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JURO COMPOSTO 

  

Introdução 

Juro composto é conhecido popularmente como juros sobre juros. Mas, na verdade, o 

correto é afirmar que os juros incidem em cada período financeiro, a partir do segundo, é 

calculado sobre o montante relativo ao período anterior. 

O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil 

para cálculos de problemas do dia-a-dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao 

principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Matematicamente, o cálculo a juros 

compostos é conhecido por cálculo exponencial de juros. 

Observe a demonstração a seguir do regime de capitalização composta para uma 

aplicação financeira de R$ 1.000,00 por um período de 3 meses a uma taxa de 10% ao mês. 

 

 

Regime de Capitalização Composta 

 

n Capital Aplicado Juros de cada período Valor acumulado (Montante) 

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00  x 10% = R$ 100,00 R$ 1.000,00 + R$ 100,00 = R$ 1.100,00 

2 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 x 10% = R$ 110,00 R$ 1.100,00 + R$ 110,00 = R$ 1.210,00 

3 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00 x 10% = R$ 121,00 R$ 1.210,00 + R$ 121,00 = R$ 1.331,00 

 

 

 

Diagrama de Fluxo de Caixa para o Regime de Capitalização Composta 

 

           M = R$ 1.331,00 

    C x i = R$ 100,00 M1 x i = R$ 110,00  M2 x i = R$ 121,00 

 

C = R$ 1.000,00 
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Cálculo do Montante ou Valor Futuro (FV) 

A tabela acima permite concluir que o montante no regime de juro composto é maior que 

no regime de juro simples (a partir do segundo período). 

Para encontrarmos o montante (M) ou valor futuro (FV) de uma operação comercial ou 

financeira, vamos considerar um capital (C) ou valor presente (PV), uma taxa (i) e calculemos o 

montante (M) ou valor futuro (FV) obtido a juros compostos, após (n) períodos de tempo. 

• Valor futuro após período 1: 

o FV1 = PV + PV x i = PV. (1 + i) 

• Valor futuro após período 2: 

o FV2 = FV1 + FV1 x i = PV.(1 + i).(1 + i) = PV.(1 + i)2 

• Valor futuro após período 3: 

o FV3 = FV2 + FV2 x i = FV2.(1 + i) = PV.(1 + i)2.(1 + i) = PV.(1 + i)3 

• Valor futuro após período n: 

Para um período n é possível perceber que: FVn = PV.(1 + i)n 

 Assim teremos: 

 

FV = PV.(1 + i)n  ou M = C.(1 + i)n 

 

Observação: Nas calculadoras financeiras é possível calcular diretamente uma das variáveis da 

fórmula FV = PV.(1 + i)n, para tanto é preciso que sejam conhecidas três das variáveis para 

que seja calculada a quarta variável. 

Na calculadora HP-12C, por exemplo, temos as seguintes teclas para cálculo de juros 

compostos: 

 

PV (do inglês Present Value) representa o capital 

 

FV (do inglês Future Value) representa o montante 

 

  i (do inglês interest) representa taxa 

 

 n representa o número de períodos 
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Exemplo: Calcular o montante de um capital de R$ 5.000,00, aplicado à taxa de 4% ao mês, 

durante 5 meses. Dados: FV = ? 

    PV = R$ 5.000,00 

    i  =  4% ao mês 

    n =  5 meses 

Solução 1: Utilizando a fórmula:  FV =  PV.(1 + i)n 

       FV = 5.000.(1 + 4%)5 

       FV = 5.000.(1 + 0,04)5 

       FV = 5.000.(1,04)5 

       FV = 5.000.(1,2166529) 

       FV = R$ 6.083,26 

Solução 2: Utilizando a calculadora HP-12C: 

f  FIN   � limpa registros financeiros anteriores 

5.000  CHS PV  � valor do capital (negativo) 

4  i   � valor da taxa 

5  n   � períodos 

  FV 

Aparecerá no visor o valor de: R$ 6.08326 

       

Exercícios com cálculo de Juro Composto: 

01) Uma pessoa toma R$ 3.000,00 emprestados, a juro de 3% ao mês, pelo prazo de 10 meses, com capitalização 

composta. Qual o montante a ser devolvido? 
 

02) Calcule o montante de R$ 20.000,00 a juros compostos de 3,5% ao mês, durante 35 meses. 
 

03) Durante quanto tempo uma aplicação de R$ 26.564,85 produziu um montante de R$ 45.562,45 com uma taxa de 

0,98% ao mês? 
 

04) Calcular o juro de capital de R$ 1.000,00 pelo prazo de 5 meses à taxa de 10% ao mês. 
 

05) Calcular o valor presente ou capital de uma aplicação de R$ 98.562,25, efetuada pelo prazo de 6 meses a uma 

taxa de 1,85% ao mês. 
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