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UNIDADE VIII – Continuando... Juros Compostos! 

Taxa Nominal: 

O juro só é formado no final de cada período. Entretanto, são freqüentes, na prática, enunciados do 

tipo: � juros de 48% ao ano capitalizados semestralmente; 

� juros de 36% ao ano capitalizados mensalmente. 

Tais enunciados caracterizam o que se convencionou chamar de taxas nominais. Assim:  

Taxa nominal é aquela cujo período de capitalização não coincide com aquele a que ela se refere. 

A taxa nominal é, em geral, uma taxa anual. 

Para resolvermos problemas que trazem em seu enunciado uma taxa nominal, adotamos, por 

convenção, que a taxa por período de capitalização seja proporcional à taxa nominal. 

Exemplo: 

Qual o montante (FV) de um capital de R$ 5.000,00 (PV), no fim de 2 anos (n), com juros de 24% (i) ao ano 

capitalizados trimestralmente? 

Resolução:   

Dados:  PV = R$ 5.000,0 

  n = 2 anos 

  i = 24% a.a. capitalizados trimestralmente 

1º Precisamos transformar a taxa anual para trimestral, pela convenção adotada, temos que usar o critério 

da proporcionalidade:  i4  =  0,24 : 4 

     i4  =   0,06 ao trimestre 

2º Precisamos transformar o prazo anual para trimestral, temos: 

     n = 2 anos x 4 trimestres ���� n = 8 trimestres 

3º Cálculo do Montante (FV) utilizando a fórmula de juros compostos, temos: 

     M = C.(1 + i)n 

     M = 5.000 ( 1 + 0,06 )8 

     M = 7.969,24 

4º Cálculo do Montante (FV) através da HP-12C, temos: 

     f REG 
5000 CHS PV 

     6 i 
     8 n 
     FV 
     R$ 7.969,24 
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Taxa Efetiva: 

É evidente que, ao adotarmos a convenção, a taxa anual paga não é a oferecida e, sim, maior. Essa 

é a taxa efetiva. 

Quando oferecemos 24% ao ano e capitalizamos trimestralmente a 6%, a taxa de 24% ao ano é, 

como vimos, a taxa nominal. A taxa efetiva é a taxa anual equivalente a 6% ao trimestre, capitalizadas em 4 

trimestres. Assim, a taxa efetiva seria: 

 Taxa Nominal = 24% ao ano ou 6% ao trimestre 

 

Cálculo da TAXA EFETIVA: 

Taxa Efetiva   =  [(1,06)4 – 1] x 100 

 Taxa Efetiva  =  26,25% a.a. 

 

Taxa Real e Taxa Aparente 

 Denominamos taxa aparente aquela que vigora nas operações correntes. 

 Quando não há inflação, a taxa aparente é igual à taxa real; porém, quando há inflação, a taxa 

aparente é formada por dois componentes: um correspondente à inflação e outro correspondente ao juro 

real. 

Exemplos: 

01) Qual deve ser a taxa aparente correspondente a uma taxa real de 0,8% a.m. e a uma inflação de 20% 

no período? 

Resolução:   Dados:  i = 0,8% a.m ou 0,008 a.m 

      Inflação = 20% no período ou 0,2 no período 

Assim, devemos incorporar os índices: 

    Taxa Aparente =  ( 1 + 0,008 ) x ( 1 + 0,2 ) 

    Taxa Aparente =  1.008 x 1.2 

    Taxa Aparente =  [1.2096  – 1] x 100 

    Taxa Aparente =  20,96% 
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02) Uma pessoa adquire uma letra de câmbio em uma época A e a resgata na época B. O juro aparente 

recebido foi de 25%. Calcule a taxa de juro real, sabendo que a taxa de inflação, nesse período, foi de 15%. 

Resolução:   

Dados:  i  =  25%  ou  0,25 

  Inflação = 15% ou 0,15 

Assim, devemos dividir os índices: 

   Taxa Real  =  ( 1 + 0,25 ) 

( 1 + 0,15 ) 

   Taxa Real  =   1,25 

     1,15 

   Taxa Real  =   [1,0870 – 1] x 100 

   Taxa Real  =   8,7%  

Exercícios: 

1) A caderneta de poupança paga juro de 6% ao ano capitalizado trimestralmente. Qual a taxa efetiva de 

juro? 

2) Uma instituição financeira paga juro de 21% ao ano capitalizado mensalmente. Qual a sua taxa efetiva? 

3) O capital de R$ 18.000,00 foi colocado por 2 anos a 20% ao ano, capitalizados trimestralmente. Qual o 

montante? 

4) Um empréstimo foi feito a uma taxa de 32% ao ano. Sabendo que a inflação nesse ano foi de 21%, 

calcule a taxa real anual. 

5) Uma financeira cobra uma taxa aparente de 22% ao ano, com a intenção de ter um retorno real 

correspondente a uma taxa de 9% ao ano. Qual é a taxa de inflação? 
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