Aula 6 | Juros compostos

Meta da aula
• Apresentar o conceito e o cálculo dos juros compostos, diferenciando-os dos juros simples.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. conceituar juros compostos;
2. determinar a taxa de juros, o prazo da aplicação e o capital
aplicado;
3. calcular os juros compostos de um período;
4. calcular o montante de uma capitalização composta;
5. diferenciar uma capitalização simples de uma capitalização
composta.

Eu juro que ele rende mais!
Você já deve ter feito, ou conhece alguém que fez, um empréstimo financeiro. Os juros praticados pelos bancos nesses empréstimos são um pouco
diferentes daqueles vistos na aula anterior.
Normalmente nas compras com financiamento, não é comum o parcelamento com juros simples. Na prática, as financeiras utilizam apenas os juros
compostos, por eles apresentarem um crescimento mais rápido do lucro em
comparação com os juros simples.
Nesta aula, você vai conhecer como se calcula o juro composto e vai poder
observar a diferença que existe entre ele e o juro simples.
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Svilen Milev
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1083424

Figura 6.1: Os juros compostos geram mais rendimento se comparados aos juros
simples.

Como funcionam os juros compostos?
Na Aula 5, você aprendeu o que são juros e como funciona a capitalização  
simples. Nela os juros são calculados somente em cima do capital inicial,
certo? E, no final do período, somam-se todos os rendimentos ao capital,
obtendo-se apenas um montante.
Na capitalização composta, essa história vai ficar um pouco diferente. Nos
juros compostos, a base de cálculo será sempre o montante e não mais
apenas o capital sozinho, ou seja, a cada nova capitalização (geração do
juro) a taxa de juros será multiplicada pelo somatório do capital com o juro
anterior (montante).
Ficou complicado?
Veja este exemplo:
José aplicou um valor de R$15.000,00 no banco, durante um período de
3 anos, a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano (a.a.). Qual será o
rendimento gerado ao final de três anos?
Vamos aos cálculos!
No primeiro ano (t = 1) o capital inicial (C) de R$ 15.000,00, multiplicado
pela taxa (i) de 10%, gerou um juro de:
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J = C⋅i⋅ t
=
J 15.000 ⋅ 0,1⋅ 1
J = 1.500
Some agora o juro encontrado com o capital inicial e você descobrirá o montante desse período:
M= C + J
=
M 15.000 + 1.500 →=
M 16.500
No segundo ano, o montante do primeiro ano (R$ 16.500,00) vira o capital
para o novo cálculo de juro:
J = C⋅i⋅ t
=
J 16.500 ⋅ 0,1⋅ 1
J = 1.650
Esse novo juro será somado ao capital que lhe deu origem. Preste bastante
atenção, pois dessa vez o juro será somado ao capital que foi usado para o
seu cálculo e não ao capital inicial dos cálculos:
M= C + J
=
M 16.500 + 1.650 →=
M 18.150
No terceiro ano, o montante do segundo ano (R$ 18.150,00) vira o capital
para o novo cálculo de juro:
J = C⋅i⋅ t
=
J 18.150 ⋅ 0,1⋅ 1
J = 1.815
E mais uma vez você soma esse juro ao capital que lhe deu origem:
M= C + J
=
M 18.150 + 1.815 →=
M 19.965
Observe que, em todas as contas, o período t é sempre considerado como 1,
pois como a conta foi feita de período em período, o tempo decorrido entre
um juro e outro só pode ser 1.
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Com esses valores em mãos, basta você montar a tabela a seguir:
Período (ano)

Capital (R$)

Juros (R$)

Montante (R$)

1º

15.000,00

1.500,00

16.500,00

2º

16.500,00

1.650,00

18.150,00

3º

18.150,00

1.815,00

19.965,00

Esse é o demonstrativo de rendimentos sobre o capital de R$ 1.500,00, aplicado por José no período de três anos.
Para você saber quais foram os juros totais do período, basta pegar o montante final e subtrair o capital inicial.
Como você pôde observar, os juros compostos ocorrem quando o juro do período é acrescido ao capital inicial e, após o 2º período, a taxa de juros incide
sobre esse montante, repetindo esse cálculo sobre o montante final sucessivamente. Acontece que os juros são adicionados ao capital, formando um novo
capital que rende juros, e o novo montante a render mais juros, independentemente do período mencionado, que pode ser: ano, semestre, trimestre etc.

David Siqueira

Juros compostos são aqueles que, em cada período financeiro, a
partir do segundo, são calculados sobre o montante relativo ao
período anterior. Após cada período, os juros são incorporados ao
capital principal e passam a render juros. É usualmente chamado
de “juros sobre juros”.

Veja mais um
exemplo de cálculo
de juros compostos!

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1229548
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Luísa quer juntar dinheiro para fazer uma viagem para Londres, na Inglaterra. Ela começou aplicando uma quantia de R$ 2.000,00 na poupança. Ao
final de cinco meses e com uma taxa de 1% ao mês de juros compostos, o
capital teve o seguinte rendimento:
Período (mês)

Capital (R$)

Juros (R$)

Montante (R$)

1º

2.000,00

20,00

2.020,00

2º

2.020,00

20,20

2.040,20

3º

2.040,20

20,40

2.060,20

4º

2.060,20

20,60

2.080,80

5º

2.080,80

20,80

2.101,60

Veja que, em cada intervalo de tempo (mês), o juro é somado ao capital,
formando assim o montante do período. Esse montante do período forma
então o capital inicial para o cálculo dos juros no período seguinte.
Pegando desse exemplo o primeiro e o segundo mês para análise, você vai
observar que:
No primeiro mês (t = 1), o capital inicial de R$ 2.000,00 (C), multiplicado pela
taxa (i) de 1%, gerou um montante (M) de R$ 2.020,00:
M
= C (1 + i ⋅ t) → M
= 2.000 (1 + 0,01⋅ 1)
M = 2.000 (1,01)
M = 2.020
No segundo mês, o montante do primeiro mês (R$ 2.020,00) vira o capital
para o novo cálculo de juros:
M
= C (1 + i ⋅ t) → M
= 2.020 (1 + 0,01⋅ 1)
M = 2.020 (1,01)
M = 2.040,20
Seguindo os cálculos, você vai ver que, no final de cinco meses, Luísa terá
R$ 2.101,60 de saldo na sua poupança.
Observe que, no exemplo anterior, o período também é igual a 1, pois a
conta dos juros também foi feita referindo-se ao período de um mês.
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Svilen Milev
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/963935

Figura 6.2: Os juros compostos são os mais usados em sistemas de financiamentos de
dívidas e empréstimos bancários.

Portanto, para descobrir os rendimentos de uma capitalização composta,
você pode calcular os juros separadamente e somar os valores encontrados
ou calcular o montante de cada período e somá-los ao final.
Pratique um pouco com os exercícios a seguir!

Atividade 1
Atende aos Objetivos 1, 2 e 3
Simária vai aplicar no banco a importância de R$ 3.000,00 pelo prazo de
3 meses, à taxa de 13% ao mês. Qual o valor do juro composto que ela
vai receber ao final do tempo determinado?
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Atividade 2
Atende aos Objetivos 1, 2 e 4
Jacqueline pegou emprestada a importância de R$ 12.000,00 pelo prazo de
2 anos com uma taxa de juros compostos de 30% ao ano. Qual o montante
pago por Jacqueline ao final do período?

Formulando os juros
Na seção anterior, você leu como os juros compostos incidem sobre o capital
aplicado e viu como podemos fazer, de forma detalhada, os cálculos dos
juros de uma capitalização composta.
Agora, você vai ver que existe uma forma mais simples de se calcular os juros
compostos que uma taxa produz a partir de um capital aplicado. Com essa
fórmula,�������������������������������������������������������������������
não será mais preciso fazer várias contas para se descobrir o ����
montante final, basta se ter os três dados a seguir:

a)

b)

c)

Fonte: a) http://www.sxc.hu/photo/1235540 - Michal Ufniak; b) http://www.sxc.hu/photo/1290133 - Svilen Milev;
c) http://www.sxc.hu/photo/1146533 - Zvone Lavric
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Mas antes de conhecer a fórmula, preste atenção neste raciocínio:
Quando você calculou os montantes referentes aos períodos no exemplo da
Luísa, usou a seguinte fórmula:

M = C (1 + i . t)
Como você viu, nos outros exemplos, quando se calcula o juro de período
em período, o t fica igual a 1, logo:
M
= C (1 + i ⋅ t) → M
= C (1 + i ⋅ 1)
=
M C (1 + i)
Chame agora o montante resultante do primeiro período de M1 e o do segundo período de M2. Como o juro do segundo período é calculado a partir
do montante do primeiro período (em outras palavras, o M1 é o capital de
M2), a fórmula vai ficar da seguinte forma:

M2 = M1 (1 + i)
Se você fizer a substituição de M1 pela fórmula geral com o capital inicial,
vai ver o seguinte:
M1
= C (1 + i)
=
M2 M1(1 + i)
M2= [C (1 + i)] ⋅ (1 + i)
M2 = C ⋅ (1 + i) ⋅ (1 + i)
M2 = C ⋅ (1 + i)2
Agora, faça isso também para o terceiro período, chamando o terceiro montante de M3:
M2 = C ⋅ (1 + i)2
M3 M2 (1 + i)
=
M3 = C ⋅ (1 + i)2 ⋅ (1 + i)
M3 = C ⋅ (1 + i)3
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Você observou que a cada novo montante o expoente da fórmula fica igual
ao período?
Quando é M2, o expoente é 2; quando é M3, o expoente é 3. Logo:

M = C . (1 + i)t
Essa é a fórmula para o cálculo dos juros compostos!
Onde:
• M é o montante (capital + juros);
• C é o capital inicial;
• i é a taxa de juros (que deve ser expressa na forma decimal);
• t é o tempo (número de períodos de capitalização).
Observação: i (taxa) e t (tempo) devem estar na mesma unidade para que
haja coerência nos cálculos (como visto na aula anterior de juros simples).

Trabalhando com expoentes
Em toda multiplicação de números que apresentarem a mesma
base e expoentes diferentes, você deve manter a base e somar os
expoentes. Por exemplo:
23 x 21 = 2 3+1 = 24
E em toda divisão de números que apresentarem a mesma base e
expoentes diferentes, você deve manter a base e subtrair os expoentes. Por exemplo:
23 ÷ 21 = 2 3-1 = 22
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Veja a seguir dois exemplos de aplicação da fórmula de juros compostos:
Exemplo 1:

Michal Zacharzewski

Newton decidiu comprar um carro e, para realizar seu sonho, solicitou um
empréstimo em uma financeira. Para adquirir o carro zero, Newton precisou
de R$ 30.000,00, que serão pagos em 36 meses, a uma taxa de 2% ao mês
de juros compostos. Qual será o montante pago por Newton ao final do
prazo de financiamento?

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1150341

Vamos calcular? Primeiro identifique os dados de que você precisa:

C = R$ 30.000,00
i = 2% = 2/100 = 0,02 ao mês
t = 36 meses
M=?
Agora, aplique na fórmula dos juros compostos:

M = C∙ (1+i)t
M = 30.000 (1 + 0,02) 36
M = 30.000 (1,02) 36
M = 30.000 ∙2,039
M = 61.170
O montante pago por Newton pelo novo carro é de R$ 61.170,00.
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Exemplo 2:
Teresa fez uma aplicação no banco no valor de R$ 150.000,00 a juros compostos. Após um período de 2 meses, ela recebeu o montante de R$ 253.500,00.
Descubra a que taxa de juros esse capital foi aplicado.
Primeiro, identifique os dados de que você precisa:

C= R$ 150.000,00
i=?
t = 2 meses
M = R$ 253.500,00
Agora, aplique na fórmula dos juros compostos:
M = C ⋅ (1 + i)t
253.500 150.000 (1 + i)2
=
253.500
= (1 + i)2
150.000
(1 + i)2 =
1,69
1 + i =2 1,69
1 + =i 1,3 → =i 1,3 − 1
=i 0,3 → 30%

Que tal praticar um pouco
os conceitos que você já
viu até aqui?

Julien Tromeur

O capital de Teresa foi aplicado a uma taxa de 30% ao mês.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1262267
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Atividade 3
Atende aos Objetivos 2 e 4
Qual o valor do montante correspondente a um empréstimo de R$ 3.200,00,
aplicado durante um prazo de 18 meses, sendo cobrada uma taxa de 3%
ao mês?

Atividade 4
Atende ao Objetivo 2
Qual o valor tomado emprestado por uma pessoa, pelo prazo de 4 meses,
à taxa de 5% ao mês, sabendo que o montante ao final do prazo é de
R$ 24.400,00?

Atividade 5
Atende ao Objetivo 2
Qual a taxa de juros compostos cobrada em um empréstimo de R$ 1.800,00,
a ser resgatado por R$ 3.184,00, ao final de 2 anos?
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Atividade 6
Atende ao Objetivo 2
A que taxa de juros compostos mensais o capital de R$ 2.500,00 rende juros
de R$ 1.200,00 em 2 meses?

Esse juro é simples ou composto?
Você deve ter percebido ao longo da aula que, em alguns momentos, foi
dito que os juros compostos rendem mais que os juros simples, não é verdade? Mas você sabe o porquê disso?
Primeiro, observe o seguinte exemplo:
Um capital de R$ 15.000,00 pode ser aplicado durante 15 anos a uma taxa
de juros de 5% ao ano (a.a.). Essa taxa de juros pode ser simples ou composta, dependendo da rentabilidade que for mais interessante. Descubra qual
deve ser a aplicação mais rentável.
Vamos aos cálculos?
1º passo: identifique as variáveis:
• C = R$ 15.000,00
• i = 5% a.a. → 0,05 a.a.
• t = 15 anos
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2º passo: calcule o montante numa situação de juros compostos (Mc):
t

Mc =C× (1+ i)

15

Mc =15.000 (1+ 0,05)
15

Mc =15.000 (1,05)

Mc =15.000×2,079
Mc = 31.185

Depois, calcule os juros (Jc):
Jc =Mc - C
Jc = 31.185-15.000
Jc =16.185

3° passo: calcule o montante (Ms) numa situação de juros simples:

Ms =C.(1+i × t )
Ms =15.000.(1+ 0,05 ×15)
Ms =15.000.(1+ 0,75)
Ms =15.000.(1,75)
Ms = 26.250
Depois, calcule os juros (Js):
Js =C× i× t
Js =15.000.0,05×15
Js =11.250

Pronto! Agora compare os dois juros e montantes calculados. Qual deles é
o maior?
Você, com certeza, viu que os juros compostos (R$ 16.185,00) são maiores que os juros simples (R$ 11.250,00). Logo, pode-se dizer que, em uma
aplicação de um capital a uma taxa fixa, os rendimentos serão maiores na
capitalização composta do que na capitalização simples.
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A história da matemática comercial e financeira
Os juros e os impostos existem desde a época dos primeiros registros de civilizações. Um dos primeiros indícios é da Babilônia, em
2.000 a.C. (antes de Cristo). Nas citações mais antigas, os juros
eram pagos pelo uso de sementes ou de outras conveniências
emprestadas.
A História também mostra que a ideia tinha se tornado tão bem
estabelecida que no ano de 575 a.C. já existia uma firma de banqueiros internacionais com os escritórios centrais na Babilônia. Sua
renda era proveniente das altas taxas de juros cobradas pelo uso
de seu dinheiro para o financiamento do comércio internacional. O
juro não é apenas uma das mais antigas aplicações da Matemática
Financeira, mas também seus usos sofreram poucas mudanças ao
longo dos tempos.

lazysheep1

Fonte: Adaptado de http://www.somatematica.com.br/historia/matfinanceira.php Acesso em 17/01/2011.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/566615

Faça agora o exercício a seguir para fixar as informações que você viu nesta aula.
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Atividade 7
Atende aos Objetivos 1, 2 e 5
Para a construção de uma casa, Hélder aplicou duas quantias no banco, a
primeira de R$ 200.000,00 a juros compostos de 8% ao mês, e a segunda
de R$ 200.000,00 a juros simples de 10% ao mês, ambas durante 4 meses.   
Calcule o montante total que Hélder obteve ao final do período de aplicação
e indique qual dos dois rendimentos foi o maior.

A capitalização composta, como pôde ser visto nesta aula, é um regime que
gera mais rendimentos se comparado à capitalização a juros simples. Por esse
motivo, é mais utilizada por bancos e agências de empréstimos financeiros.

Resumo
Você viu nesta aula que:
• os juros compostos são aqueles nos quais a taxa reincide sobre si mesma
durante o cálculo do montante;
• os juros compostos apresentam rendimento final maior que os juros simples;
• para calcular o montante de juros compostos, usa-se a fórmula:

M = C (1 + i)t.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, veremos média aritmética simples e ponderada.
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Respostas das atividades
Atividade 1

M = 3.000 (1 + 0,13)3 → 4.328,69
J = M – C → J = 4.328,69 – 3.000
Simária vai receber de juros pela aplicação o valor de R$ 1.328,69.
Atividade 2

M = 12.000 (1 + 0,30)2
Jacqueline pagou um montante de R$ 20.280,00.
Atividade 3

M = 3.200 (1 + 0,03)18
O valor do montante será de R$ 5.447,78.
Atividade 4

24.400 = C (1 + 0,05)4
O valor tomado de empréstimo foi de R$ 20.073,94.
Atividade 5

3.184 = 1.800 (1 + i)2 → (1 + i)2 = 3.184
1.800

1 + i = 1,768 → i = 1,33 – 1 → i = 0,33
A taxa de juros cobrada é de 33% pelo período de 2 anos.
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Atividade 6

2.700 = 2.500 (1 + i)2 → (1 + i) 2 = 2.700
2.500

1 + i = 1,08 → i = 1,039 – 1 → i = 0,039

A taxa cobrada é de 3,9% pelo período de 6 meses.
Atividade 7

Mc = 200.000 (1 + 0,08)4 → 272.097
Ms = 200.000 (1 + 0,1 · 4) → 280.00
O montante total, após 4 anos, será de R$ 552.097,00, sendo o rendimento dos
juros simples (R$ 280.000,00) maior que o dos juros compostos (R$ 272.097,00).
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