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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam
e surpreendem a cada dia. Somos professores
apaixonados por essa área do saber humano e
reconhecemos na educação o espaço para reflexão
e melhoria do ser humano e, consequentemente, da
sociedade. A transformação social requerida para um
mundo com mais harmonia e paz se instancia em
cada um de nós, professores ou alunos, cidadãos
ou governantes, e depende da compreensão da
complexidade da realidade. A Matemática nos oferece
ferramentas conceituais importantes para promover
essa compreensão e a consequente transformação
social. Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença
nos currículos escolares, mas acreditamos que o
encantamento surpreendente da relação entre a
abstração e a realidade corresponda à verdadeira
inspiração para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente,
contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos
sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do
século VI antes
de Cristo, na
época das Cem
Escolas de
Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica
docente é essencial para a promoção de uma
aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi
concebido como um ponto de partida para reflexões
sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência
na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e
federal, e que participaram de vários projetos de
formação continuada em diferentes Estados do
Brasil. As diferentes realidades vivenciadas nessas
experiências nos motivaram a escrever esse material
tendo como foco a sala de aula real, com professores
e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem
dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e,
por isso, é preciso mais do que o conhecimento
Matemático para que os docentes consigam obter
sucesso no ensino dessa ciência. No entanto, tal
conhecimento é fundamental. Nossa proposta
não é apresentar exaustivamente os conceitos
matemáticos, pois acreditamos que você, professor,

já os têm e, caso necessite consultar alguma literatura,
poderá recorrer aos muitos materiais já existentes
para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate
de ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos
pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos
matemáticos e os recursos tecnológicos disponíveis,
como se esse espaço fosse a sala de professores na
qual pudéssemos compartilhar experiências e, após
esse diálogo, sairmos recarregados com a beleza e o
encantamento da Matemática, prontos para provocar,
desafiar e motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada,
podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão
magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção Diálogos
com Professores do Ensino Médio
Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão
curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se
encontram na hora do recreio ou em tempos vagos
e conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil
compreensão, criativas e motivadoras, que
propiciam uma interação colaborativa entre
alunos e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os
conceitos matemáticos abordados a partir da
análise e discussão de exemplos de erros e
equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são
apresentados pelo menos dois recursos digitais
elaborados especialmente para cada Tema, bem
como orientações metodológicas de uso e algumas
aplicações pedagógicas para exploração dos
conceitos matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em
quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos
sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação
do
disponibilizados
Matemática.

tema
aos
materiais
pelo
programa
SESI

Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras
sugestões de uso de recursos digitais
disponíveis: em sites de universidades; no Portal
do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal
Domínio Público; na plataforma de jogos online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências
bibliográficas
elaboração do tema.

utilizadas

na
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TEMA

O Quarteto Fantástico!

2º
3º

Introdução

Professor, abordaremos um tema presente em quase todos os
livros didáticos e naturalmente interdisciplinar, que costuma ser
extremamente motivador para os alunos. Ele está interligado a
vários conceitos que já são abordados no Ensino Médio e a diversas
áreas do conhecimento. Um tema que pode ser construído a partir
de quatro ideias básicas e que podem contribuir em importantes
decisões em curto, médio e longo prazos.
Assim, convidamos-lhe a adentrar a nossa Sala de Professores e
acompanhar o curioso diálogo entre Pedro e Francisco, refletindo
sobre um dos temas mais fascinantes do Ensino Médio, que oferece
excelentes ideias para se abordar a matemática em situações reais
e, ao mesmo tempo, se valer dessas situações para a construção
de conhecimento matemático.

Módulo 4
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Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Aprofundamento
Pelo diálogo entre os dois professores você deve ter percebido
que o tema a ser tratado aqui é Matemática Financeira.

Você estudou Matemática Financeira no seu curso de graduação
ou em alguma especialização?

Módulo 4
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Segundo Sá (2012) é comum o professor não estudar
Matemática Financeira na Graduação e, nas poucas situações
em que ele estuda a disciplina, na maioria das vezes, não faz
parte da grade obrigatória, ou seja, é uma disciplina eletiva.
A Matemática Financeira poderia fazer parte da grade curricular
dos cursos de licenciatura para preparar os futuros professores a
relacioná-la a conceitos já presentes no currículo do Ensino Médio,
tais como progressões geométricas e funções exponenciais.
Esse tema é relevante e muito importante na construção de
uma formação crítica do aluno. Oferece várias oportunidades
para que a sala de aula se transforme em um espaço de reflexão
sobre diversos mecanismos envolvendo o dinheiro, presentes
em nossa sociedade. Também pode ser um convite para que
alunos e professores investiguem e reflitam, entre outros, sobre:
•

relações de consumo;

•

renda;

•

poupança;

•

planejamento financeiro;

•

proteção e direitos do consumidor;

•

endividamento;

•

taxas de juros cobradas por instituições financeiras;

•

financiamentos;

•

empréstimos;

•

propagandas.
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Em muitos livros, a Matemática Financeira é abordada através de
uma profusão de fórmulas e conceitos econômico-financeiros.
Aqui, iremos por outro caminho

Em Resumo...
O foco será entender o porquê e como o valor do dinheiro se transforma no tempo.

Para isso começaremos discutindo a relação
entre taxas e fatores de atualização,
buscando sempre usar situações-problemas,
apoiadas em dados reais e informações
presentes, atualmente, no mercado, para
introduzir e explorar conceitos e as relações
matemáticas que forem necessárias.

Taxa e Fator de Atualização
Há dois conceitos importantes para o estudo da matemática
financeira que estão intimamente relacionados, mas geralmente
não são bem compreendidos pelos estudantes:
•

taxa;

•

fator de atualização.
Módulo 4
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A taxa é definida como um quociente entre medidas de uma
mesma grandeza ou de grandezas diferentes. Costuma-se
acrescentar o adjetivo “percentual”, quando se trata de um
quociente com denominador 100. Dada uma taxa t, o fator
de atualização é definido como (1 + t).

Note que t pode ser um número positivo ou negativo se representar um
acréscimo ou um decréscimo respectivamente.

O conceito de taxa, quando estudado no contexto da matemática
financeira, costuma ser apresentado na forma de taxa percentual.

Qualquer taxa pode ser escrita como taxa percentual?

Sim. Tendo em vista que a taxa é definida como um quociente,
basta se considerar uma fração equivalente com denominador
100. Dada uma taxa t qualquer, tem-se t = 100t%.
Temos clareza de que este fato simples é dominado pelos
professores, mas queremos destacar a importância da leitura
de taxas pelos alunos.
Por exemplo, seria muito bom que a taxa t = 0,3 fosse “lida”
pelos alunos como 30% e vice-versa. A conversão entre as
representações 0,3 e 30%, é uma habilidade fundamental
no estudo da matemática financeira, mas não é imediata
para os estudantes.
Módulo 4

22

Cabe a nós, professores, ajudálos a desenvolvê-la a partir do
tratamento de informações em
diferentes tipos de representação.

A habilidade de leitura de informações conceituais tem sido objeto de estudo
na Educação Matemática. Aqui, destacamos dois conceitos relacionados
às representações semióticas: tratamentos e conversões. A distinção
entre esses conceitos é radical, como aponta Machado (2008): “existem
dois tipos de transformações de representações semióticas que são
radicalmente diferentes”:
Tratamentos
São transformações de representações dentro de um mesmo registro:
por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo sistema
de escrita ou de representação dos números; resolver uma equação ou
um sistema de equações; completar uma figura segundo critérios de
conexidade e de simetria (MACHADO, 2008, p. 15).
Conversões
São transformações de representações que consistem em mudar de
registro conservando os mesmos objetos denotados: transformação da
representação fracionária de um número para sua representação decimal,
passar da lei de formação de uma função à sua representação gráfica
(MACHADO, 2008, p. 15).
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Em nosso entendimento, a habilidade de leitura de taxas, no sentido dado
pelas transformações nas representações semióticas (DUVAL, 2003), é
uma habilidade fundamental para o estudo da matemática financeira.

Taxa de Variação
Um importante uso do conceito de taxa é a medida de uma
variação.
A variação é medida por meio de uma diferença, digamos de um
valor inicial P e um valor futuro F.
A taxa de variação é o quociente da variação pelo valor inicial.

A taxa de variação é a razão entre a variação da grandeza e
o valor inicial considerado. Esse conceito está diretamente
associado às noções de crescimento (t > 0) ou decrescimento
(t < 0) da grandeza.

Módulo 4
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

O conceito de taxa de variação pode ser associado
diretamente ao fator de atualização.
Inicialmente indicamos que, dada uma taxa t, o fator de
atualização seria definido como (1 + t).

Veremos a seguir outra
forma de definir o fator
de atualização.

Módulo 4
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Fator de Atualização
Se a medida de uma grandeza passa de um valor inicial P
para um valor futuro F, define-se o fator de atualização como
sendo o número x que multiplicado a P resulta em F, ou seja,
Px = F.
Substituindo a igualdade Px = F na expressão que define a
taxa de variação t, obtemos:

x = (t + 1)

A igualdade anterior, extremamente simples, é a base da
matemática financeira.
Dados um capital inicial C e uma taxa de juros i, o montante
obtido somando-se o capital inicial ao valor dos juros,
C + i · C, pode ser escrito como (1 + i) · C, ou seja, o capital
inicial multiplicado pelo fator de atualização associado à taxa i.
A sutil diferença entre a taxa e o fator de atualização
deve ser assim destacada para os nossos alunos:

Ao multiplicarmos o valor de uma grandeza pela taxa obtemos a
variação, ou seja, o quanto aumentou ou diminuiu; ao multiplicarmos
pelo fator de atualização, obtemos o valor final.

Módulo 4
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Qual a vantagem de se usar o fator de atualização uma vez que
é possível aplicar a taxa, encontrar a variação e depois somá-la
ao valor inicial?

Essa é uma boa pergunta e todos os professores deveriam se
fazer. Afinal, o que se faz com o fator também pode ser feito
com a taxa.
Como o custo operacional e a forma de resolução são
diferentes para uso da taxa ou do fator de atualização,
é importante apresentá-los aos alunos para que eles
escolham qual o melhor para cada caso. Precisamos dar
suporte na tradução e na conversão das representações
envolvidas. Ou seja, avançar na direção de oferecer aos

Módulo 4
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alunos oportunidades de construção de variados caminhos
para se chegar a boas soluções.
Cabe sempre ao professor identificar os caminhos mais adequados em função
da sua realidade de sala de aula e de seus objetivos.

Usar o fator é apenas uma forma direta de atualizar o valor
de uma grandeza, dada uma taxa de variação. É claro que
dispondo de uma calculadora, o uso do fator de atualização
é operacionalmente mais fácil. Se não dispusermos desse
recurso tecnológico e se a quantidade de iterações recursivas
for pequena, obter o valor final pode ser mais simples
calculando a variação a partir da taxa, calculando-se os
montantes ao final de cada período.

Veja, a seguir, o
uso da taxa e do
fator de atualização
para a resolução de
duas situações.

Módulo 4
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Exemplo 1:
Se a inflação em um país foi de 5% em um ano e 10% no
ano seguinte, qual o percentual correspondente à inflação
acumulada neste biênio?

1. Resolução via taxa
Podemos supor que, antes dos aumentos, o valor do
produto era 100. Após o primeiro passará a custar 105 e no
segundo ano, ao aumentar 10%, passará a custar 115,50.
Para determinar a taxa percentual correspondente à inflação
faz-se:
(115,50 – 100) / 100 = 15,5%

2. Resolução via fator de atualização
Fator correspondente ao 1º ano → (1 + 0,05) = 1,05.
Fator correspondente ao 2º ano → (1 + 0,1) = 1,1.
Ao final desses dois anos, um produto de valor P valerá:
P × 1,05 × 1,1 = P × 1,155

Portanto, como o fator de atualização do biênio é igual a
1,155, então a taxa percentual correspondente à inflação
deste período é igual a 0,155 = 15,5%.
Módulo 4
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Exemplo 2:
Suponha que o Pedro invista os 10.000 reais a 12% ao ano e
deixe o dinheiro aplicado por cinco anos. Ao final desse período,
qual será o montante acumulado?

Importante salientar que se o dinheiro vai ficar aplicado, isso naturalmente
significa que os 12% incidirão sobre o valor acumulado, ano a ano. Isso quer
dizer que o crescimento de capital a cada ano é obtido aumentando-se em
12% o valor acumulado do ano anterior, ou seja, essa situação se caracteriza
como um exemplo de aplicação dos juros compostos.

1. Resolução via taxa
Um caminho para solucionar o problema seria calcular o
valor atualizado, ano a ano. Para isso, poderíamos realizar
cinco multiplicações e cinco somas, recursivamente,
ano a ano, o que permite visualizar a transformação do
dinheiro no tempo, em uma tabela ou por meio de uma
representação gráfica.

É necessário necessário obter o montante ao final de cada ano
na solução via taxa.

Módulo 4
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Anos de aplicação

Valor atualizado

0

10.000,00

1

11.200,00

2

12.544,00

3

14.049,28

4

15.735,19

5

17.623,42

2. Resolução via fator de atualização
Nessa resolução também seria possível obter o valor de
cada ano, multiplicando-se o valor acumulado do ano
anterior por 1,12.

Módulo 4
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Por outro lado, se quiséssemos apenas responder à pergunta
inicial, poderíamos usar o fator de outra forma, com um
custo operacional bem menor.
Como Pedro vai deixar o dinheiro aplicado por 5 anos, ou
seja, não fará saques nesse período, os 10.000 inicialmente
aplicados sofrerão 5 aumentos sucessivos, e, portanto, serão
multiplicados por 1,12 cinco vezes:
Valor Futuro = 10.000 x 1,125 = 17.623,42.

Assim, os 10.000 reais de Pedro, após 5 anos, transformarse-ão em 17.623,42 reais.
Essa solução tem uma característica de ser mais sucinta,
porém, costuma ser considerada pelos alunos mais complexa
do que calcular os percentuais de valor acumulado ano a ano.
Um fato importante deste último exemplo é que, para Pedro,
10.000 reais transformar-se-ão em 17.623,42 reais, após
5 anos de investimento.

Em Resumo...
O dinheiro se transformou no tempo. O valor presente 10.000 se transformou em um
valor futuro de 17.623,42 reais. As expressões Valor Presente e Valor Futuro reforçam
que, dada uma taxa, o valor do dinheiro se modifica no tempo.
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Para completar o nosso Quarteto Fantástico,
juntando-se à taxa e ao fator de atualização,
temos outros dois conceitos fundamentais da
matemática financeira: o valor do dinheiro
e o tempo. Vamos conhecê-los?

O Tempo e o Valor do Dinheiro
O que você prefere: receber R$ 100,00 agora
ou R$ 1.000,00 daqui a um ano?
E se a quantia de R$ 1.000,00 fosse dada daqui
a 30 anos? Você mudaria de opinião?

Essas perguntas nos ajudam a perceber que o valor do
dinheiro depende do tempo, ou seja, da data a que está
referido. Esta é uma percepção fundamental para o estudo
da Matemática Financeira.
Para responder a essas perguntas vários aspectos podem ser
considerados, como a necessidade ou a vontade de consumir,
por exemplo.
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Na verdade, o valor do dinheiro é um
conceito não trivial da economia. Nosso
objetivo não é estudá-lo a fundo, mas deixar
claro que ele não é fixo ao longo do tempo.

Vamos nos deter ao aspecto financeiro:
Daqui a 30 anos, R$ 1.000,00 valerão menos, mais ou o
mesmo que R$ 100,00 hoje?
O valor das notas não é absoluto. Depende, essencialmente,
do tempo e da taxa. Nesse sentido, precisaremos de uma taxa,
que pode ser a da poupança, de um fundo de renda fixa, de
um fundo de ações, da rentabilidade da previdência privada,
enfim, da taxa que a pessoa que fará a escolha tiver disponível
para fazer o seu dinheiro render.
No exemplo de Pedro, dizemos que R$ 10.000,00 hoje e
R$ 11.200,00 daqui a um ano são equivalentes a uma taxa
de 12% ao ano (a.a.).
O primeiro se transforma no segundo, após um ano, se
aplicado a uma taxa de 12% ao ano.
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Outra forma de ler isso é que para o Pedro, 10.000 reais hoje
valem 11.200 reais daqui a um ano, e que 11.200 reais daqui
a um ano, valem 10.000 reais hoje.
Observe que nesse processo de transformação, para:
•

avançar um (01) período – ir do presente para o futuro
–,basta multiplicar pelo fator de atualização;

•

voltar um (01) período – do futuro para o presente –,
basta dividir pelo fator de atualização.

Em Resumo...
A reversibilidade nesse tipo de transformação está associada às operações inversas
utilizadas.

No caso anterior, estamos comparando um valor presente com
um valor futuro, mas podemos, de forma análoga, comparar
dois valores futuros.
Por exemplo, para Pedro, R$ 11.200,00 daqui a um ano é
equivalente a R$ 17.623,42 daqui a cinco anos, porque ele
dispõe de uma taxa de 12% a.a.
Ou seja, Pedro consegue transformar R$ 11.200 em
R$ 17.623,42, após quatro anos de aplicação.
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A grande maioria das situações financeiras se enquadra nessa
estrutura: transformar valores do dinheiro no tempo.

Como o valor do dinheiro se transforma no tempo, para compararmos
quantias distribuídas em épocas diferentes, precisamos obter seus valores
correspondentes em um mesmo momento, na mesma data.

Note que a utilização do fator de atualização ajuda muito
na generalização de transformações do valor do dinheiro
no tempo. Se uma quantia com valor presente (VP)
cresce a uma taxa i por período, então o seu valor no futuro
(VF) daqui a n períodos, será igual a:
VF = VP. (1 + i)n

Isso acontece porque o valor a cada período, a partir do
segundo, será igual ao valor do período anterior multiplicado
pelo fator de atualização (1 + i).
A igualdade anterior fornece uma das formas de transformação
de dinheiro no tempo e pode ser interpretada como a fórmula
fundamental de equivalência de capitais.
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Vamos utilizar esse conceito para responder à pergunta inicial
dessa seção segundo critérios financeiros.
O que é melhor? Receber R$ 100,00 agora ou R$ 1.000,00
daqui a um ano? Ou daqui a 30 anos?

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Ao observar a fórmula de equivalência de capitais, podemos
observar que os valores atualizados a cada período formam
uma progressão geométrica na qual a razão é
justamente o fator de atualização e o primeiro termo é
o valor presente.
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Estabelecer essa conexão com as progressões geométricas
é importante para que os estudantes possam utilizar, na
resolução de problemas de matemática financeira, as
propriedades de progressões geométrica tais como a
determinação do termo geral ou a soma dos termos.

Em Resumo...
Na equivalência de capitais ao longo de n períodos e com uma taxa de juros i ao
período, para se obter:
• o valor futuro, basta multiplicar o valor presente por (1 + i)n.
• o valor presente, basta dividir o valor futuro por (1 + i)n.

Vamos utilizar a equivalência de capitais a partir da exploração
de outro exemplo.
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Suponha que você precisará pagar uma prestação de
R$ 1.000,00 daqui a seis meses. Quanto vale essa
dívida hoje?
Essa pergunta geralmente é entendida como o valor que
você pagaria para quitar a dívida hoje. O credor pode
simplesmente aceitar receber adiantado se você pagasse
os mesmos R$ 1.000,00.
Mas se você pode pagar R$ 1.000,00 daqui a seis
meses, por que o faria agora?
Se você estiver disposto a pagar os mil reais agora para ficar
livre da dívida, o problema acaba aqui. Mas, se você quiser
usar uma outra estratégia, deve levar em consideração:
Quanto vale mil reais para você hoje? De quanto você
precisaria aplicar hoje, para pagar os mil reais daqui
a seis meses?

Já sabemos que depende da taxa de crescimento que você
tem disponível!
Suponha que a taxa seja de 0,6% a.m., compatível como
rendimento na caderneta de poupança.
Nesse caso, para obter o valor presente, basta dividir o
valor futuro por (1 + i)n.
O valor presente da sua dívida seria de:
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Nesse contexto, você não vai pagar R$ 964,74 para o credor
porque, em princípio, ele não aceitará.
O que importa é que sua dívida de mil reais daqui a seis meses,
dada a sua taxa de juros, equivale hoje para você a R$ 964,74
porque esse valor, daqui a seis meses, pode se transformar em
mil reais para você, caso faça essa aplicação.
Possivelmente os estudantes não conseguirão perceber que
não é economicamente vantajoso pagar a dívida agora a partir
da solução proposta.

Ela pode ser ligeiramente
modificada com objetivo de
tornar mais clara a vantagem
de se pagar depois.

Se você, em vez de pagar mil reais agora, investir essa quantia,
quanto terá ao final de seis meses?

A partir da fórmula de equivalência de capitais...

1.000 × 1,0066 ≅ 1.036,54

Com essa solução, ficará claro para os estudantes que após seis
meses a pessoa quitará a dívida e ainda ficará com R$ 36,54.
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Na prática, esse problema envolve uma tomada de decisão
que não depende exclusivamente de aspectos financeiros.
Algumas pessoas, por exemplo, detestam ter dívidas e preferem
pagar logo. Como é uma decisão pessoal, não existe certo
ou errado. Contudo, podemos avaliá-la do ponto de vista
financeiro, provendo o indivíduo de aspectos racionais para
fazer sua escolha.

Vale lembrar que a concepção de melhor
depende de outros fatores, além dos
matemáticos, e que muitas vezes as pessoas
tomam decisões influenciadas por aspectos
emocionais, psicológicos, culturais, familiares,
dentre outros, e que tais aspectos não podem
ser desconsiderados quando se analisa como
e por que tomamos determinadas decisões.

A matemática é apenas uma das lentes
que podem ser usadas pelo homem
para enxergar uma situação financeira
de uma maneira diferente. E nem
sempre essa decisão é consciente.
Mas, isso é outra história...
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Pensando no Futuro

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Há várias maneiras de se determinar o valor total acumulado.
O quadro a seguir consiste em uma representação da situaçãoproblema que pode ajudar na determinação do valor futuro de
cada pagamento, para a primeira pergunta.
Quanto Rodrigo terá acumulado exatamente após o 4º depósito,
ou seja, em abril?

Jan

Fev

Mar

Abr

300,00
300,00
300,00
300,00
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Em um primeiro momento, seria interessante ver as estratégias
apresentadas pelos alunos. Desta forma, recomendamos que
o quadro seja apresentado depois de eles terem pensado
sobre o problema.
Para a obtenção do montante acumulado, os alunos poderiam
aplicar as taxas ou os fatores de atualização, ou ainda, recorrer
à fórmula de equivalência de capitais. Em todos os casos,
eles precisam dividir esse problema em quatro problemas
mais simples, correspondentes à atualização de cada parcela
depositada.
Uma solução para a primeira pergunta está representada no
esquema a seguir.
Jan

Fev

Mar

300,00

Abr

306,34
300,00

304,21
300,00

302,10
300,00

Veja que cada depósito de 300 reais gera um valor futuro
diferente. Para saber o montante acumulado em abril é
necessário calcular o valor futuro de cada parcela depositada.
O princípio da equivalência de capitais nos permite somar os
valores referidos a uma mesma data, nesse caso, abril, no qual
o montante acumulado é de R$ 1.212,66.
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A data que escolhemos para levar ou trazer os valores a serem
comparados é chamada data focal. Nesse exemplo, a data
focal foi abril.

O mais importante não é o nome, mas a ideia de escolher uma mesma data
e determinar o valor das quantias, nessa data escolhida, para que possam ser
comparados, somados ou subtraídos.

Quanto Rodrigo terá acumulado exatamente após um (01) ano?

Para responder a segunda pergunta, pode-se utilizar a mesma
estratégia, mas com um custo operacional mais alto, mesmo
usando uma calculadora.

É claro que uma planilha permitiria resolver
isso com mais brevidade. Todavia, temos uma
excelente oportunidade de mais uma vez
interligar as progressões geométricas com a
situação financeira que estamos analisando.
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Podemos explorar e identificar o padrão da sequência dos
valores futuros gerados por cada um dos depósitos mensais,
iguais e sucessivos. Veja que eles formam uma progressão
geométrica e serão somados no final. Assim, podemos
determinar o valor total acumulado usando a soma de uma
progressão geométrica.
Essa estratégia poderá ser muito útil para a determinação do
valor total acumulado em função de prazos maiores.
Nesse caso, em especial, poderíamos obter o valor acumulado
de 1.212,66 utilizando a soma dos termos de uma progressão
geométrica de 4 termos, sendo o primeiro 300 e razão 1,007.
Assim, teríamos:

Valor acumulado =

Ressaltamos a importância de se
apresentar mais de uma forma de resolver
o problema apresentado, ampliando,
assim, o arsenal de estratégias dos
alunos para resolver problemas.
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Quanto Rodrigo terá acumulado exatamente após 20 anos?

Para os outros prazos, de 01 e de 20 anos, a relação com a
progressão geométrica ajuda, e muito, a encontrar o valor
acumulado.
Observe que o termo inicial e a razão permanecem os
mesmos, sendo diferentes apenas o número de termos a
serem somados, sendo 12 e 240 respectivamente. Os valores
acumulados serão:

Podemos tirar algumas conclusões a partir dessas simulações
e do que foi dito até agora:
1. No curto prazo, os juros acumulados são pequenos
em relação ao total nominal aplicado. Com 4
depósitos de 300, tivemos apenas 12,66 de juros; com
12 depósitos, os juros passaram para 141,89.
2. No longo prazo, os juros excedem e muito o valor total
investido. 240 depósitos de 300 reais geraram juros de
aproximadamente 113.000 reais. O valor acumulado
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é influenciado pelo crescimento exponencial
de cada uma das quantias que vão sendo aplicadas. E
isso, no longo prazo, tem um efeito muito forte no valor
acumulado total.

A paciência é sempre
bem remunerada!

3. Em um planejamento financeiro que envolva a realização de
um sonho que requeira uma quantia maior, acima de suas
possibilidades financeiras de curto prazo, quanto antes
começar a poupar e investir, melhor do ponto de
vista do dinheiro necessário.

Mas, por outro lado, quanto
maior o prazo, mais difícil
costuma ser manter a disciplina.
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Observe que essa última situação está diretamente ligada à situação
financeira do diálogo inicial deste Tema.
Os dados mostram como o valor do dinheiro poderia ajudar ao
Pedro, ou a qualquer outra pessoa, quando se trata de planejar a
realização de algum objetivo no futuro, a partir de alguns sacrifícios
ao longo de um determinado período.
Nesse exemplo, os sacrifícios se resumem a abrir mão de 300 reais
a cada mês, durante os meses inicialmente planejados e estipulados
e tudo o que eles poderiam proporcionar nesse período.
Um dilema intertemporal:
Mais agora é menos depois ou menos agora é mais depois?

Essa é uma escolha
que costuma ser muito
difícil, principalmente
entre os mais jovens.
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Apesar de a Matemática Financeira nos ajudar a entender um pouco
melhor a situação, nos oferecendo uma lente bem potente, não
podemos nos esquecer de que muitos outros aspectos estão em
jogo nesse processo de planejamento e tomada de decisão.
Dentre vários outros aspectos que influenciam fortemente nesse
processo podemos citar:
•

disponibilidade mensal desses recursos;

•

ocorrência de imprevistos nesse período;

•

paciência;

•

disciplina;

•

competição;

•

cultura familiar;

•

cultura da sociedade em que se vive;

•

autocontrole para não gastar antes com alguma coisa
que lhe incite o desejo.

Do ponto de vista de sala de aula, vale dizer que os conceitos
aqui desenvolvidos partem de ideias básicas e, rapidamente,
nos permitem explorar situações reais, interessantes e muitas
vezes complexas, mas que, em muitos casos, demandam
conceitos matemáticos não muito sofisticados.
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Uma Situação Real em que se Aplicam Juros Simples

Professor, gostaríamos de
fazer alguns comentários
adicionais sobre outras
formas de transformação
do dinheiro no tempo.

O crescimento linear do valor
acumulado, conhecido como
juros simples, é uma delas.

Há alguns anos, costumava-se ensinar juros simples no Ensino
Fundamental e juros compostos no Ensino Médio. Sem dúvidas
era uma maldade enorme com os muitos cidadãos que
abandonavam os estudos somente com o ensino fundamental.
Muitos deles acreditavam que sabiam lidar com os juros do
comércio.
Felizmente há uma tendência a se abolir o ensino de juros
simples ou, ao menos, recolhê-lo a única situação real em que
ainda ocorre no comércio: na cobrança de juros por atraso de
uma conta em um período inferior ao período de capitalização
dos juros compostos, em geral, por até 30 dias – os chamados
juros de mora.
Geralmente, as contas de água, luz, telefone, mensalidades,
boletos etc., apresentam esse tipo de cobrança. E isso acontece
porque, nesse caso, o valor dos juros simples é maior do que o
valor dos juros compostos.
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Exemplo

Uma conta no valor de 1.000 reais, paga com 10 dias de atraso,
com 2% de multa e taxa de juros de mora de 3% ao mês, teria os
seguintes valores de cobrança em cada um dos sistemas:
Tipo de
Juros

Multa (2%)

Juros simples

2% x 1.000 = 20,00

Juros
compostos

2% x 1.000 = 20,00

Juros de Mora

Observe que:
•

na primeira, uma pessoa pagaria 1.000 + 20 + 10 = 1.030
reais, obtidos de forma bem simples a partir da
proporcionalidade presente nos juros simples;
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•

na segunda, pagaria 1.000 + 20 + 9,90 = 1029,90,
sendo que os dez dias de atraso em 30 dias – padrão
muito comum para o total de dias de um mês – geram
juros não proporcionais, conforme mostra a expressão
no quadro anterior.

A diferença é de aproximadamente 10 centavos.
Pode parecer pouco, mas imagine
o quanto é arrecadado, em um
ano, com os atrasos diários
no pagamento somente pela
pequena mudança no regime
de capitalização de juros!

Por isso juros simples são
cobrados nesses casos.

Inflação e Poder Aquisitivo
Outra situação envolvendo a transformação do dinheiro no
tempo se refere à relação entre inflação e poder aquisitivo
– ou poder de compra.
Considere uma família cuja renda mensal seja de R$ 5.000,00,
em janeiro de certo ano. Suponha que a inflação para essa
família tenha sido de 10% durante esse ano. Isso significa que,
em média, os produtos que a família consumia aumentaram
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10%; logo, em janeiro do ano seguinte não é possível, com
a mesma quantia, comprar os mesmos produtos que se
comprava um ano antes. Por outro lado, suponha que a renda
da família, neste mesmo período, tenha aumentado em 15%.
Qual o aumento do poder de compra dessa família, ou seja,
se a renda aumentou 15% e a inflação foi de 10%, qual foi o
crescimento percentual de sua capacidade de comprar?

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Um erro muito comum é desconsiderar a inflação, achando
que o aumento de renda de 15% ao ano é o mesmo que um
aumento de 15% ao ano no poder de compra, mas como
vimos, à medida que os preços aumentam, o poder de compra
do dinheiro vai diminuindo.
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Outra atitude é achar que ao final de um ano, o aumento do
poder aquisitivo seria de 15% – 10% = 5% porque seria mais
intuitivo, não é mesmo? Muitas vezes nós mesmos, professores de
matemática, pensamos assim. Mas como vimos nesse exemplo,
um aumento do poder aquisitivo de 15%, descontado da inflação
de 5%, gera um aumento do poder aquisitivo de 4,5%.
A diferença pode parecer pequena, mas se essa tendência
persiste e a renda não cresce a uma taxa acima da inflação, o
poder de compra do salário reduz drasticamente.

Essa é uma excelente temática para
se abordar uma situação financeira
presente na vida de todos os setores
da sociedade, convidando os alunos
a refletirem sobre o impacto da
inflação na vida da população.

A taxa de crescimento de 15% é chamada aparente, pois aparentemente
o valor do dinheiro, em relação ao poder de compra, cresceu 15%. A
quantidade de dinheiro aumentou 15%, mas a quantidade de produto
que se pode comprar não aumentou em 15% e sim em 4,5% – taxa de
crescimento real.
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Vamos ver como isso funciona na prática? Observe a seguinte
situação:
1. Ao dividirmos a renda familiar pelo fator de inflação –
5.750/1,1 –, obtemos R$ 5.227,27.
2. Assim, R$ 5.750,00 conseguem comprar hoje o que
era possível comprar com R$ 5.227,27 um ano atrás.
3. De fato, há um ano, dispondo de R$ 5.227,27, a família
comprava 5.227,27/50 ≅ 104,5 kg do produto.
4. E um ano depois, com R$ 5.750,00 pode comprar
5.750/55 ≅ 104,5 kg do produto.

O valor do dinheiro, em relação
ao seu poder de compra
apresentou uma taxa de
crescimento real de 4,5%.
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Inflação e Investimentos
Temos clareza que o poder aquisitivo também é influenciado
pelos rendimentos oriundos dos nossos investimentos, mas
consideramos válido destacar esse tema em uma seção
específica. O que vimos na seção anterior, também acontece
quando fazemos um investimento. Se por um lado temos o
capital investido variando de acordo com uma taxa aparente
– aquela proporcionada pelo investimento –, por outro temos
que a taxa real de crescimento da capacidade de comprar
desse capital é outra.

Vamos recordar o
exemplo anterior?

Se um investimento rendeu 15% a.a., mas a inflação foi de 10% a.a.,
então a capacidade de compra aumentou, aproximadamente, de 4,5% ao
ano. Dizer isso é o mesmo que dizer que a taxa aparente foi 15% a.a. e a
taxa real de 4,5% a.a., devido à inflação de 5% em um ano.
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Uma maneira de relacionar a taxa aparente, a taxa real e a taxa
de inflação, todas referidas a uma mesma unidade de tempo,
é por meio da seguinte igualdade:

Se ia é a taxa aparente, ir a taxa real e iƒ a taxa de inflação, todas referidas
a um mesmo período de tempo, então:

De fato, se um capital C, compra hoje n kg de um produto com preço p,
isto é, n = C/p; passado o período a que se referem as taxas, C crescerá
de uma taxa ia, p aumentará de uma taxa iƒ, e a nova quantidade, em kg,
será dada por:

Logo:

Em que ir representa a taxa de crescimento da quantidade do produto, ou
seja, do poder de compra.

Podemos perceber, nessa situação, o valor do dinheiro
envolvendo inflação se transformando duas vezes:
1. Temos o valor em relação à quantidade de dinheiro no
bolso.
2. Temos um novo valor, que se refere ao poder aquisitivo.
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É espantoso como um investimento com rendimento aparente
de 15%, tenha, na realidade, um rendimento de 4,5%, quando
descontada a inflação.
Ao finalizar esse tema, gostaríamos de reforçar que há muito
ainda por dizer e abordar. Mas, entendemos que as ideias aqui
apresentadas podem ser reconstruídas por você, professor, em
suas abordagens iniciais sobre situações financeiras em sua sala
de aula. Não temos a pretensão de esgotar o tema e nem de
dizer que estamos tratando de educação financeira. Um dos
nossos objetivos foi abordar parcialmente alguns aspectos que
a matemática da educação básica pode contribuir para uma
educação financeira escolar com foco na formação de indivíduos
críticos. Educação Financeira é, com certeza, um tema mais
amplo, contudo, possui muitas interfaces com a matemática.
Professor, o convidamos a fazer algumas reflexões sobre o que
foi dito até agora. Apesar de nosso foco ter sido a Matemática
Financeira, procuramos trazer múltiplos olhares para as situações
financeiras que analisamos.
Note que falamos de:
•

porcentagem;

•

juros;

•

taxas;

•

•

fatores;

transformação do valor do
dinheiro no tempo;

•

inflação;

•

valor presente e valor futuro.

•

aumentos sucessivos;
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E o que usamos de conceitos matemáticos?
•

Somas, subtrações, multiplicações, divisões de números
decimais;

•

potências com expoentes inteiros e fracionários;

•

progressões geométricas;

•

gráficos de funções.

É muito comum encontrar abordagens para o ensino da
Matemática Financeira que dão ênfase nos conceitos de
porcentagem, juros simples e juros compostos. A abordagem
que propusemos nesse material segue um caminho distinto ao
buscar a compreensão de conceitos simples: taxas, fatores
de atualização e valor do dinheiro no tempo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Importante o olhar para o aluno como cidadão que vai lidar com diversas
situações financeiras, propiciando reflexões iniciais, porém não superficiais
e nem inférteis, sobre situações financeiras que ele ainda irá enfrentar, ou
mesmo que tenham começando a lidar. Devemos levar em consideração o
que já aprenderam até então, mas principalmente as limitações decorrentes da
inexperiência da vida, daqueles que provavelmente ainda não compreendem
muito bem a relação entre trabalho e dinheiro, dado que, em geral, não
trabalham e ainda não experimentaram o compromisso e as consequências
de sustentar a si mesmo ou a sua família.

Na próxima seção disponibilizaremos duas
atividades que podem servir de inspiração
para o trabalho com matemática financeira
em sua sala de aula, além de discutir alguns
erros que os alunos apresentam depois dos
primeiros contatos com essa temática.

Agradecemos a sua visita em nossa
Sala de Professores, e esperamos
pelo seu retorno para tomarmos
um café e refletirmos mais sobre
a matemática. Até breve!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, nesta seção apresentamos duas atividades que podem
servir como base para abordar o tema da matemática financeira
correlacionando-o com um problema presente na realidade de
muitos brasileiros: juros e empréstimos bancários.
As atividades devem servir para a reflexão sobre as práticas
financeiras realizadas pelo mercado no que diz respeito:
•

à diferença entre as taxas obtidas em um financiamento
e às mesmas taxas obtidas quando se poupa dinheiro;

•

ao desconto que deveria ser dado na antecipação de
parcelas com juros embutidos.
Atividade 1: Velozes e Furiosos

Material necessário: Uma calculadora científica (preferencialmente) ou uma planilha eletrônica.
Objetivo: Abordar situações financeiras envolvendo diferentes
taxas de juros praticadas no Brasil.
Descrição: Para permitir que os alunos tomem contato com
as informações sobre taxas de juros em diferentes modalidades,
temos duas sugestões:
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1. Pedir aos alunos para pesquisarem as taxas e levarem
para a aula os resultados da pesquisa;
2. O professor levar para a sala de aula taxas de juros atuais,
previamente pesquisadas.
Uma boa fonte de consulta é o site do Banco Central do
Brasil, que fornece uma série de informações sobre taxas, de
diferentes bancos e por diferentes modalidades.
Essas informações estão disponíveis em:
<http://www.bcb.gov.br/ptbr/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/
default.aspx>
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Em seguida, promova uma conversa com os alunos, comentando
sobre as informações que eles trouxeram, explicando a importância
da realização de:
•

pesquisa prévia sobre taxas antes de financiar a compra
de bens ou serviços;

•

empréstimos somente quando for realmente necessário
e planejado pela família.

A seguir apresentamos alguns comentários que podem enriquecer
essa atividade.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Tomamos como exemplo taxas de juros que podem variar tanto entre os
bancos quanto entre os tipos de investimentos e empréstimos.
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Vamos usar alguns conceitos de
Matemática Financeira para nos ajudar
a entender os efeitos destas diferentes
velocidades de crescimento na vida
da maioria dos cidadãos brasileiros.
Em cada um dos itens a seguir, queremos
que os nossos alunos percebam a grande
diferença entre o retorno que o banco
proporciona aos clientes que investem em
relação à cobrança que o mesmo realiza.

Exemplo 1:
João investiu R$ 10.000,00 na poupança,
em 02 de dezembro de 2013.
Qual o saldo acumulado em 02 de dezembro
de 2014?

Esperamos que os alunos, com auxílio de uma calculadora ou
de uma planilha, concluam que o valor de R$ 10.000,00,
considerando o fator de atualização de 1,00612, se ajusta em
12 meses da seguinte forma:

O que perfaz um saldo acumulado de R$ 10.744,24.
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Exemplo 2:
Maria contraiu uma dívida de R$ 10.000,00, a uma taxa de
juros de 10% ao mês.
Qual o valor do saldo devedor após 4 meses sem pagar
absolutamente nada da dívida nesse período?

Analogamente, a dívida de R$ 10.000,00 se ajusta, pelo
fator de atualização 1,1, em 4 meses, da seguinte forma:

O que perfaz um saldo devedor de R$ 14.641,00.
Exemplo 3:
Em quanto tempo os R$ 10.000,00 de João atingirão o valor
que Maria devia ao Banco depois de 4 meses da contração da
dívida?

Esse problema já necessita de um pensamento mais complexo!
Temos que determinar qual tempo t produz.
1,006t = 1,14 = 1,4641
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Os alunos podem chegar a essa resposta empiricamente
testando cada avanço da taxa, mês a mês, anotando os
resultados obtidos na calculadora ou utilizando células diferentes
na planilha eletrônica.
Note que a equação exponencial anterior poderia ser resolvida
recorrendo-se ao conceito de logaritmo, mas os alunos costumam
ter dificuldades em utilizá-lo.

Se o seu objetivo for
reforçar a importância do
estudo dos logaritmos, esse
exemplo será muito útil.
No entanto, se o foco for a
resolução do problema, em si,
recorrer ao uso dos recursos
tecnológicos será a melhor opção!

A resposta seria aproximadamente 64 meses, ou seja, João
precisaria manter seu dinheiro aplicado por 64 meses,
aproximadamente, para chegar ao montante da dívida de Maria
em apenas 4 meses!
1,00664 = 1,46646184 ≅ 1,4641
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Exemplo 4:
Se o dinheiro de João ficasse aplicado na poupança, sem nenhuma
retirada, durante 30 anos, qual seria o valor acumulado ao final
desse período?
Refaça as contas para uma taxa de 1% ao mês de rentabilidade da
poupança e compare os valores acumulados. Faça o mesmo para
a taxa de 2% ao mês.

Nesse problema, o uso de uma calculadora científica ou de uma
planilha eletrônica é essencial porque torna a atividade factível.
Contudo, a atividade ainda pode ser feita, de uma forma um
pouco mais trabalhosa, apenas com uma calculadora simples.

O uso de recursos
tecnológicos é imprescindível
para essa atividade.

Em 30 anos, isto é, em 360 meses, João teria um valor final de:
10.000 ∙ 1,006360 ≅ 86.153,53

Com o mesmo período e uma taxa de 1% ao mês, João teria
um valor final de R$ 359.496,41.
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10.000 ∙ 1,01360 ≅ 359.496,41

Importante ressaltar com a turma que a taxa de juros não chegou a
dobrar e o valor final no mesmo prazo multiplicou por mais de
quatro vezes! Uma diferença considerável e, possivelmente, contraintuitiva.

Nessa atividade solicitamos também que os cálculos fossem
feitos caso o João tenha conseguido investir a uma taxa de 2%
ao mês. Isso foi feito para facilitar a comparação do impacto
da mudança da taxa de juros no montante acumulado.
Se dobrarmos a taxa, o que ocorrerá com o montante após 30
anos de investimento?

Essa pergunta tem o objetivo de explorar a dificuldade que
temos em perceber o crescimento exponencial. É natural o aluno
acreditar que o montante final será multiplicado por dois. Alguns
até chutam que o resultado seria obtido por uma multiplicação
por quatro ou cinco, contudo o resultado é bem diferente...
Com o mesmo período e uma taxa de 2% ao mês, João teria
um valor final de:
10.000 ∙ 1,02360 ≅ 12.475.611,28
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João obteria mais de 12 milhões de reais investindo
apenas 10 mil reais ao longo de um período de 30 anos
com uma taxa de rendimento de 2% ao mês.
Até para nós, professores de matemática, que lidamos com
contas assim, esse impacto do crescimento exponencial no
montante acumulado é chocante. Todavia, para nossos alunos,
esses valores parecem irreais e chamam a atenção deles, pelo
menos momentaneamente, para a importância da matemática
como ferramenta de investigação das taxas praticadas pelo
mercado, que é o nosso principal objetivo aqui.
Atividade 2: Antecipar ou não, eis a questão...

Material necessário: Uma calculadora científica (preferencialmente) ou uma planilha eletrônica.
Objetivos: Discutir o papel da equivalência de capitais na
determinação do valor justo de quitação de um financiamento
diante de antecipação de parcelas que possuem juros
embutidos. Mostrar o valor do dinheiro no tempo, a equivalência
de capitais e também ressaltar aspectos do Código de Defesa
do Consumidor.
Descrição: Apresente a seguinte situação-problema aos
alunos:
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Exemplo 1:

Você acha financeiramente justo ela pagar 1.000 reais por cada
uma das prestações que vai antecipar? Justifique sua resposta.

A pergunta acima não possui uma resposta única, contudo
é comum, ao pedirmos que o aluno justifique sua resposta,
ouvirmos uma resposta imprecisa, apenas baseada na palavra
justo da pergunta.

Mais importante que obter uma resposta correta é ouvir o aluno e ponderar
argumentos.
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Por um lado, você pode perguntar se a empresa que emprestou
o dinheiro para Maria não merece ter o seu lucro e, portanto, se
Maria não deveria pagar juros mesmo antecipando as parcelas.
Por outro lado, informe que o dinheiro pago por Maria será
usado em outro empréstimo, desse modo a empresa poderia
continuar faturando com o valor pago por Maria e, portanto,
deveria ter um desconto no adiantamento.
O importante é levar o aluno a se colocar tanto no papel de
quem contraiu o empréstimo como no de quem emprestou o
dinheiro.
Essa discussão amplia o entendimento dos
alunos sobre essa situação e ainda o ajuda a
desenvolver a habilidade de argumentação.

Exemplo 2
Se Maria quisesse antecipar, para novembro, o pagamento da
prestação a vencer em dezembro, quanto deveria pagar?

Estamos tratando aqui da antecipação de valores futuros a
data presente.
Os juros de 4% ao mês podem induzir no aluno a ideia de
que Maria merece 4% de desconto, o que não é o correto.
Alguns alunos chegam a responder que Maria deve pagar 4%
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a menos no mês de dezembro. Ou seja, em R$ 1.000,00
seriam R$ 40,00 de desconto, fazendo com que o valor da
prestação de dezembro para Maria sem novembro seja de
R$ 960,00. Contudo, esse não é o cálculo correto, pois 4%
de R$ 960,00 não transformará esse dinheiro de novo nos
R$ 1.000,00 da prestação.
O cálculo correto deve dividir o valor futuro pelo fator de
atualização, antecipando-o em um mês:

Desta forma, o valor justo a ser pago por Maria na antecipação
da prestação de dezembro para novembro é R$ 961,54.
Exemplo 3
E quanto ela deveria pagar, caso antecipasse para novembro,
apenas a parcela a vencer em janeiro do ano seguinte?

Esse item, apesar de ser muito parecido com o anterior, causa
um pouco mais de dúvidas no aluno, porque o erro gerado
se propaga.
É comum ouvirmos alguns alunos responderem que Maria
deve pagar 8% a menos pela prestação do mês de janeiro em
novembro – 4% por antecipá-la para dezembro e mais 4%
para antecipá-la para novembro.

Módulo 4

72

Esse é um pensamento aditivo muito comum, porém duas
taxas de 4% aplicadas sucessivamente em R$ 920,00 não
transformarão esse valor em R$ 1.000,00, que é o valor da
prestação em janeiro.
O cálculo correto deve dividir o valor futuro pela taxa duas
vezes antecipando-o em dois meses:

Ou seja, Maria deveria pagar em novembro, pela prestação de
janeiro, o valor de R$ 924,56.
Vale a pena destacar ainda que, apesar de o erro do aluno
existir, para períodos curtos e antecipações pequenas, o valor
por ele encontrado gera uma aproximação com uma pequena
margem de erro.
Em muitos casos, essa margem de
erro é aceitável quando não se têm
recursos tecnológicos à disposição.

Exemplo 4

Qual o valor para quitação dessa dívida em novembro?
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Para responder a essa última, o aluno precisa somar as
respostas dos exemplos (2) e (3) com o valor de R$ 1.000,00
da prestação correspondente a novembro, obtendo
R$ 2.886,10.
R$ 1.000,00 + R$ 961,54 + R$ 924,56 = R$ 2.886,10

Investigação de Erros
Apresentamos nessa seção alguns equívocos muito comuns
cometidos pelos alunos no ensino-aprendizagem de
Matemática Financeira na escola.
Antes de analisar tais equívocos é muito importante pontuar
que os erros, incluindo aqueles que envolvem tarefas em
ambientes de aprendizagem escolar, podem revelar estratégias
baseadas em pressupostos culturais ou em erros operacionais.

Quando um aluno apresenta uma solução errada, é muito importante
tentar identificar o que ele considerou para gerar aquela resposta. Erros
revelam vários aspectos da forma de pensar e são extremamente ricos.

E, nesse tema, algumas soluções que aparentemente
estão equivocadas podem revelar conceitos corretos.
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Fizemos uma lista de erros muito comuns. Para cada um deles
apresentamos um breve comentário que pode ajudá-lo em
sua prática de sala de aula.

Erro I
Se uma grandeza sofre dois aumentos sucessivos de 10% então sofreu um
aumento total de 20%.

O aluno provalvemente está operando aditivamente. É natural
pensar assim. Uma estratégia para convidar o aluno a pensar
em outra direção é pedir para arbitrar um valor inicial para a
quantia – cem reais, por exemplo – e solicitar que encontre o
valor após cada um dos aumentos.
Sucessivo aqui não significa apenas um após o outro, mas
também que o valor muda a cada etapa e que a taxa incide sobre
o valor atualizado, ou seja, da etapa anterior e não sobre o inicial.

Erro II
Salários aumentam 10%, inflação aumenta 6%, então poder de compra
aumentou 4%.

O aluno tem provalvemente o raciocínio aditivo, operando
com a subtração nesse caso. Esse equívoco, extremamente
comum, é muito mais sutil e difícil de se abordar.
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Um caminho para convidar o aluno a pensar em outra
direção seria trabalhar com valores e usar a estratégia que
apresentamos no texto após o diálogo.
Baseado no que dissemos, um exemplo que costuma funcionar
bem é usar um salário de 1.000 reais que compra 100 kg
de alguma coisa que custa 10 reais.
Agora...
•

aumente o salário da taxa de crescimento do salário –
chamada de taxa nominal;

•

aumente o preço usando a taxa de inflação considerada;

• peça aos alunos para que refaçam o mesmo
procedimento e comparem o antes e o depois,
calculando a taxa de crescimento do poder de
compra.

A estratégia de comparação entre antes e
depois costuma ajudar muito nesse caso.

Erro III
Taxa de 5% ao mês é equivalente a taxa de 60% ao ano.

Esse equívoco indica um raciocínio equivalente aos anteriores.
Também, nesse caso, trabalhar com valores costuma ser bem
produtivo.
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Importante que antes de trabalhar o conceito de equivalência de taxas, os
alunos tenham visto como os valores se transformam no tempo.

A equivalência deve ser a síntese de um raciocínio e não um
subterfúgio para não raciocinar usando apenas uma fórmula
que transforma taxas. 1,0512 é consequência direta do uso do
fator de atualização no contexto de aumentos sucessivos.
E, dado um fator, a taxa é obtida simplesmente fazendo:
t = (1,05)12 – 1 ≅ 0,7958

Portanto, uma taxa de juros mensal de 5% é equivalente a
uma taxa anual de aproximadamente 79,58%.
Erro IV
Calcular o VP a partir do VF, aplicando a taxa e fazendo uma subtração.

Suponha que planejei ter 10.000 reais daqui a um ano, e
que minha taxa de investimento seja de 12% ao ano. Quanto
preciso investir hoje para ter 10.000 daqui a um ano?

Um erro comum é calcular 12% de 10.000 e subtrair de
10.000 este valor, obtendo 8.800. O problema é que se
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eu investir 8.800, a 12% ao ano não terei 10.000 e sim
menos (9.856).
Outro erro seria pensar que 10.000 hoje, a 12% ao ano,
são equivalentes a 11.200 daqui a um ano. Daí tenta-se
calcular 12% de 11.200. Erra-se ao mudar a base, o valor
correspondente a 100%. Logo, subtrair não desfaz a operação
inicial e o raciocínio aditivo se mostra como um obstáculo
epistemológico; ou seja, se a operação for aditiva e a lógica
dessa operação for aplicar a taxa sobre o valor futuro, então
não poderemos voltar ao que tínhamos antes.
A estratégia é focalizar as operações inversas. E nesse caso,
temos multiplicação para avançar e, portanto, será necessária
a divisão para voltar.
Trabalhe alguns exemplos, deixando os alunos fazerem e
responderem explicando o que está acontecendo.
Quando o aluno explica, mobiliza recursos mentais
associados à construção de argumentos e isso, articulado
com a habilidade operacional e interpretativa, costuma
trazer excelentes contribuições para o aprendizado.

Erro V
Somar capitais em épocas diferentes.
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Um exemplo de como esse erro ocorre?
Tenho duas prestações de 1.000 reais, uma vence hoje a
outra daqui a um mês, logo devo 2.000 reais.
Veja que 2.000 é o que vai sair do bolso, se sua taxa de
investimento for zero, ou se você não investir caso ela seja
diferente de zero. Ou seja 2.000 pode ser uma resposta certa,
dependendo do valor do dinheiro para alguém. Então muito
cuidado aqui.
Por outro lado, vimos que 1.000 + 1.000 pode ser menos
que 2.000, hoje, por exemplo. Suponha que eu tenha 1.000
reais para pagar uma parcela da dívida hoje e que possa investir
mais uma quantia, na poupança, com taxa de juros de 0,6%
ao mês, para pagar a última parcela.
Quanto eu precisaria depositar para que, após um mês, eu
tenha o valor suficiente para quitar a dívida?

Nesse caso, note que a minha dívida hoje seria de
1.000 + 988,11 = 1.988,11 e não os 2.000 como se
pensou inicialmente.

Tudo depende de sua capacidade
de fazer o dinheiro render!
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Erro VI
Se posso pagar 100 hoje ou em duas parcelas de 51 (0+2), opto por pagar
100 reais hoje por considerar que 100 é menor do que 51 + 51 = 102.

A notação (0+2) é uma forma simplificada de dizer que o pagamento
será feito sem entrada, com uma prestação após um mês e a segunda
no mês seguinte.

Para avaliar essa situação é necessário saber o quanto consigo
fazer o dinheiro render.

O erro mais comum é ignorar esse fato!

De posse de uma taxa de investimento, em geral, os alunos
adotam a seguinte estratégia: tentar pagar as prestações a
partir do investimento correspondente à primeira opção,
ou seja, investir 100 hoje, e avaliar o que acontece se esse
investimento for utilizado para pagar as parcelas a vencer
após um e dois meses, respectivamente, como descrito na
segunda opção.
Busca-se avaliar se irá sobrar ou faltar dinheiro.
Se sobrar, a segunda opção seria melhor.
Se faltar, a primeira opção seria melhor.
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Fundamental aqui é não esquecer
da taxa e explicar o que ela significa
para quem toma a decisão.

Na próxima seção, damos dois exemplos de recursos
tecnológicos que podem auxiliar os alunos a compreender um
pouco mais sobre os conceitos de Matemática Financeira.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção você será apresentado a recursos
tecnológicos que poderão simular importantes situações que
envolvem a Matemática Financeira e as funções.
Uma particularidade desses recursos é que eles extrapolam
as planilhas eletrônicas no que se refere à representação das
representações das situações financeiras.
Como foram criados como software GeoGebra, são
plenamente adaptáveis.

Recurso 1 – Quarteto Fantástico: Valor Futuro

Neste applet, você e seus alunos poderão explorar a
determinação do Valor Futuro de uma determinada quantia
Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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(Valor Presente) também em função da taxa e do tempo
indicado por Períodos.
Vocês poderão
colocar em ação
algumas variáveis
que fazem parte
do nosso Quarteto
Fantástico! Veja
como é simples.

Observe o passo a passo a seguir.
1. Na tela inicial devemos informar a Taxa de crescimento
ou decrescimento, o Valor Presente e a quantidade de
Períodos.
Mas, para isso é necessário conhecer a forma que o
applet tem para registrar esses dados.

2. Assim como outros já apresentados, esse applet utiliza
uma notação particular para o registro dos números
decimais.

Módulo 4

82

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Se utilizarmos a vírgula, uma mensagem de erro será
exibida.
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3. A taxa deve ser informada como número decimal, e não
como percentual.
Essa é uma escolha que visa estimular os alunos ao uso
da taxa nesse formato.
Na figura a seguir...
•

o número decimal 0.02 é utilizado para indicar a
taxa de 2% por período;

•

os fatores por período (1,02) e o fator
acumulado (1,64) ≅ (1,02)6 são indicados
com aproximação de duas casas decimais ao
lado do Valor Futuro.

Devemos considerar, ainda, que os números somente
serão registrados se, em cada caixa de texto, utilizarmos
o botão Enter após a digitação.
4. Após informar os dados iniciais, torna-se disponível o
botão Valor Futuro, que inicia a sequência de cálculos
sucessivos dos montantes, período a período, conforme
a quantidade indicada no campo Períodos.
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Com o uso deste applet ficam visíveis alguns termos da
progressão geométrica de razão (1 + i), sendo i a taxa.
Com ele indicamos o processo e podemos explorar a
determinação de valores futuros passo a passo, como se
estivesse em uma planilha, ou calculadora.
Mas aqui, a exibição dos valores que precedem o valor final
põe em evidência a dependência às variáveis taxa, tempo e
valor presente – e ressalta a recursividade!

Podemos explorar o aspecto
relacional da noção de dependência,
fundamental na caracterização do
conceito de função, permeando
diferentes peculiaridades
do conceito de função.

Veja o exemplo a seguir.
A figura apresenta a obtenção do valor futuro de uma dívida
no valor R$ 1.000,00, adquirida hoje, com taxa de juros de
2% ao mês.
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Com os dados mostrados podemos:
•

considerar fixados o valor presente e a taxa como
termo inicial e razão dessa progressão geométrica,
respectivamente;

•

evidenciar a função exponencial subjacente.

Além isso, os valores que precedem o valor da dívida no futuro
podem ser explorados considerando comparações com o
crescimento linear, que é uma concepção de crescimento ou
decrescimento muito comum aos nossos alunos.
Uma análise dos valores permite constatar que as diferenças
entre valores consecutivos não são constantes.
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Essa comparação pode ser muito rica se
considerarmos o contexto da Matemática Financeira.

Note que além da exploração já mencionada, podemos iniciar explorações
concernentes à relação entre a velocidade de crescimento e o valor
absoluto do fator de atualização (1 + i), que na notação exponencial
é a base da potência que aparece na expressão da função exponencial:

VF(t) = VP · (1 + i)t
Essa é uma importante caracterização dessa função, pois indica além da
velocidade, o tipo de crescimento, ou seja, indica se a função é crescente
ou decrescente.

Esse applet também permite o trabalho com a função
exponencial em contextos diferentes da Matemática Financeira.
Basta apenas desmarcar a caixa Dinheiro e, como indica a
imagem a seguir, informar outra Unidade para os valores
presente e futuro.
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Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Quarteto Fantástico: Valor Futuro.

Recurso 2 – Quarteto Fantástico: Valor Presente

Este applet complementa o anterior, realizando o cálculo
inverso: ele calcula o valor presente para um determinado
valor futuro, quando este é obtido por sucessivos acréscimos
ou descontos.
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Suponhamos que você espere vender daqui a 5 anos, por
R$ 20.000,00, um carro que hoje, pela experiência de
mercado, desvaloriza, em média, 12% ao ano.
Qual deve ser o valor de mercado desse carro hoje?

Para responder a essa situação basta colocar os dados no
applet, respeitando o formato do registro ressaltado nas
orientações de uso do applet anterior.
Veja na tela a seguir a simulação dessa situação, em que o
applet calcula e informa o Valor Presente de R$ 37.898,03.

Assim como no primeiro recurso, este applet também pode
ser utilizado em contextos de função exponencial, mas não se
trata de Matemática Financeira.
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Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Quarteto Fantástico: Valor Presente.

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Morgado, A.C.O et al. Progressões e matemática
financeira. SBM. Quarta edição. 2005.
Piketty, T. O capital no século XXI. 1 ed.
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
Gianneti, E. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza
dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
PATEL, R. O valor de nada: por que tudo custa mais caro do
que pensamos. Trad. Vania Cury. Rio de Janeiro. Zahar, 2010.
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Matemática Financeira –
Homenagem ao Prof. Morgado

No vídeo “Matemática Financeira – Homenagem ao Prof.
Morgado”, gravado em 24/01/07, diversos professores prestam
sua homenagem póstuma ao Prof. Morgado, exibindo um de
seus vídeos que fala sobre a Matemática Financeira ilustrando
sua genialidade. O vídeo foi desenvolvido para o Programa de
Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino
Médio – pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
- IMPA, em janeiro de 2007.
Disponível em:
< http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2007 >

Vídeo 2: EducAÇÃO Financeira 2010 – Episódio 1

No vídeo “EducAÇÃO Financeira 2010 – Episódio 1 – Parte
1”, exibido em 06/03/10, a apresentadora Denise Chahestian
expõe, na estreia da segunda temporada dessa divertida série
de TV – especialmente desenvolvida para a TV Cultura–,
situações financeiras e dicas de hábitos que auxiliam na melhora
do orçamento doméstico sob o ponto de vista financeiro.
Disponível em:
< http://www.youtube.com/watch?v=51mbDDhq9gQ >
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Vídeo 3: Educação Fiscal e Cidadania – Tributos: Que História é Essa?

No vídeo “Tributos: Que História é Essa?” da série “Educação
Fiscal e Cidadania”, enviado em 17/11/11, especialmente
desenvolvido para a TV Escola, a temática abordada é a
questão fiscal e tributária. Uma série de definições sobre
cadeia produtiva, organização social, regimes de governo,
impostos etc., são passadas ao público, informando sobre o
uso do dinheiro público e suas principais atribuições.
Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?v=VUcDz_twyeo >

Recomendamos algumas aulas disponíveis no Portal do
Professor do MEC.
Valor do Dinheiro no Tempo
Vídeo 1: Matemática Financeira: O valor do dinheiro no tempo

Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=25767 >
Vídeo 2: Matemática Financeira no CAp
UFRJ: Cálculo de Prestações

Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=10063 >
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Vídeo 3: Matemática Financeira: Séries
não uniformes de pagamentos

Disponível em:
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=28135>
Taxa Real e Taxa Aparente
Vídeo 1: Matemática Financeira - Taxa real e taxa aparente

Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=25784 >
Situações Financeiras
Vídeo 1: Matemática Financeira: analisando situações

Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=19576 >
Vídeo 2: Matemática Financeira no CAp UFRJ: Opções de
Pagamento

Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=12978 >
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Sugerimos, ainda, algumas ferramentas digitais acessíveis através do portal
da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).
Disponível em:
< http://www.vidaedinheiro.gov.br/ferramentas-uteis.html >
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E o tempo levou...

Introdução
Estamos sempre envolvidos com o tempo. Com o tempo, na
escola, passamos a perceber a aprendizagem, os métodos,
os conteúdos, os alunos, as pessoas da equipe de trabalho e
os modos de convivência de formas diferentes. O tempo que
nos transforma também está presente em diversos conteúdos
da matemática escolar. Diversas variáveis são analisadas em
função do tempo, em que padrões são investigados, variações
classificadas e formas modificadas. Olhar para o que acontece
ao longo de um período, muitas vezes nos ajuda a compreender
o passado, para tentar prever, inferir, extrapolar na tentativa de
se antecipar ao que pode ocorrer no futuro.
Convidamos todos vocês, professores, para um momento de
novas leituras sobre um tema, naturalmente interdisciplinar, em
que o tempo é um fator fundamental para a sua compreensão
e aplicação em situações reais. Como sempre, o nosso
encontro começa na sala de professores. Sejam bem-vindos
mais uma vez!
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Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Aprofundamento
Francisco e Pedro tratam de situações aplicáveis ao estudo da
Matemática Financeira. Vimos, no tema 7, importantes relações
entre taxas, fatores de atualização e as transformações do
valor do dinheiro no tempo. Dessa vez queremos analisar
detalhadamente como esses conceitos são aplicados em
situações como financiamentos de bens, precificação de
aluguéis, aposentadoria. São situações muito presentes
na vida das pessoas e que podem ser discutidas segundo
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perspectivas sócio-culturais, mas que, à luz da matemática
financeira, trazem novos elementos conceituais a serem
explorados.
Reforçaremos algumas das ideias abordadas anteriormente,
para logo em seguida, aprofundar alguns conceitos desse
tema a partir de situações financeiras que não costumam ser
abordadas no Ensino Médio, mas que estão cada vez mais
presentes na vida do brasileiro.
Vamos mostrar como a necessidade de resolução de equações
polinomiais com graus superiores a 2 surge com frequência
na resolução de problemas de matemática financeira e, por
isso, retomaremos uma estratégia recursiva de resolução por
aproximação a partir do uso de recursos digitais. Seguindo o
nosso entendimento de que o estudo de Matemática Financeira
deve ser apoiado em ferramentas digitais, abrimos essa seção
com alguns comandos úteis para determinação de taxas,
montantes e períodos com apoio de uma planilha eletrônica.
Matemática Financeira e Planilha Eletrônica
Em geral, as planilhas eletrônicas apresentam comandos e
funções similares. Sabemos que, para muitas instituições
públicas, recomenda-se o uso de softwares gratuitos. Se esse
for o seu caso, pesquise por comandos equivalentes aos que
mostraremos nessa seção para a planilha eletrônica Excel.
Apresentaremos alguns exemplos de problemas e a forma como
são resolvidos rapidamente com apoio da planilha eletrônica.
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Problema 1:

Calcular o valor nominal fixo da prestação mensal em um
empréstimo de R$ 15.000,00, a uma taxa de 1% ao mês,
ao longo de 36 meses, com a primeira parcela a ser paga
após um mês.
Em linguagem mais técnica, o problema consiste em encontrar
o valor das prestações de uma série uniforme, com a primeira
prestação começando um período após a compra.
Para resolver esse problema podemos recorrer à função PGTO
do Excel, cuja estrutura é:
= PGTO(taxa;prazo;valor presente)

A figura a seguir ilustra a aplicação da função PGTO para a
resolução desse problema. Nota-se que:

o valor da taxa foi colocado na célula B1, o prazo na célula
B2, o valor financiado na célula B3 e o cálculo do valor da
prestação está indicado pelo uso de forma parametrizada da
função PGTO na célula B4.
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A vantagem de se calcular o valor da prestação de forma
parametrizada é que qualquer alteração nos parâmetros
irá gerar a atualização do valor da prestação. Nesse caso, o
resultado obtido, após teclar “enter”, para o valor da prestação
foi de R$ 498,21.
Muito prático, não? E aí vem uma pergunta que quase sempre
emerge das aulas quando abordamos tais ferramentas: se o Excel
faz isso de forma tão simples e prática, por que precisamos de
tudo o que dissemos até agora? É uma pergunta que alcança a
mente e a fala de alunos, professores, pesquisadores etc.

Há muitas respostas. Nossa concepção é de que a investigação
deve sempre ser bem-vinda, quando amplia a visão, contribui
para análise, exercita a capacidade de modelar e pensar
novos problemas.
Entendemos que várias ideias matemáticas podem ser
construídas a partir de interações com a tecnologia. A
explicação de por que funciona, dependendo da situação, é
tão importante quanto saber encontrar a solução do problema.
São estratégias que não devem competir, mas sim coexistir,
conduzindo ao bom senso de que haverá momentos em que
a solução rápida será o melhor, e haverá momentos em que a
análise e a investigação serão necessários. A experiência com
diferentes recursos tecnológicos e estratégias matemáticas
pode fazer toda a diferença, principalmente para se resolver
novos problemas, ainda que estes dependam de outros
problemas para os quais saibamos dar soluções práticas.
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Problema 2:

Calcular o valor de um financiamento feito a uma taxa de 1% ao
mês, ao longo de 36 meses, em prestações de R$ 498,21.
Esse problema se caracteriza por buscar o valor presente de
uma série uniforme, com a primeira prestação começando
um período após a compra.
Usamos de forma proposital os mesmos valores do primeiro
problema. Para resolver esse segundo problema, podemos
usar a função VP do Excel, cuja estrutura é:
=VP(taxa;prazo;prestação)

A figura a seguir ilustra a aplicação da função VP neste contexto.

Caso você utilize esse comando com esses valores, obterá
um valor próximo de R$ 15.000,00, que seria a resposta
esperada. No nosso caso, obtivemos o valor de R$ 14.999,86.
Esse pequeno erro ocorreu porque aproximamos o valor da
prestação para duas casas decimais.
Reforçamos que esse é o método para encontrar o valor
presente (ou valor atual) de uma série de pagamentos
(prestações), um período antes da primeira parcela da série.
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Apesar de parecer um caso muito particular, destacamos
sua aplicabilidade em casos mais variados, uma vez que os
outros casos derivam desse, bastando atualizar o valor a ser
financiado para que se ajuste a essa situação padrão.

Problema 3:

Calcular a taxa mensal de juros aplicada a um financiamento
de R$ 15.000,00, ao longo de 36 meses, com prestações
de R$ 498,21.
Esse problema corresponde a calcular a taxa de juros de
um financiamento com prestações fixas, com a primeira
prestação começando um período após a compra.
Nesse caso, usamos a função TAXA, cuja estrutura é
= TAXA (prazo;prestação;valor presente)

A imagem a seguir ilustra o uso da função TAXA nesse contexto,
onde encontramos a taxa de 1,00% ao mês
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Observe o sinal negativo antes da célula B2 na fórmula “=TAXA(B1;–B2;B3). Ele
é necessário porque o Excel adota a seguinte convenção: o valor financiado
“entrou” no bolso, é positivo; já a prestação “saiu”, então é negativa.

O cálculo da taxa de juros sem um recurso tecnológico costuma recair
em equações polinomiais de grau superior a 2. Portanto, sua solução sem
esses recursos não é simples.

Agora, com o uso dessa função do Excel, o cálculo é imediato.
Essa é uma ferramenta muito importante, porque permite obter
rapidamente qual a taxa que realmente estão lhe cobrando
em um financiamento com parcelas iguais.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.
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Em Resumo...
Valor da Prestação
= PGTO (taxa;prazo;valor presente)
Valor Presente
= VP (taxa;prazo;prestação)
Taxa de Juros
= TAXA (prazo;prestação;valor presente)

A partir da próxima seção vamos retomar alguns dos problemas
resolvidos com a ajuda da planilha eletrônica. O objetivo é
entender o porquê de algumas fórmulas.
Financiamentos
No estudo dos financiamentos é muito importante que os alunos tenham
clareza, por exemplo, que aumentar 6% duas vezes seguidas produz um
crescimento de 12,36% em relação ao valor inicial, e não de 12% como
muitos deles costumam responder rapidamente. O uso do fator de atualização
(1 + 6%) = (1,06) costuma ajudá-los a compreender essa diferença porque
é fácil verificar (1,06)2 = 1,1236. Esse tipo de transformação acontece com
preços, dívidas ou valores poupados.
No estudo dos financiamentos faremos, com frequência, mudanças de valores
no tempo com uso do fator de atualização (1 + i) por meio de multiplicações
ou divisões. Lembramos que, na equivalência de capitais, ao longo de n
períodos e com uma taxa de juros i ao período para para se obter:
• o valor futuro, basta multiplicar o valor presente por (1 + i) n;
• o valor presente, basta dividir o valor futuro por (1 + i) n.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Financiamento do Carro

Suponhamos que o valor do carro novo desejado por Francisco
é R$ 40.000,00, enquanto o carro usado dele foi avaliado
em R$ 18.000,00. Assim, o valor a ser financiado seria,
inicialmente, R$ 22.000,00. Como Francisco se planejou
para essa compra, conseguiu guardar R$ 7.000,00. Com esse
valor e o veículo usado como entrada, o valor efetivamente a
ser financiado será R$ 15.000,00. A taxa de juros ofertada
foi de 1% ao mês. A partir desses dados é possível determinar
o valor das prestações fixas arbitrando o número de parcelas.
Vamos começar com um prazo pequeno para que possamos
tratar não só da ideia matemática, mas, também, de estratégias
de abordagem do conceito em sala de aula.
É importante destacar que o fato das prestações serem iguais
costuma ser um ponto de confusão para os estudantes; afinal,
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vimos no tema 7 que não podemos comparar valores relativos
a datas diferentes!

As prestações somente são iguais em suas respectivas datas de vencimento.

Comecemos com um financiamento em 2 prestações mensais
e iguais, com a primeira a ser paga 1 mês após a compra.
Nesse caso, qual seria o valor da prestação?
Em sala de aula, esse problema poderia ser inicialmente
abordado pedindo aos alunos para dizerem valores para a
prestação. Se fosse possível, o professor poderia dar um tempo
para que expusessem suas soluções, para que a partir delas,
conduzisse a aula.

Existem diversos caminhos para se resolver esse problema.
Vamos abordar alguns deles. Um primeiro caminho seria
avaliar mês a mês o que acontece com o saldo devedor a partir
de algum valor dado para a prestação. O importante aqui é
entender que a taxa incide sobre o saldo devedor. Essa é
premissa de praticamente todos os financiamentos.
Por exemplo, com uma prestação de R$ 7.600,00, teríamos:
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0
1

15.000,00

0,00

15.000,00

15.150,00

7.600,00

7.550,00

2

7.625,50

7.600,00

25,50
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Chute um:
De onde tiramos 7.600? Chute! Qualquer outro valor poderia
ser chutado. Note que esse não foi um chute aleatório. Se
não tivesse juros, o valor da prestação seria 7.500; como
há incidência de juros, tomou-se um valor superior. Esse
argumento foi utilizado por alunos na resolução desse
problema em sala de aula. Veja que com esse chute, não
zeramos o saldo. E o pior é que Francisco não teria quitado a
dívida. Mas, a partir desse chute, podemos nos aproximar do
valor que buscamos.
Chute dois:
Um próximo passo, por exemplo, seria considerar uma
prestação de 7.612,75, ou seja, dividir os 25,50 que estão
faltando por dois, e somar a cada uma das prestações. Que
resultado esse novo valor produziria? Note que esse novo
valor também seria um “chute”, mas baseado no resultado
anterior. Vale a pena destacar na construção conceitual, que
muitas vezes é importante conduzir o raciocínio dos alunos
por aproximação ao tema. O papel desses "chutes" é servir de
linha de raciocínio para se chegar à chamada "solução ótima",
sem falta ou excesso no saldo devedor ao final do último
pagamento. Nesse caso, o resultado seria:
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0

15.000,00

0,00

15.000,00

1

15.150,00

7.612,75

7.537,25

2

7.612,62

7.612,75

-0,13

Veja que, com dois chutes, já estamos bem próximos da solução.
É claro que essa estratégia, apesar de ser extremamente
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poderosa, tem alguns inconvenientes. O primeiro deles é
demandar muitas operações repetitivas mesmo para um
problema com poucas prestações (apenas duas prestações).
Se tivéssemos 36 prestações, seria extremamente trabalhoso,
do ponto de vista computacional, para um aluno que não
dispusesse do recurso de uma planilha eletrônica, por exemplo,
ficar chutando e fazendo dezenas de novas contas a cada
etapa. Outro incoveniente é que chegamos rápido a um valor
bem próximo porque o chute inicial foi bom.
E quando o chute não for bom?
Como dar bons chutes iniciais?

São perguntas difíceis, que nos impelem e convidam a procurar
novos caminhos para solucionar o problema.
Um “chute” algébrico!
Um novo caminho para resolver esse problema, nesse caso
em que o prazo é pequeno, seria usar a mesma estratégia dos
anteriores, mas com uma adaptação: um “chute” algébrico!
Vamos supor que o valor da prestação seja P. Assim:
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0

15.000,00

0,00

15.000,00

1

1,01 · 15.000,00
=15.150,00

P

15.150,00 – P

2

15.301,50 – 1,01P

P

0

Lembrando que a cada mês, o fator de atualização 1,01 incide
sobre o saldo devedor e, na última linha, esse saldo deverá
zerar. Chegamos, portanto, à equação:
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15.301,50 – 1,01P – P = 0

Resolvendo uma equação do primeiro grau, chegamos ao
valor da prestação desse empréstimo em parcelas iguais.
Olhando para o quadro a seguir, temos a evolução do saldo
devedor mês a mês, com esse valor encontrado.
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0
1

15.000,00

0,00

15.000,00

15.150,00

7.612,69

7.537,31

2

7.612,68

7.612,69

-0,01

Note que o saldo de -0,01 ocorreu devido à aproximação
que usamos para a solução da equação anterior
P ≅ 7612,68656716 porque os valores, nesse caso,
precisariam de mais uma casa decimal para zerar o saldo
monetário. Na prática, esse valor é geralmente desconsiderado
por quem concede o empréstimo. Se reduzirmos 1 centavo da
prestação o saldo devedor aumenta em 1 centavo.
Agora gostaríamos de convidar você, professor, a olhar esse
financiamento com parcelas (prestações) iguais por outro
ponto de vista. A lógica desse tipo de financiamento está em
repartir o valor a ser financiado em parcelas diferentes na
data inicial, de modo que cada uma delas se transforme, no
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futuro, em uma parcela que tenha o mesmo valor das outras.
O quadro a seguir ajuda a entender isso.
0

1

7.537,32

7.612,69

7.462,69

2
7.612,69

Observe que repartimos os 15.000 reais em duas partes
diferentes e cada uma delas transformar-se-á no tempo,
gerando valores futuros iguais. Aqui está a essência desse tipo
de financiamento – a partir de séries uniformes.
Isso pode nos ajudar a resolver esse problema por um terceiro
modo. Qual o valor de cada prestação na data inicial – no
nosso caso, na data zero?
Chamando de P a prestação, temos que na data zero a primeira
vale P/1,01 e a segunda P/1,012.
Duas representações podem ajudar na visualização das
quantias dispostas no tempo:
0

1

P/1,01
P/1,01

2

2

P
P

A soma dos valores presentes na data zero – data da compra
de cada parcela futura – deve ser igual aos 15.000 reais.
Assim, obtemos a seguinte equação:
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E chegamos ao mesmo valor obtido anteriormente. O que
fizemos aqui se baseia na equivalência de capitais. A soma
dos valores presentes das prestações é equivalente a 15.000
reais. Graças à equivalência de capitais que podemos explicar
o nosso direito à redução no valor das prestações quando
quitamos antecipadamente uma ou mais parcelas de um
financiamento. Isso ocorre porque as parcelas imbutem
juros. Portanto, temos o direito de ter o desconto de todos os
juros que não serão pagos em virtude da antecipação.
Esse raciocínio pode nos ajudar a construir um modelo
fechado ou um recursivo que relacione as variáveis envolvidas
no problema. Afinal, quem não gosta de uma fórmula, função,
equação etc., que simplifique a vida?
Em vez de tomar como data focal o início do financiamento,
poderíamos ter encontrado os valores futuros das prestações,
somá-los, e depois igualar ao valor futuro dos 15.000. Veja a
seguir como ficaria:
0

1

2

P

1,01P
P
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Nesse caso, precisaríamos encontrar o valor futuro dos 15.000
reais, para que todos os valores estivessem na mesma data.
Assim, na data 2, temos a seguinte equação.
1,01P + P = 15.000· 1,012

P≅7.612,69

Isso reforça uma propriedade dos capitais equivalentes. Se dois capitais são
equivalentes em uma data, são equivalentes em qualquer outra data.

Nesse caso, levar para o futuro nos parece mais simples
operacionalmente, porém mais difícil de explicar, a partir
do problema de um financiamento. Matematicamente, uma
vez entendida a equivalência, a escolha da data focal é
indiferente. Basta escolher uma data, levar os valores até essa
data e compará-los.
Voltemos ao carro de Francisco...
Aplicando essa mesma ideia matemático-financeira ao
problema da compra do carro, considerando um financiamento
em 36 parcelas, temos o seguinte esquema.
15.000

P

P		 P

...
0

1

2		 36
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Assim, na data focal zero, temos:

Ou ainda, olhando para o futuro, na data focal 36, também
temos:
1,0135 P + 1,0134 P + ⋯ + P = 15.000 · 1,0136

Observe que do lado esquerdo temos a soma de uma progressão
geométrica de razão q = 1,01, o que nos permite escrever:

De um modo geral, podemos determinar a relação matemática
que expressa o valor a ser financiado VP, a prestação P, taxa i
e o número de parcelas n? Trataremos do caso mais comum,
em que a primeira prestação comece um período após a data
da compra, lembrando que o período aqui é o tempo a que a
taxa está referida.
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No caso de n prestações, teríamos:
P

P		 P

1

2		 n

...
0

1,01n – 1 P + 1,01n – 2 P + ⋯ + P = VP · 1,01n

Como o lado esquerdo corresponde à soma de n termos de
uma progressão geométrica de razão q = (1 + i), e primeiro
termo igual a P, podemos escrever:

Daí, lembrando que F = 1 + i, podemos obter que:

Olhando para esta fórmula de outra forma, temos que o valor
de uma série uniforme, um período antes da primeira parcela,
chamado de valor presente da série VP, é dado por:
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Em Resumo...
Valor para quitação de um financiamento.
Se acabamos de pagar uma prestação e para quitar o empréstimo ainda
estiverem faltando n parcelas no valor P, à taxa i, o valor presente VP para
quitação será dado por:

Aluguel, Aposentadoria e a Soma dos Infinitos Termos
de uma Progressão Geométrica
Agora, vamos refletir sobre duas situações envolvendo séries
uniformes e bem diferentes das que tratamos até agora. São
situações muito interessantes para serem abordadas no Ensino
Médio porque envolvem aplicações do limite da soma dos
infinitos termos de uma progressão geométrica.
Vamos ao seguinte problema:
Quanto preciso ter hoje, aplicado a uma taxa de 0,5% ao mês,
para receber 10.000 reais mensais, nos próximos 30 anos,
começando a receber a partir do próximo mês?

O problema consiste em determinar o valor presente de uma
série uniforme com 360 parcelas, considerando uma taxa
de 0,5% ao mês. E esse problema já sabemos resolver. O
resultado é dado por:
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VP = 1.667.916,14

Com aproximadamente 1,7 milhão de reais é possível
receber 360 parcelas mensais de 10.000 reais. Isso só é
possível, porque após cada retirada de 10.000, o que sobra
continua rendendo à taxa de 0,5% ao mês.
Mas e se quiséssemos receber por mais 10 anos, ou seja,
por 480 meses? Será preciso ter hoje muito mais dinheiro
que os 1,7 milhão para recebermos 120 parcelas de 10
mil reais a mais? Alguns podem pensar que sim porque
120 × 10 mil = 1,2 milhão de reais. No entanto, não é
bem assim. O resultado é impressionante: R$ 1.817.475,84.
Com apenas 150 mil reais a mais, hoje, podemos receber as
prestações de 10.000 reais por mais 10 anos!
E se fóssemos aumentando o prazo de recebimento? O que
aconteceria com o valor a ser investido?
A tabela e o gráfico a seguir mostram o valor necessário hoje
para gerar tais séries uniformes, em função do tempo de
recebimento.
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Anos

Capital

recebidos

necessário

10

900.734,53

20

1.395.807,72

30

1.667.916,14

40

1.817.475,84

50

1.899.678,75

60

1.944.860,16

70

1.969.693,34

80

1.983.342,47

Observe que à medida que n cresce, o valor presente da
série parece convergir para 2 milhões de reais nesse
caso. Financeiramente, isso significa que com valores muito
próximos a 2 milhões poderia se ter uma renda de 10.000
reais mensais por um prazo muito longo, tão longo quanto
se queira à medida que o valor investido se aproximasse cada
vez mais de 2 milhões.
Uma série uniforme com infinitos termos é chamada
de perpetuidade ou renda perpétua. O valor de uma
perpetuidade de termos iguais a P, um período antes do
primeiro pagamento (ou recebimento), a uma taxa de juros i,
é P / i.
Para isso, basta fazer n tender a infinito na relação a seguir:
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De fato, quando n tende a infinito, o valor da perpetuidade
tende a , porque
tende a 1.
Essas rendas aparecem em locações, pois quando se aluga
um bem, cede-se a posse desse bem em troca de um aluguel,
geralmente mensal. Então o conjunto de aluguéis consitui
uma renda pérpetua.
Como estimar um valor para aluguel em função do
valor do imóvel?

O valor do aluguel, considerando essa ideia, seria a parcela
de uma série cujo valor hoje é o valor do imóvel. A partir da
taxa disponível para investimento, define-se qual o valor do
aluguel (parcela) para que o valor da série hoje seja igual ao
valor do imóvel.
A ideia básica é a de que o valor do imóvel deveria ser igual,
sob o ponto de vista financeiro, ao valor da renda perpétua,
cujos termos são os aluguéis, considerando a taxa de
investimento disponível para o dono do imóvel.
De outra forma, podemos pensar que se aplicássemos o valor
do imóvel, poderíamos ter uma renda perpétua de determinado
valor. Esse valor deve ser o mesmo que o aluguel.
Equações Polinomiais e Taxas de Juros
Para finalizar, gostaríamos de abordar uma situação financeira
que envolve o processo de tomada de decisão e que pode
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ser interligada à resolução de equações polinomiais por
recursividade, abordada no tema 2.
A situação-problema é a seguinte:
Você precisa pagar os móveis de seu novo apartamento, que
custam ao todo 20 mil reais. O vendedor lhe oferece duas
opções de pagamento:

I. pagar à vista com 5% de desconto;
II. pagar em 4 prestações mensais e iguais sem
juros e sem entrada (sistema 0 + 4)
Suponha que você não tenha dinheiro para comprar à vista,
mas avalia se financia com a loja ou com outra instituição
financeira. Baseado nessas informações, determine a taxa de
juros implícita nesse financiamento, e em que condições seria
melhor financiar com outra instituição financeira.

Essa é uma situação muito comum para quem vai morar em
uma casa nova. As dimensões do apartamento, a vontade de ver
tudo novo e começar uma vida nova, os efeitos da mudança nos
móveis, dentre outros aspectos, contribuem para a aquisição de
móveis novos. Na hora de pagar, a matemática financeira pode
contribuir no processo de tomada de certas decisões.
Matematicamente, queremos encontrar a taxa que transforma
19.000 em 4 parcelas de 5.000 reais, com a primeira para
um mês após a data da compra. Isso é equivalente a resolver
uma equação polinomial de quarto grau.
Considerando i a taxa de juros do financiamento e x = 1 + i
o fator de atualização, temos na data zero que:
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19x4 – 5x3 – 5x2 – 5x – 5 = 0

Queremos que o valor real de x seja maior do que 1. Vamos
resolver essa equação pelo método apresentado no tema 2,
também chamado de método da bissecção.
Vamos definir uma função polinomial ƒ: ℝ → ℝ, dada por:
ƒ(x) = 19x 4 – 5ƒ 3 – 5ƒ 2 – 5ƒ – 5
Observe que as soluções da equação
inicial são os valores para os quais
ƒ(x) = 0. Comecemos chutando dois
valores para x que produzam imagens
com sinais contrários. Na função
ƒ(x) = 19x 4 – 5ƒ 3 – 5ƒ 2 – 5ƒ – 5,
temos ƒ(1) = –1 e ƒ(1,5) ≅ 55,6.
Assim, como ƒ é contínua, existe um
valor de x para o qual ƒ(x) = 0 no
intervalo [1; 1,5]. Vamos considerar
a média dos extremos deste intervalo,
ou seja x = 1,25. Para esse valor,
ƒ(1,25) ≅ 17,6. Repetindo esse
processo conforme apresentado no
tema 2, construímos o quadro ao
lado com onze iterações.

Etapa

x

ƒ(x)

1,00000

-1

1,50000

55,5625

1,25000

17,55859

2

1,12500

6,362061

3

1,06250

2,259811

4

1,03125

0,531482

1

5

1,01563

-0,25803

6

1,02344

0,130681

7

1,01953

-0,06517

8

1,02148

0,032378

9

1,02051

-0,01649

10

1,02100

0,00792

11

1,02075

-0,00429

12

1,02087

0,001813
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Veja que poderíamos ter obtido uma aproximação tão boa
quanto esta, em menos etapas, uma vez que já sabíamos que
a taxa de juros teria que ser menor que 10%, e portanto, x
deveria ser menor que 1,1.
O valor encontrado para x, após 12 etapas, foi 1,02087, o
que nos fornece uma taxa de juros de 2,087% ao mês, valor
muito próximo de 2,084% que é a taxa de juros efetivamente
cobrada. Obtivemos esse valor usando a função TAXA no
Excel, conforme ilustrada a seguir.

A figura a seguir fornece mais uma forma de representar essa
situação, através de uma sequência de imagens envolvendo o
gráfico da função considerada e o ponto em que corta o eixo
das abscissas.
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Essa situação financeira,
além de requerer conceitos
econômico-financeiros,
pode ser analisada a partir de
conhecimentos matemáticos
envolvendo a resolução de
equações polinomiais.
Verdade, Pedro! Um
processo simples que pode
ser abordado nas aulas de
matemática do Ensino Médio,
fazendo uso de calculadoras
e de planilhas eletrônicas.

Mas o problema não para por aqui...
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Vale dizer que apesar de já sabermos resolver o problema de
encontrar a taxa de juros que torna um valor inicial equivalente
a uma série uniforme, usando o Excel, buscamos aproveitar
os métodos utilizados no tema 2, para atacar esse problema,
ampliando as possibilidades e estratégias para se ensinar e
aprender matemática.
Explorar situações financeiras para aprender matemática e
usar ideias e conceitos matemáticos para ampliar a visão sobre
algumas situações financeiras. De fato, essa via de mão dupla,
pode ser um diferencial para atividades práticas na sala de aula!
Agradecemos a sua visita a nossa Sala de Professores, e
esperamos pelo seu retorno para mais um “café com ideias”!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
As atividades a seguir têm como objetivo analisar situações
reais envolvendo o financiamento de um produto vendido pela
Internet e uma prática muito comum de concessão de descontos
à vista em situações envolvendo pagamento de impostos.

Atividade: Compras na Internet

Material necessário: Uma calculadora (que seja científica,
preferencialmente) ou uma planilha eletrônica.
Objetivo: Abordar situações financeiras envolvendo opções de
pagamento em compras pela Internet.
Descrição: A figura a seguir mostra várias formas de pagamento
de um produto vendido pela Internet.
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Baseado nessas informações:
A. Avalie se o valor da prestação informado no site para quem opta por
pagar em 12 vezes está correto.

Uma forma fácil de comparar se o parcelamento
possui a taxa anunciada de 0,99% é trazer o valor
das parcelas para o presente dividindo cada uma delas
por (1 + 0,99%) = 1,0099 elevado à quantidade
de meses, e depois somando-as. Utilizando uma
calculadora, preferencialmente científica, montamos a
seguinte tabela:
Prestação

Valor

Antecipando para Hoje

1

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 103,52
1,0099

2

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 102,50
1,00992

3

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 101,50
1,00993

4

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 100,50
1,00994

5

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 99,52
1,00995

6

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 98,54
1,00996

7

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 97,57
1,00997

8

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 96,62
1,00998

9

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 95,67
1,00999
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Prestação

Valor

Antecipando para Hoje

10

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 94,73
1,009910

11

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 93,80
1,009911

12

R$ 104,54

R$ 104,54
= R$ 92,88
1,009912

Total

R$ 1.254,48

R$ 1.177,35

Podemos constatar pela tabela anterior que a
antecipação das parcelas para o valor presente totaliza o
valor do produto à vista R$ 1.177,35 – O que faz com
que a taxa de juros esteja correta e, portanto, o valor da
prestação está correto.

B. O valor total pago para quem compra em 12 vezes informado
anteriormente é a soma das 12 prestações. Esse valor é de 1.254,48.
Quais erros essa informação pode induzir o consumidor a cometer?

A pergunta anterior não possui uma resposta única, sendo,
portanto, necessário ouvir o aluno em sua argumentação.
Algumas possíveis respostas são: “o consumidor pode
entender que 0,99% de juros em cima de R$ 1.177,35
perfaz um total de R$ 1.254,48”; “o consumidor pode
entender que o produto está sendo parcelado sem juros
em 12 parcelas iguais de R$ 104,54 e o valor mais
baixo ocorre apenas quando se opta para pagamento à
vista”; “o consumidor pode acreditar que não é possível
antecipar o valor pago ao cartão de crédito quando se
opta pela modalidade de parcelamento com juros”; etc.
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C. Se um consumidor tivesse disponível todo o dinheiro para pagamento
à vista e uma taxa de investimento de 1,2% ao mês, qual seria a melhor
forma de pagamento, do ponto de vista financeiro?

A resposta para esse problema, na verdade, independe
da taxa de juros de que o consumidor dispõe (a menos
que ela seja nula ou negativa), pois o menor valor para
o produto antecipando para o presente é o maior prazo
“sem juros” que o problema oferece, visto que, realizando
um investimento qualquer (com taxa positiva!), o dinheiro
renderá mensalmente e, como dispomos de todo ele
para pagamento, o rendimento se acumulará mês a mês,
fazendo com que a maior quantidade de meses seja mais
vantajosa sempre! Em outras palavras, o parcelamento em
10x sem juros de R$ 117,74 é a opção mais vantajosa
em qualquer situação na qual o consumidor possua uma
taxa de juros positiva para investimento.
Sabemos que esta visão é sofisticada e nem sempre
fica óbvia para o nosso aluno. Isso justifica a pergunta
anterior, pois particularizamos a situação supondo uma
taxa de juros positiva qualquer para que o aluno possa
constatar a melhor situação nesse cenário. Ou seja, o
aluno, em geral, vai precisar antecipar as parcelas sem
juros segundo a nossa taxa (utilizando uma tabela como
a do item A) para perceber que quanto maior for o prazo
de parcelamento “sem juros”, maior será a vantagem
financeira obtida.
A próxima questão foca mais essa discussão propondo
uma atividade exploratória com simulações diversas.
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D. Avalie a decisão anterior, pesquisando as taxas de retorno de
investimentos disponíveis no mercado. Procure em sites de bancos e
instituições financeiras.

O objetivo desta pergunta é fazer o aluno concluir que o
parcelamento em maior quantidade de vezes “sem juros”
é, do ponto de vista matemático, o melhor, quando temos
um cenário no qual possuímos todo o dinheiro para
pagamento à vista e essa modalidade de pagamento, à
vista, não oferece nenhum desconto no valor do produto.
Em outras palavras, se após negociarmos, o valor a prazo,
“sem juros”, e o valor à vista são iguais e possuímos todo o
dinheiro para o pagamento integral à vista, então qualquer
taxa de juros positiva transforma o maior parcelamento
“sem juros” na melhor decisão financeira.

Atividade: Pagamento de Impostos

Material necessário: Uma calculadora (que seja científica,
preferencialmente) ou uma planilha eletrônica.
Objetivo: Abordar situações financeiras
pagamento de impostos com desconto.

envolvendo

Descrição: Para essa atividade, acesse a matéria sobre IPTU e
IPVA, disponível no endereço:
<http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/iptu-e-ipva-melhorparcelar-financiar-ou-pagar-a-vista>
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Quais são as duas principais lições que você pode tirar desse
texto?
Conceder descontos à vista é uma forma sutil de cobrar
juros a prazo. O que as pessoas precisam decidir é se vale
mais a pena pagar à vista, pagar parcelado ao Estado (nesses
casos envolvendo tributos) ou fazer um empréstimo em uma
instituição financeira para aproveitar o preço à vista.
Vamos analisar o caso do IPVA do Rio de Janeiro, em que é
concedido um desconto de 10% para quem paga à vista.
Considere que o IPVA de um carro seja de R$ 1.500,00. O
dono do carro, tem duas opções:
I. Pagar à vista com 10% de desconto;
II. Pagar a prazo, em três vezes, “sem juros”, sendo a
primeira para hoje, a segunda para daqui a 1 mês, e a
terceira para daqui a 2 meses.
A partir dessas informações, responda:

A. Qual a taxa de juros (embutida e não anunciada) que é cobrada dos
proprietários que optam por financiar o IPVA com o governo?
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A pergunta anterior possui uma certa subjetividade,
visto que o parcelamento do IPVA é considerado sem
juros. Contudo, como o valor presente do IPVA sofre uma
alteração devido ao desconto de 8%, considera-se que
o parcelamento “sem juros” do valor total está sendo
realizado com juros, pois existe alteração no valor
presente da modalidade à vista.
Para realizar essa tarefa de conhecer a taxa de juros i
que é cobrada, o aluno precisa pensar na antecipação
das parcelas futuras para o valor presente a fim de
comparar com o valor do IPVA com desconto na data
de hoje. A tabela a seguir ilustra um pensamento assim
desenvolvido.
IPVA

Parcelas

Valor

Taxa

Pagando Hoje

À Vista

1

R$ 1.500,00

–8%

R$ 1.500,00 · (1-8%)=
R$ 1.500,00 · 0,92=
R$ 1.380,00

1

R$ 500,00

2

R$ 500,00

3

R$ 500,00

Parcelado

R$ 500,00
i%

R$ 500,00
(1+i%)
R$ 500,00
(1+i%)2

Atencipando para hoje os dois lados da igualdade para
pagamento à vista e para pagamento parcelado temos:
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∴ R$ 500,00 · (1+i%) + R$500,00 = R$880,00 · (1+i%) 2
∴ 500 + 500i + 500 = 880 + 1760i + 880i 2
∴ 880i 2 + 1260i – 120 = 0
∴ 44i 2 + 63i – 6 = 0

Sabemos que i é uma taxa positiva, portanto:

Ou seja, temos uma taxa de juros de i% ≅ 8,963%.

B. Faça um pesquisa e compare a taxa cobrada pelo governo e a taxa de um
empréstimo, nas mesmas condições, em instituições financeiras.

A resposta do item anterior varia muito de ano para ano
e de instituição financeira para instituição financeira. Em
geral, no nosso país, a taxa básica da economia, SELIC,
gira em torno de 12% ao ano, proporcionando assim

Módulo 4

135

empréstimos com taxas que variam entre 3% e 8% ao
mês para pessoa física. Contudo, esses dados mudam
constantemente e o objetivo desta atividade é mostrar
ao aluno que certos descontos à vista são tão grandes
que compensam, olhando apenas o lado financeiro,
realizar um empréstimo para pagá-los.

C. Qual seria a melhor decisão financeira, a partir das informações obtidas
nos itens A e B.

Dependo do momento econômico do nosso país e
do valor do desconto do IPVA para pagamento à vista
(que mudou de 10% para 8% em 2015, por exemplo),
vale a pena adquirir um empréstimo para quitar o IPVA
de uma única vez com desconto para pagamento à
vista. Contudo, não existe uma resposta certa para
este item, pois a situação financeira da época pode ser
completamente diferente daquela que hoje possuímos.

D. O que você faria nessa situação?

A pergunta anterior não possui uma única resposta. Apesar
de, matematicamente, a melhor decisão financeira,
segundo o modelo econômico atual, seja a de realizar
um empréstimo para pagar o IPVA à vista com 8% de
desconto, visto que o juros embutidos do parcelamento
“sem juros” são exorbitantes, o aluno pode não optar
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por esse caminho por uma série de motivos pessoais,
profissionais ou familiares. Toda e qualquer decisão
financeira se baseia em diversas premissas que precisam
ser consideradas.
Esssas atividades mostram para o nosso aluno que
a matemática é uma premissa que não deve ser
desconsiderada em nenhuma decisão financeira, pois
através dela podemos lançar um pouco de luz sobre o
nebuloso mercado dos juros compostos.
Investigação de Erros
Quando estamos diante de situações financeiras envolvendo
séries uniformes, sendo as mais usuais os empréstimos pagos
por meio de prestações mensais e iguais, dois erros são muito
comuns na determinação do valor da prestação, dados o valor
a ser financiado, a taxa de juros e o número de prestações.
Como exemplo, vamos considerar a primeira simulação para
a situação de Francisco, em que o valor financiado foi de
R$ 15.000,00, a uma taxa de juros de 1% ao mês, em duas
prestações mensais e iguais, com a primeira para um mês
após a compra.

Erro I

Encontrar o valor futuro de 15.000, daqui a dois meses, e
dividir o resultado pelo número de prestações. Nesse caso,
ficaria assim:
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VF = 15.000 · 1,012 = 15.301,50

Esse é um erro muito comum. Às vezes o valor futuro é
calculado usando-se proporcionalidade, em nosso caso
gerando um VF = 15.300,00. Mas onde está o erro? Por
que não podemos pensar assim? Não estamos levando em
consideração o valor do dinheiro no tempo?
Para saber se a solução está correta, um caminho interessante
é pedir que se construa e analise o saldo devedor mês a mês,
com o valor de prestação encontrado. Lembrando que a taxa
de 1% aqui incide sobre o saldo devedor, temos:
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0

15.000,00

0,00

15.000,00

1

15.150,00

7.650,75

7.499,25

2

7.574,24

7.650,75

–76,51

O que significa um saldo devedor de –76,51? Significa que
Francisco pagou mais do que devia. Essa prestação gerou
um prejuízo para quem paga, além dos juros cobrados no
empréstimo, de 76,51. Ou seja, ele pagou 76,51 a mais do
que deveria, no mês 2. Isso indica que a prestação não é essa!
Veja que essa estratégia nos permite, pelo menos inicialmente,
identificar que está errada. Mas, por que está errada?
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Nessa solução, o primeiro cálculo considera que a dívida
avança por dois meses, sem pagamento antes, o que não
é verdade. Além disso, no segundo cálculo, não se leva em
consideração que o dinheiro se transforma no tempo, pois duas
de 7.650,75 não são equivalentes a 15.000, considerando
uma taxa de juros de 1% ao mês. Assim, temos dois erros
nessa solução. Indo além, nessa solução desconsidera-se que
após um mês o saldo devedor será abatido.

Erro II

Veja a solução a seguir:
15.000 ÷ 2 = 7.500
P1= 7.500 · 1,01 = 7.575

P2= 7.575 · 1,01 = 7.650,75

Qual o erro dessa solução?
Como as prestações são diferentes fica mais fácil identificar o
erro, pois uma das premissas do problema é que as prestações
sejam iguais. Veja que é apenas por isso que a solução está
errada, uma vez que a transformação do dinheiro no tempo
foi usada corretamente. Veja o quadro a seguir ilustrando isso.
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0

15.000,00

0,00

15.000,00

1

15.150,00

7.575,00

7.575,00

2

7.650,75

7.650,75

0,00
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Mas e se o aluno fizesse a média dessas prestações?
Se um aluno fizesse
Estaria correto?

?

Agora a solução incorreu no erro, muito comum por sinal,
de somar capitais em datas diferentes. Aqui temos mais uma
situação que ilustra o que acontece quando somamos capitais
em épocas diferentes. O quadro a seguir ilustra isso.
Meses

Dívida Inicial

Pagamento

Saldo Devedor

0

15.000,00

0,00

15.000,00

1

15.150,00

7.612,88

7.537,13

2

7.612,50

7.612,88

-0,38

Mas, veja que a solução, apesar de ser gerada por um erro
conceitual, chegou bem próximo do valor correto. É sempre
bom lembrar que os alunos chegam a resultados corretos nem
sempre decorrentes de estratégias corretas ou logicamente
consistentes.
É claro que o que fizemos para duas prestações também
ocorre para um número maior de prestações. Esses erros
podem gerar problemas ainda maiores quando usados para
encontrar a taxa de juros de um financiamento.
Por exemplo, se uma pessoa financiar 10.000 reais a uma taxa
de 5% ao mês, em 10 vezes (0 + 10) – sem entrada, em 10
prestações com a primeira sendo paga um mês após a compra
–, pagará uma prestação de 1.295,05. Em alguma situações,
infelizmente, a taxa de juros dita por quem empresta é omitida
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ou ainda distorcida (o vendedor diz que é 3,5%, por exemplo).
Isso é, no mínimo, lamentável. E acontece, muito! Uma pessoa
que use a estratégia de somar capitais em épocas diferentes
poderia usar a seguinte estratégia para determinar essa taxa.
10 · 1.295,05 = 12.950,50
Comparando com os 10.000 tomados emprestados, temos
uma taxa de 29,50% em dez meses, o que dá 2,95% ao
mês. Ou seja, a pessoa pensa que estão lhe cobrando 3%,
quando na verdade estariam cobrando 5%. Nesse aspecto,
a determinação do Código de Defesa do Consumidor de
colocar o valor nominal total pago (soma das prestações)
desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Essa informação
pode surtir um efeito contrário ao objetivo da lei, que é de
proteger e alertar o consumidor sobre o efeito das taxas de
juros cobradas no valor total pago pelo produto. Precisamos
alertar isso aos nossos alunos. E ficarmos atentos também!
Na próxima seção, damos dois exemplos de recursos tecnológicos
que podem auxiliar os alunos a compreender um pouco mais
sobre o conceito de função e sua representação gráfica.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentamos outros recursos
tecnológicos que poderão simular importantes situações que
envolvem matemática financeira e funções.
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Com esses recursos você e seus alunos poderão trabalhar
o valor do dinheiro no tempo e explorar, por exemplo, o
crescimento e a velocidade de crescimento de uma função
exponencial. Essa exploração pode gerar uma caracterização
que permitirá a seus alunos diferenciarem crescimento
exponencial de crescimento linear.

Passe o
cursor

Recurso 1 – Adiantamento de Parcelas

Neste applet você e seus alunos poderão explorar a
possibilidade de adiantar o pagamento de parcelas de um
financiamento ou de uma dívida adquirida.
Novamente o Quarteto Fantástico estará em ação, mas, dessa
vez, o foco está no fato de que o valor da parcela conhecida
como “fixa”, na verdade, varia com o tempo.
Veja como é simples simular a consulta ao pagamento
antecipado de uma parcela.
Na tela inicial devemos informar o Valor Financiado, a Taxa
do financiamento e a Quantidade de Parcelas.
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Assim como em outros recursos já apresentados, este também
utiliza o ponto no lugar da vírgula, não havendo utilização de
outro símbolo para separar as casas decimais. Caso a vírgula
seja utilizada, uma mensagem de erro será exibida.
A Taxa de Juros e a Quantidade de Parcelas podem ser
modificadas com os respectivos controles deslizantes que
aparecem ao lado das respectivas caixas de texto.
Taxa de Juros
Quantidade de Parcelas

Após o registro dos dados do financiamento, o applet informa
automaticamente o valor da parcela e o valor total nominal
do financiamento.
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A escolha da parcela e do momento de pagamento pode ser
feita tanto nas caixas de textos Parcela e Quando, como
com os controles deslizantes dispostos à esquerda dessas
caixas de texto.

A antecipação da parcela pode ser analisada fixando o
vencimento ou a parcela. Em qualquer caso, há dois gráficos
que demonstram a visualização da evolução do valor das
parcelas no tempo.

O primeiro gráfico é exibido, como na figura anterior, com a
caixa de seleção desmarcada.

Este gráfico compara o valor da parcela, em verde claro, na
data de seu vencimento com o valor da parcela, em laranja, no
vencimento escolhido. Para realizar as análises pode-se variar tanto
o vencimento de antecipação como a parcela ser antecipada.
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Isso permite que se visualize quão menor fica determinada
parcela em função do vencimento escolhido.
O segundo gráfico é exibido, como na figura a seguir,
com a caixa de seleção Evolução do valor da parcela no
tempo marcada.

Este gráfico exibe os valores que uma parcela assume desde a
data de antecipação escolhida até a data de seu vencimento. E,
com isso, evidencia o fato de que quanto mais cedo é realizada
a antecipação menor é o valor pago por essa parcela.
Como opção de associação à análise gráfica, o applet informa
o valor real individual da parcela antecipada, indicando o
percentual de redução (desconto). A figura a seguir mostra um
exemplo de como esta informação é fornecida pelo applet.
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Por fim, este recurso também calcula e mostra graficamente
o valor de uma quitação antecipada, pressupondo quitadas as
parcelas anteriores à data escolhida na data do vencimento.
Esta opção é exibida, como mostra a figura a seguir, ao marcar a
caixa de seleção Quitação antecipada. O valor total da quitação
é exibido, em verde escuro, ao lado dessa caixa de seleção.

Clique aqui para acessar o Recurso 1 – Adiantamento
de Parcelas.

Recurso 2 – Vendo a Inflação

Neste applet você e seus alunos poderão simular a variação
do poder de compra a partir da variação anual da inflação e
da renda salarial durante um período de 10 anos – do Ano
1 ao Ano 10.
Para iniciar ou fechar a ação do applet basta clicar no “x”, em
cor cinza, no canto direito da tela.
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Para simular um cenário de inflação ou deflação, após iniciar o
applet, devemos informar, para cada ano, o índice de inflação
fictício e a variação da renda. A imagem a seguir mostra, como
exemplo, que podemos fazer isso digitando nas caixas de
textos dos respectivos anos os dois índices.

Notemos que os índices são informados no formato decimal. E,
neste applet, já no formato de fator. Por exemplo, se desejamos
considerar a inflação do Ano 1 como de 3,5%, digitamos na
respectiva caixa de texto 1.035.
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Assim como em outros applets apresentados, este também
utiliza o ponto no lugar da vírgula, não havendo utilização de
outro símbolo para separar as casas decimais. Caso a vírgula
seja utilizada, uma mensagem de erro será exibida.
De outra maneira pode-se variar a inflação utilizando os
controles deslizantes que aparecem sobre o gráfico.

Nos gráficos mostrados pelo applet – como o da figura anterior
– as barras amarelas representam a variação de renda anual e as
vermelhas a de inflação anual. Os controles de cor vermelha são
os que são utilizados para variar inflação. E os pontos brancos
registram, na mesma escala, o poder de compra referente à
variação acumulada da inflação da renda bruta.
Para se ter acesso ao fator do poder de compra anual basta
clicar sobre o ponto, de cor branca, disposto sobre as barras
dos gráficos referente ao tal ano, como na figura a seguir.
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Note que o applet exibe uma faixa acinzentada cuja altura
corresponde à altura determinada pelo ponto mais alto e pelo
ponto mais baixo ou da linha pontilhada verde até o ponto
branco mais distante dessa linha. Essa faixa indica, portanto,
a maior variação do poder de compra registrada no decênio.
É importante ressaltar que os pontos brancos correspondem
aos pontos do gráfico da função iteração definida por:

Onde ij é a inflação do ano j, e rj é a variação de renda do ano j.
Esta função tem a característica de que a imagem ƒn+1 depende
diretamente das n imagens anteriores.
E, no contexto da matemática financeira, esta função,
apesar de tratar-se de uma simulação muito ingênua da
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relação da inflação com o poder de compra, ela traduz,
neste nível de compreensão, uma relação de dependência
ressaltando o interesse no conhecimento sobre funções para
o estabelecimento de importantes previsões.
Use este applet para mostrar e discutir, por exemplo, o fato
de que independentemente da variação de renda, se o índice
da inflação for sempre superior a esta variação, o poder de
compra sofre perdas significativas mesmo no acúmulo de
poucos períodos, como é o que o applet nos permite simular.
Explore também a situação contrária e mista fazendo com que
seus alunos experimentem registrar as variações do poder de
compra em compras de produtos do interesse deles.
Clique aqui para acessar o Recurso 2 – Vendo a Inflação.

Ampliando Ideias
Neste software, você e
seus alunos podem simular
a compra de uma moto.
Para isso, primeiramente
este recurso oferece a
possibilidade simulada de
guardar dinheiro na poupança para, somente depois, algum
valor ser dado como entrada na compra da moto. Para o restante
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do preço o pagamento é ﬁnanciado e, nessa simulação, além
do nosso Quarteto Fantástico, os conceitos de Progressão
Geométrica e Função Exponencial estão presentes e ávidos
para serem explorados.
Disponível em <http://www.m3.ime.unicamp.br/recursos/1236>

Leitura Recomendada

Para aprofundar os conceitos matemáticos
abordados sugerimos os livros:

Morgado, Augusto Cesar, Eduardo Wagner, and Sheila C.
Zani. Progressões e matemática financeira. Sociedade
Brasileira de Matematica, Rio de Janeiro, IMPA, 2005.,
LIMA, E. L. et al, A Matemática do Ensino
Médio, Volume 2. Sociedade Brasileira de
Matemática, Rio de Janeiro, IMPA, 2006.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática FinanceiraObjetiva e Aplicada. São Paulo, Saraiva, 2004
Para aprofundar os conceitos econômicos
e financeiros abordados sugerimos:

HALFELD, Mauro. Seu imóvel: como comprar bem.
São Paulo, Fundamento Educacional, 2002.
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ZENTGRAF, R. O guia prático de finanças:
aprenda a lidar com seu dinheiro de forma
inteligente. Rio de Janeiro, Campus, 2009.
CERBASI, G. Como organizar sua vida
financeira. Rio de Janeiro, Campus, 2009.
GIANNETI, E. O valor do amanhã. São
Paulo, Companhia das Letras, 2005.

Sugestões de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.

Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

A. Site do Banco Central com uma série de informações e
artigos importantes.
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?PEF-BC>
B. Simulador envolvendo várias situações financeiras,
chamado calculadora do cidadão.
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?calculadora>
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C. Aulas do portal do professor sobre vários conceitos
deste tema. Uma delas, que dá acesso a outras.
Disponível em:
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=25767>
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