !.lcCD.níco··Jnet1"iCista

e En~enheiro Civil (E.p.U.3.r.).
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como o autor consegue desenvolver o :::cu--:::isten:e..·· ·C. -";'-'. c~~'~J,>.,,'V~ja!':!os

A ic.éi,q bãs íca é, nas paLavnas do Dr , Waneck, a tr.f.~crita a

segu::'r:
nA tabelo.,"Pricel1 é um sister.la essencialmente baseado em juros com;"

postos, isto é, cobráveis sobre juros vencidos e nã,:) pagos, os quais são

incorporados ao capital desde o dia do vencãmen+o , Em reswno, é um sis-

tem:l que t de f'or ma espúr La, c obra jUl:'O~ compostos na amortização e cre-

dita juros compostos na parte da capitalização. Isso é proibido por

nossa legislação (J..rL 42 - decreto-lei n2 22.626 de 7·-4-1933; - Lei da

Usura ): 116 pr-o LbLdo cobrar jtu'OS dos juros •.•...•". Além disso, é um sis-
a.- ..._~__.~"""'"_-.-"'_-:".__"~~""'.__~"' """'~_. -.---,----.~'

tema bastante complicado para o grande público.ft

Ainda, sôbre o r.0me do seu sistema, nos informa o autor:

ti Apesar da diferençe. de pronúncia, ( ••••• ) P.R.Ac-I.C.E. nada tem

a ver com UPrice!1, designação de uma série de tabelas finance,iras,· cal-

culadas a jQros compostos e conhecidas, no Brasil somente, como origi-

nárias da Ir~la.terra; todavia, Gomonos informa P. Aleixo em sua obra

"T-áboa de Interesse Conpostos", lá a tabela I1pricelt é completamente

ô.esconhecí.da , essa tabe La é atribuida a Richard Pz Lce que, em meados..
do séculoX.VIII serviu na côrte brasileira.,!: - ~-entao, na nao cobra.nça de

juros sobr-e juros, ou seja, os ju.ros cobrados serão sempre calculados

sôbre o saldo devedor do caoital investido e nunca sôbre os juros devi-
..•. -----

dos e já calculados anteriormente. Um exemplo do próprio autor escla-

recerá melhor esta afirmação (a notação é nossa): ...
Se um capital P foi aplicado ntm certo instante inicial, corres-

pondente a n=l), à taxa de i. pôr período, teremos (

o
P - P/n

P - 2P!n
P .~ 3p/n

Saldo
devedor

Juros
devidos}i'im do

perJodo_________.__ ._-- ..----------11--- _. ~4~.-.-------1

i n-d, L P - (n-1)p/n i CP ...• (n-.2)P/nJ

I n__ _~------._- ..--I--~-Q-P_-__(_n••_l ):-P/_n_J _
I i ieJ?

L._.__ -,-- . 'r_o_tE._ll J :(n~ ~-~_n_+ ]_._)_--1,

p

1

2

3
41

"•e
•

••o
C>

C
C

o
'lC;.

i"P
i.CP - r/n)
io (p - 2p/n)

e

".,..
•
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clar~mcnte q;;te os juros .não são calculados também sôbre os juros an-
terioI'cs, roas sOI1ente sê:;reo saldo devedor do capital investido.

Assim, no fim do sesundo período, teremosqu.e os juros devidos
- -~,serao

p p
i ( p - -} iP ) :! i ( P

n

mas S:L!:l

p
i ( :p - )

n

) +
n

~ue'~ menor que o acima.
O aparecimento do têrmo i2p é decorrência da cobrança de "juros

sô'ore juros", da mesma f'or-raa que o termo (1 .••.i ) n em nosso modêlo •.
IJater.làticame:lte, a não cobrança de juros sôbre juros acarreta o não ápa-

recimento de têrmos exponenciais, o que faz com que as expressões sejam
rc.ais lineares. 'z foi desta forma que o Dr~ Waneck conseguiu um modêlo
mais s í.mp l,es , ,.

o últiDJ passo dado pelo autor, na construção de se.u sistema., con-

siste ern determinar o valor das retiradas j.gua.j.s !l que serão feitas em

cada perl.odo. Para tanto, êle ar gument a o montante total retirado,

deve ser igua.l ao total dos j ur os devidos mad.s o capital investido s

isto é
P -I- J(n) :::noR

r

Substituindo o ya101' de J(n) acima pelo dado pela tabela, obtemos

a fórmula fQudamental do sistema PoRoA.IoCoE~: <t.

que , CODO úota!::os; é linear ere
~

ic Podemos C'. o mp ar-ar- esta expressa0 cera

a (21) do nosso moa~lo, notando, assim, ti s~mplicidade da relaçio acima~

A ac eLtaçao , na prática comer cLaL, dêsse sistema, é mera questão

-de convençao social. Achamos , ent ce tant o , que se i8"'0 for feito, certos

problolr.as de ordem ccnce í t uaã , introduzidos pc lo sLst ema P "R•.A~I"C oE:o
deverão ser bem esclarecidos. lO; isto devido t p:rincipalmento, ao fato

a seguir •.
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..,rico, 8ao dados por

k
i(P---- n ) • i.P ( 1 - )

n

Mas os juros realmente pagos no fim".de qualquer período, sao

1 1 1
( k+ )

2 n 2

t: fácil ver daí que, para todos os per:fodos k em que
n. 1

2

-os jut'os pagos serao maiores quo os dev-idos, e m.enores nos ca.sos restan-

tos.,
Inferimos" cnt8.o, que os jtu'OS pago s nao -sao iguais aos devidos.
~ste fato~ nada. comumna prática, dec or-z-e da não cobrança de "ju_

r
r08 sôbre jl.U'OS" Cf portanto, os juros devidos hoje podem ser pagos em

qualquer data futura, sem qualquer ônus para o devedor. De&emos notar,

entretanto f que o ~ dos juros pagos é igl'.alao toté.L d.o"S juros cle-

vidos~ .\.

Maiores detalhes sôbre êsse sistema poderão ser encontrados na

própria pubJica.;ão do autorp já citada (biblioerafia n!:! ta)..
" " J;1,

~ :i.ilteressante notai- que o autor do trecho constante do item IB,
t ambém questiona, impl~citamf;nte$ a va.ILdade da cobrança. de juros SÔ~

bre jur-os, quando ar í rrca : liSO noasac liráticas cor-r-errtesdc composição

mensal, d.i6.r:i.a ou mesmo contínua são igualmonte lógica,sç é uma que s -

tão em aber-t o"; Isto porque quanto menor' for o período, tanto maí.or-
será a freqw2r..cia de cobrança de juro::;sôbre juros •.
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Inversamente, quant o maior o pel'1.odof menor a frequ.encia.,No..caso........ -" ..

limite, como o das perpetuidad.;s (vistas no ítem 1::0, os juros são
sempre c.tobradossôbre o mesmo capital inicial, não ocorréndo o pro-
cesso de cor-posição de capitais.

Um outro extremo é aquele em que o período se torna nulo, quando
. então temos os juros contínnos (ca.pítulo2), em que os empréstimos sao

os mais onerados, como mostramos 110 t eor-ema do ítem 3C"

F6rmula do prazo m~dio_____ .--,. __ .••••••••••••••• __ 1

Um capital P é amortizado em n prestações iguais do·R. Como sabemos,
o total dos juros pagos é

juros pagos = n.R- P

Definindo "prazo rn~dio" como sendo
prazo m~dio ~ ( n + 1 ) I 2

e "fÉttor de desconto" por
fator de de scon+o = juros pago" / capital..

verificar que a taxa de juros cobrada por período (i) pode ser calcu.lada
aproximadamente por ~_. __ ~ ••••••••• J. o-

fator de desconto
Taxa cobrada ::

.prazo nédio

1) (cr, ítem lF)

R :: 1.358,68
n _. 10 ano s

i ::: 6 % aJa
jlITOS pagos :::10.1358~68 ~ 10000 = 3586,80
fator de desconto; 3586,80/10000 ~ 0,35868
prazo m~dio = 11/2 = 595 anos

. ·~2.Xa.co or-ada "" Q.,35868/5 S :::: 6 52 0/.,a/aJ-

A

--. "_._--.., __ ~ . 1._- 2. _

erro cometido::: 6,52 - 6 = Oi52 % a/a

2) (Cf. ítem lI)

p :: 955,04
H ::: 60,00
n _ ... 1 t:: me se s.~./

i ::: 3 %. a/m
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150-A

juros pagos = 15.80 - 955,04 :;:;244,96
fator de desconto = 244,96/955,04 = 0,25649
prazo médio = (15+1)/2 = 8 meses
taxa c,9.brada= 0,25649/8 == 3,21 % a/m
êrro cometido = 3,21 - 3 == 0,21 % a/m

3) (Cf. {tem lQ, Ilustraç~o 3)

P = 830
R = 54,40
n == 24 meses
i ;:::4% a/m

juros pagos ;:::24~54,40 - 830 = 475s60
fator de desconto;::: 475,60/830 = 0,573
prazo médio;:::25/2 ;:::12,5 meses
taxa cobr-ada ::: 0,573/12,5 '-= 4,58 % a/m

erro cometido ;:::4~58 - 4 = Of58 % a/m

_4) (Cf ~ ítem IR,. Pr-obLema 11)

p == 200

R = 6,80
n ;:::35 semanas
i ::1 % a/semana

juros pagos:;::35.6,80 - 200 ;:::38
fator de desconto;::: 38/200 ~ 0,19
prazo m06dío ;:::36/2;::: 18 semanas
taxa cobrada;::: O 9 ~J/~8 := 1,06 % a/semana
êrro corae t í.do == 0906 5'; e./semana

------------------------------------
A partir da "fórmula do prazo médio" $ ~Iodemos determinar o valor das

prestações R', conhecidos o prazo médio (p), a taxa de juros (1)9 o capital
Cp) e o pr-azo (n):

(Sistema PRAICE)
n

Os valores de Ri são a seguir compar~d.o3 com R, nos qaatro casos já
analisados; notemos quo o valor de Rf pelo ai3tema PRAICE resulta

meno.r que o obt í.do pelo sistema de ,lurose'::>lTlj)0stos (R).

sem-ore..
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1) R :::lOOOO~( 1 + 5,5.0,06 ) / 10= 1330
\'

êrro ~."-1358,'<5.8. - .1330 = 28:,68' (ou 2,11 %)

.2) R - 955,04.( 1 + 8.0~03 ) I 15 = 78,95
êrro :::80.~ 78,95 :::1,05 (ou 1,31 %)

·3) R ::: 8)Ô.{ 1 +12,5.6~04 ) /24- == 51,88
~rrQ~ 54f40~ 51,88 =2.52

4) R :::200.(~+ 18.0,01:) r 35 :::6,74
Aerro == 0,06 - (ou,.0,8S %)

-------_ .

. 'fil



AP~NDICE .IV

. o 1 2 3 • 5 6 7 8 9

.0 1. 0000 1. O,O, 1.0202 1.0305 , .0408 , .0513 1. OS1 8 , .0725 '.0833 '.0942

.1 .1.1052 1.1163 1.1275 , .1368 1.'503 1.'616 1.1735 ' .• 1853 1. '972 '.2092

.2 1.22" 1.2337 1.2461 1.2586 1.2712 1.284a 1. 2969 1.3100 1.3231 1.3364

.3. 1. 3499 , .3634 1.3771 1.39' O 1.4049 , .419' 1. 4333 1.4477 1. 4623 1.4770.. 1. 49'8 1. 5068 1.5220 1.5373 1.5527 1•.5683 1. 5841 , .6000 1.6161 1.6323

.5 '.6487 1.6653 1.6820 1.5989 1. 7160 , .7333 1.7507 1.7êS3 , .78GO '.8040

.6 1.822' 1.840~ 1.8589 1.8776 1.0965 1.9155 1.9346 1.9542 1. 9739 1.9937

.7 2. O, 38 2.0340 2.0544 2.0751 2.0959 2.1170 2.'383 2.'596 2.1615 2.2034

.6 2 ~2255 2.2479 2.2705 2.2931 2.316' 2.3396 2.3632 2.3869 2.4109 2.4351

.9 2.4596 2.4843 2.5093 2.5345 2.5600 2.5857 2.6117 2.6379 2.6645 2.69'2

1. O 2.7183 2.7456 2.7732 2.8011 2:8292 2.8577 2.8854 2.9154 2.9447 2.9743

1.1 3.0042 3.0344 3.0649 3.0957 3.1268 3.'562 3.'699 3.2220 3.2544 3.287'

1.2 3.3201 3.3535 3.3872 3.4212 3.4556 3.4903 3.525' 3.5609 3.5966 3.6328

1.3 3.6693 3.7062 3.7434 3.78' O 3.8190 3.8574 3.6962 3.9354 3.9749 4.0149

1.4 4.0552 4.0980 4.1371 •• 1787 4.2207 4.2631 4.3060 4.3492 4.3929 4.437'

1.5 4.48'7 '.5267 4.5722 •• 6' 82 '.6646 '.7" 5 '.7586 4.8066 4.6550 4.9037

1.6 4.9530 5.0028 5.0531 5.'039 5.1552 5.2070 5.2593 5.3'22 5.3656 5.4'95

1.7 5.4739 5.5290 5.5845 5.6407 5.6973 5.7546 5.8124 5.8709 5.9299 5.9895

1.8 . 6.0436 6.1104 6.1719 6.2339 6.2965 6.3598 6.4237 6.4883 6.5535 6.6'94

1.9 6.6859 6.7531 6.62'0 6.8895 6.9586 7.0267 7.0993 7.1707 7.2427· 7.3155

2.0 .7.389' 7.4';33 7.5383 7.614' 7.6906 7.7679 7.8460 7.9248 8.0045 8.0849

2.1 8.'662 8.2482 8.3311 6.4149 8.4994· 6.5649 8.6711 8.7583 6.8483 8.9352

2.2 9.0250 9.1157 9.2073 9.2999 9.3933.9.'877 9.5831 9.6794 9.7767 9.8749

2.3 9.9742 , O.07' 10.17G 10.276 '0.361 , 0.486 10.591 la .697 10.805 '0.913

2 .• '1.023 11. 134 11 .248 11. 359 11.473 '1.586 11.705 ".822' 11.941 , 2.061

2.5 , 2 ,1 02 '2.305 12.429 12.554 12.680 '2.807 , 2.938 13.066 13.197 13.330

2.6 13.464 '3.599 13.735 '3.874 i4. O, 3 14.154 14.296 14. '40 14.585 14.732

2.7 14.660 15.029 15. I 60 15.333 15.487 15.643 15.800 15.959 , 6. li 9 16.281

2.8 1 G. 445 16.5'0 , 6.777 , 6 .945 17.116 17.268 17 .462 17 .637 17.6'4 17.993

2.9 1 I!!. "t74 16.357 16.541 18.128 18.916 , 9. '06 19.296 'S.492 '9.666 19.666

3. O 20.086 20.267' 20.491 20.697 20.905 21. li 5 2'.326 21.542 21. 756 2' .977

3. , . 22. '96 22.42' 22.646 22.674 23.104 23.336 23.571 23.607 24.047 24.288

3.2 24.533 24.779 25.0-26 25.280 25.534 25.790 25. O50 26.311 26.576 28.843

3.3 27.113 27.385 27.660 27.936 28.219 28.503 28.789 29.079 29.371 29.656

3.4 7.9.964 30.255 30.569 30.877 31.'87 31.500 31.817 32.137 32.460 32.785

3.5 33.115 33. 'He 33.784 34.124 34.467 3' .013 35.163 35.517 35.074 36.234

3.6 36.598 36.966 37.338 37.713 38.092 38.475 36.86' 39.252 39.645 40.0.5

3.7 40 •• 47 '0.85' 11.26. 41.579 42.098 '2.521 42.948 43.360 43.615 44.256

3.8 44.701 45.150 '5.604 46.063 46.525 46.993 47.465 47.942 48.424 '8.911

3.9 49.402 49.699 50.400 50.907 51.419 51.935 52.457 52.985 53.517 54.055

.. 54.598 60.340 66.666 73.700 61.451 90.017 99.'84 109.95 121. 51 13e , 29

5. '48.41 164.02 181. 27 200.3' 221. 41 244.69 270.43 298.87 330.30 365.0'

6. .03.43 445.86 492.75 544.57 Õ01 • es 665.1' 735.10 812.41 897.85 992.27

7. 1098.6 1212.0 1339.' 1480.3 163e .0 1606. O 1998.2 2208.3 2440.6 2697.3

8. 2981. O 3294.5 3641.0 4023.9 4447,1 4914.8 5431.7.6002.9 5534.2 7332. O

9. 6103.1 8955.3 98G7.1 10938 120613 13360 '4765 16318 1803' 19930

la. 22026 .-
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AP~NDICE V

lOGARITI'OS COHUNS

•·i

N o 1 2 3 4 5 6 7 6 9

O .... 0000 3010 4771 S021 6990 1762 6451 9031 9542

1 0000 0414 0792 1139 1461 '761 2041 2304 2553 27882 3010 3222 3424 3617 3802 3979 4150 4314 4472 4S203 4771 4914 5051 5185 5315 5441 55S3 5682 579B 59114 6021 6128 6232 6335 6435 6532 8628 6721 6612 69025 6990 7076 7150 7243 7324 7404 7482 7559 763' 7709
6 1782 785317924 7993 8062 8129 6195 0281 8325 03887 0451 8S13 8573 8633 6692 8751 6908 8865 8921 8976
8 9031 9085 9136 91 q, 9243 9294 9345 9395 9445 94909 9542 9590 9638 9685 9731 9777 9823 9868 9912 995510 0000 0043J 0066. 0126 0170 0212 0253 0294 0334 0374

11 0414 0453 ! 0492 0531 0569 0607 0645 0682 0719 075512 0792 0828 0064 0899 0934 0969 1004 1036 1072 110613 1139
1'731'206 1239 1271 1303 1335 1367 1399 1430,. 1461 14n 1523 1553 1564 1614 1644 1673 1703 1732

1

15 I 1161 1790 18B , 847 H75 1903 1931 1959 1967 2014
. 16 2041 2056 2095 2122 2148 2175 2201 2227 2253 2279

17

1

2304 2330· 2355 2380 2405 2430 2455 2460 2504 2529
18 2553 2577 2601 2625 2646 2672 2695 2716 2742 2755
19 2786 2610 2833 2855 2678 7.900 2923 2945 2957 2969
20i 3010 3032 3054 3075 3096 3118 3139 3160 3181 3201

~; ! ~!~~3243 3263 3284 330' 3324 3345 3365 3385 3404
3444 3464 3463 3502 3522 3541 3560 3579 3590

23 3617 3635 3555 357. 3692 3711 3729 374713766 3764
24 3802 3820 3628 3856 3674 3892 3909 3927 3945 396225 3979 3997 4014 4031 4046 4065 4082 4099 4116 4133
26 4150 4166 I 4163 4200 4216 4232 4249

:~~~I :~:~ 429A27 4314 4330 I 4345 4362 4378 4393 4409 4456
28 4472 4487 4502 4518 4533 4549 4554 45791459"1 4509
29 4624 4639 4654 4669 4683 4698 4713 472a 4742 4757
30 4771 4786 4800 4614 4829 "843 4G57 4671 i 4686 4900·

31 491. 4926 4942 4955 4969 4983 4~97 5011 I 5024. 5038
32 5051 5065 5079 ··5~·92 5105 5119 5132 5145 5159 5172
33 5185 5198 5211 5224 5237 5250 5263 5276 5289 53023. 5315 5328 5340 5353 5366 5378 5391 5403 54' 6 5428
35 5441 5453 5465 5478 5490 5502 5514 5527 5539 5551
36 5553 5575 5587 5599 5611 5623 5635 5647 5658 5670.
37 5682 5694 5705 5717 5729 5740 5752 5763 5775 5786
38 5796 5809 5821 5832 5843 5855 5866 5877 5008 5099
39 5911 5922 5933 5944 5955 5966 5977 5ge8 5~99 601040 6021 6031 4042 6053 6064 6075 6085 6096 6107 6117

41 6126 6138 6149 6160
6170 I 6180 6191 6201 6212 6222

42 6232 6243 5253 626.3 6274 6284 6294 6304 6314 6325
43 6335 6345 6355 6385 6375 6385 6395 6405 6415 6425
44 6435 6444 6454 6464 6474 6484 &493 6503 6513 6522
45 6532 6542 6551 6561 6571 6580 6590 6599 6609 6618

48 6626 ·6637 GG'S 6556 6665 6875 5664 6693 6702 S713
47 G721 6730 6739 6749 6758 6767 6776 6765 6794 6603
46 6812 6821 6830 6839 6848 6657 66G6 6875 6884 6893
49 6902 6911 6920 6926 6937 6946 6955 5964 6972 6981
50 6990 6998 7007 7016 7024 7033 7042 7050 7059 7067

N O 1 2 3 • 5 6 7 6 9

- ._-
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i
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1
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1
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I LOGARITMOS COMUNS

N O 1 2 3 4 5 6 7 B 9

50 6990 6098 7007 7016 7024 7033 7042 7050, 7059 7067

51 7076 7064 7093 7101 7110 71\ 6 7126 7135 7143 7152
52 7160 7160 7177 7185 7\93 7202 7210 7216 7226 7235
53 7243 7251 7259 7267 7275 720' 7292 7300 .7306 7316
54 7324 7332 734Q 7346 7356 7364 7372 7360 7~8G 739!i
55 740' 7412 .7419 7427 7435 744) ,451 7459 7465 7474

56 7482 7490 7497 7505 75'3 7520 7526 7536 75.3 7551
57 7559 7556 757' I 7582 1589 7597 7604 7612 7619 7627
58 763. 7642 7549 7657 7664 7672 767~ 76~G 7594 .7701
59 7709 7716 7723 7731 7738 7745 7752 7760 7767 7774
60 7782 7789 7795 7803 7910 761S 7825 7632 7639 7646

61 7853 7660 78S8 7075 7682 76e9 7696 7903 7910 7917
82 7924 7931 7938 7945 7952 7959 7966 7973 7980 7967
63 7993 6000 a007 81')14 802\ 8028 6J35 6041 '1048 6055
64 6062 8059 8075 6062 :~~~I :~:~ 6102 6109 0116 6'22
65 8\ 29 0136 8142 a149 ó159 6176 6162 6180

66 6195 a202 9209 6215 6222 62H 6235 6241 6248 8254
67 6261 8267 6274 6280 8287 8293 6299 6305 63'2 8319
68 6325 8331 8336 8344 8351 6357 I 6363 6370 63J6 6382
69 8388 8395 8401 8407 8414 6420 6426 6432 8439 8.45
70 6451 6457 5',53 6470 6476 6462 6468 a49' 6500" 8500

71 6513 6519 6525 6531 8537 6543 8549 6555 8561 0567
72 6573 6579 6585 0591 6597 6603 8609 6615 8521 8627
73 8633 6639 8645 8551 6657 6663 6669 6575 8G61 8SBô
74 6997 6696 8704 e710 6716 6722 6727 8733 6739 6745
75 8751 8755 8782 6766 877. 8779 8795 8791. 8797 8602

76 8608 8814 8820 8625 8831 S637 8M2 0648 8854 8659
77 6865 6871 6076 6882 6867 0693 8899 890' 6910 8915
76 8921 8927 8932 6938 6943 8949 8354 8960 69B5 6971
79 8975 8982 8967 8993 89S8 9004 9009 9015 9020 9025
80 9031 9036 9042 9047 9053 9056 9063 9069 9074 9079

81 9055 9090 9095 9101 9106 9112 9"7 9122 9128 9133
82 9138 9143 9149 9150 9159 9165 9170 9175 ' 9160 9186
83 9191 9199 9101 9206 9212 9217 9222 9227 9232 9236
64 9243 924S 9253 9258 9253 9259 9274 9279 92e4 9269
85 9294 9299 9304 9309 93\5 9320 9125 9330 9335 9340

66 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9365 9390
87 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 ·9435 9440
88 9445 9450 9455 9460 9465 S469 9474 9479 9464 9489
89 9494 9499 950. 9509 9513 9518 9523 9528 9533 953S
90 9542 9547 9552 9557 9562 9568 9571 9576 9561 9566

91 9590 9595 9600 9605 9609 9614 9619 9624 9626 9633
92 9636 9643 9647 9652 9657 9661 9666 9671 9875 9G60
93 9685 9669 9694 9699 9703 9708 97'3 9717 9722 9727
94 9731 9736 9741 9745 9750 9754 9759 9763 97S6 9773
95 9777 9762 9768 9791 9795 9800 9805 9809 9614 9816

96 9623 9827 9632 9836 9841 9845 9650 985. 9859 90653
97 9668 9872 9877 9881 9686 9690 9894 9899 9903 9906
98 9912 e917 9921 9926 9930 9934 9939 9943 9948 9952
99 9956 9961 5965 9969 9974 997a 9983 9967 9991 9996

100 0000 0004 0009 0013 0017 0022 0026 0030 0035 003,9
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AP~NDICE VI'

LOGAR,lTHOS NATURA I S

o 509

I

\'
I

-
N 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.0 7.0 8.0 9. O

.... 0.0000 0.6931 1,0988 1.3663 1.6094 1.7918 1.9459 2.0794 2.1972

10 z # 3028 2.3979 2.4a49 2.5649 2.6391 2.708' 2.7728 2.8332 2.8904 2.944420 2.9957 3.0445 3.0910 3.1355 3.1781 3.2189 3.2581 3.2958 3.3322 3'.3673
30 3.4012 3.4340 3.4657 3.4965 3.5264 3.5553 3.5835 3,6109 3.6378 3.663840 3.6889 3.7136 3.7377 3.7,612 3.7642 3,8067 3.8286 3.8501 3. 8~12 3.6918
50 3.9120 3.9318 3.9512 3.9703 3.9890 4.0073 4,0254 4.0431 4.0604 4.0775
60 4.0943 4.11"i)9 4.1271 4 .1431 4.' 589 .• ~ 1744 4.1897 4.2047 4.2195 4.2341
70 4.2485 4.2627 4.2767 4.2905 4.3041 4.3175 4.3307 4.3408 4.3567 4.3694
80 4.3820 4. :3944 ".4067 4.41 ao 4.4308 4.4427 4.4543 4.4659 4.4773 4.4686
90 4.4998 4.5' 09 4.52'8 4.5326 4.5433 4.5539 4.5643 4.5747 4.5650 4.595'100 4.6052 4.6151 4.6250 4.6347 4.644' 4.6540 4.6634 <.6728 4.6821 4.8913

110 4.7005 4.7095 4.7'85 4.7274 4.7362 4.7449 4.7538 4.7622 4.7707 4.779'
120 4.7875 4.7958 4,8040 4.8122 4.8203 4.8283 4.8363 4.8442 4.8520 4.8598
130 4.8675 4.8752 4,!!26 4.8903 4.8978 4.9053 4.9127 4.9200 4.9273 4.9345
140 4.9418 4.9U8 4.9550 4.9626 4.9698 4.9767 4.9636 4.9904 4.9972 5.0039
150 5 •.0108 5. O, 73 5.0239 5.030' 5.0370 5.0434 5.0499 5.0562 5:0626 5.0689
'60 5.0752 5.0614 5.0879 5.0938 5.0999 5.1059 5.1120 5.116'0 5.1240 5.1299
170 5.'358 5.1417 5.'475 5 ;1533 5. '59. 5.'648 5.1705 5.'761 5.1818 5 f 1874
180 5.1930 5.1985 5.2040 5.2095 5.2149 5.2204 5.2257 5.2311 5.2364 5.2417
190 '5.2470 5.2523 5.2575 5.2627 6.2579 5.2730 5.2781 5.2832 5.2883 5.2933
200 5.2983 5.3033 5.3083 5.3'32 5.3' 81 5,3230 5.3279 5.3327 5.3375 5.3423

210 S,3471 5.3519 5.3566 5.36'3 5.3660 5.3706 5.3753 5.3799 5.3845 S.3691
220 5.3938 5.3982 5.4027 5.4072 5.4116 5.416' 5.4205 5.4250 5.4293 5.4337
230 5.438' 5.4424 5.H67 5.4510 5.4553 5.4596 5.4638 5.468' 5.4723 5.4-765
240 5.4808 5.4848 5.'889 5.4931 5.4972 5.5013 5.5053 5.5094 5.5'3' 5.5'75
250 5.5215 5.5255 5.5294 5.533' 5.5373 5.541 J 5.5452 5.5491 5.5530 5.5588
260 5.5607 5.5645 5.5683 5.5722 5.5759 5.5797 5.5835 5.5672 5.5910 5.5947
270 5.5984 5.6021 5.6056 5.8095 5.5'31 5.6168 5.6204 5.6240 5.6275 5.6312
280 5.6349 5.636' 5.6419 5.8454 5.5490 5.6525 5.6560 ..5.6595 5.6630 5.5060
290 5.6599 5.6733 5.6768, 5.6802 5.6836 5.6870 5.~904 5.6937 5.6971 5.7004
300 5.7038 5.7071 5.7104 5.7137 5.7170 5.7203 5.7236 5; 7268 5.7301 5,7333

310 5.7366 5. 73~6 5.7430 5.7462 5.7494 5.7526 5.7557 5.7589 5.7621 5.7652
320 5.7&83 5.7714 5.7H6 5.7777 s , 7807 5.7638 5.7889 5.7900 5.7930 5 ;-7961
330 5,7991 5.8021 5. B051 5.8081 5.8111 5.814' 5.8171 5.8201 5.8230 5.8260
340 5.8289 5.8319 5.8348 5.8377 5.8406 5.8435 5.8464 5.8493 5.8522 5 li 8551
350 5.8579 5.8808 5.8836 5.8685 5.8693 5.8721 5.8749 5.8777 5.6805 5. B833
380 5.6861 5.8839 5.89'6 5.8944 5.8972 5.8999 5.9026 5.9054 5.9061 5.9106
370 5.9135 5.9152 5.9189 5.9215 5.9243 5.9269 5.9296 5.9322 5.9349 5.9375
380 5.9402 5.9428 5.9454 5.9480 5. 9 !>"o 6 5.9532 5.9558 5.9584 5.9610 5.9636
390 5.9661 5.9687 5,9713 5.9738 5.9764 5.9789 5.9814 5.9639 5.9865 5.9890
400 5.9915 5.9940 5.9965 5.9989 6.0014 6.0039 6.0064 S.0088 6.0113 6.0137

410 8.0162 6.0186 6.0210 6.0234 s. 0259 6.0263 6.0J07 6.0331 6.0355 6.0379
420 6.0403 6.0426 6.0<150 6.0474 8.0497 6.052' 6.0544 6.0568 6.0591 6.0615
430 6.0638 6.0661 8.0684 6.0707 8,0730 6.0753 6.0776 8.0799 6.0822 6.0845
440 6.0868 6. o890 6.0913 6.0936 6.0956' 6.0901 8.1003 6.'026 6.1048 8.1070
450 8.1092 6.111 S 6.1137 6.1159 6.11 ~1 6.1203 8,1225 6.1241 6.1269 6.1291
460 8.1312 e t 1334 6.1356 .6.' 377 6.1399 6.1420 6. '442 6.'463 6,1485 8.1506
470 ,6. t 527 6.1549 6.'570 6.'591 6.1612 6.1633 6.1654 6.1675 6.'696 8.1717
480 6.1738 6.1759 6.1779 6.1600 6.'82' 6.1841 6.1852 6.'883 6.1903 8.1924
490 8. '944 S .1964 6.1985 6.2005 6.2025 6.2046 6.2066 6.2086 6.2106 6.2'26
500 6,.2146 6.2'66 • 6.2186 6.2206 6.2226 8.2246 6.2265 5.2285 6.2305 6.2324

" 0.0 1.0 2.0 3. o 4. o 5.0 6. o 7. o 8.0 9.0
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LOGARITIIOS NATURAIS

500-1009

N 0.0 1.0 2.0 3. O 4.0 5.0 6.0 7. o 8. o 9.0

500 6.2146 6.2166 6.2166 8.2206 6.2226 6.2246 6.2265 6.2285 6.2305 6.2324

510 6.2344 6.2364 6.2383 5.2403 6.2422 5.2442 5.2461' 6.24Sq 6.2500 6.2519

520 6.2538 6.2558 5.2577 6.2596 D.2615 I 5.2534 5.2653 8 »,2672 6.2691 8.27' o

530 6.2729 6.274B e.2766 5.2785 6.2604 6.2823 6.2641 6.2660 6.2679 6.2897

5'0 6.2916 6.2924 6.2953 6.n71 6.2989 6.3006 6.3025 -,3044 6.J053 6.308'

550 6.3099 5.3117 6.3135 5.3'5' 6.3172 6.3'90 6.3206 6.3226 6.3244', 6.326'

560 6.3219 8.3297 5.3315 5.='333 6.335', S.3366 6.33e6 6.3404 6.342' 6.3439

570 6.3456 6.3474 6.3491 6.35'J9 6.3526 6.3544 6.3561 5.3576 1i.3596 6.3513

580 6.3630 6,3S.,a S.3G65 S,3652 6.3699 5.3716 6.3733 6.3750 5.3767 5.3764

590 6.3&01 6.3818 6.3635 6.n5]' S.3e::J9 6.3886 6.3302 6.39'9 6.3935 6.3953

600 6.3989 6.3986 5.4003 6.1\019 6.4335 6.4052 6.4069 6.4005 6.4102 6,4118
._,~

610 6,4135 5.4151 5.,QS7 6.419:4 5. ~200 6.4216 6.4232 I ~.4249 6.4265 6.4261

620 6.4297 6.4313 6.4329 6.4345 6.4362 6.4376 6,4394 8.4409 6.4425 6.4441

630 S,4457 6.4473 6.44e9 6.4505 6.4520 6.4536 \6.4552 6.4566 6.4583 6.4599

640 6.405 6.4630 6.4646 S.4651 6.4577 5.4693 5.-nos 6.4723 6.4739 6.4754

650 5.4770 6.4765 6.4eoa 6.4616 6.4831 6.4646 6.48&2 6.4e77 5.'692 6.4907

660 16.4922 8.4936 6.4953 6.4966 6.4963 6.4998 \ 5.5013
6.5026 6.5043 6.5056

670 6.5073 6.5068 6.5103 6.5U7 6.5132 6.5147 6.5162 6.5177 6.5191 6.5206

G80 6.5221 6.5236 6.5250 6.5265 6.5280 6.5294 6.5309 6.5323 6.5338 6.5352
690 6.5367 6.5361 6.5J96 6.5410 6.5425 6.5439 6.5453 6.5466 6.5462 6.5497
700 6.5511 6.5525 6.5539 6.5554 6.5568 6.5562 6.5596 5.5610 6.5624 6.5639

1-,-, I 6.5751710 6.5653
5'56ffIT'5681

6.5695 6.5709 6.5723 6.5737 6.5765 6.5779

720 6.5793 6.5806 6.5620 6.5634 6.584~ 6.5662 8.5676 6.5889 6.5903 6.5917

730 6.5930 6.5944 6.5958 6.5971 6.5965 6.5999 6.6012 6.6026 6.6039 6.6053

740 6.6067 6.6090 6.6093 6.6107 6,6120 6.6134 6.6147 6.6161 6.6174 6.6167

750 6.6201 S.6214 6.6227 6.8241 6.625' 6.6267 6.6260 6.6294 6.6307 6.6320

760 6.6333 5.6:3<\6 6.6359 6.6373 6.6385 6.6399 18.6423
6.6425 8.6438 6.6451

770 6.6464 6.6477 6.5490 6.65Q3 5.6516 5.6529 6.651\2 6.6554 5.:a567 6.6560

780 6.6593 6.6606 6,.G619 6.6631 6.6544 6.6657 6.6670 6.6662 6.6695 8.6706

790 6.6720 6.6733 6.6746 6.6758. 6.6771 6.6783 6.6796 6.6609 6.6621 6.6634

800 6.6648 6.6659 6.6671 6.6664 6.6896 6.6908 6.G921 6.6933 6.6946 6.6958

. 810 6.6970 6.6963 6,6995 6,7007 6.7020 6.7032 6.7044 6.7056 6.7969 6.7061

820 6.7093 6.7105 6.7117 6.7130 6.7142 6.7154 6.7166 6.7178 6.7190 6.7202

630 6.7214 6.7226 6.7236 E.7250 6.7262 6.7274 6.7286 6.7296 6.7310 6.7322
640 8.7334 6.7346 6.7356 6.7370 6.7382 6.7393 6.7405 6.7411 5.7429 6.7441

850 6.7452 6.7464 6.7476 6.7496 6.7499 6.7511 6.7523 6.7534 6.7546 8.7558

6GO 6.7569 6.7561 6.7593 6.7804 6.7616 6.7627 6.7639 6.7650 6.7662 6.7678
870 6.7685 6.7596 6.7706 6.7719 6.7731 6.7742 5.7754 6.7765 6.7776 6.77e6

860 6.7799 6.7ell 6.7822 5.7633 6.7e45 6.7656 8.7867 G.7676 6.7690 6.79G1

890 6.7912 ,6.7923 6.7935 6.7946 6.7957 6.7968 6.7979 6 •.7991 6.6002 6.8013

900 6.6024 6.6035 6.6046 S.8057 6.6066 6.6079 6.8090 6.8101 8.6U2 6.6123

910 6.8134 6.6145 6.6156 6.8167 6.8178 S. 6169 6.8200 5.6211 6.8222 6.6233

I920 6.8244 6.6255 6.8265 8.6276 6.8267 6.6298 6.6309 6.6320 6.0030 6 I B341
930 6.8252 6.8363 6.6373 6.6364 6.8395 6.84C5 6.6416 6.6427 5.8437 6.8446
940 6.8459 6.8469 6.6480 6.8491 6.6501 6.6512 6.8522 6.6533 6.6S'4 6.e554
950 6.8565 8.8575 6.6S66 6.8596 6.8607 6.8617 6.8628 6.8636 L.8646 6.6659

960 6.0669 6.6660 6.6S90 6.6701 6.6711 &.6721 6.8732 6.6742 0.6752 6.6763
970 6.6773 6.8763 6.6794 6.6a04 6.8814 6.8824 6.6e~s 6.6045 6.8855 6.8865
960 6.6078 6.6e66 6.6896 6,8906 6.8916 6.6926 6.6937 6.8947 6.8957 6.8967
990 6.6977 6.8987 6.6997 5.9007 6.9017 6.9027 6.9037 6.9048 6.9056 6.9068

1000 6.9076 8.906a 6.9098 6.9106 6.9117 6.9127 6.9137 6.9147 6.9157 6.9167

N 0.0 1.0 2.0 3. o 4.0 S. o 6.0 7.0 8.0 9.0
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#o\rI;NUI~t. VII

TRANSFORMADAS DE LAURENT

.'

'" -1l(t) F(x) . 1: 1(I,)x
1,·1

Xn[F(x)_
n

1(I,)x -1]I I!I,+n) 1:-
1,-1

1(1,+1) xF(x) . R. ( 1)
1(1+2) x2F(x) - xl (1 ) - 1(2)II 1(1-n) -n

leR,) t~O.x F(x) 1f . O•IIr (t-1) (n) 1!1-n) (-1)nO"F(x)
(1-1)/(t-1) -F' (x)

IV (t+n-1) (n ) I(t) -(1)"x"OnF(x)
tI(1) -xF I (x)

V 1"/("1,) (-1)"(xO)nF(x)
12/(1,) )cF' (x ) + x2F(x)

VI 1(1,) ff.!2<J. dxt x x
VII ktl(l,) F (~)

k
VIII 1(1,) ,g(t) F(x)G(x)

.
Fu"ções E"s"eciais Convergência

1 I, (x-1)-1 Ix I > 1
2 1,-1 (x-1) -2

3 t -2 'x(x-1)
4 .t2 x Ix+t ) (x-'1 )-s
,5 - I Ix Ik k(x-k) > k
6 R.k1 kX(X-k)-2
7 1 xlk-1 ~ xTI
8 1/1 10g x Ix I > 1M
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AP~NDICE VIII

TRAIISFORMADAS DE LAPLACE

I)

i•

l!t) rt O)

tn

c05h bt

s1nh bt

coe bt

ain bt

e -e t co," bt

10 .. "t, !lin bt
o

1..
x
...!...
x -e

r (n.1 )--;;;-;-
s

1 2-,-
x2 x'

rrn.')
(!I-a) n+1

r.-:hr' r.-:);

_s_
~2"bl

_b_

11"'bZ

s'.

(s+l!!d2.b1

~
(5 2:.b 1:12

~
{, '''OI J 2

__ 0_'_
(,2 +!>1)::

-_._'-
f. J •. o' J J:

-e e•'-.-
-u•

O

11 t e c e b t

a

O

-e

12 1 51n bt

..!.. s1n bt -! COI bt
2b 2

...!- s1n bt .! Co, bt
2b 2

15 hft-.I. ~ O

13

4ft-.1 • ~ !
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AP~NDlCE IX

Tabelas de Juros *
·TAU DE JUROS DE U

PAGAMENTO srMPLES SEQüENCrA UNIFORME

Fetor Fetor Fetor' Fator Fetot" Fator
Acumul. Vel~r Formac. Racupor. ;\cumul. Valor
Capital Atual Cep1tal Cep1 tal C.eplt.el AtueI

FAC' FVA' FFC FRC FAC FVA
rt

Ol!ldo e Dedo S Dado S Dado e neee R Oodo R "Achar S Achar P Achar R Achar R ACh&r' S Acher p.

(1.1)" 1 1 ~ ~ ~..~ (1.1 Jn., (1.1)"·, 1 1(1+0"

1 1. 01O 0.9901 1.0UOOO 1.01000 1.000 O. 9~n 1
2 1. 020 0.9R03 0.49751 0.50751 2.010 1. 970 2
3 1. 030 0.9705 0.33002 0.34002 3.030 2.941 3
4 1. 041 0.9510 0.24626 0.25526 4.050 3.902 4
5 1.051 0.9515 0.19604 0.20504 5.101 4.853 5
6 1. 062 0.9420 0.16255 0.11255 6.152 5.795 6
7 1. 072 0.9327 O.1!B63 0.14663 . 7.214 6.726 7e 1. 083 0.9235 0.12069 0.13069 8.285 7.652 8
9 1.004 0.9143 0.10674 0.11674 9 :369 8.565 9

.10 1.105 0.9053 0.09558 0.10559 10.462 9.471 lO
11 1. 116 0.6963 0.08645 0.09645 11.567 10.366 11
12 1.127 0.8874 0.07665 0.06665 12.663 11. 255 12
13 1.136 0.6767 0.07241 0••06241 13.609 12.130 13
14 1. 149 0.6700 0.06690 0.07690 14.947 13.004 14
15 1.161 0.8613 0.06212 0.07212 16.0~7 13.665 15
16 1.173 0.8528 0.05794 0.06794 11.256 14.71 a 16
11 1.H14 u. 84 44 0.05426 0.06426 16.430 15.562 17
16 1.196 0.8360 0.05098 0.Ot096 19.615 16.396 16
19 1. 208 0.8277 0.04605 0.05605 20. e 11 17.226 19
20 1. 220 0.6195 0 -.04542 0.05542 22.9

'
9 18.046 20

21 1. 232 0.8114 0.04303 0.05303 23.239 18.657 21
22 1. '245 0.6034 0.04066 0.05006 ,24.472 19.660 22
23 1. 257 0.7954 0.03609 0.04689 25.715 20.456 23
24 1.270 OdeJ6 0.03707 0.04707 25.973 21.243 24
25 1. 262 0.7798 0.03541 0.04541 26.243 22.023 25
26 1. 295 0.7720 0.03387 0.04367 29.526 zz . 79 5 26
27 1. 308 0.7644 0.03245 0.04245 30.621 23.560 27
28 1.321 0.7568 0.03112 0.04112 32.129 24.316 28
29 1.335 0.7493 0.02990 0.03990 33.450 25.066 29
30 '.348 0.7419 0.02975 0.03675 34.785 25.808 30
31 1.361 0.7346 0.02766 0.03768 36.133 25.542 31
32 . 1.375 0.7273 0.02667 0.03667 37.494 27.270 32
33 1.369 0.7201 0.02573 0.03573 36.869 27.990 33
34 1.403 0.7130 0,'02464 0.03464 40.258 28; 703 34
35 t.417 0.7059 0.02400 0.03400 41.660 • 29.409 35
40 1.469 0.6717 0.02046 0.03046 48.886 32.835 40
45 1.565 0.6391 0.01771 0.02771 56.481 36.095 45
50 1. 645 0.6080 0.01551 0.02551 64.463 39.196 50

55 1.729 0.5765 0.01373 0.02373 72.852 42.147· 55
60 1.817 0.5504 0.01224 0.02224 0;.670 44.955 60
55. 1. 909 0.5237 0.01100 0.02100 90.937 47.527 55
70 2.007 0.4983 0.00993 O.O19~3 100.576 50.169 70
75 2.109 0.4741 0.00902 0.01902 110.913 52.567 75

80 2.217 0.4511 0.00822 0.01622 121.672 54.868 80
65 2.330 0.4292 0.00752 0.01752 132.979 57.070 65
90 2.449 0.4064 0.00590 0.01690 144.663 59.161 90
95 2.574 0.3866 0.00636 0.01636 157.354 61.143 95

100 2.705 0.3697 0.00587 0.01567 170. <81 63.029 100
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TAXA DE JUROS DE 1 'r, :

PAGAMENTO SIMPLES SEQüErlCIA UNIFORME·

Fator Fator Fetor F8tOr- Fetor F..,tor
Acui":'lul. V"lor FOI"MOC. rtlilcupor. ,Acumul. V~lor
CeDitel Atutll ClIIpltel C"pitel c ee í e e 1 I\t ue 1

FAC' FVA' FFC FRC FAC .. FVA

"n
O..,do P Ondo S Dado 5 Dedo e Ol!ldo R Dado R
AcheI" S AcheI" e AChtlr R Aehdr R Achar S Achar P

(l'lln 1 __ 1__ 1(1. 11" , 1.1)n·1 .~
~ !1.1)n~1 ~ 1 j, t 1 • 11n..

1 1. 012 I 0.9~77 1.COOCO 1.0'250 1.000 I 0.968 1
2 1. 025 0.9755 0.496e9 O.50!l39 2".012 1.953 2
3 1. 03e 0.963' 0.32920 0.3417') :3. OJ~ 2.927 3
4 1.051 0.9515 0.24536 0.25?~6 4.075 3.67 e 4
5 1. 060 0.9396 0.19506 0.20756 '5.127 . 4.815 5
6 1.077 0.9262 0.16153 0.17403 5.191 5.746 6
7 ' ..091 0.9167 0.13759 0.15009 7.266 6.6E3 7
8 1.' 04 0.~054 0.11963 0.1321 J 8.359 7.566 8
9 1.118 0.6942 0.10567 0.11 a 17 9.463 IL-tS2 9

10 1.132 0.6632 0.09450

I
0.10700 10.562 9.345 10

11 1.146 0.6723 0.06537 0.09767 11 .71. 10.216 11
12 1.161 0.06'5 0.07776 0.09026 . 12.860 11. 079 12
13 1.115 0.85C9 0.07132 0.08382 ".021 11.930 13
14 1 • 190 0.8404 0.06561 0.07631 '15.196 12.771 14
15 1.205 0.6300 0.06103 0.07353 16.386 13.601 15
16 1.220 0.8197 0.05665 0.05935 17.591 14.420 16
17 1. 235 0.6095 0.05315 0.065S6 16.811 15.230 17
H 1. 251 0.7996 0.04966 0,06238 20.046 16.030 18
19 1.256 0.7696 O. C4S95 0.05946 21. 297 .-s.819 19
20 1.282 0.7600 0.04432 0.05562 22.553 1.7.599 20
21 1.296 0.7704 0.04194 0.05444 23.8·15 16.370 21
22 1. 314 0.7509 0.03977 0.05227 25.143 19.1)1 22
23 1. 331 0.7515 0.03760 0.05030 25.457 19.662 23
24 1. 347

I
0.7'422 0.03539 0.04649 27.766 20.624 24

25 1.364 0.7330 0.03432 0.04682 29.135 21.357 25
26 1. 361 0.7240 0.03279 0.04529 30.500 2.2.081 26
27 1.399 0.7150 0.03137 0.0438r 31.681 22.796 27
26 1.416 0.7052 0.03005 0.04255 33.279 23.503 28
29 '.434 0.6975 0.02662 0.04132 34.695 24.200 29
30 1.452 0.6669 0.02756 0.04016 36.129 2.4.669 30
31 1. 470 0.6804 0.02661 0.03911 37.561 25.569 31
32 1. 486 0.6720 0.02561 0.03611 . 39.050 26. 2~ 1 32
33 1. 507 0.6637 0.02467 0.03717 40.539 26.905 33
34 1. 526 0.6555 0.02378 0.03626 42.0" 5 27.560 34
35 1. 545 0.6474 0.02295 0.03545 43.571 28.206 35
40 1.644 0.6064 0.01942 ';.03192 51.490 31.327 40
45 1. 749 0.5716 0.01669 0.02919 59.916 34.256 <5
50 1.861 0.5373 0.01452 0.02702 68.862 37.013 50
55 1.960 0.5050 0.01275 0.02525 76.422 39.602 55
60 2.107 0.4746 0.01129 0.02379 66.575 n.035 60
65 2.242 0.4460 0.01006 0.02256 99.~77 44.321 65
70 2.386 0.4191 0.00902 0.02152 110.872 46.<70 70
75 2.539 0.3939 0.00612 0.02062 123.103 48.489 75
60 2.701 0.3702 0.00735 0.01"85 136.119 50.367 80
65 2.675 0.3479 0.00667' 0.01917 . 149. 96~ 52.110 65
90 3.059 0.3269 0.00607 0.01657 164.10'J 53,e~6 90
95 3.255 0.3J72 0.00554 0.01604 180.385 55.421 95

100 3.463 0.2867 0.00507 0.01757 197.072 56.901 100
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TAXA. DE JUROS DE 21

r

PAGA~ENTO SI~PLES

Fator fetor Fetor F~tor Fetor' FetorAcumul. ve i e e Format. Recupe r , Acumul. VelorC.pitol A~ual Cep1tal Cepittll Capltel Atual
li

FAC' FVA' FFC FRC fAC FVA
••Dado P Daca S Dado S Dedo P Dado R O~'do RAchar S Achar P Achar R Acher R Achar S Achar P

(1·Un 1 i 1 f 1 • 1)" (1.lln~1 (1.1) n_,
~ (1.1 )n·1 (1·0"·1 I ~

1 1. 020 0.9804 1.00000 1. 02000 1.000 0.980 12 1. 040 0.9612 0.49505 0.51505 2.020 1.942 23 1.061 0.9423 0.32875 0.34675 3.060 2.884 34 1. 082 0.9238 0.24262 0'.26262 4.122 3.808 45 1.104 8.9057 0.19218 0.21218 5.204 4.713 5
8 1.128 0.8880 0.15853 0.17853 6.308 5.801 67 1.149 0.8706 0.13451 0.15451 7.434 6.472 78 1.172 0.8535 0.'1651 0.13851 8.583 7.325' 8
9 1.195 0.8368 0.10252 0.12252 9.755 8.162 9la 1.219 0.8203 0.09133 0.11133 10.950 8.983 la.

11 1. 243 0.8043 0.0821e 0.10218 12.169 9.787 11
12 . 1.268 0.7885 0.07456 0.09456 13.412 10.575 12
13 1. 294 0.7730 0.06812 0.08812 14.680 11.348 13
14 1.319 0.7579 0.06280 0,08260 15.974 12.106 14
15 1. 345 0.7430 .0.05783 0.07783 17.293 12.849 15
18 1.373 0.7284 0.05365 0.07385 18.639 '3.578 1617 1.400 0.7142 0.04997 0.06997 20.012 14.292 17 .
18 1. 428 0.7002 0.04670 0.06670 21.412 14.992 18
19 1.457 0.6864 0.04378 0.06378 22.841 15.678 19
20 1.408 0.8730 0.04116 0.06116 24.297 18.351 20
21 1.518 0.6598 0.03670 0.05678 25.763 17 .011 21
22 1. 546 0.6468 0.03663 0.05663 27.299 17.658 22
23 1.577 0.6342 0.03467 0.05467 20.845 16.292 23
24 1.608 0.6217 0.03287 0.05287 30.422 18.914 24
25 1. 641 8.6095 0.03122 0.05122 32.030 19.523 25
26 1. 673 0.5976 0.02970' 0.04970 33.671 20.121 26
27 1. 707 0.5659 0.02829 0.04829 35.344 20.707 27
28 1. 741 0.5744 0.02699 0.04699 37.051 21.281 28
29 1.776 0.5631 0.02578 0.04578 38.792 21. 844 29
30 1.811 0.5521 0.02465 0.04465 40.568 22.396 30
31 1.848 0.5412 0.02360 0.04360 42.379 22.938 31
32 1.885 0.5306 O;02261 • O"04261 44.227 23.4G8 '32
33 1. 922 0.5202 0.02169 0.04169 46.112 23.989 33
34 1.961 0.5100 0.02062 0.04982 48.034 24.499 34
35 2.000 0.5000 0.02000 0.04000 49.994 24.999 35
40 2.208 0.4529 0.01656 0.03656 60.~02 27.355 40
4S 2.438 0.4102 0.01391 0.03391 71.893 29.490 45
50 2.692 0.3715 0.011 a:: 0,.02162 84.579 31.424 50
55 2.972 0.3355 0.01014 0.03014 98.587 33.175 55
60 3.281 0.3048 0.00877 '0.02877 114.052 34.761 60
65 3.623 0.2761 0.00763 0.02763 131.126 36.197 65
70· 4.000 0.2500 0.00667 0.02567 149.976 37.499 70
15 4.416 0.2265 0.00586 ,0.02586 170.792 38.677 75
&0 4.815 n.2051 0.00516 0.02519 193.772 39.745 eo
&5 5.383 0.1858 0.00456 0.02456 219.144 40.711 85
90 5.943 0.1683 0;00405 0.02405 247.157 41. 587 90
95 6.562 0.1524 0.00360 0.02360 278.085 42.380 95

100 7.245 0.1380 0.00320 0.02320 312.232 43.098 100
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TAXA DE JUROS DE 31

.,

I
,:1
l

PAGAMENTO SIMPLES SEQÜENCIA UNIFORME
Fator Fator Fator Fator Fator FatorAcumul. Valor Farmae. Rocup.r. Acumul. V"larCapital Atual 'Capital Capital Capltel Atual

FAC' FVA' FFC FRC FAC FVA" "Dado p Dado S o.ão s Dado P Dedo R Olldo RAchar $ t.char P Acher'R. Ach~r R Achar S Achar Pf-
(1'1) n --'-- 1 tf'·ll" (1+1)1'\·, (1.1'"·1

(, • 1)n (1·1 )"., ~ 1 ~

1 1.030 0.9709 1.00000 1.03000 1. 000 0.971 12 1. 06' 0,9'25 0.'926' 0.5225' 2.030 1.9'3 23 1. 093 0.915' 0.32353 0.35353 3.09 , 2.029 34 1.129 0.60e5 0.23903 0.26903 4.' e. 3.717 45 1.159 0.8525 O. '6635 0.2'635 5.309 '.560 5
6 1. 19' 0.S375 0.15460 0.H'60 8.468 5."7 87 1.230 D.8131 0.13051 o .160S1 7.662 ··6.230 78 1.257 0.769' 0.11246 0.1.245 e.692 7.020 e9 '.305 0.7664 0.098.3 0.12643 10.159 7.766 9la 1.344 0.7441 0.06723 0.11723 11.464 8.530 la

11 1. 3e4 0.7224 0.07e08 0.10808 12.808 9.253 1112 1.426 0.1014 0.070'5 0.100'5 14 .192 9.95' 1213 1. '69 0.6810 0.05403 0.09'03 15.6'8 10.635 1314 1.513 0.5611 0.05e53 0.06653 17.0e6 11. 298 14
15 1. 556 0.6419 0.05371 0.06317 1e. 599 11 .938 15
16 1.605 0.6232 0.0'951 0.07951 20.157 12.551 1617 1. 653 0.6050 0.0'595 0.07595 21.762 13.166 171& 1. 702 0.5674 0.0'271 0.07271 23.'14 i3.75' 1619 '.154 0.5703 0,03901 0.06981 25.117 14.32. 1920 1. 808 0.5537 Ó.03722 0.06722 26.870 14.617 20
21 1. 850 0.5375 0.03'87 0.05487 26.575 15.4' 5 21
22 1.916 0.5219 0.03275 0.06275 30.537 15.937 22·
23 1.914 0.5061 0.03061 0.06061 32.'53 18 .~44 23
24 2.033 0.'919 0.02905 0.05905 3•• '26 16.936 2.
25 2.094 0.4175 0.027'3 0.057'3 36.459 17.413 25
26 2.157 0.4637 0.02594 0.0559' 36.553 17.877 2827 2.221 0 •• 502 0.02455 0.05456 '0.710 16.327 27
2a 2.2a8 0.'371 . 0.02329 0.05329 '2.931 18.76' 28
29 2.357 O•• 243 0.02211 0.05211 45.219 19.16B 29
30 2.'27 0.4'20 0.02102 0.05102 '7.575 , 9.800 30
31 2.500 0.4000 0.02000 0.05000 50.003 .20.000 31
32 2.575 0.3883 0.01905 0.04905 52.503 20.389 32
33 2.552 0.3170 0.018'6 0.0'816 55.078 20.766 33
3' 2.732 0.3680 0.01732 0.04732 57.730 21.132 34
35 2.814 0.3554 0.01654 0.0'654 50.462 21.487 35
40 3.282 0.3068 0.01326 0.04325 75.'01 23.115 40
45 ·3.782 0.28'4 0.01079 0.0·~79 92.720 24.519 45
50 4.384 0.2201 ·0.00001 0.03S07 112.797 25.730 50
55 5.002 0.1968 0.00735 0.03735 136.072 26.774 55.
50 5.892 0.1697 0.00613 O. 0~6' 3 163.053 27.676 60
65 8.830 0.1484 0.005i5 0.03515 194.333 28.'53 65
70 7.910 0.'263 0.00434 0.0343' 230.59' 29.123 70
75 9.179 O" 089 0.00367 0.03367 272.631 29.702 75
ao 10.84' 0.0940 0.00311 0.03311 321. 383 30.201 80as 12.338 0.0811 0.00265 0.03265 377.857 30.531 65
90 14.300 0.0699 . 0.00228 0.03226 443.349 3' .002 90 .
95 18.57& 0.0603 0.00'93 0.03193 519.212 31.32·3 95,co 19.219 0.0520 0.00165 0.03165 607.260 31.599 100

216.,L
~- --'-'-' L.__~.,....~ ~ -.--:~~-:",!,"""__ -:-"!", _

"

I
1



TAXA DE. JUROS DE 41

PAGAMENTO SIMPLES SEQÜENCIA UNIFOR"E
Ftltor Ft!ltor F.tor Fetor Fetor Fetor
Acumul. ve t e e Formec. a ecup er-, Acumul. VelorClJp1tal. Atual Copl te! Ceplt~l Capital Atubl

n fAC' FVA' FFC FRC FAC FVA n
Dedo P Dado S Dedo S Ot!ldo P Dedo R Cedo R
Achat' S Achar P Acher R Ach051" R Acher S Achar P

(1.llA 1 __ 1__ 1(1.U" (1.1 )"., (1.1 )"·171:On (' .,1 )"., (1.1)"·1 1 w.un.
1 1. 040 0.9615 1.00000 1.04000 1,000 0.962 1
2 1.062 0.9246 0.49020 O. S3020 2.040 1.686 2
3 1.125 0.6690 0.32035 0.36035 3.122 2.775 3
4 1, 170 0.85H 0.23549 0.27549 4.246 3.630 4
5 1, 217 0.8219 0.18463 0.22463 5.418 4. 452 5
8 1, 265 0.7903 0.15078 0.19078 6.633 5.242 6
1 1, 316 0.7599 0.12661 0.18681 1.898 6.002 7e 1. 369 0.7307 0.10853 0.14653 9.214 6.733 8
9 ".423 0.7028 0.09449 0.13449 10.583 7.4.35 9

10 1.460 0.8758 O.O~ 0.12329 12.00ê 8.111 10.
11 1.539 0.6496 0.07415 0.11415 13.468 8.160 11
12 1.601 0.6246 0.06655 0.10655 15.026 9.385 12
13 1.665 0.6006 0.06014 0.1001' 16.627 9.986 13
14 1.732 0.5775 0.05467 0.09467 18.292 10.563 14
15 1.601 0.5553 0.04994 0.08994 20.024 11, 118 15
16 1.673 0.5339 0.04582 0.06582 21. 825 11.852 19
17 1.948 0.5134 0.04220 0.08220 23.698 12.166 17
18 2.028 0.4938 ~ 0.07699 25.645 12.859 16
19 2.107 0.4746 Hffii- 0.07814 '27.671 13.134 19
20 2.191 0.4564 O. 3358 0.07356 29.778 13.590 20c..---
21 2.279 0.4388 0.03126 0.07128 31.969 14.029 21
22 2.370 0.4220 ~ 0.06920 34.2,\8 , 14.451 22
23 2.465 0.4057 0.02731 0.06731 38.618 14.657 23
24 2.563 0.3901 0.02559 0.06559 39.083 15.247 24
25 2.666 0.3751 0.02401 0.06401 41.646 15.822 25
26 2.772 0.3607 0.02257 0.06257 '4.312 15.983 26
27 2.883 0.3468 0.02124 0.06124 47.084 16.330 27
26 2.999 0.3335 0.02001 0.06001 49.968 16.663 28
29 3.119 0.3207 0.01883 0.05868 52.986 16.98' 29
30 3.243 0.3063 0.01783 0.05783 56.085 17.292 30
31 3.373 0.2985 0.01688 0.05688 59.326 17.586 31
J2 3.508 0.2851 0.01595 0.'05595 62.701 17.674 32·
33 3.648 0.2741 0.01510 0.05510 68.210 18.146 33
34 3.79' 0.2639 0.01431 0.05431 69.856 18.411 34
35 a. 946 0.253' 0.01358 0.05358 73.652 18.685 35
40 4.601 0.2083 0.01052 0.05052 95.025 19.793 40
45 5.841 0.1712 0.00828 0.04626 121. 029 20.720 45
50 7.101 0.1407 0.00655 0.04655 152.667 21.462 50

55 6.646 0.1157 0.00523 0.04523 191.159 22.109 55
60 10.520 0.0951 0.00420 0.04420 237.991 22·.623 60
65 12.799 0.0781 0,00339 0.04339 294.968 23.047 65
70 '15.572 0.0642 0.00275 0.04275 36'.290 23.395 70
75 18.945 0.0528 0.00223 0.0.4223 448.631 23.880 75

60 23.050 0.0~34 0.00181 0.04161 551.245 23.915 60
85 26.044 0.0357 0.00148 0.04148 876.090 24.109 85
90 34.119 0.0293 0.00121 0.04121 827.983 24.267 90
t5 41.511 0.0241 0.00099 0.04099 1012.785 24.398 95

100 50.505 0.0196 0.00081 0.04061 1237.624 24.505 100
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TAXA DE JUROS OE 51

,1

PAGAMENTO SIMPLES SEOÜeNCIA UNIFORME

fator Fator Fetor F ator Fetor F&torAcumul. Velor Forrdac. Recupor. Acumul. ValorCapital Atue! Capitel Capl t.,l Capital Atu"l
FAC' FVA' FFC FRC FAC FVA

" Dedo P Dodo S neee S Dado p Dedo nR üe de . RAcher S Achar P Achllr R Acher R Achar S Achar P

(1'1)" 1 1 1(1*Un ~ (1.1)n .1

~ ('.1 J n_1 (1.1)"·1 1 ~

1 1.b50 0.9524 1.00000 1.05000 '.000 0.952 12 1.103 0.9070 0.48760 0.53780 2.050 1. 859 23 1.15& 0.&83& 0.31721 0.36721 3.153 2.723 34 1. 216 0.0227 0.23201 0.2&20\ 4.310 3.546 4
5 1.276 0.7635 0.16097 0.23097 5.526 4.329 5
6 1.340 0.7462 0.14702 0.19702 8.602 5.076 67 1. 407 0.7107 0.12262 0.17282 8.142 5.766 7& 1.477 0.6788 0.10472 0.15472 9.549 8.463 e
9 1. 551 0.6446 0.09069 0.14069 11.027 7.10& 9

10 1.629 0.6139 0.07950 0.12950 12.576 • 7.722 10
11 1.710 0.5&47 0.07039 0.120::'3 14.207 &.306 11
12 1.798 0.5568 0.06283 O. \ 1283 15.911 8.863 -. 1213 1.88S 0.5303 0.05646 0.10646 17.713 9.394 1314 1.9&0 0.5051 0.05102 0.10102 19.590 9.699 14
15 2.079 0.4810 0.04634 0.09634- 21.579 10.360 15
18 2.183 0.4581 0,04227 0.09227 23.657 10.838 1617 2.292 0.4383 0.03870 0.06870 25.840 11.274 17
1& 2.407 0.4155 0.03555 0.09555 28.132 11. 690 18
19 2.527 0.3957 0.03275 0.06275 30.539 12.065 19
20 2.653 0.3769 0.03024 0.08n4 33.068 12.462 20
21 2.786 0.3589 0.02900 0.07800 35.719 12.821 21
22 2.925 0.3418 0.02597 0.07597 38.505 p.163 22
23 3.072 0.3255 0.0?414 0.07414 41.430· 13.489 23
24 3.225 0.3101 0.022'7 0.07247 44.502 13'.799 24
25 3.388 0.2953 0.02095 0.07095 47.727 14.094 25
26 3.556 0.2012 0.01956 0.• 06956 51.113 ".375 26
27 3.733 0.2678 0.01829 0.06829 54.689 14.643 27
28 3.920 0.2551 0.01712 0.06712 58.403 14.698 28
29 4.116 0.2429 0.01605 0.06805 62.323 15.141 29
30 '.322 0.2314 0.01505 0.06505 68.429 1S. 372 30
31 4.538 0.2204 0.01413 0.06413 70.761 15.593 31
32 4.765 0.2099 D.01326 0.06~26 75.299 15.803 32
33 5.003 0.1999 0.01249 0.06249 80.064 16.003 33
34 5.253 0.1904 0.01176 0.06176 85.067 16.193 34
35 5.516 0.1813 0.01107 0.06107 90.320 16.374 35
40 7;040 0.1420 0.00828 0.05828 120.800. 17.159 40
45 8.985 0.1113 0.00626 0.05628 159.700 17.774 45
50 11. 467 0.0872 0.00478 0.05478 209.348 16.256 50
55 14.636 0.0663 0.00367 0.0536'7 272.713 16.633 55

·80 18.679 0.0535 0.00283 0.05283 353.584 18.929 60as 23.840 0.0419 0.00?'9 0.05219 456.798 19.161 65
70 30.426 0.0329 0.00170 0.05170 588.529 19.343 70
75 38.8]) 0.0258 0.00132 0.0513i 756.654 19.485 75
80 49.561 0.0202 0.00103 0.05103 971.229 19.596 80
85 83.254 0.0158 0.00080 0.05080 1245.087 19.664 85
90 80.730 0.0124 0.00063 0.05063 1594.607 19.752 90
95 103.035 0.0097 0.00049 0.05049 2040.684 19.806 95

100 131.501 0.0076 0.00038 0.05038 2610.025 19.848 100
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TAXA DE JUROS DE 6S

PAGAMENTO SIMPLES SEQÜENCIA UNIfORME

F"tor fato,. fator Fetor fator Fator

Acumul .• Valor Formac. Rocupor. Acumul .• Valor
C.pitol Atual C:ap1tel Capital Capital AtueI

FAC' FVA' FFC FRC FAC FVA

" Dado P Dedo S Dado S Dedo P Dedo R Cedo R
n

Acher S Achar P Achar R Acl'lllr R Achar S Achar P

(l'i)n
'I 1 1f 1 .•.11" (1.1 ,o _, (1 +1)"-1

. '(1 .•.1)" (1.1 )""'1 (1.11 "_1 1 ~

1 1.060 0.9434 1.00000 1.06000 1.000 0.943 1

2 1.124 0.8900 0.48544 0.54544 2.060 1.633 2

3 1.191 0.8396 0.914'1 0.37'11 3. '64 2.673 3

4 1. 262 0.7921 0.22859 0.28859 4.375 3.465 4

5 1. 338 0.7473 0.17740 0.23740 5.637 4.212 5

8 1. 419 0.7050 0.1.336 0.20336 6.975 4.917 6 '

7 I. 504 0.6651 O. I 1914 0.'791' IL394 5.562 7

8 1.594 0.6274 0.'010' 0.16'0' 9.897 6.210 6

9 '.689 0.59'9 0.06702 0.14-702 ".491 6.602 9

lO 1.791 0.558' 0<.07587 0.,13587 13. '8' 7.380 10-I' 1.898 0.5268 0.06679 0.12679 1•• 972 7.867 11

12 2.012 0.4970 0.05928 0.11928 16.670 8.384 12

'3 2.133 0.4685 0.05296 0.11296 18.882 8.853 13

14 2.261 0.4'23 0:04758 O.107!8 21.015 9.295 14

15 2.397 0.4173 0:04296 0.10296 23.276 9.712 15

18 2.540 0.3936 0.03895 0.09895 25.673 10.106 16

17 2.693 0.3714 0.03544 0.0954' 28.213 10.477 17

18 2.854 0.3503 0.03236 0.09238 30.906 10.828 16

19 3.026 0.3305 0.02962 0.08962 33.760 11.156 19

20 3.207 0.31 I O 0.02718 0.08718 36.786 11.470 20

21 3.400 0.2942 0.02500 0.08500. 39.993 11.764 21

22 3.504 0.2775 0.02305 0.118305 43.392 12.042 22

23 3.820 0.2616 0.02128 0.06126 46.996 12.303 23

24 4.0'9 0.2470 0.01958 0.07966 50.816 12.550 24

25 4.292 â.2330, 0.01623 0.07823 54.665 12.763 25

26 4.549 0.2195 0.0'690 0.07690 59.156 13.003 26.

27 4.822 0.2074 0.01570 0.07570 63.706 13.211 27

26 5.112 0.1955 0.01459 0.07459 58.528 13.405 20

29 5.4'8 0.1646 0.01358 0.07356 73.640 13.591 ' 29

30 5.743 0.1741 0.01265 0.07265 79.058 , 3.765 30

31 6.088 0.1643 0.01179 0.07179 84. a02 13.929 31

32 6.453 O. I 550 0.01100 0.07100 90.890 14.004 32

33 8'.641 0.1482 0.01027 0.07027 97.343 14.230 33

34 7.251 0.1379 0.00960 0.08960 104.164 14.366 34

35 7.686 0.1301. 0.00697 0.06897 111.435 14.498 35

~O 10.266 0.0972 0.00646 0.06648 154.762 15.046 40

'5 13.765 0.0127 0.00470 0.06470 212.744 15.456 45

50 18.420 0.0543 0.00344 0.06344 290.336 15.762 50

55 24.850 0.0406 ' 0.0025~ 0.06254 39' .172 15.991 55

80 32.968 0.0303 0.00188 0.06166 533.128 16.181 80

65 44.145 0.0227 .0.00139 0.06139 719.083 16.269 65

70 59.078 0.0169 , 0.00103 0.06103 907.932 18.385 70

75 - 79. O57 0.0126 0.00077 0.06077 1300.949 16.458 75

80 105.798 0.0095 0.00057 0.06057 1746.600 18.509 80

65 141.579 0.0071 0.00043 0.06043 2342.982 16.549 85

90 169.455 0.0053 0.00032 0.06032 3141:075 16.579 90

95 253.546 0.0039 0.00024 0.06024 4209.104 16.801 95

100 339.302 0.0029 0.00016 0.06018 5638.366 16.610 100
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TAXA, DE JUROS DE 7~

\.
I

PAGAMENTO SIMPLES SEQÜeNCIA UNIFORME
Fetor Ffttor Fator F e t e e
Acurnu 1.

Fator F"torVelor Forll't~c • Recupor .•Cepital Atu,:,l CtlIp1tal Acumul. Velor
FAC' FVA'

Cop1 tal Capital AtueI

" FFC FRC FAC FVA
Oil!ldo P Dedo S Dedo S Oddo

n

Achar S
p Dado R Dc·doACher P Achar R

RAchor R Acher" 5' Achcr P

(1.1)" 1 --'-- ~ (1'Un"
(1 • 1)" (,·U "·1 ( 1.1)" ..,

(1 +1)"-,

1 1 (1 •. 1)"

1 1. 070 0.9346 1.00000
2 1. "5

1. 07000 1.000
0.6734 0.46309

0.935 1

3 1.225
0.55309 2.070

0.6163 0.31105
1.806 2

4 1.311 0.7629
0.38105 ' 3.2" 5 2.624

5
0.22523 0.2952:J

3
1. 403 0.7130 0.17389

".440 3.381 4
0.243~9 5.751

8 I. 501 0.0~83
4.100 5

7 1.506
O.1J9I!O 0.20980 7.153

0.6227 0.11555
4.767 8

8 1. 718
0.16555 6.55.

0.5820 0.09747 0.16747
5.389 7

9 1. 836 0:5439
10.260 5.971

O.O!34!3 0.15349
8

10 1. 967 0.5C63
11.978 5.51~

0.07236 0.10236
9

11 2.105 0.4151
13.816 7.024 10

'2 2.252
0.C6339 0.13336 15.784

13
0.-1440 0.05590 0.12590

7.499 11

2. "0 0.4150 0.04965 0.11965
17.668 7.943 12

14 2.579 0.3678
20.141 e .350

15 2.759
0.04434 O. li 434 22.550

13

0.3524 0.03979 0.10979
8.745 14

25.129 9.108
16 2.952 O.3:!a1 0.03568

'5

17 3.159 0.3166
0.'056S 27. ea6 9.447

18
0.032<3 • 0.'0243

16
3.360 0.29';9

30.640 9.763
19

0.02941 0.09941 ' 7
3.617 0.2765 0.02675

33.999 10.059
20 J. SIO

0.09575 37.379
18

0.2584 0.02439 0.09439
10.335 , 9

21 4.141 0.2415
~0.995 '0.59. 20

22
0.02229 0.09229

4.430 0.2257 ' 0.02041
44.865 10.63S 21

23 4.741 . 0.2109
0.090" 49.006 11. 061

0.01671 22
24 5.072 0.1971 0'.01719

0.08(371 53.436 11.272
0.OQ71n

23
25 5.427 0.1842 0.01501

58.177 11. 4S9 24
0.00581

26 5.807 .0.1722
83.249 11.654 25

27
0.01456 0.0(1456

6.214 0.1609 0.01343
66.678 11:825 26

26 8.649 0.1504 0.01239
0.08343 74.463 11 .987

29 7.114
0.08239 80.898

27

0.1409 0.01145
12~ 137 28

3D 7.812 0.131' 0.01059
0.06145 87.347 12.276
n.06059 94.461

29

31 6.145 0.1228 0.00960
12.409 30

32 6.715 0.1147 0.00907
0.07930 102.073 12.532

33 9.325
0.07907 110.218

31

0.1072 0.00841
12 ;S<7 32

34 9.978
0.07841 118.9,33

0.1002 0.00780
12.754 . 33

35 10.677 0.0937 0 •.00723
0.07780 128.259 12.85' 34
0.07723 136.237

40 .14.97. 0.0666
12.948 35

45
0.00501 0.07501

21.002 0.0476 0.00350
199.635 13.332 40

50 29.457
0.07350 265.749

0.0339 0.00245
13)606 45

55
0.07246 406.~29 13.~01 50

,1. 315 0.0242 0.00174
BO 57.946

0.07174 575.929
0.0173 0.00123

13.940 55

B5 81.273
0.07123 913.520

0.0123 0.00087
14.039 50

70 113.909 0.00a6
0.07087 1146.755 14.'10 65

75 159.876 0.0063
0.00052 0.07062 1 G14 .134 14.150
0.00044 ' 0.07044 2259.657

70

80 224.234 0.0045
14.196 75

85 314.500
0.00031 0.07031 3169.063 14.222

0.0032 0'.00022
60

90 441.103 0.0023 0.00016
0.07022 447a.576 14.240 65

95 618.670 0.0015
0.070'6 6287.165 1,4.253

100
0.00011 0.07011

90

867.716 0.00'2
8823.65' 14.763o.ooooe 0.0700a 12381.552

95
14.269 100
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BIBI,IOGE1.AFIA

Para um bom ente;~Q.~.:.:"'nto do C1.~lculo Diferencial e Integral, suge-

r í.mo's Apostol (2) e BrandO). A pa r+ s referente a vetores e matrizes

está bem explanada em TIrand (5), Hohn (6), Bellman (7) e Monteiro (9).

Uma 039081::;5.0 ba s t arit e c ornp Let a do Cálculo de Diferença.s Finitas pode

ser encontrada em Chorlton (1) e Br-and (4). e sôbre Equações Dâ.f'er-enc Laf.s ,

o assunto está bem desenvolvido em Chorlton (1), Brand (4) e
Pontriaguine (8). Em Sokolnikoff (109 temos ~s8es t6picos abordados,

m8.S com ênfase nas aplic3.-;:ões.

De (11) a (27) temos uma relaç50 de obras que tratam da Matemática

Fin3.nceir8 .• Entre eles des tac amos o ret:émte G 'interessante livro de

N~.raval1 (24), onde é introdu.zido 5 no Cap ft uLo XI, 8. Axiomática da

natem6:tica }<'inélnceira e Atuarial, estudo inédito. Recomendamos ao

leitor interessado em se aprofundar no

Os livros de Grant (28) e DeGarmo
aSSl1..nto a sua

valia 1':.8.

elaboraçrlO de no s so t r aba tho , tania s Ldo .crandemente co nauLt ado e ,

Puc c i.n.í, (29)poss:ü um c onj urrt o de t::.belas de juros bem maí.s c ompLetos

que Gr3.~:t (28). BuLl.Lnger (.:n) e L'IoX'l'is (32) poderu servir para consul-

tas 11E3. ó'r€·3. de I~rl.gel1hô.rii:"l Ec oncm í ..cal!

Sinonsen (3), Eenclerson (34) e 'I'heLl, (28)," onde silo utilizados os

juros corrt fnuo s ,

N3. área d.e Er.:ged1aria de Sistemas, onde (~foi to uso int:nsivo

da Teoria dos ;,~odolos :\~2temáticoss selecionamos. a s obras (36) a (4.3),

sendo que rr.achol (6) , ~e um uo s
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RELACÃO DAS PALAVRAS-CHAVES DO CONTEXTO

Abordagem aritmética 1
Abordagemsist~mica 1
Aç;es 12,98,100,101
Adimensional 16
Alugar ou comprar 89,103
Amortização 36,82
Anuidades 33,108
Armazém p/ estocagem 98
Avião - compra 103

Blocos operacionais- rede 113

Câmbio 66
Capital

acumuLado 7,12

duplicação 12
mais juros 7

Cartão de cr~dito 92
Compr~ a prazo 80~99
Comprar ou aluGa.r 89
f'1 ,... J..'. f"Q~orreçao mone~~rla o~
Custo de máquina 100

Deslocamento 59

de fluxos 1.30
diagram9. 62

Diferenças finitas 2~4
Dimansio do espaço 48

Distbibuiç~es - teoria 109

Emissao de obrigaç~es 100
Em:0rést :LTIO 23 f 63979,98

internacional 101
liquidação antecipada 98

3ntradas 95

de diferenças 22i139

diferencial 113,143



Equivalência
de fluxos 127

Aele scquencias 54
_~stoques - custo 111,118

Fator
acumulaç;o de capital 11,34
f~rmaç;o de capital JJ-recuperaçao de capital 33
relações 34
valor presente 11,33

Flnxo
contínuo e discreto 132

de juros 7,105
Fu.n,~ão 108
Fundo

de investimentos 9

educ3.ção 97~99

Gradiento - sequ~ncia 56,102

Hamburguês - método 23,82

índice de preços 67
tabelas 179

Imóvel 99
InfinHo 42

Inflação 66
taxa 70

INES 91

Lnt er-po Laç ao linear 37

Invariante 12



U V.4 V+:;J

compostos 22
conceito 1
corit fnuo s 105
discretos 9

história 8
instantâneos 105
omissão 100
simples 97,147
sistema gerador 5,105
sÔbre juros - proibição 147

Matrizes - produto 29
Modêlo

analógico 113
decisório 89
mat emã t Lco dos juros 22,113
relações 132

Montante
acumulado 7,105
cont ínuo e distreto 109.
instantâneo 109

Motor 79

Notações matemáticas 2
Nota promissória 99

Operador linear 30
Ouro - extração 102

pagamento
antecipado 64,98
plano 36,63,64
postccipado 5

Passagem de avião 102
Patentes 99
Período - mudança 14....
Perpetuidades 42, 121
Picina 91
PHAICE 146
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Prazo méd:io .L4b

PFestaç;es - n~0 pagamento 87

Price - tabela 34,103.147
Produto escalar 29!116
Projeção 58fl'29

Risco 76

Schwartz 109
Sequência

de pagamentos 4
equivalentes 54

gradiente 56,102
Série 4-
Sistema~

gerador 7,105
de referência 14,112

Subsidio govar~amenta1 100

Tabela
de juros - ~sos 37
Price 34, 103, 147

Taxa de juros
aparente 70
contínuos 10E
contínuos e discretos 133
diária 82

discretos 8

nominal e efetiva 17
nula 57
pagamento único 10
real 70
tabelas 159
valores de mercado 76
variáveis 25

Taxa de retbrno
contínua 123
diSCreta 45
múltipla_ 49

Taxi 100
Telefones 88

"~( -, "".

; ,
'"

, •• -.- __ ~. _ ..•. ;-_ ••_ • _. T".",~"" •. ~.". .~



Tr~nsformação de c00rdcnndas 14.
Transformada

de L9.place 123
de Laur'ent 1ô

Valor
presente ou atual 28,116
temporal do dinheiro 1,8

Vetor
deslocamento 59
soma 29
transposto 29
valor presente 29

Vid.a Longa 42

~,~ ....
~t~···

~------_._- ~- .-

..


