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UNIDADE IX – DESCONTOS 

Introdução: 

Em contabilidade, chama-se desconto a operação bancária de entrega do valor de um título ao seu detentor, 

antes do prazo do vencimento, e mediante o pagamento de determinada quantia por parte deste. 

O desconto de títulos ou duplicatas é um adiantamento de recursos, feito pelo banco, sobre os valores dos 

respectivos títulos (duplicatas ou notas promissórias ou cheques pré datados ou restituições de imposto de renda).  

Neste tipo de operação, o cliente recebe antecipadamente valor correspondente às suas vendas a prazo. Ao 

apresentar um título de vencimento futuro para desconto no presente, o cliente não recebe seu valor total, sobre 

esse valor o banco deduz a chamada taxa de desconto, além de impostos, como o IOF (Imposto de Operações 

Financeiras) e encargos administrativos.  

Podemos classificar os tipos de descontos como Simples (método linear) e Composto (método exponencial). 

 

Desconto Racional Simples (DRS) ou “Por Dentro” 

O desconto simples racional (por dentro), também denominado de desconto verdadeiro ou desconto por 

dentro, é o desconto aplicado sobre o valor atual do título utilizando-se a para o cálculo a taxa efetiva (no conceito 

do valor inicial tomado como base do cálculo). O cálculo deste desconto funciona análogo ao cálculo dos juros 

simples. O cálculo do desconto racional é feito sobre o valor atual ou presente do título. No Brasil, o desconto 

racional simples não é muito praticado, pois esta modalidade é desfavorável para aquele que possui os recursos 

financeiros e terá de conceder um desconto em função de uma negociação. Esta modalidade será sempre mais 

interessante para quem solicita o desconto, mas como na maioria dos casos quem tem a posse dos recursos 

financeiros normalmente determina a metodologia de cálculo da operação, portanto, torna-se uma prática pouco 

usada. 

Para entendê-la melhor, vamos aplicar as seguintes fórmulas: 

 

 

Onde: DRS = Desconto Racional Simples 

VN (Valor Nominal) = é também chamado de valor de face, é o valor do título apontado na data do vencimento. 

VL (Valor Líquido) = é o valor que foi negociado antes do vencimento ou simplesmente o valor recebido após a 

operação de desconto. 

 
Vencimento 

Prazo de 
antecipação de 

recursos 

 
Antes do 

vencimento 

VALOR NOMINAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO ( – )  =  

DRS = VN – VL 
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O valor líquido (VL) também pode ser encontrado através da seguinte fórmula: 

 

         

      

 

O Desconto Racional (DR) pode também ser encontrado diretamente pela seguinte fórmula: 

 

 

 

 

Exemplo: 

Um título de valor nominal de R$ 30.000,00 é descontado 3 meses antes do seu vencimento, à taxa de juros 

simples de 1,5% ao mês. Qual o desconto racional? 

Resolução: Dados: 

VN = R$ 30.000,00 

nd = 3 meses 

id = 1,5% ao mês ou 0,015 ao mês 

DRS = ? 

1ª Resolução: “Algébrica” 

 DRS = 30.000 x 0,015 x 3 

  (1 + 0,015 x 3) 

 DRS =    1350 

  1,045 

 DRS = R$ 1.291,87 

 VL = 30.000 – 1.291,87 

 VL = 28.708,13 

ATIVIDADES PRÁTICAS  

01) Determine o valor do desconto e o valor líquido racionais de um título de R$ 50.000,00 disponível dentro de 2 

meses, à taxa de 3% ao mês. 

02) Um título de R$ 6.000,00 vai ser descontado à taxa de 2,1% ao mês. Faltando 45 dias para o vencimento do 

título, determine: a) O valor do desconto racional; 

b) O valor líquido racional. 
 

Ajuda: A taxa é mensal e o período é ao dia, então é preciso transformar a taxa para um dia, neste caso é 

necessário dividir a taxa por 30 dias (taxa proporcional, pois o desconto é simples). 

VL =            VN           

    ( 1 + id x nd ) 

DRS =    VN x id x nd         

      ( 1 + id x nd ) 

2ª Resolução: “HP – 12C” 

  f  [ REG ] 

30000  [ ENTER ] 

 0,015       X 

        3           X 

    1  [ ENTER ] 

 0,015  [ ENTER ] 

    3     X     +      ÷ 

 R$ 1.291,87     CHS 

 R$ 30.000,00       + 

 R$ 28.708,13 

Onde:   id = Taxa de Desconto 

 nd = Prazo de Desconto 
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Desconto Bancário ou Comercial (DBS ou DCS) ou “Por Fora” 

É o valor obtido pelo cálculo do juro simples sobre o valor nominal, ou futuro do título, muito utilizado nas 

instituições financeiras e no comércio em geral. O desconto comercial é uma convenção secularmente aceita e 

amplamente utilizada nas operações comerciais e bancárias de curto prazo. 

Esta modalidade de desconto é muito usada nas operações comerciais e principalmente nas operações 

bancárias, tendo em vista que para as instituições financeiras este tipo de operação é muito mais interessante do 

ponto de vista financeiro que a operação de Desconto Racional Simples. 

Temos as seguintes fórmulas: 

 

 

 

  e 

 

 

 

OBS.: Na verdade, a fórmula DBS = VN x id x nd, tem sua origem na fórmula do Juros Simples, J = PV x i x n. 

 

Exemplo: 

Um título de valor nominal de R$ 30.000,00 é descontado 3 meses antes do seu vencimento, à taxa de juros 

simples de 1,5% ao mês. Qual o desconto bancário? 

Resolução: 

Dados: 

VN = R$ 30.000,00 

nd = 3 meses 

id = 1,5% ao mês ou 0,015 ao mês 

DBS = ? 

 

1ª Resolução: “Algébrica” 

 DBS = 30.000 x 0,015 x 3 

 DBS = 1350 

 DBS = R$ 1.350,00 

  

 VL = 30.000 – 1.350,00 

 VL = 28.650,00 

VL = VN – DBS  

DBS =    VN x id x nd         

2ª Resolução: “HP – 12C” 

 f  [REG] 

30000  [ ENTER ] 

 0,015      X      

     3         X 

 1.350,00   CHS 

 R$ 30.000,00      + 

 R$ 28.650,00 

Onde: 

DBS = Desconto Bancário Simples 

VN  = Valor Nominal  

id = Taxa de Desconto 

nd = Prazo de Desconto 

VL = Valor Líquido  
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ATIVIDADES PRÁTICAS  

01) Qual o valor do desconto comercial simples de um título de R$ 3.000,00, com vencimento para 90 dias, à taxa de 

2,5% ao mês? 

02) Qual a taxa mensal simples de desconto utilizada numa operação a 120 dias cujo valor nominal é de R$ 1.000,00 

e cujo valor líquido é de R$ 880,00? 

 

Operações com Títulos: 

Exemplo: 

Uma empresa apresenta o borderô de duplicatas abaixo, para serem descontadas num banco à taxa de 

desconto bancário simples “DBS” de 2,5% ao mês. Qual o valor líquido recebido pela empresa? 

Borderô de Cobrança: 

Duplicata nº Valor Nominal R$ Prazo de Vencimento 

I 4.000,00 12 dias 

II 1.800,00 45 dias 

III 8.200,00 63 dias 

IV 5.100,00 88 dias 

Total 19.100,00  

 

Resolução: 

Cálculo do Prazo Médio de um Conjunto de Títulos: 

n

nn

VNVNVNVN

nVNnVNnVNnVN
PM

++++

++++
=

...

.......

321

332211  

5100820018004000

88.510063.820045.180012.4000

+++

+++
=PM  

19100

4488005166008100048000 +++
=PM  

19100

1094400
=⇒ PM diasPM 3,57=⇒  

 

Cálculo do Desconto Bancário Simples “DBS”: 

Dados: 

VN = R$ 19.100,00 

nd = Prazo Médio = 57,3 dias 

id = 2,5% ao mês ou 0,025 ao mês 

DBS = ? 

VL = ? 

Prazo Médio de um conjunto de títulos é a Média 
Aritmética Ponderada dos prazos dos títulos, 

sendo os pesos iguais aos valores de cada título, 
ou seja, é o prazo em que devemos descontar o 

total do borderô. 
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1ª Resolução: “Algébrica” 

ndidVNDBS ..=  

 

3,57%.5,2100.19 xDBS =  

 

3,57
30

025,0
100.19 xxDBS =  

 

 

03,912=DBS  

03,91200,100.19 −=VL  

 

98,187.18=VL  

 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

01) Uma empresa apresenta um borderô de duplicatas a seguir, para serem descontadas em um banco à taxa de 

desconto comercial de 2% a.m. Qual o valor líquido recebido pela empresa? Qual o prazo médio? 

Duplicata Valor R$ Prazo Vencimento 

A 20.000,00 30 dias 

B 40.000,00 65 dias 

C 80.000,00 82 dias 

 

02) Uma Fábrica apresenta o seguinte borderô de duplicatas para serem descontadas num banco à taxa de desconto 

comercial de 4% a.m. Qual o valor líquido recebido pela empresa? 

Duplicata Valor R$ Prazo Vencimento 

I 10.000,00 45 dias 

II 15.000,00 60 dias 

III 14.000,00 75 dias 
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Taxa ao Mês 

Prazo ao Dia 

Dividida a Taxa por 30 dias 
para equivalência de Prazos. 

2ª Resolução: “HP – 12C” 

 
f   [REG] 

12 ENTER   4000    Σ+ 
45 ENTER   1800    Σ+ 
63 ENTER   8200    Σ+ 
88 ENTER   5100    Σ+ 

G    [ XW ] 
57,3      DIAS 
0,025        X 
19100       X 

30   ÷ 
R$   912,00 CHS 

19100    + 
R$ 18.188,00 


