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O que se  espera do aluno ao final 
do curso?
� Capacidade para analisar fluxos de 

caixa;

� Saber avaliar alternativas de 
investimentos;

� Aumento da capacidade de poupar;

� Saber manipular as diversas 
fórmulas da MF;



Relação entre Matemática 
Financeira e Demais Disciplinas
� A matemática é um todo; 

� MF estuda a evolução de fluxos de 
caixa no tempo  como forma de 
auxiliar na tomada de decisões;

� A solução de problemas complexos 
envolve o conhecimento de 
disciplinas de CN, PL e EDO.



Para  que Estudar Matemática 
Financeira?
� Garantir seu futuro financeiro;

� Analisar Investimentos e manipular 
fluxos de caixa;

� Melhorar  sua capacidade de planejar 
gastos;

� Para  gerir melhor suas  finanças.



Atividades de Aprendizagem e  
de Avaliação

� Ler os cadernos de economia de journais (Ex. 
caderno da Folha de SP de 2a. Feira);

� Acompanhamento do noticiário econômico na 
TV ;

� Duas provas: ( 05/10 - 22/11)

� Fazer os exercícios ao final de cada tópico;

� Fazer sua planilha de gastos e acompanhar 
suas despesas.



Ementa

� Investimentos

� Juros  Simples

� Juros Compostos

� Taxa de Juros

� Anuidades, Empréstimos e Anuidades 
Vitalícias

� Valor Presente Líquido, Equivalência e 
Taxa Interna de Retorno

� Formas de Financiamento e Análise de 
Investimento
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Investimentos

� O que é investir?
– É fazer o  dinheiro crescer;

� O que é poupar ?
– Abrir mão de usufruir no presente para 

poder usufruir melhor no futuro.



Poupar x Investir

� Primeira batalha : poupar;

� Segunda batalha : investir e fazer o 
dinheiro crescer;

� Vencer a guerra: é usufruir do 
patrimônio acumulado.



Opções de Investimentos

� Fundos de Investimentos e Renda Fixa

� Ações

� Imóveis

� Negócio Próprio



Horizonte de Tempo x Objetivos

� Caso: Cristina 22 anos - formada em 
Matemática/IBILCE;

� Carro 1 ano de uso - valor R$30000;

� Salário  mensal líquido: R$2000;

� Reclamação: não me sobra nada no 
fim do mês!



Análise Econômica 
Gasto médio anual com automóvel

Por mês (R$) Por ano (R$)

Seguro (4% a.a.) 100 1200

IPVA (4% a.a.) 100 1200

Estacionamento 150 1800

Depreciação 500 6000

Custo de oportunidade 150 1800

Multas e 
Eventualidades

? ?

Manutenção 200 2400

1200 14400



Conceitos

� Depreciação
– É a desvalorização do bem em função 

do uso e da absolecência

� Custo de Oportunidade:
– É o quanto você estaria ganhando se 

estivesse numa alternativa que 
abandonou (no caso poupança a 
0.5%a.m.)



Cristina s/ Carro – R$1200 na 
poupança a 0.5% a.m.

Em 10 anos R$ 196.655,22

Em 20 anos R$ 554.449,07

Em 30 anos R$ 1.205.418,05

Em 40 anos R$ 2.389.788,88

Renda na Velhice: R$ 14.327,99/mês



Aceitando Correr Riscos Maiores

Rendimento Mensal Valor Acumulado em 40 nos

1% R$ 14.117.727,01

1.5% R$ 101.495.803,54

Dica: 1) Comece a fazer 
uma poupança cedo –
quanto antes melhor

2) Avalie a necessidade de ter 
um automóvel sofisticado



Como você pode acumular 1 milhão 
aos 65 anos de idade!
Rendimento: Taxa anual de 10%

Idade

Inicial

Poupança 

Anual
Quantia Poupada Rendimento 

30 R$  3.688 R$ 129.080 R$ 870.920

35 R$  6.080 R$ 182.400 R$ 817.600

40 R$ 10.168 R$ 254.200 R$ 745.800

45 R$ 17.460 R$ 349.200 R$ 650.800

50 R$ 31.474 R$ 472.110 R$ 527.890

55 R$ 62.744 R$ 627.440 R$ 372.560

60 R$ 163.798 R$ 818.990 R$ 181.010



É Simples Tornar-se Milionário!

� Você também pode ser um milionário;

� Porque existem tão poucos milionários no 
Brasil?

• E duro abrir mão de coisas agora para usufruir 
depois; isto é mais difícil na juventude – momento 
propício para começar a poupar;

• Estudos revelam que historicamente o homem quer 
tudo agora. O amanha  ...... fica para depois.....



E Fácil ser Milionário! Seja um 
você também!
� Estudo com crianças de 4 anos revelou 

vantagens competitivas para aquelas que 
melhor dominam seus instintos naturais;

� Pessoas sem auto-domínio 
• Têm filhos mais cedo;

• Abandonam os estudos precocemente (e.g., no meio 
da graduação por q.q. motivo);

• Não tem objetivos e metas de longo prazo;

• Quer alguma coisa agora em detrimento de algo 
muito melhor no futuro.



Estudo com Crianças de 4 anos

� Cada criança recebeu um doce podendo 
comê-lo a q.q. momento; mais a promessa 
de outro doce em minutos p/ quem 
esperar o monitor voltar;

� Algumas comeram imediatamente
� Outras esperaram um pouco, mas depois 

comeram;
� Poucas crianças esperam até o monitor 

voltar e foram recompensadas com o 
segundo doce.



Resultados do Acompanhamento 
até a Vida Adulta 
� As que esperaram:

• Eram mais populares entre as crianças;

• Apresentavam melhor desempenho na 
escola;

• Tinham mais auto-confiança;

• Mais tarde tiveram desempenho de 20% a 
25% superior no SAT (Exame de Vestibular 
no EUA)



Educação – A chave do Sucesso
EUA

Educação Renda Média Anual

Primeiro Grau US$20.781

Segundo Grau US$38.563

Graduação US$ 64.293

Mestrado US$ 76.065

Doutorado US$ 92.316



Educação a Chave do Sucesso 

� Brasil 

Anos de Estudo Renda Mensal aos 45 anos

De 1 a 4 anos R$   210

De 4 a 8 anos R$   380

De 8 a 12 anos R$   780

De 12 a 16 anos R$ 1.700

Mais de 16 anos R$ 2.500



Quando ser milionário?

� Qual é o seu horizonte de tempo?
• Depende de quando você estabelece o 

objetivo de ser milionário e comece a 
trabalhar para tanto

Aos 22 anos

Aposentadoria: 62 anos

Horizonte de Tempo

40 anos

Curto prazo Menos de 10 anos

Médio Prazo 10 – 30 anos

Longo Prazo Acima de 30 anos



Conforme Rendimento, Quando 
Cristina poderia ser milionária?

Anos N - meses i PV PMT FV

27,44 329,27 0,50% -R$ 1.200,00 R$1.000.000,00

22,96 275,5 0,70% -R$ 1.200,00 R$1.000.000,00

19,9 238,85 0,90% -R$ 1.200,00 R$1.000.000,00

18,71 224,47 1,00% -R$ 1.200,00 R$1.000.000,00



Carlinhos – Pedreiro . 8a. série

� 20 anos: servente;

� 22 anos Pedreiro de uma construtora; 
Mulher fazia  unha e pés e cortava cabelos 
na própria casa;

� Tornou-se síndico do condomínio – não 
pagava aluguel – economizava o salário

� 27 anos: construiu 1 prédio de dois 
andares c/ 2 apartamentos e 2 lojas;



Carlinhos – Pedreiro . 8a. série

� 40 anos: 15 casas, 4 cômodos p/ 
lojas  e 3 aptos – tudo p/ aluguel 

• Valor de mercado = R$ 1.000.000,00

� Renda Mensal de Carlinhos = R$ 
6000 c/ aluguel mais R$ 1.200 como 
pedreiro



Primeiro Desafio: Poupar!

� É doloroso renunciar ao consumo 
imediato para ser recompensado no 
futuro

� Dica: comece a poupar quando 
jovem e aprenda a investir sua 
poupança sempre pensando no 
longo prazo e com objetivos bem 
definidos



Poupando!

� Poupe pelo menos 10% de seus 
rendimentos mensais com objetivos de 
longo prazo;

� Poupe outra quantia para o curto e médio 
prazos; tenha objetivos definidos; 

� Poupe antes, gaste depois;
� Dica: Seja egoísta, pague-se primeiro, 

depois use seu rendimento para as 
despesas usuais.



Segundo Desafio: Investir

� Comece a estudar as formas de 
investimentos e veja qual a sua vocação 
ou facilidade;

� Comece a investir pequenas quantias 
enquanto jovem, conheça as alternativas;

� Aproveite a juventude para arriscar mais –
pense sempre no longo prazo;

� Estabeleça objetivos a serem alcançados 
de curto médio e longo prazos. 



Considerações Finais

� O lema é poupar, investir e usufruir

� Vimos que não é tão fácil, mas é 
necessário ser persistente;

� É preciso qualificar-se nas diversas 
formas de investimentos;

� Depois escolher aquelas que melhor 
se adptem ao seu estilo. 



Considerações Finais

� Nas próximas aulas faremos, de 
forma dosada, o estudo da 
manipulação de fluxos de caixa para 
as análises de investimentos;

� Será discutido também as diversas 
formas de investimentos.



Exercícios 1

� Quais são os objetivos da Matemática 
Financeira?

� Você é capaz de poupar?
� Porque existem tão poucos milionários no 

Brasil?
� Quais as principais formas de 

investimentos?
� Qual é o lema para ter sucesso e se tornar 

um milionário?
� Monitore seus gastos! Este deve ser um 

compromisso com você mesmo.


