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Uso do Manual

Este manual se sub-divide em quatro capitulos:

Capitulo 1: Introdugdo ao uso da calculadora, aritmética

bésica, o visor da calculadora e a pilha opera-

cional.

Capitulo 2:  Conceitos de tempo e dinheiro, uma explicagdo

orientadora dos topicos financeiros e da termi-

nologia contidos no capitulo 3.

Capitulo 3:  Aplicagdes em finangas: rotinas e sequéncias de

teclas utilizadas na solugdode mais de 50 tipos

de problemas financeiros.

Capitulo 4:  Fungdes matematicas e estatisticas.

Caso esta seja a sua primeira calculadora Hewlett-Packard,

recomendamos-lhe que leia todo este manual. Se vocé ja estiver

familiarizado com as calculadoras HP e seu sistema de ldgica,

vocé poderd pular algumas paginas do primeiro capitulo.

Antes de usar a calculadora, talvez seja necessdrio recarregar a

bateria, conforme as instrugdes no Apéndice A. A calculadora

poder4, entdo, ser utilizada enquanto a bateria estiver sendo

recarregada ou mais tarde, com a energia gerada apenas pela

bateria.
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Chave interruptora

(pég. 9).

BEGIN [[IMHMl END
Chave de anuidade
(pég. 9).

@ Namero de perfodos
em umatransagao
financeira (pag. 54).

(= Converte perfodos
anuais de pagamento
em perfodos mensais
(pdg. 54).

@ Taxa de juros
periédica (pag. 54).

(Z) Converte taxas
dejuros periddicas

anuais para mensais
(pag.55).

Quantia do
pagamento por periodo
(pag. 54).

(=3 Ccalcula os juros
acumuladosentre dois
perfodos quaisquerde
um empréstimo

(pdg. 54).
Valorpresente ou

a guantia existente ao
inicio de um fluxo de
caixa (pag. 54).

(7] Calcula os juros
simples (pag. 54).
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ao final de um fluxo
caixa (pag. 54).

(3 Calculao saldo
devedor(balango) de
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qualquer momento
selecionado (pag. 54).

Intercambio do
contetido do registra-
dor X com o doregis-
trador Y (pég. 21).

)Regressao linear,
Determina a regressao

 

 

linear entre dois
ou mais pontos
{pag. 114).

3 Rotagdo para baixo.
Leva o contetido de
cada registrador da
pilha operacional para
baixo, para que seja
apresentado no visor
(pég. 21).

([ Estimativalinear
(péy. 117).

Armazena o valor
apresentado no visor
em um dos dez regis-
tradores de arma-
zenagem (pég. 24).

() Calcula a média
aritmética (pag. 111).

Recupera o valor
armazenado em um
registrador de arma-
zenagem,apresen-
tando-o (isto €,
copiando-0) no visor

(ndg. 24).
([ Calcula o desvio
padrdo de uma
amostra (pag. 113).

__| Tecla amarela.
Seleciona a fungdo
alternativa em amarelo,
acima dasteclas de
operagdo (page 9).

Copia 0 nlimero
contido no registrador
X, apresentado no visor,
no registrador Y;
separa, também,intro-
dugdes sucessivas de
nimeros na calcu-
ladora (pag. 11).

") Prepara a calcu-
ladora para um novo
cdleulo financeiro e
apaga os dados
estatfsticos (pég. 56).

Mudao sinal do
niimero apresentado no
visor (pag. 9).
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total (pag. 52).
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(pég. 10).

Apaga o contetido

do visor, da pilha opera-
cional e dosregistradores

de armazenagem; prepara
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(pdg. 56).

(= Operagdes
X & aritméticas (pég. 10).
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do valor apresentado no
visor (pdg. 105).
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Introducao

Parabéns!

Vocé acabou de fazer um 6timo investimento, que fara com que
vocé economize dinheiro hoje, na semana que vem e no ano que
vem. A sua HP-22 é outra calculadora da linha de finangas da
Hewlett-Packard de qualidade profissional—o tamanho reduzido,
a capacidade interna de célculos financeiros e a simplicidade de
operacao das calculadoras de finangas da Hewlett-Packard torna-
ram-nas as preferidas de corretores de imdveis, banqueiros, cor-
retores de valores, consultores de investimentos e outros pro-

fissionais que necessitam obter respostas rapidas e precisas. Vocé
pode estar certo de estar em boa companhia com a HP!

Como qualquer investidor, vocé deseja obter o maior rendimento
possivel de seu investimento. Este manual ser-lhe-d de grande
valia para que vocé possa tirar o maximo proveito de sua calcu-

ladora HP-22.

Ha, na realidade, quatro pequenos manuais dentro deste manual.
A primeira parte trata de operagdes aritméticas bdsicas ¢ da
pilha operacional de meméria automatica; a segunda parte ex-
plica certos conceitos financeiros importantes para o uso da
calculadora; a terceira parte descreve a solugdo de problemas
simples e complexos relacionados ao que ji foi visto antes; e a
quarta parte explica as fun¢des matemdticas e estatisticas da
sua calculadora.

 

O segredo para se tirar o maximo proveito da sua HP-22 estd

no tempo e atengdo que vocé dedicar 2 leitura deste manual,

pagina por pagina, e na solugao dos problemas propostos conti-
dos no manual. Quanto maiorfor o grau de confianga que vocé
tiver em sua calculadora ¢ a sua compreensao do seu funciona-
mento, maior proveito vocé poderd tirar dela. A sua HP-22

possui inimeras caracteristicas Unicas que tornam facil a solugdao

de problemas complexos. Comecemos, entao, a explord-las.



Capitulo 1

Uso da HP-22
O Teclado
Uma ilustragdo do teclado da HP-22 acompanha este manual.

A tecla amarela , que nao possui nenhuma gravagao em sua

superficie, aciona as operagdes gravadas em amarelo, ao alto

das teclas selecionadas. Quando se quiser utilizar a fungdo

alternativa (isto é, a expressa em caracteres amarelos), basta

pressionar antes da tecla da funcao desejada.

Como Ligar a Calculadora

A sua HP-22 vem totalmente montada e com uma bateria in-

clufda. Vocé pode utilizar a calculadora apenas com a bateria,

ou conectar o recarregador de bateria e utilizar a calculadora

enquanto a bateria estiver sendo carregada. Para utilizar a cal-

culadora apenas com abateria, carregue-a primeiro para 6 horas

de operagdo. (Consulte o Apéndice A.)

Em qualquer dos casos, isto é, utilizando-se a calculadora apenas

com a bateria ou com o recarregador, as barerias tém que estar

na calculadora.

Para comegar, mova a chave ON-OFF para a posicdo ON. O

visor apresentard 0.00. Agora vocé estd pronto para comegar

a trabalhar com alguns problemas simples.

Introducédo de Numeros

Para introduzir um nimero na calculadora, pressione as teclas

de algarismo apropriadas em sequéncia, da esquerda para a

direita. Se a virgula decimal* (que, noteclado, € o ponto) fizer

parte do nimero, ela devera ser introduzida como um algarismo,

no seu lugar apropriado. Por exemplo, introduza o nimero

148,84 pressionando as seguintes teclas:

EE0e® 

#Nota importante: A calculadora HP-22 utiliza a notagdo ameri-

cana para nimeros. Um ponto, e ndo uma virgula, separa a

parte inteira da decimal de um nimero. Exemplo: 13.2124 ¢

representado por 13 212.4.

O numero 148.84 aparece no visor.

9



 

Se vocé cometer um erro ao introduzir um nimero, apague toda
a sequéncia deste nimero, pressionando . Recomece, entio,
a introduzi-lo corretamente.

Introducédo de Nimeros Negativos

Para introduzir um nimero negativo, introduza os algarismos e,

entdo, pressione a tecla (“change signal” = mudanga de
sinal). O numero serd precedido por um sinal de menos (—)
no visor.

O niimero 148,84 ja se encontra apresentado no visor. Pressione,
agora, e veja 0 que acontece. Se vocé pressionar nova-

mente, o nimero — 148,84 voltard a ser positivo.

A Tecla

Suponhamos que vocé tenha introduzido o nimero 149,84 em
vez de 148,84. Este erro podera ser facilmente corrigido com a
tecla (“clear x” = apagar Xx).

A tecla apaga o contetdo do visor. Se vocé cometer algum
erro ao introduzir um nimero na calculadora, pressione
para eliminar aquele nimero e introduza, entao, o namero cor-

reto. Existem, ainda, duas outras teclas na sua HP-22 cuia

fungado ¢ apagar os valores indesejados: e
[Estasteclas est@o relacionadas as operagoes financeiras
e serao explicadas no Capitulo 3 ¢ no Apéndice D.

 

 

Um aspecto importante da sua HP-22 ¢ que nao ¢é necessario

apagar o seu conteudo entre dois célculos aritméticos indepen-
dentes. Os dados anteriores sdo automaticamente isolados.

O conteido de toda a calculadora serd apagado ao se desligar a
calculadora (chave interruptora na posi¢io OFF). Aoligar-se

novamente a calculadora (ON), o visor apresentara 0.00.

Operacées Aritméticas Basicas

Quando vocé soma, subtrai, multiplica ou divide, vocé trabalha
com dois numeros e uma operagdo aritmética (+, —, X ou +).

S6 se pode somar, subtrair, multiplicar ou dividir quando dois
nimeros estiverem presentes na calculadora.



Depois que os dois nameros tiverem sido introduzidos na calcu-
ladora, pressione a tecla de operacdo desejada. A sua resposta
aparecerd imediatamente no visor. Para introduzir dois nimeros
na calculadora e efetuar uma operagao aritmética bdsica:

1. Introduza o primeiro niimero.

2. Pressione @MER) para separar o primeiro ndimero do
segundo.

3. Introduza o segundo numero.

4. Pressione (3, (&, ou () para efetuar a operagao.

 

Por exemplo, vocé soma 12 e 3, pressionando:

 

 

 

 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

12 (727 o primeiro numero.

12.00 Separa-sc o primeiro numero
do segundo.

3 3 O segundo nimero.

Realiza-se a operacao ¢ a resposta 

 

¢ apresentada novisor.

Todas as quatro operagoes aritméticas sao realizadas da mesma
maneira:

 

 

 

 

 

 

Para Calcular Pressione Leiano Visor

24 +3 24 ENED 3 (= 27.00

24 -3 24 ENED 35 27.00
24 x 3 24 EAED 3 (x 72.00

24 +3 24 ENED 33 8.00     
Nos problemas acima, vocé pressionava sempre a sequéncia 24

3. Experimente, agora, introduzir a mesma sequéncia
na calculadora sempressionar a tecla O que acontece
no visor? Vé-se, claramente, que a tecla separa O pri-
meiro nimero do segundo.

 

Se vocé tiver que introduzir varios nimeros em um problema,
nao serd necessario pressionar a tecla EMERY depois de cada
um deles. Um nimero também poderd ser separado de outro
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por umdatecla de operagdo aritmética(®,=3, ® ou®) ou por
uma tecla de alguma operacao do teclado, como [].

     

 

Exemplos: Voé estd pronto para resolver alguns problemas
sozinho? A resposta correta é dada abaixo; tente determinar as
sequéncias de teclas pressionadas.

Resposta Apresentada
Problema no Visor

14 X 6 =

144 ~ 6 =
1/25 =

43
87

+ 455

 

 

 

 

 

 

 

Uma pessoa compra 2 itens em
umaloja a Cr$ 19,95 cada. Qual 539.40

o0 prego total desta compra?

   
Calculos em Cadeia

Os calculos em cadeia sao operagdes que somam os produtos
de uma série de multiplicagdes (soma dos produtos) ou muti-
plicam os resultados de varias somas (produto das somas).

Parece complicado? Mas estes tipos de calculo sao bastante
simples com a sua HP-22.

  

O processo de se resolver um problema com a sua calculadora
¢ tdao simples e natural quanto ele o seria se vocé estivesse
trabalhando com ldpis ¢ papel. A sua HP-22 se encarrega de
realizar a parte mais dificil do problema. Ela nao so apresenta

os resultados intermedidrios no visor, como também os armazena

automaticamente, até que vocé necessite deles, quando, entdo.
ela os insere nos cilculos.

Por exemplo, calcule (12 + 3) X 7.

Se vocé estivesse trabalhando com ldpis e papel, vocé primeiro
calcularia o resultado intermedidrio de (12 + 3) ...

15
(1243 x 7 =



Entao, vocé multiplicaria o resultado intermediario por 7.

15
(12/3) x 7 =105

Vocé faz exatamente a mesma coisa quando trabalha com a

HP-22 — sempre se concentrando em apenas dois nimeros de

cada vez. Primeiro, vocé calcula o resultado intermedidrio . .

Para Calcular Pressione Leia no Visor

(12 +3) 12 EED 3 8
 

 

   

...e, entdo, vocé calcula a resposta final. Vocé ndo precisa

pressionar para armazenar o resultado intermedidrio:

a HP-22 armazena-o automaticamente quando vocé introduz o

numero seguinte. Continuando . .

Para Calcular Pressione Leia no Visor

15 x 7 70

Execute, agora, este problema. Observe que vocé precisa pres-

sionar apenas para separar o primeiro nimero do se-

gundo. Depois disso, a calculadora armazenard os resultados

intermedidrios, 2 medida que for realizando cada operagao.

 

 

 

Para Calcular Pressione Leia no Visor

2+3
2 3@ 100E [050

10

Seguindo as regras mateméticas mais simples, vocé calcula pri-

meiro os resultados das expressoes entre parénteses. Depois,

entdo, vocé calcula o resultado da expressdao exatamente como

vocé o fez antes, cada ntimero e operacdo subsequente de cada

vez.

 

 

Para Calcular Pressione Leia no Visor

3(16 — 4) 16 GOED 4 2 3 3600 ]

2 (B) s 148
 

12E82K 6.00   



Problemas ainda mais complexos podem ser facilmente resolvi-
dos desta mesma maneira, através da armazenagem automdtica
dosresultados intermediarios. Por exemplo, para calcular (2 +
3) X (4 + 5), vocé procederia da seguinte forma:

Primeiro, somaria 2 e 3:

Pressione Leia no Visor

 

 

5

2#3) x 4+ 5) 2EED 3@

Depois, vocé somaria 4 ¢ 5:

   5 9

QF3) x4£5) 4 5@ 9.00

Os resultados intermedidrios 5,00 e 9,00 ja se encontram arma-
zenados dentro da calculadora. Portanto, para obter a resposta
final, basta multiplica-los:

 

5 9
@3 % 45 ® 95.00 |

Observe que vocé ndo precisou anotar nenhuma vez um “sub-
total” ou resultado intermedidrio: a HP-22 “lembrou-se” deles
automaticamente.

Agora, execute estes problemas como exercicio. (Se vocé tiver
qualquer dificuldade em obter as respostas corretas, reveja as
paginas anteriores.)

Problemas

(2 %3)+ @4 x5) =
 

  
(14 —12) x (18 — 12) _

©-7 B
(17 = 12) x4 + (10 — 5) =

 

 

Vocé deseja comprar duas camisas ao prego de Cr$ 395,00 cada.
Sobre este prego vocé deverd pagar um imposto de vendas de



4% . Quanto vocé terd que pagar pelas duas camisas?

2 (Cr$ 395,00 X 1,04) =

Antes de prosseguirmos para os problemas de finangas, observe-

mos a sua calculadora mais de perto. Quanto melhor vocé
conhecer a sua HP-22, mais vocé poderd usa-la confiante e
eficientemente a cada dia.

   
  .60
 

O Visor

O visor € a pequena janela na sua calculadora que lhe permite

ver todo o desenrolar dos seus cdlculos. O visor é, também, o

meio pelo qual a calculadora se comunica com vocé: € através
dele que a calculadora lhe avisa se a carga da bateria esta fraca
ou se vocé tentou realizar uma operagao tida como “imprépria.”

Bateria Fraca

Quando a carga da bateria estiver fraca, varios pontos decimais

aparecerdo no visor, intercalados com os nimeros. No lugar
onde o verdadeiro ponto decimal deveria aparecer, nada serd
apresentado. Por exemplo, se¢ o visor estiver apresentando o

seguinte numero:

45

 

Apresenta¢dao Normal do Nimero: 1

a mensagem de bateria fraca sera dada da seguinte forma:

Apresentagao do Nimero com
Bateria Fraca: 1.7 4.5.......

em branco A

    

Tal mensagem indica que s6 lhe resfa um minuto de operagdo.
Neste caso, vocé devera recarregar a bateria ou substitui-la por
uma bateria de reserva totalmente carregada. (Consulte o

Apéndice A.)

Mensagem de Erro

Se vocé tentar realizar alguma operagdo tida como impropria
ou impossivel, o visor apresentara a palavra| Error |. Por exem-
plo, introduza um ndmero na calculadora e tente dividi-lo por
zero. (Vamos, tente.) A calculadora considera tal operagdo

“imprépria.” Outros exemplos de operagdes impréprias sdo a

 

   



raiz quadrada de um nimero negativo e zero elevado a uma

poténcia negativa.

 

Para apagar uma mensagem de erro do visor, pressione (&

Arredondamento de Numeros

Se vocé introduzir uma longa sequéncia numérica, tal como:

19,785234

quando vocé pressiona a tecla , o visor apresentara:

. Os nimeros apresentados no visor sdo geralmente

arredondados i segunda casa decimal, pois que a maioria dos

célculos de finangas envolvem quantias em cruzeiros e centavos.

 

 

Internamente, entretanto, a HP-22 sempre realiza qualquer cal-

culo utilizando 10 algarismos para cada nimero. O arredonda-

mento do nimero afeta somente a apresentacdo deste no visor,

e ndo a sua precisio nos cdlculos realizados internamente &

calculadora. Apesar de se ler 19,79 no visor, o nimero dentro

da calculadora ¢, na realidade, 19,78523400.

Formato do Visor

As vezes vocé poderd querer ver mais de duas casas decimais no

visor. O ntmero 19,79 ja se encontra apresentado no visor.

Agora, pressione 4.

A tecla amarela permite-lhe ver o namero que s¢ encontra

dentro da calculadora com mais (ou menos) casas decimais.

Através da tecla , vocé poderd apresentar o nimero no
 

 

visor em notagdo com ponto decimalfixo (utilizada nos cdlculos

financeiros) ou em notagdo cientifica. Lembre-se scmpre de

que, qualquer que seja a notagdo adotada, a HP-22 sempre

realiza cilculos internamente utilizando nimeros com 10 al-

garismos.

Apresentac@o com Ponto Decimal Fixo

Para que sejam apresentadas mais (ou menos) do que duas casas

decimais no visor, pressione a tecla seguida da tecla de

algarismo apropriada (de 0 a 9), correspondente ao nimero

de casas decimais desejadas. Depois de introduzir o nimero

19,785234 na calculadora, experimente os seguintes exercicios:



   

Pressione Leia no Visor
 

 

 

 

 

 

 

s 4 19.7852

@ 6 19.785234

il 2 19.79
0 20.    

O niumero de casas decimais apresentadas no visor permanece

0 mesmo até que o usudrio adote um outro. Se o nimero cal-

culado tiver mais que os dez algarismos que a notagdo com ponto

decimal fixo pode apresentar no visor, a HP-22 passard, auto-

maticamente, a apresentar 0 ndmero no visor em notagao cien-

tifica.

Se se desligar a calculadora (OFF)e, depois, ligd-la novamente

(ON), ela sempre retorna a notagao com ponto decimal fixo,

com duas casas decimais apresentadas no visor: 0,00.

Apresentacéo Cientifica

A notagdo cientifica apresenta o niimero no visor como N X

100, onde N é um nimero compreendido entre = 1 e * 10. Por

exemplo,

[

1.9785234-05

|

significa 1,9785234 x 10—5, ou

0,000019785234.[ 1.9785234 05 significa 1,9785234 X 105,

ou 197852,34.

A apresentagdo em notagdo cientifica € bastante util quando se

trabalha com nimeros muito grandes ou muito pequenos. Os

oito primeiros espagos no visor sao reservados ao nimero (N)

e os dois dltimos ao expoente de dez. Como vocé pdde observar,

o expoente pode ser positivo (05) ou negativo (—05).

   
 

   

Para que as respostas sejam apresentadas no visor em notagao

cientifica, pressione ©. 

 

 

 

 

 

  

 

Pressione Leia no Visor

e 0.00
197.85234 197.85

il ) 1.9785234 02

|

O mesmo quc
1,9785234 x 102

2 197.85  
 

Se vocé estiver trabalhando em notagdo cientifica e desligar a

sua calculadora (OFF), ela voltard a notagao com duas casas

decimais, quando ligada de novo (ON): 0,00.



 

Mudanca Automatica de Formato

Quando um nimero for muito grande ou muito pequeno para a
apresentagao em notagao decimal, a HP-22 automaticamente

mudaréd o formato de apresentagao no visor para o da notacao
cientifica. Por exemplo, sc vocé quiser calcular o desconto de
5% num item cujo preco ¢ de S centavos (0,05 X 0,05):

 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

CLX. 0.00 Apresentagdo normal, com

05 0.05 duas casas decimais.

05 2.5000000-03 Notagao cientifica.   

Uma outra forma de se apresentar a resposta no visor seria

pressionando-se 4 para se obter 0.0025 |.Mas,utilizando-se

a apresentagdo normal com apenas duas casas decimais (comum

para cdlculos financeiros), a resposta apareceria no visor como

sendo| 0.00 .Por este motivo, o visor muda automaticamente o

formato de apresentagdo para o da notacaocientifica, para que

a resposta possa serlida.

 

 

Ultrapassagem da Capacidade do Visor

Quando o nimero a ser apresentado no visor for maior que

9,9999999 X 109 (um namero bastante grande), a HP-22

apresentard apenas varios algarismos 9 para indicar que o pro-

blema ultrapassou a capacidade de apresentacdo no visor da

calculadora.
 

 9.9999999 99   

Se um ndamero negativo de valor absoluto excessivamente grande

for calculado (menor que —9.999999 X 10%), a indicacdo de

ultrapassagem da capacidade seri a apresentacao de vdrios

algarismos 9 precedidos por um sinal de menos.
 

 -9.9999999 99  
 

Hd, também, uma indicagdo de ultrapassagem da capacidade do

visor para quando o namero for pequeno demais (menor que

10-109) : neste caso o visor apresentard 0.00.

Se se pressionar (), o visor apresentard:

 

00000000 00   



A Pilha Operacional

A pilha operacional HP, juntamente com o seu sistemalgico, ¢
o mais eficiente método que existe para resolver problemas

complexos. Vocé ja viu como é facil efetuar cdlculos em cadeia,
em virtude da armazenagem imediata dos resultados interme-
didrios na sua calculadora. Este capitulo descreve como a HP-22

realiza tal armazenagem.

O Registrador X (Visor)

Dentro da sua calculadora, ha uma memdria de quatro regis-

tradores, “empilhados”™ um sobre o outro, como se fossem

prateleiras. Estes registradores sao denominados X, Y, Z e T,

sendo que T ¢é o de cima ¢ X, o de baixo, da seguinte maneira:

Pilha

Parte superior

X
<
N

-

0.00 Visor

Quandoseliga a calculadora (chave interruptora em ON), todo
o seu conteudo ¢ apagado. de forma que todos os quatro regis-
tradores da pilha contém 0,00. Vocé também pode pressionar

(Cci7) para apagar o conteido da pilha. Quando vocé
introduz um namero na calculadora e este aparece no visor, ele
tanto pode ser um simples algarismo (como 1 ou 2), quanto uma
longa sequéncia numérica (como 3,141592654). Cada nimero.
por mais simples ou mais complexo que seja, ocupa sempre um

registrador inteiro.

 

O registrador X é o tnicoregistrador cujo conteudo nos ¢ visivel.
O que vocé 1é€ no visor ¢ o que se encontra registrado em X.
Por exemplo, se vocé introduzir o nimero 21, o contetudo da

pilha operacional passard a ser o seguinte:

X
<
N

-

21. O visor apresentard: 21.



  

Se se pressionar , o contetido do visor sera apagado (0,00),
pois o contetdo doregistrador X é o mesmo que o do visor.

Agora, some 21 e 34. Para introduzir o segundo nimero, vocé
precisa separd-lo do primeiro, através da tecla ENE . Ao se
pressionar EREN, o primeiro nimero sobe para o registrador Y,
deixando espaco para o proximo numero a ser introduzido.

 

T 0.00

z 0.00

Y 21.00

X 21.00 Visor

O numero 2] também aparecerd no visor (registrador X), até

que um novo nimero seja introduzido na calculadora, sendo

registrado sobre ele. Se vocé for interrompido no meio de um
célculo, o nimero que estiver no visor estard também indicando
em que ponto vocé parou. (Por exemplo, se o niimero no visor
for 21, sem zeros nao significativos depois dele, isto provavel-
mente significa que vocé ainda ndo o introduziu em Y. Se vocé
tivesse pressionado a tecla @D, o visor estaria apresentando
21.00.)

Continuando a soma de 21 e 34, introduza agora o segundo
nimero. Os registradores da pilha apresentardo o seguinte
contetdo:

T 0.00

z 0.00

Y 21.00

X 34 Visor

Observe que os nimeros sdo dispostos verticalmente na pilha
operacional, da mesma forma que o estariam se vocé estivesse
realizando a operagao aritmética no papel:

21
+ 34
—

A mesma simples e conhecida notagio matematica explica-lhe
0 que ocorre dentro da sua calculadora. Os dois ndmeros devem



 

sempre estar na pilha, antes de se pressionar a tecla de operagio
(+, =, X ou +).

 

Para somar os dois niimeros, pressione (# . O visor apresentari
[55.00], a resposta final. Qual o niimero que se encontra, agora,
no registrador X?

Hd algum niimero no registrador Y? Vamos ver.

A Tecla &34

Para se verificar o contetdo do registrador Y, a qualquer mo-
mento desejado, basta pressionar-se a tecla (intercambio
de x com y). A tecla troca o contetdo do registrador X
com o do Y, sem afetar o contetdo dos registradores Z e T.

 

T 0.00 T 0.00

O contetido da Z 0.00 Para z 0.00
pilha passa de Y 0.00 - Y 55.00

X 55.00  Visor X 0.00

Observe que ¢ o conteido da pilha que muda de posicdo. Os
registradores, emsi (as “prateleiras” de armazenagem), mantém
as suas posicdes.

Para que os nimeros nos registradores X e Y retornem is suas
posigdesiniciais, pressione de novo.

Outra vantagem da tecla ¢ que ela lhe permite corrigir os
seus proprios erros de transposigdo. Suponha que vocé queira
dividir 25 por 5, mas vocé pressiona, sem querer, 5 25.
Vocé quer o resultado de 25 = 5 e ndo o de 5 = 25. Como
ambos os nimeros se encontram na pilha, pressione E&3 para
transpd-los as suas posigoes e, entdo, pressione (&) .

A Tecla m

A tecla @ (rotagdo para baixo) permite-lhe rever o contetdo
de toda a pilha, a qualquer momento. Cada vez que vocé pres-
siona a tecla @, o contetido de cada registrador da pilha vai
para o registrador imediatamente abaixo.

O registrador X contém, agora, .Se vocé pressionar G0,
0 nimero no registrador X ird para o registrador T, ao alto da
pilha, para que os outros niimeros possam descer.

 



T 0.00 T 55.00

z 0.00 z 0.00
- — —_—

Y 0.00 = Y 0.00

X 55.00  Visor X 0.00  Visor

Comono caso da tecla , apenas o contelido dosregistradores
muda de posi¢do, mantendo os registradores a mesma posicao
inicial. Sdo apenas os nimeros que se movem.

Pressione [ de novo e o contetdo da pilha descerd mais uma
vez.

T 0.00
Z 5500
Y 000
X 0.00 Visor

Pressione [ duas vezes mais (perfazendo um total de quatro).

O numero 55.00 deverd aparecer no visor (registrador X). E

necessario pressionar a tecla @ quatro vezes para que se possa
ler o contetido de toda a pilha, fazendo-o voltar a sua posi¢cao

inicial.

Quando se introduz um novo nimero imediatamente depois de
se pressionar ou , o contetido da pilha nao se desloca.

Entretanto, se se pressionar @ ou imediatamente depois
de se pressionar G5y ou B3, os nameros subirdo na pilha

ao se introduzir um novo nimero na calculadora.

A subtragao, multiplicacdo, divisdo e exponenciagao sao efetua-

das da mesma maneira que o problema de adigdo que vocé

acabou de resolver. Em qualquer desses casos, os numeros
precisam estar na sua posi¢ao adequada, na pilha operacional,

para que a operagdo ou funcdo possa ser realizada. Por exemplo,

Para calcular 34 — 21:

Pressione T 0.00 |

z 0.00

34 21 Y 34.00

X 21. Visor



Pressione 0.00

0.00

0.00

13.00 Visor

g

X
<
N

-

Suponha que vocé queira somar: 27 + 14 + 15 +38. Vocé ja
aprendeu a resolver esta soma, bastando para isso introduzir o
primeiro namero, pressionando a teclaB, e, depois, efetuar
a operagdo de cada nimero subsequente de cada vez (27
14@153383).
 

    
 

Agora que vocé ja aprendeu como funciona a pilha operacional,
vocé poderd usar outro método para somar, introduzindo pri-
meiro todos os quatro nimeros na pilha e, depois, realizando a
soma:

Pressione Pilha

27 14 T 2700
15 38 Z  14.00

Y 15.00

X 38. Visor

T

|

2700
z 27.00

Y 14.00

X 53.00 Visor

O numero em T ¢ também copiado em Z, o nimero em Z desce
para Y e os numeros em Y e X se combinam para dar a soma,
que pode ser lida no visor. Este mesmo processo de copia e
rotacao para baixo de nimeros na pilha também ocorre com

=, ® e [F . Continuando, entio, a soma . . 

 

  
 

Pressione Pilha

HE T 27.00

z 27.00

Y 27.00

X 94.00

|

Visor



Armazenagem e Recuperacio de Numeros

 

Além dos quatro registradores da pilha operacional, a HP-22
possui também mais dez registradores de memdria que permitem
a armazenagem e a recupera¢ao manual de niimeros.

Para armazenar um nimero, pressione a tecla seguida de
uma tecla de algarismo (de 0 a 9) para especificar o local de
armazenagem. Ao se pressionar 0, o nimero apresentado
novisor ird para o registrador 0; se se pressionar 1, ele ird
para o registrador 1; se se pressionar 2, para o registrador
2, e assim por diante. O dado armazenado num registrador é
apagado quando se registra um novo nimerosobre ele, ou através
de aritmética direta, com os registradores de armazenagem.

Para recuperar um namero, pressione e, entdo, a tecla de
algarismo correspondente ao registrador des cjado (de 0 a 9).
Ao se pressionar 3, por exemplo, uma cépia do numerc
contido no registrador 3 ¢ apresentada no visor; o valor original
permanccerd armazenado no registrador 3 até que vocé registre
um novo ndmero sobre ele ou o apague. A recuperagio de dados
também faz com que os nimeros subam na pilha operacional.

Problema: Suponha que vocé queira calcular o valor da compra
de um item em varias quantidades. O preco unitirio é de
Cr$ 132,57 ¢ as quantidades selecionadas sdo de 47, 36 ¢ 29.

Uma forma de se resolver este problema é armazenar o preco
unitdrio no registrador 0 e, depois, recuperi-lo para que se o
multiplique por cada quantidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

132.57 @@ (0 132.57

47 (x) 6230.79 Primeiro total
o o 732.57
36 (%) 72.52 Segundototal

@ o 132.57
29 (%) 3844.53 Terceiro total.   
 

Os totais individuais ainda se encontram na pilha, portanto vocé
poderd calcular o custo total facilmente, somando-os.



 

da HP-22 2 e

Pressione Leia no Visor
8677.05

(7484784

|

Custototal.

 

 

  

 

 

Aritmética com os Registradores de Controle Manual

As operagdes aritméticas também podem ser realizadas entre o

nimero apresentado no visor e um nimero contido em qualquer

dos registradores de armazenagem. As operagdes aritméticas sao

realizadas sobre o contetdo do registrador manual e as respostas

vao para o registrador —e ndo para o visor —de forma que

vocé terd que recupera-las para que estas possam ser lidas ou

utilizadas.

Para efetuar uma operagdo aritmética com o registrador de

controle manual, utilizando o nimero apresentado no visor:

1. Pressione .

2. Pressione a tecla da operagdo aritmética desejada (

B, ou @)
3. Pressione a tecla de algarismo correspondente ao regis-

trador de armazenagem descjado (de () a (9)).

  

Por exemplo, para armazenar o nimero 6 no registrador 3 e

somar 5:

 

 

Pressione Leia no Visor

6 B 6.00 O numero 6 ¢ armazenado
no registrador 3.

5 = 5.00 O ndmero 5 é somado ao 

 

 

contetdo do registrador 3.

   

 

T7.00 Confirma-se que 11 esta
armazenado no registrador 3.

 

Se vocé tivesse pressionado: 5 G , 0 nimero 5 seria

registrado sobre o niumero 6 armazenado, ¢ ndo somado a este.

O valor armazenado no registrador 3 seria, entdo, 5 e nao 11.

Agora, subtraia 4 do nimero contido no registrador 3:

 

Pressione Leia no Visor

4E@m 0 )
RCL 700|  

 

  



26 Uso da HP-22

Observe que a regra geral é:

Nimero no visor, , operacao,registrador endere¢ado.

Como Apagar o Contelido dos Registradores
E geralmente desnecessdrio apagar o contetido dos registradores
de armazenagem de 0 a 9, porque basta registrar-se um novo
nimero sobre o antigo, para que este seja apagado. (Os dados
anteriores sdo eliminados.)

A sequéncia de teclas (7] apaga o conteddo de todos
os dez registradores de armazenagem, bem como o da pilha
operacional.

Disponibilidade dos Registradores de Armazenagem
De uma forma geral, ¢ preferivel usar, primeiro, os registradores
de armazenagem de 0 a 4 para preservar os seus dados.

 

Quando se utiliza a tecla em problemasestatisticos, a HP-22
usa os registradores de 5 a 9 para armazenarseus dadosinternos.
Portanto, estes registradores niio se encontram disponiveis para
a sua propria armazenagem manual de dados. em cariter tem-
porario.

  Nos cdlculos financeiros que envolvem juros. a calculadora
utiliza os registradores de armazenagem 8 ¢ 9. Nos cilculos de
juros acumulados, a HP-22 apaga o contetido do registrador 7.

Para uma detalhada explicacio ilustrada dos registradores de
armazenagem da HP-22, leia o Apéndice D, Como Funcionam
0s Registradores da HP-22.
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Capitulo 2

Conceitos de Tempo e Dinheiro

Basicamente, vocé pode fazer duas coisas com o seu dinheiro:

gasta-lo ou investi-lo. H virias maneiras de gastar o seu di-

nheiro: roupa nova, viagem, etc. Se, a0 invés de gasté-lo, vocé

preferir colocé-lo em uma caderneta de poupanga, vocé estard

fazendo um investimento. Em ambos os casos, gastando ou

investindo o seu dinheiro, vocé sempre espera receber algo em

troca.

Este capitulo mostra como o tempo e o dinheiro se relacionam

entre si. A idéia bésica ¢ de que o valor do dinhciro depende do

tempo. Sem divida, entre receber Cr$ 1 000,00 agora ou daqui

a 10 anos, vocé certamente ird preferir recebé-los agora, mesmo

se ndo houvesse inflagdo.

As formulas para a solugdo dos problemas comuns com tempo

e dinheiro sdo apresentadas no decorrer deste capitulo. Nao se

preocupe com elas, nem tente memorizd-las. A sua calculadora

HP-22 ja vem com todas essas férmulas internamente progra-

madas. Tudo o que vocé tem a fazer é concentrar-se nos con-

ceitos.

Porcentagem: A Medida Universal

A porcentagem é o padrao universal de medida no mundo fi-

nanceiro. O aumento ou a diminuicio de suas poupangas sao

medidos em porcentagem, assim como em cruzeiros. Taxas,

juros, descontos, inflacao, depreciagao, valorizago e até mesmo

o Ultimo aumento em seu saldrio sdo sempre expressos em

termos de porcentagem.

“Porcento,” representado pelo simbolo %, significa divisao por

cem. Assim sendo, 25% ¢ o mesmo que 25/100, 0,25 ou V4.

A mechnica de como resolver problemas com porcentagem €

explicada no Capitulo 3 deste manual; agora, cstamos apenas

interessados no conceito.

A porcentagem ¢ uma comparag@o ou relagdo entre duas quan-

tidades e, em geral, representa uma determinada variagdo. “Um

rendimento durante o primeiro semestre 27% mais baixo que o

do ano passado” pode ser causa de preocupagdo, enquanto que

“um aumento de 30% efetivo a partir de hoje” pode ser motivo

para uma comemoragao.
29



Deste modo, ao recuperar o seu dinheiro depois de aplicd-lo, a
diferenca entre o recebido e o aplicado (lucro ou perda) € vista
em relagdo a quantia original e expressa em porcentagem. Se
vocé, por exemplo, comprou uma agao a Cr$ 100,00 e a vendeu
por Cr$125,00, vocé ganhou 25/100, ou seja, 25%.

Ao lucro ou a perda vistos ao longo de um certo periodo de
tempo, em geral um ano, estd associada uma taxa de retorno.
Assim sendo, se vocé lucrou aqueles Cr$ 25,00 ao longo de um
ano, a taxa anual de retorno terd sido de 25%.

Juros

A porcentagem ¢, também, utilizada para o cdlculo dos juros.
Os juros sao a quantia cobrada pelo uso do dinheiro. De certo
modo, vocé “aluga” dinheiro ou alguém “aluga” dinheiro de vocé -

Os juros se baseiam em trés fatores:

1. A quantia de dinheiro emprestada ou poupada.

2. A duragdo do tempo.

3. A taxa de juros (uma porcentagem).

Isto faz sentido uma vez que, ao alugar uma casa, quanto maior
for a casa ou maior o espago de tempo, mais vocé terd que pagar
de aluguel. Alugar um carro por uma semana, por exemplo,
certamente saira mais caro do que alugd-lo por um dia.

Pode-se cobrar juros por dia, por semana, por més, etc., mas
geralmente adota-se uma taxa anual. Esta taxa anual de juros é
expressa em porcentagem ¢ representada por APR (“Annual
Percentage Rate™). Se um certo investimento paga 9% de juros
anualmente, isto significa que ele paga Cr$ 9,00 por ano, para
cada Cr$ 100,00 investidos.

Existem, ainda, outros aspectos a secrem considerados quanto
ao pagamento ou recebimento de juros, como o ripo de juros e
os prazos de pagamento.

Juros Simples

No caso de um empréstimo ou investimento a juros simples, os
juros sao calculados apenas sobre o principal, isto é, a quantia
original. Por exemplo, se vocé colocar Cr$ 1 000,00 em um



banco a 8% de juros simples por um periodo de 3 anos, os juros

podem ser calculados pela scguinte férmula:

juros simples (I) = principal x taxa de juros x tempo

Assim, vocé ganharia: T=Cr$ 1 000,00 X 8% X 3 = Cr$ 240,00

ao longo dos 3 anos.

Juros Simples

Cr$ 80,00 Cr$80,00 Cr$ 80,00

10 anoU 20 anofl 30 anofl
— ——— —
_ —— ——

Cr$ 1000,00 Cr$1000,00 Cr$1000,00

Vocé receberda Cr$ 80,00 de juros ao final do primeiro ano.

Como’ o0s juros sao obtidos apenas sobre o principal (Cr$

1 000,00), vocé recebera Cr$ 80,00 ao final do segundo ano

e mais Cr$ 80,00 ao final do terceiro.

Seria possivel receber mais que Cr$ 240,00 ao longodesses trés

anos, a partir do mesmo principal de Cr$ 1 000,007 Claro que

sim, basta adicionarem-se os juros recebidos ao principal ao fim

de cada ano.

Juros Compostos

Se, ao final do primeiro ano, vocé retirar o seu montante de

Cr$ 1 080,00 para depositd-lo em um outro banco, vocé re-

ceberd, ao final do segundoano, 1 = Cr$ 1 080,00 X 8% X 1 =

Cr$ 86,40. Aplicando a mesma titica de novo, ao final do

terceiro ano vocé receberd de juros I = Cr$ 1 166,40 X 8%

X 1 = Cr$93,31.

Juros Compostos

Cr$ 80,00 Cr$ 86,40 Cr$ 93,31

10 anoflztl anofl:i" anoU
|e
—_— — ——

Cr$ 1000,00 Cr$1080,00 Cr$1166,40



Em vez de Cr$ 240,00, vocé recebera Cr$ 259,71. Adicionando
os juros recebidos ao principal ao fim de cada ano, vocé terd
aumentado o seu montante final em Cr$ 19,71.

Naio é, entretanto, necessdrio retirar e depositar o seu dinheiro
ao final de cada ano. Os bancos adicionam, automaticamente,
os juros recebidos ao seu deposito, isto €, o sistema bancério
opera a juros compostos. Os juros compostos sao geralmente
especificados por uma taxa anual, embora possam ser recebidos
(compostos) a cada dia, més, trimestre ou semestre.

Se vocé quiser depositar Cr$ 1 000,00 no banco, vocé certamente
ird querer saber quanto receberd no futuro. O valor futuro estd
relacionado ao valor presente pela seguinte formula:

VE =VP X (I +1i)

ou seja: i
N de periodos

taxa de juros -de composigio.Valor Futuro = Valor Presente X 1 + por periodo
de composigio)

Talvez o seu problema seja o inverso. Vocé ird precisar, futura-
mente, de Cr$ 1 000,00 para uma viagem e deseja saber quanto
deverd investir agara para alcangar aquela meta. O valor pre-
sente pode ser calculado a partir do valor futuro, através da
seguinte férmula:

\23
VP = ———

(r+i"
ou seja:

Valor Futuro
Valor Presente =

1 + taxa de juros por n" de periodos de
periodode composigo composigio

Observe que ambas as formulas utilizam o periodo de composi-

¢ao como unidade de tempo. Se os juros sio adicionados (com-

postos) ao principal anualmente, o periodo de composicio é de

um ano. O valor futuro depende, assim, da frequéncia com que

0s juros sao incorporados ao principal.

 

 



Periodos de Composicéo

Voltemos ao caso acima, em que Cr$ 1 000,00 sao investidos a

8% de juros compostos anualmente, durante 3 anos. Utilizando

a formula para o cdlculo do valor futuro, vocé poderd calcular

o que vocé ird receber ao final destes 3 anos:

VF = Cr$ 1000,00 x (1 +0,08)° =

Cr$ 1 259,71

Seria possivel obter mais juros com os mesmos Cr$ 1 000,00

aplicados & mesma taxa de 8%? A resposta é sim. Basta fazer

com que os juros sejam adicionados (compostos) ao principal

mais de uma vez ao ano. Suponha que vocé coloque este seu
dinheiro em uma conta a 8% de juros compostos a cada tri-
mestre. Qual o valor futuro ao final de um ano? Para obter a
resposta, vocé deverd utilizar a férmula do valor futuro, mas

repare que i é a taxa de juros por periodo de composigao. Como
8% ¢é a taxa anual, serd preciso dividi-la pelo nimero de tri-
mestres em um ano (4) para obter-se a taxa trimestral.

VF = Cr$ 1 000,00 x (1 +0,02)* =

Cr$1082,43

Qual serd o montante ao final dos 3 anos?

VF = Cr$ 1 000,00 x (I +0,02)*** =

Cr$ 126824

Em vez de Cr$ 240,00 ou de Cr$ 259,71, vocé receberd, neste

caso, Cr$ 268,24 de juros. Torna-se claro, entdo, que, quanto

maior a frequéncia de composi¢do, maior serd a quantia final.

Qual a quantia final de Cr$ 1 000,00 a 8% de juros compostos

mensalmente, durante 3 anos?



 

12 x 3

VE = Cr$ 1000,00 x (1 + ”-08) -
12

Cr$ 1 270,24

E se os juros forem compostos diariamente?

365 x 3
VF = Cr$ 1 000,00 x (1 + 0,08 ) = 

365

Cr$ 127122

A quantia final crece, assim, devido exclusivamente a uma

composi¢do mais frequente. Repare que a taxa de juros por

periodo deve corresponder ao periodo de composi¢do. Nao

misture juros mensais com composigao trimestral, nem juros
didrios com composigao semestral.

Serd que existe algum limite, a partir do qual torna-se impossivel

aumentar a quantia final, aumentando-se a frequéncia de com-

posicao? Sim, existe. Chega-se a um limite matemdtico quando

os juros sdo adicionados ao principal continuamente. A este

processo-limite denomina-se composicao continua.

O Capitulo 3 descreve como utilizar a HP-22 para calcularem-se

juros compostos e composi¢ao continua. Assim sendo, vocé en-

contrard este topico novamente nos problemas de finangas.

Taxa Anual Efetiva

Vocé acabou de verificar que é possivel receber mais que 8%
de juros a uma taxa anual de 8%, desde que os juros sejam

adicionados ao principal mais de uma vez durante o ano.

Cr$ 1 000,00 a 8%, durante 1 ano

Composicao Montante Juros

Trimestral Cr$ 1082,43 8,243%

Mensal Cr$ 1 083,00 8,300%

Diaria Cr$ 1 083,28 8,328%

Continua Cr$ 1 083,29 8,329%



Quando os juros sio compostos mais de uma vez ao ano, a taxa

anual especificada (8%, no exemplo acima) € denominada taxa

nominal. A taxa relativa aos juros realmente recebidos em um

ano (8,328%, no caso de composigio didria) € denominada

taxa efetiva.

Muitas instituicdes de poupanga informam ao ptblico ambas as

taxas de juros: a nominal e a efetiva. Com a sua calculadora,

pode-se converter rapidamente uma em outra. Como mostra 0

quadro acima, a taxa efetiva pode diferir consideravelmente da

taxa nominal, de modo que é sempre interessante saber o scu

valor.

Até agora, temos trabalhado com quatro elementos bésicos: a

quantia de dinheiro que vocé tem no momento presente para

investir (valor presente); a taxa de juros (i); o nimero de

periodos de composi¢ao (n); e a quantia de dinheiro que vocé

recebera de volta (valor futuro). Repare que esses quatro ele-

mentos correspondem a quatro das cinco teclas superiores da

sua calculadora.

A quinta tecla (PMT) diz respeito a pagamento. Nos exemplos

anteriores, o seu dinheiro ficava no banco. Agora, vamos ana-

lisar algumassituagdes em que vocé precisa efetuar pagamentos.

Anuidades

Uma anuidade é uma séric de pagamentos iguais a intervalos

regulares. Na acepgdo antiga da palavra, os pagamentos deveriam

ser anuais. Mas atualmente os pagamentos podem ser mensais,

trimestrais, etc. O seu saldrio ¢ um exemplode anuidade. Outras

anuidades sio o aluguel mensal, as prestagoes da compra de um

carro ou os depositos regulares em uma caderneta de poupanca.

O intervalo de tempo entre dois pagamentos de uma anuidade ¢

denominado intervalo ou periodo de pagamento. Se 0 pagamen-

to ¢ exigido ao final de cada periodo, a anuidade ¢ designada

anuidade ordindria. Um exemplo de anuidade ordindria pode

ser uma hipoteca em que vocé comega a pagar um més depois

de obter o empréstimo.



A relacao entre tempo ¢ dinheiro para uma anuidade com paga-
mentos mensais durante um ano seria algo assim:

Anuidade Ordinaria
1o 120
PMT 2 3 9 10 11 PMT

UUDGH goian
9 10 11 12

més

Dinheiro Recebido

Ha anuidades, entretanto, em que o pagamento ¢ exigido ao
inicio do periodo. E o caso do pagamento de aluguel ou de
prémio de seguro. Neste caso, a anuidade denomina-se anuidade
antecipada. Outra expressdao comumente usada ¢ adiantamento

ou pagamento antecipado.

Os pagamentos mensais de uma apdlice de seguro ao longo de um

ano constituem uma anuidade antecipada, que pode ser repre-

sentada da seguinte maneira:

Anuidade Antecipada

 

 

 

1o 120
PMT 2 3 4 5 6 9 10 11 PMT

gooonog fl100
1 2345 101112

més  
Compra da Apélice

Observe que, com uma anuidade antecipada, vocé deve efetuar

um pagamento logo no inicio do primeiro periodo. Ainda neste

c nido hd pagamento ao final do ano. Com uma anuidade or-

dindria, o primeiro pagamento deve ser feito apenas ao final do

primeiro periodo e hd um pagamento ao final do ano.

  

Em ambos os casos, umtotal de 12 pagamentos sdo efctuados.

Serd que faz alguma diferenga entre pagar noinicio do més e

pagar ao fim do més? Sim, existe uma diferenga bem sutil.



Suponha que vocé esteja indeciso entre comprar um terreno ou

arrendi-lo por dois anos. Em ambos os casos, serdo necessirios

24 pagamentos mensais de Cr$ 165,00, a 12% de juros. Sendo a

compra em prestagdes um empréstimo e, portanto, uma anuidade

ordinéria, e o arrendamento uma anuidade antecipada, com-

paremos o valor presente dessas duas anuidades.

A férmula para obter-se o valor presente de uma anuidade ordi-

néria é:

L=+
VP=PMT

|

——
1

Aplicando-se esta formula aos valores acima, obtém-se um valor

presente igual a Cr$ 3 505,16.

A férmula para obter-se o valor presente de uma anuidade ante-

cipada ¢é:

1=+i° .
VP =PMT ——— | +D

1

Neste caso, obtém-se um valor presente igual a Cr$ 3 540,21. A

anuidade antecipada custar-lhe-a Cr$ 35,05 a mais.

Até aqui temos analisado exemplos de pagamento de dividas.

Voltemos a nossa atengdo, agora, para os depésitos em cader-

netas de poupanga ou em bancos. Quanto mais cedo vocé deposi-

tar, mais cedo passard a receber juros. Se vocé demorar um més

para depositar o seu dinheiro, vocé perderé os juros de um més.

Qual seri o valor futuro de um fundo de poupanga no qual vocé

deposita Cr$ 100,00 por més, a 8% juros compostos mensal-

mente? A férmula para se obter o valor futuro de uma anuidade

ordindria ¢:

1

VF = PMT X [w]

Portanto, se vocé depositar o dinheiro ao final de cada més, vocé

terd,ao final do ano:



 

0,08 \*
1+ -1

12

0,08

12

VF = Cr $100,00 x = Cr$ 1244,99

A férmula para se obter o valor futuro de uma anuidade anteci-
pada é:

o a+im -1 )
VE=PMT x ——— |a+p

1

Portanto, se vocé depositar o dinheiro ao inicio de cada més, vocé

tera, ao final do ano:

C)
VF = Cr$ 100,00 x —

0,08
 ) = Cr$ 125329

 

Assim sendo, apesar do namero de pagamentos, da quantia e da

taxa de juros serem 0s mesmos, o investimento realizado no inicio

do més produz um maiortotal no futuro.

Ao se pagar um empréstimo ou uma divida deve-se optar, quando

possivel, por uma anuidade ordindria, uma vez que ela tem um

valor presente menor. Em um investimento ou déposito, deve-se

preferir a anuidade antecipada, pois que esta apresenta um valor

futuro maior.

Empréstimos e Amortizacéao

O tipo mais comum de anuidade € o pagamento de empréstimos.
E interessante, assim, tecer alguns comentdrios a respeito de juros

sobre empréstimos.

Taxa Anual

A taxa anual (APR = “Annual Percentage Ratc”) deve ser

claramente especificada por quem concede o empréstimo. Sempre

que se solicitar um empréstimo, deve-se procurar saber exata-

mente qual taxa anual.



Juros Acrescidos

Vocé poderd se ver, algumas vezes, diante de um empréstimo

com juros acrescidos. Isto apenas significa que a divida total é
obtida somando-se ao principal uma quantia equivalente aos

juros simples calculados sobre a duragao do empréstimo.

Os juros acrescidos podem parecer mais interessantes do que o

sio na realidade, de modo que é sempre bom saber qual € a taxa

anual. Em geral, os juros acrescidos parecem bastante atraentes

a primeira vista, por serem expressos em taxas baixas. Observe,

entretanto, que 5% de juros acrescidos sobre um empréstimo de

Cr$ 1 500,00 durante 18 meses equivalem a uma taxa de juros

anual de 9,27%.

 

Com juros acrescidos, vocé paga juros sobre o total do emprés-

timo ¢ ao longo de toda a duragdo da divida. Vocé verd,a seguir,
que, ao amortizar uma divida, vocé s6 pagard juros sobre a
divida naoliquidada, que ird decrescendo gradualmente.

O capitulo sobre Aplicagdes em Finangas descreve como con-
verter uma taxa de juros acrescidos para taxa anual.

Amortizacao

Amortizar uma divida significa, literalmente, levi-la “a morte.”
Diz-se que um empréstimo é amortizado quando ele ¢ liquidado
através de pagamentos geralmente iguais e periddicos.

A maioria das hipotecas e dos empréstimos sao exemplos de
dividas amortizaveis. O débito ¢ diminuido por pagamentos iguais
e periédicos, embora porgdes varidveis de cada pagamento sejam
aplicadas ao principal e aos juros.

Osjuros sdo pagos em primeiro lugar. O restante do pagamento
€ usado, entdo, para se reduzir a divida. O cronograma de paga-

mentos ¢ denominado tabela de pagamentos. A tabela que mostra
0 mecanismo de pagamento de juros ¢ a diminui¢do da divida é
denominada tabela de amortizagdo.



Suponha que, para comprar uma casa, vocé tenha obtido uma
hipoteca de Cr$ 35 000,00 por 30 anos, a 8,75% de juros, com
pagamentos mensais de Cr$ 275,35. A sua tabela de pagamentos
serd a seguinte:

PMT
Cr$ 275,35

goecg gom
1° 2° 3° 4° 5° 359° 360°

més

Empréstimo de
Cr$ 35 000,00

Aofinal do primeiro més, os juros sao calculados sobre a divida
de Cr$ 35 000,00:

8,75%

12
 X Cr$ 35 000,000 = Cr$ 255.21

¢ sao adicionados a divida:

Cr$ 35 000,00 + Cr$ 255,21 = Cr$ 35 255,21

S6 agora o seu primeiro pagamento ¢ deduzido, para se obter a
nova divida:

Cr$ 35 255,21 — Cr$ 275,35 = Cr$ 34 979,86

Aofinal de cada més que sc segue, 0 mesmo processo ¢ repetido:
calculam-se os juros, somam-se os juros a dividainicial ¢ s6 entao

deduz-sc o pagamento para obler-se a nova divida.

A amortiza¢doda sua hipoteca seria algo assim:

Fragéo que diminui7// @ dvida

 

Quantia do
Pagamento /
Periédico Fracédo que
(Cr$ 275,35) Paga juros////

L
1.2 3.,360

 

Numero do Pagamento Periédico

(Tempo)



A medida em que vocé diminuia divida inicial, os juros diminuem

e uma maior porcentagem do pagamento € utilizada para liquidar

adivida. No tltimo pagamento,a fragdo correspondente aos juros

é bem pequena.

Com a sua calculadora HP-22, vocé poderé calcular os juros e a

divida restante em qualquer ponto da tabela de pagamentos. O

capitulo sobre Aplicagdes em Financas descreve esta operagao.

Ajuste Final

Na vida real, a série de pagamentos ou recebimentos (fluxo de

caixa) nem sempre é uniforme, como nos exemplos acima. Nao ¢

rara, por exemplo, a ocorréncia de uma anuidade com um paga-

mento maior aoseu final, como na ilustragio abaixo:

PMT

PMT PMT PMT PMT PMT PMT U

Este dltimo pagamento, denominado ajuste final, pode ser con-

sideravelmente maior ou mesmo menor que 0s anteriores. Supo-

nha, por exemplo, que vocé receba uma heranga que lThe permita

liquidar a sua hipoteca antes do prazo de 30 anos. O ajuste final

serd, obviamente, maior que as prestacoes uniformes. Ou suponha

que vocé se encontre em dificuldades financeiras e decida pagar

apenas parte das prestagdes. Mais tarde, quando a situagao

melhorasse, vocé pagaria uma prestagdo maior para contraba-

langar suas contas.

 

Uma outra situagao bem comum se apresenta no ramoimobilidrio

comrelagdo ao valor residual de uma casa alugada. O proprie-

tirio aluga-a por varios anos, e no final dos quais pode ainda

vendé-la por um valor residual. O fluxo de caixa, neste caso,

se enquadra exatamente no fluxo de caixa de um ajuste final.

RESIDUAL

TEEEHEl
 



Existem outras transacoes que se enquadram no mesmo modelo,

Se vocé ¢, por exemplo, o proprietario de um computador, vocé
poderd aluga-lo por 5 anos e, depois, vendé-lo por um valor
residual.

Nio se preocupe com os nomes — ajuste final ou valor residual.
O importante, aqui, ¢ mostrar que nem todos os fluxos de caixa
sao uniformes.

Fundo de Amortizacédo

O fundo de amortizagdo é criado para liquidar-se uma divida
futura e é geralmente usado paralelamente a uma emissdo de
titulos.

Coloque-se na posi¢ao de um emissor de titulos. A venda dos
titulos coloca em suas maos milhdes de cruzeiros que deverao

ser restituidos na data de resgate combinada. Para poder pagar o
valor do resgate, o emissor dostitulos cria um fundo especial no
qualrealiza depésitos periddicos, de modo a ter a quantia total
necessaria para cobrir o resgate no prazo combinado. Geralmen-

te, o fundo de amortizagdo paga juros, mas nao necessariamente
a mesma taxa paga pelo emissor dos titulos.

Quala diferenga entre um fundo de amortizagao e um depdsito
regular em uma caderneta de poupanga? O fundo de amortizacao
¢ uma anuidade ordinaria e ndo uma anuidade antecipada.Os
pagamentos ao fundo sdorealizados ao fim de cada periodo.

Analisemos, agora, o seguinte exemplo: um titulo de 10 anos a
Cr$ 100 000,00 deve ser recontado por um fundo de amortiza-
cdo.

Determine a quantia que devera ser depositada a cada semestre,
se 20 pagamentos semestrais forem depositados em um fundo
que paga 5% de juros semestralmente.

O valor futuro do fundo é o mesmo que o valor futuro de uma
anuidade ordinaria, assim:

a+p -1

1
VF = PMT X

(I + .0,025 -1
Cr$ 100 000,00 = PMT X 0.035

PMT = Cr$ 3 914,71 (O seu depdsito semestral no fundo.)



Os depositos do emissor do titulo obedeceriam ao seguinte fluxo

de caixa:
Cr$3914,71 Cr$ 3914,71

goog o
————-...--

18 24 10

—__’ anos
meses

O Titulo é Vendido

Em resumo, um fundo de amortizagao leva “a morte” uma divida

pela acumulagio de fundos.

Fluxo de Caixa Descontado

Agora que os conceitos basicos foram apresentados, voltemos a

nossa atengiio para questdes mais genéricas, tais como: “Onde

devo investir?”, “Sera que o plano A de investimento ¢ melhor

que o plano B?", Onde o lucro serd maior?”, etc.

Apesar da sua HP-22 realizar verdadeiras proezas de célculo, ela

nao pode prever o futuro como uma bola de cristal. Entretanto, a

sua calculadora poderd ajuda-lo a avaliar os diferentes fluxos de

caixa para que vocé escolha o que mais se aproxima de seus

objetivos.

Ha dois modos de se analisar um fluxo de caixa: pela determi-

nagdo do valor presente liquido e pela determinagdo da taxa de

retorno.

Determinacéo do Valor Presente Liquido

Suponha que vocé faga um investimento (INV) em um negocio

que resulte em uma quantia (fc, ) ao final do primeiro ano, fc,

ao final do segundo, e assim por diante, até fc, ao final do ano n,

quando o fluxo de caixa termina. Em uma primeira tentativa,

vocé poderia escrevero total a ser recebido da seguinte forma:

—INV + fluxo de caixa no 1° ano + fluxo de caixa no 2° ano

+ ...+ fluxo de caixa no ano n

ouentdo: — INV + fc, + fe, + ...+ fc,

A primeira parcela (INV) ¢é precedida por um sinal de menos,



porque temos certeza de que foi uma saida de dinheiro. As outras
parcelas serdo positivas se corresponderem a uma entrada de
dinheiro e negativas em caso contrdrio. Suponha que o fluxo de
caixa em questdo tenha a seguinte representagio:

fe. fc ife, 3 5 Cn

ol 0.0
gg 2
inv e

 

Neste caso, o primeiro ¢ o quarto fluxos de caixa sdo negativos.
Talvez vocé tenha perdido dinheiro no primeiro ano por ser um
principiante neste ramo de negdcios. Talvez o quarto ano tenha
sido um periodo de recessao econdmica, o que ter-lhe-ia causado
um certo prejuizo.

Entretanto, é importante que vocé também considere o tempo em

sua andlise e ndo apenas o dinheiro envolvido. E aquela velha
historia: entre receber Cr$ 10 000,00 agora ou daqui a 5 anos, o
que vocé preferiria? Osfluxos de caixa (fc, , fc,, etc.,) sdo valores
futuros que devem ser transladados (descontados) para o pre-
sente, para que se possa avaliar o investimento com precisao.

Na discussdo sobre juros compostos, vocé aprendeu a formula
que calcula o valor presente:

VF
VP =——
+i

Agora translade os fluxos de caixa futuros para o presente. O

valor presente liquido ¢, portanto:

fc, fc, fen
VPL=-INV +—+——+ . . +——

1+ i) 1+ iy 1+

Nesta expressao, i deve representar a taxa de retorno que vocé
deseja.

No inicio, valor presente liquido (VPL) é negativo, porque s6



existe uma parcela ¢ esta ¢ negativa. A medida que outros fluxos

forem considerados, VPL deverd ir crescendo. Espera-se que, a

um dado momento, VPL torne-se positivo. Quando VPL = 0,

vocé ndo estarda ganhando nem perdendo.

Se vocé estiver com algum periodo de pagamento em mente e

o VPL ainda for negativo ao final deste periodo, esquega esse

plano de investimento e passe a considerar um outro.

A analise ndo poderia ser mais simples. Se o VPL for negativo, o

valor presente dos futuros fluxos serd menor que o investimento,

0 que torna o investimento nao lucrativo. Se o VPL for positivo,

o investimentosatisfard aos seus objetivos, implicitos na taxa de

retorno utilizada.

Imaginemos, por exemplo, que vocé esteja pensando em com-

prar um apartamento por Cr$ 100 000,00. Para obter-se o fluxo

de caixa abaixo, serd que o investimento tera uma taxa de retor-

no de pelo menos 10% ao ano?

Ano Fluxo

1 Cr$ 7 000,00

2 Cr$ 8 500,00

3 Cr$ 9 000,00

4 (venda) Cr$ 120 000,00

Substituindo-se esses valores na equagao para se obter VPL:

Cr$ 7000 Cr$ 8500 Cr$9000

(I + .10 (1 +.102 (I +.100

Cr$ 120.000+
(1 + .10)*

NPV=Cr$ 100.000 +

=Cr$ 2011.88

O valor presente liquido apés o quarto ano serd positivo, de

forma que o investimento terd uma taxa de retorno de, no mini-

mo, 10% aoano.

Suponhamos que vocé queira vender o apartamento, no segundo
ano, por Cr$ 110 000,00. Sera esta uma medida mais lucrativa?



Cr$ 7000,00 . Cr$ 110 000,00

(1 + .10y (1 + .10
VPL = Cr$ 100 000,00 + = Cr$ —2.727,27

Resposta: Nao. O valor presente liquido sera negativo, de forma
que vocé ndo obterd nem sequer a taxa de retorno desejada de
10%.

Determinacao da Taxa de Retorno

Se vocé pode prever os fluxos de caixa posteriores a um investi-
mento, vocé poderd determinar a taxa de retorno relativa a este

investimento. Essa taxa também ¢ conhecida por rendimento, taxa
descontada de retorno ou taxa interna de retorno (TIR). Para

calcular TIR,utilize a formula para VPL.

fc, fc, fen
VPL=-INV4+——"-+—+ . . +——

1+ (1 +1)? (1 +0h

A taxa interna de retorno¢ o valor de i para o qual VPL = 0.

O método mais facil de se calcular a taxa de retorno ¢ portenta-
tivas. Coloque um valor de i e calcule VPL. Se VPL for zero,

a sua tentativa serd maior que a taxa procurada. Se VPL for
positivo, sua tentativa serd menor que a taxa procurada.

Por exemplo, qual serd a taxa de retorno para um restaurante

comprado por Cr$ 200 000,00 e que produz os seguintes fluxos

de caixa?

Ano Fluxo de Caixa

1 —Cr$ 4 000,00

2 CrS$ 20 000,00

3 CrS 27 000,00

4 CrS 42 000,00

5 CrS 56 000,00

6 (0 restaurante é vendido.) CrS$ 230 000,00

Tentando-se uma taxa de 12%, o VPL ao longo dos seis anos ¢

de Cr$ 6 867,05. Portanto, a taxa de retorno ¢ maior que 12%.

Tente, agora, 13%. Agora, o VPL é negativo (—Cr$ 2 265,95),

de modo que a taxa de retorno é menor que 13%.



Portanto, a taxa de retorno estd compreendida entre 12 ¢ 13%.

Como o VPL para 13% ¢ mais proximo de zero que o VPL para

12%, a taxa de retorno deve estar mais préxima de 13%. De

fato, a taxa de retorno para esse investimento ¢igual a 12,75%.

A decisdo de comprar a sua HP-22 foi apenas a primeira de uma

série de decisoes lucrativas. Agora, vocé pode usar a sua HP-22

para determinar as implicagdes em tempo e em dinheiro de um

investimento antes de realizar este investimento e, assim, explorar

uma série de diferentes alternativas. O proximo capitulo descreve

as operacdes de teclado necessdrias para resolver os problemas

discutidos aqui e alguns outros problemas mais especializados.

Uma vez entendidos os conceitos aqui expostos, serd bem ficil

acostumar-se 4 mecénica de solugdo, seja qual for a drea do

problema: ramo imobilidrio, banco, arrendamento, aluguel, se-

guro ou investimento.



OPTION 2
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OPTIONS 5 AND 6

  

OPTION &

  



Capitulo 3

Calculos financeiros

Problemas com Percentagem

Existem trés teclas na sua HP-22 para a solugdo de problemas
 

   

 

 

 

com percentagem: @8, Je . A tecla ¢ utilizada para se
calcular a percentagem de um numero; a tecla , para se de-   

terminardiferengas percentuais; e a tecla((J, para se determi-
nar que percentagem um dado nimero ¢ de um outro ou de um
total.

 

Com a sua HP-22, nao ¢é necessirio converter a taxa de percen-
tagem a seu equivalente decimal, isto ¢, 4% ¢ introduzido como4

e nao como 0,04,

  

Determinacdo da Percentagem

Para determinar a percentagem de um numero, introduza o
ntmero a pressionc EAEYY. Pressione, entdo, a taxa de percen-
tagem seguida da tecla

 

Por exemplo, para determinar 14% de Cr$ 300,00:

 

Pressione Leia no Visor

300 14 42.00    

Observe que método € semelhante ao aplicado as operagdes
aritméticas. A execugdo ocorre imediatamente depois de se pres-
sionar a tecla

@8

.

Exemplo: A cada ano, coloca-se 4% dos lucros de uma empresa
em um fundo de aposentadoria. Se o lucro, no ano passado, foi
de Cr$ 1 576 432,00, qual terd sido a contribui¢io ao fundo?

Pressione Leia no Visor

1576432 4

 

Determinagdo da Quantia Liquida ou B
Ao se comprar uma méquina, é muitas vezes necessario incluir no
Preco a percentagem correspondente a impostos. A quantia total
podeser facilmente determinada, uma vez que o prego inicial fica
armazenado aose calcular a percentagem.
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Por exemplo, se ao preco de Cr$ 6 200,00 incluirem-se 5% de

impostos, qual serd o custo total?

Pressione Leiano Visor

6200 GOED 5
 

 

310.00 Quantia correspondente &

percentagem (impostos).
 

  

 

Custototal.
 

Se o vendedor lhe oferecer um desconto de 10%, qual sera o

custo total?

Pressione Leiano Visor

6200 10
 

  0.00 Quantia do desconto.

 

 

 

 

 

 
 

= 5580.00 Prego com desconto.

|5859.00 Custo total, incluindo os

impostos.

Observe que, neste tltimo caso, vocé subtraiu uma percentagem

e, depois, adicionou uma outra percentagem, tendo introduzido

a quantia-base apenas uma Vez. Isto s6 é possivel gragas ao

mecanismo da pilha operacional.

Determinacéo da Diferenca Percentual [ (24

A diferenga percentual entre dois nimeros, sendo o primeiro

tomado como base, expressa a variagao existente do primeiro

para o segundo como uma percentagem do primeiro (base).

Para determinara diferenga percentualentre dois nimeros, sendo

o primeiro a base, introduza o primeiro nimero, pressione

En| introduza o segundo niimero e pressione | . 

Por exemplo, se um aluguel sobe de Cr$ 285,00 para Cr$ 335,00,

qual tera sido o aumento percentual?

Pressione Leiano Visor

285 33500 4 17.54_ Aumento percentual.

Uma resposta positiva representa um aumento, enquanto que

uma resposta negativa representa uma diminuigao.

Exemplo: Em um certo periodo, o indice da bolsa de valores

caiu de 985 para 695. Qual foi a queda percentual?



Pressione Leia no Visor

985 695 3 -29.44 Queda percentual.

Vocé se esqueceu de vender as suas agoes e 0 prego unitario caiu

de Cr$ 57,50 para Cr$ 13,25. Qual a diferenga percentual?

Pressione Leia no Visor

57.50 13.2500 (D ~76.96

Lucro Percentual

O lucro percentual é a diferenga percentual entre o custo do

produto por atacado e o prego de venda.

 

Exemplo: Vocé compra uma maquina por Cr$ 159,95 porata-

cado e vende-a por Cr$ 195,00. Qual o lucro percentual?

Pressione Leia no Visor

159.95 195.00 8 () [21.91 Lucro percentual.

Pode ser que vocé tenha em mente uma taxafixa de lucro e deseje

determinar o prego de venda. O procedimento é o mesmo que 0

utilizado para a determinagdo da quantia liquida.

Exemplo: Virias valvulas sao compradas a Cr$ 2,26, direta-

mente da fébrica, e vocé deseja vendé-las com 25% de lucro.

Qual deverd ser o prego de venda?

 

 

 

  

Pressione Leiano Visor

2.26 EOED 25 $ [0.57 Lucro (emcruzeiros).

$ [2.83 Prego de venda.

Margem

Margem é a diferenca percentual entre o prego de venda e o custo

do produto por atacado. Considerando o exemplo da miquina

acima:

Pressione Leia no Visor

195 159.95
)ED " % de Margem.

 

 

Assim sendo, o lucro é de 21,91% ¢ a margem ¢ de 17,97% .



Determinacéo da Percentagem no Total C]
Para se determinar o total de uma série de parcelas, com o auxilio
da tecla , basta pressionar esta tecla apés a introduciao de
cada parcela. O total fica, entdo, armazenado no registrador 9.
Desejando-se saber que percentagem uma dada parcela é do total,
reintroduza a parcela e pressione 3.

 

 

Exemplo 1: Vocé possui 150 acdes da Companhia Colchoes
Sono Gostoso S/A e 200 agdes da Discos Afinados S/A. Qual a
percentagem do seu portfolio associada a cada companhia?

Pressione Leia no Visor

150 &) 

 

Primeira parcela.

Segunda parcela.  
 

 

    
200z | Terceira parcela.
150 D % da Colchdes Sono Gostoso S/A.
52 = | % da Filmes Coloridos S/A.
200 3 (48 | % da Discos Afinados S/A. 

Observe que, quando se soma com a tecla [T+ , o visor apresenta
o ntimero de parcelas e ndo a parcela propriamente dita.

 

Ao se utilizar a tecla ¢ converiiente pressionar (ReseT)
antes de se iniciar um outro problema. Desta maneira, a resposta
anterior permanece no visor, mas o registrador 9 fica limpo e
pronto para receber novos dados. (Consulte o Apéndice D para
uma explicagao mais detalhada. )

Exemplo 2: O valor das agdes que vocé possui da Colchdes Sono
Gostoso S/A ¢ de Cr$ 450,00; da Filmes Coloridos S/A, Cr$
1 404,00; e da Discos Afinados S/A, Cr$ 1 500,00. Qual é a
percentagem do valor total que cada um desses valores repre-
senta?

Pressione Leia no Visor

450z

1404 (T4
1500 z9

Agora, continue a solugdo por si proprio. As respostas estio
indicadas abaixo. Se vocé tiver alguma duvida ou obtiver uma
resposta incorreta, releia as duas paginas anteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 Niimerode introdugdes.
 



 

13.42 % da Colchdes Sono Gostos S/A

41.86 % da Filmes Coloridos S/A

44.72 % da Discos Afinados S/A

 

 

   
Determinacéo da Taxa de Percentagem D

Para determinar que percentagem um dado nimero ¢ de outro
(ou seja, quepercentagem A ¢é de B), introduza o numero B
(base), pressione [+ , introduza o numero A e, finalmente,
pressione 3.

Por exemplo, quanto porcento 64 ¢ de 3407

 

 

Pressione Leia no Visor

[FESET)
340 1.00

64 [ 18.82 % .  

Para se comprar um carro por Cr$ 47 000,00 ¢é necessirio um
sinal de Cr$ 9 400,00. Qual a percentagem do prego total que
este sinal representa?

Pressione Leia no Visor

C=)
47000 (z9 1.00
9400 D 20.00 % .

Teclas de Finangas

 

 

A sua HP-22 jia vem com todos os cdlculos financeiros mais
comuns pré-programados, em rotinas prontas para execugao. As
txclas que permitem a interagdo com essas rotinas embutidas sio
apresentadas na figura 2.

 
Figura 2. Teclas de Finangas



 

Os simbolos n, i, PMT, PV ¢ FV ji foram explicados no Capitulo
2. Aqui, procura-se mostrar como introduzir ou obter o valor
dessas variaveis com a sua HP-22.

O simbolo n representa o nimero total de periodos de com-
Pposicao ou pagamentos. A fungio alternativa. (3, converte
periodos anuais para periodos mensais, armazenando o resultado
em @ . Para introduzir 30 anos, pressione 30 @ . Se vocé esta
interessado em periodos mensais, pressione 30 3. A
HP-22 converte 30 (anos) para 360 (meses) ¢ armazena este
tltimo dado em @ . Néo ¢ necessirio pressionar @ de novo.

O simbolo i representa a taxa dos juros por periodo. Sendo conhe-
cida a taxa anual, a taxa mensal correspondente pode ser intro-

 duzida, pressionando-se . Para introduzir 9% de juros
anuais, pressione 9 @ . Para introduzir a taxa mensal, basta
pressionar 9 (T . Néo é necessario pressionar [ de novo.

Lembre-se de que @ ¢ @@ devem corresponder 2 mesma unidade
de tempo. Se n € 0 nlimero de meses, entdo i deve ser uma taxa
mensal.

O simbolo representa pagamento, prestacdo ou deposito.
Presume-se que os pagamentos sejam iguais e que correspondam
a unidade de tempoassociada a @ e a @ . Nio misture paga-
mentos mensais com periodos anuais ou juros didrios.

O simbolo @ (“present value™) representa o valor presente ou
a quantia ao inicio da transacao.

O simbolo @ (“future value™) representa o valor futuro ou a

quantia que serd obtida aofinal da transagdo.

Tanto @ como @@ estdo presentes em todos os cilculos. Sendo
dados, assim, trés valores, incluindo-se n e i, pode-se determinar

um quarto valor. Os dados podem ser introduzidos em qualquer
ordem.

As trés outras fungdes alternativas sao =9, (M e
(0 . As fungoes (e (E70) sdoutilizadas para se

determinarem os juros acumulados ¢ o balango (saldo) corres-
pondentes a um empréstimo. A fungao (77 ¢ utilizada no
calculo de juros simples.

 

 



Apresentacdo de Variaveis Financeiras

Para ler no visor o valor de uma determinada variavel, pressione
e a tecla correspondente: @ , @ . @H. ou@).

Modificacdo do Valor de uma Variavel

Depois de obter a resposta de um problema, vocé podera estar
interessado em explorar a sensibilidade da resposta a um outro
valor de uma das varidveis: uma taxa de juros diferente ou uma
maior ou menor prestagao.

 

Coma HP-22, vocé naoprecisa reintroduzir todos os nimeros de
novo. Introduza apenas o novo valor e pressione a tecla de
finangas apropriada. O novo valor tomard, entao, o lugar do
antigo.

Considere o seguinte cxemplo. lmaginemos que vocé tenha
obtido um empréstimo de Cr$ 9 000,00, a 9,5% de juros, para
construir uma pequena piscina em seu quintal. Sendo o prazo de
2 anos, qual serd o pagamento mensal? (Para este exemplo,
coloque a chave do canto superior direito na posigdo
secNIl enp. Esta chave sera explicada logo aseguir.)

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pressione Leiano Visor

o ()
2 ] 24.00 Numero de meses.

9.5 =3 0.79 Taxa mensal de juros.

9000 Valor do empréstimo.
O pagamento mensal.  

 

Que diferenga faria se o prazo fosse de 3 anos?

 

   
Pressione Leia no Visor

31 36.00 Nuimero de meses.
288.30 O pagamento neste caso.
 

Nos dois casos acima, o pagamento foi obtido a partir de valores
dados para o mesmo conjunto: n,ie PV. Mas suponha que o seu
problema seja outro: vocé ndo pode assumir um pagamento
mensal superior a Cr$ 200,00. Neste caso, vocé tem um outro
conjunto de dados. Para resolvé-lo, terd que pressionar

E5ET]) e comegar da estaca zero. 



Funcdes ([~ Je(C]
Do mesmo modo que € preciso recompora casa para receber uma
visita, é preciso pressionar (] (“Reset” = recompor)
antes de se iniciar a solugao de um novo problema financeiro. A
fungdo (T prepara os registradores financeiros (associados
as teclas da fila superior) e apaga o contetido dos registradores
de armazenagem de 5 a 9 (associados A tecla ), colocando a
calculadora em condigdes de aceitar um novo problema.

 

 

 

A funcao ¢ bem mais abrangente. Ela zera os registra-
doresfinanceiros, todos os dez registradores de armazenageme,
ainda, a pilha operacional.

 

A Chave de Anuidade: BEGIN [Tl END
No Capitulo 2, explicou-se a diferenga entre anuidades ante-
cipadas e ordindrias. Na anuidade antecipada, o pagamento é
realizado no inicio (BEGIN) do periodo, enquanto que, na
anuidade ordindria, o pagamento é realizado ao final (END) do
periodo. Como as férmulas sao diferentes nos dois casos, é preciso
colocar a chave na posi¢ao adequada antes de se resolver um
problema. Sendoos problemas com anuidade ordindria bem mais
comuns, é conveniente deixar a chave normalmente na posi¢io
END.

Os dados armazenados permanccerdo inalterados ao se passar
a chave de uma posicdo para a outra.

Comentarios sobre Terminologia

Os exemplos apresentados neste manual englobam um largo
espectro de aplicagdes. Mesmo assim, é possivel que vocé nao
encontre aqui alguns termos ou expressoes de seu vocabuldrio
profissional. Isto, entretanto, ndo significa que a HP-22 nao
possa resolver os seus problemas especificos. A terminologia
financeira varia bastante de indastria para inddstria, mas os
conceitos bdsicos sdo sempre os mesmos: dinheiro que entra e
dinheiro que sai ao longo do tempo.

  

Se a solugdo do seu problema nao ¢ de todo evidente, construa
um diagrama de fluxo de caixa:



Dinheiro que entra

gooog

A partir deste diagrama, ficara bem mais facil visualizar o pro-
blema e resolvé-lo com a sua HP-22.

 Tempo

Juros Simples

Juros Acumulados — Ano Comercial (360 Dias)

Este cdlculo determina os juros acumulados com base num ano
de 360 dias, quando sdo conhecidos o numero de dias, a taxa de
juros e o principal (valor presente). Ao fim do célculo, o prin-
cipal se encontra noregistrador Y.

Principal
+

Juros

 

 Neo de Dias ——— =

B Principal

1. Pressione (FESED)

2. Em qualquer ordem:
® Introduza o numero de dias, pressione @ .

® Introduza ataxa anual de juros. pressione @ .

® Introduza oprincipal, pressione GJ .

3. Pressione (0 para determinar os juros acumulados.
4. Pressione para obter o montante com base no ano

comercial (360dias).

Exemplo: Um amigo Ihe pede um empréstimo de Cr$ 450,00
por 60 dias, a 7% de juros simples, com um ano-base de 360
dias. Quais os juros acumulados apés 60 dias? Qual o montante
da divida?

 



60 _
450 x 0,07 x 360 (NT)

Cr$ 450,00 (PV)

 

7%(i)

60 Dias (n) —— 

Cr$ 450,00 (PV)

Pressione Leia no Visor

(EEse)
60@ 7@ 450
[Py R|

 

Juros acumulados.

455.25 Montante.
   

   

Juros Acumulados — Ano Civil (365 Dias)

Este cdlculo determina os juros acumulados com um ano-base de
365 dias, quando sao conhecidos o numero de dias, a taxa de
juros e o principal (valor presente).

1. Pressione ).
2. Em qualquer ordem:

Introduza o nimero de dias, pressione @ .

Introduza a taxa anual de juros, pressione @ .

Introduza o principal, pressione @ .

. Pressione [0 B33 para obter os juros acumu-
lados.

4. Pressione para obter o montante com base no ano
civil (365 dias).

w  

Exemplo: Quais os juros acumulados ¢ o montante resultante de
Cr$ 450,00, a 7% de juros, durante 60 dias, com um ano-base de
365 dias?

Pressione Leiano Visor

B (FESET)
60@ 7@ 450G

om Juros acumulados.

Montante.

 

 

 

   

 



Juros Compostos

A posi¢do da chave de anuidade ndo afeta os seguintes pro-
blemas de juros compostos, pois nao se estd lidando com séries
de pagamentos. (Lembre-se da definicdo de anuidade.)

Numero de Periodos de Composicao

Este cdlculo determina o nimero de periodos (n), quando sao
conhecidos o principal inicial (valor presente), o montante final
(valor futuro) e a taxa de juros.

Fv

1. Pressione (RESET).

2. Em qualquer ordem:

Introduza a taxa de juros, pressione .
Introduza o valor presente, pressione G4 .

Introduzao valor futuro, pressione .
3. Pressione @ para obter o ndmero de periodos.

Exemplo: Um sitio, avaliado em Cr$ 380 000,00, valoriza-se
30% aoano. Se esta taxa permanecer constante, em quantos anos
o sitio valerd Cr$ 750 000,007

Cr$ 750 000,00 (FV)

(n)?

30% (i)

Cr$ 380 000,00 (PV)



Pressione Leia no Visor

ST
30 @ 380000
750000 @ @

 

 

 Anos.

Taxa de Juros Compostos

Este célculo determina a taxa de juros, sendo conhecidos o valor
presente, o valor futuro ¢ o nimero de periodos:

1. Pressione (REseT).

2. Em qualquer ordem:

Introduza o niimero de periodos, pressione @ .
Introduza o valor presente, pressione .

Introduza valor futuro, pressione @J .

3. Pressione @ para obter a taxa de juros.

4. Pressione o nimero de periodos por ano, pressione ()
para obter a taxa anual de juros.

 

Exemplo: A que taxa anual deve-se depositar Cr$ 6 000,00, com
composicdo trimestral, para se obter Cr$ 10 000,00 apés 8 anos?

Cr$ 10 000,00 (FV)

8 x4(n)

i(?)

Cr$ 6 000,00 (PV)

Pressione Leia no Visor

)
8 4@
6000 @@ 10000

a 1.67 % de Taxa Mensal.

4 6.44 % de Taxa Anual.

 | I =) S| Trimestres.
 

 

    



E se a composi¢ao for mensal?

 

 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

8 a 96.00 Meses.

o 0.53 % de Taxa Mensal.
12() 6.40 % de Taxa Anual.   
Valor Presente

Este cdlculo determina o valor presente, descontado a uma dada
taxa e ao longo de um dado nimero de periodos, de uma quantia
futura.

1. Pressione (ReEseT).

2. Em qualquer ordem:

Introduza o numero de periodos, pressione @ .

Introduza a taxa de juros, pressione [} .

Introduza o valor futuro, pressione @J.

3. Para obter o valor presente, pressione @J.

Exemplo: Quanto vocé deverd investir agora, para daqui a 15
anos ter Cr$ 10 000,00, se os juros forem de 5,75% compostos
semestralmente?

Cr$ 10 000,00 (FV)

 

   

15 x 2(n)
=-—-

5%% o
i

2
PV (?)

Pressione Leia no Visor

(RESET)
15 2x @ 30.00 ] Semestres.
5.75 288 2.88] % de Taxa Semestral de

Juros.

10000 G 3 4272.72 Principal a ser investido. 
Valor Futuro

Este célculo determina o valor futuro de uma quantia depositada
auma dada taxa de juros e por um dado nimero de periodos.
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1. Pressione (ResET).

2. Em qualquer ordem:

Introduza o nimero de periodos, pressione @ .
Introduzaa taxa de juros, pressione [.

Introduza o valor presente, pressione (5.

3. Para obtero valor futuro, pressione (F].

Exemplo 1: Um terreno comprado hd cinco anos atrds por
Cr$ 23 850,00 vem-se valorizando a 4% ao ano. Qual o preco
atual do terreno?

FV (?)

5(n)

4%(i)

Cr$ 23 850,00 (PV)

Pressione Leia no Visor

(EEsE])
S@ 4@ 23850 @ G 29¢

 

 

 7 Valor atual. 
 

Exemplo 2: A poluigio do ar ¢ responsavel por uma desvalori-
zagao de 2% em uma area residencial. Supondo-se que a desvalo-
rizagdo permanega constante, quanto valerd, daqui a 6 anos, um
terreno avaliado atualmente em Cr$ 32 000,00?

FV (?)

6(n)

~29%(i)

Cr$ 32 000,00 (PV)
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Pressione Leia no Visor
 

 

   
 

c@2CEE @
32000 G GO

% de Taxa de Juros.

Valor futuro.
 

 

 

  

Exemplo 3: Quais os juros acumulados ¢ o montante atual de um
dep6sito realizado hd 5 anos, a 6% de juros compostos diaria-

mente?

FV(?)

365 x 5 (n)

6% -
365

Cr$ 1000 (PV)

 

Pressione Leia no Visor

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 365 @ 1825.00 Dias.

6 3655 @ .02 % de Taxa Didria de
Juros.

1000 G4 G3 1349.83 Montante atual.

& Juros acumulados.   

 

 

Conversao de Taxas de Juros

Taxa Nominal para Taxa Efetiva

Dada umataxa nominal de juros e o nimero de periodos de com-
POsi¢ao, por ano,a taxa efetiva € obtida da seguinte forma:

1. Pressione gy (Fesc).
Introduza o nimero de periodos por ano, pressione @ .
Introduza a taxa nominal, pressione Qe
Introduza 100, pressioneG-

Pressione @J.

6. Pressione B ) para obter a taxa anualefetiva.

Exemplo: Qual a taxa anual efetiva correspondente a uma taxa
anual nominal de 12%, com composigao trimestral?

o
o



Pressione Leia no Visor

D
02
=0 3.00 % de Taxa Trimestral.
100 @@

@O 12.55 % de Taxa Anual Efetiva.

 

 

 

 
Taxa Efetiva para Taxa Nominal

A seguinte rotina determina a taxa nominal, sendo conhecidos a
taxa cfetiva ¢ o nimero de periodos de composicao por ano.

1. Pressione (Resed).

2. Introduza o nimero de periodos por ano, pressione @ .
3. Pressione 100, pressione EYZ0 G-
4. Pressione a taxa anual efctiva, pressione

()

G@ .
5. Pressione @

(¥

para obter a taxa nominal.

 

Exemplo: Determine a taxa nominal correspondente a uma taxa
anualefetiva de 12,55%, sendo a composicao trimestral.

Pressione Leia no Visor

=3
4@ 100 @
R55HE 0 o 12.0 % de Taxa nominal   

 

de juros.

Taxa Nominal para Taxa Efetiva Continua
A seguinte rotina determina a taxa efetiva continua correspon-
dente a uma taxa nominal especificada.

1. Introduza a taxa nominal, pressione .
2. Introduza 100, pressione (5.

3. Pressione 13 100
continua.

para obter a taxa efetiva

 

Exemplo: Calcule a taxa efetiva continua correspondente a uma
taxa anual especificada.

 

   

Pressione Leia no Visor

8.75 100 (=
318 IOO[Z] 9.14 l % de Taxa efetiva

  
continua.



Esclarecimento: A taxa efetiva deve ser entendida como a taxa
que mede o “efeito” da composicao durante um ano. Alguns dos
fatos dignos de nota a respeito da taxa nominal ¢ da taxa efetiva
530:

1. Se o periodo de composi¢ao for de um ano (n = 1), a taxa
nominal e a efetiva serdo iguais.

2. No caso de um tnico depdsito, a quantia total apés um ano
¢ igual a quantia determinada, utilizando-se a taxa anual
efetiva. Por exemplo, o montante obtido a partir de um
depésito de Cr$ 1 000.00, a 5% de juros com composicio
trimestral (taxa efetiva igual a 5,0945% ), ap6s um ano,

 

serd de:

Pressione Leia no Visor

B (eeser)
4@ 5 EIED 43 @ 1000: @ 1050.95

 

ou

1000 5.0945

3. Parauma dada taxa nominal, a taxa efetiva correspondente
depende do periodo de composi¢do. Quanto menor o
periodo de composi¢do, maiorserd a taxa efetiva.

  050.95  

Taxa de Juros Acrescidos para Taxa Nominal
A taxa de juros acrescidos é a fragdo do principal que se acumula
ao principal, na definicdo do total da divida. Esta quantia &,
entdo, dividida pelo nimero de meses de duragao do empréstimo,
para se determinar o pagamento mensal. Por exemplo, o paga-
mento mensal de um empréstimo de Cr$ 3 000,00, com uma
taxa de 10% de juros acrescidos, por um periodo de 36 meses,
corresponderd a adi¢do de um décimo de Cr$ 3 000,00 a essa
quantia por 3 anos (300 X 3) — juros esses normalmente
conhecidos como “taxa de financiamento” — atingindo um
total de Cr$ 3 900,00. O pagamento mensal serd, entdo, de
Cr$ 3 900,00/36.

A rotina a seguir converte uma taxa de juros acrescidos para a
taxa nominal correspondente, sendo dado o nimero de meses
do empréstimo.

1. Pressione

2. Introduza o nimero de meses, pressione () EiEDD
120E.

 



>   

3. Introduza a taxa de juros acrescidos, pressione
10 8EO | @8,

4. Pressione @ 12

(x)

para obter a taxa anual.

 

Exemplo: Calcule a taxa nominal e o pagamento mensal de um
empréstimo de Cr$ 1 000,00, a 5% de juros acrescidos, com 18
meses de prazo.

Pressione Leia no Visor

=)
3@
25 100 &

HE@D oo
12(x [9271 % de Taxa nominal

(anual).

 

 

COo0ENO0n

  

 
1000 Pagamento mensal.

Esclarecimento: Na tltima sequéncia de teclas, depois de se
pressionar (L) a calculadora estard pronta para resolver
umproblema com um diferente conjunto de variaveis. Entretanto,
como duas das varidveis tém seus valores inalterados (nei), tais
valores poderao ser usados novamente, pressionando-se o
Qe @ B . Para umaexplicaciio mais detalhada, consulte o
Apéndice D.

Taxa Nominal para Taxa de Juros Acrescidos
A rotina a seguir determina a taxa de juros acrescidos, sendo
conhecidos a taxa nominal e o nimero de meses do empréstimo

1. Pressione (BeseT).
2. Em qualquer ordem:

Introduza o nimero de meses, pressione @
Introduza a taxa nominal, pressione o

Introduza 100, pressione .
3. Pressione 100 DEO 12

juros acrescidos.

 

para obter a taxa de

 

Exemplo: Qual taxa de juros acrescidos correspondente a um
empréstimo a 14% de juros, com um prazo de 18 meses?
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  Calcu

 

 

   

Pressione Leia no Visor

E=)
130 14 o
100 GO 100
DO 12X 7.63 % de Taxa de juros

acrescidos.

Anuidade Ordinaria

Numero de Periodos — Anuidade Ordinaria
Esta rotina calcula o nimero de periodos de uma anuidade ordi-
ndria, sendo dados o valor presente, a taxa de juros ¢ a prestagdo.

PMT

geeunEund
i%

PV

1. Coloque a chave de anuidade em END e pressione ().
2. Em qualquer ordem:

Introduza a taxa de juros, pressione [ .

Introduza o pagamento, pressione (I .
Introduza o valor presente, pressione 3.

3. Pressione @ para obter o niimero de perfodos.

Exemplo: Jodo Molhado precisa de Cr$ 22 000,00 para realizar
uma obra de vedagdo emsua casa. Um comerciante lhe oferece
um empréstimo a 10,5% de juros. Se o pagamento mensal for de
Cr$ 200,00, quanto tempo Jodo levara para saldar a sua divida?

Pressione Leia no Visor

BEGIN [l eno

10.5 a 0.88 % de Taxa mensal de
 

juros.

  
 

200

@R

22000 1 @ Meses.
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Exemplo 2: Se vocé acumulou Cr$ 50 000,00 em um fundo de
garantia, por quanto tempo vocé poderd retirar Cr$ 3 000,00 a
cada 6 meses (comegando 6 meses a partir de agora), se o fundo
gera 5% de juros ao ano, compostos semestralmente?

 

 

Pressione Leia no Visor

BeGIN[l eno

Caeser)
5 2(z) @ 3000 @H

50000 G @ s Retiradas semestrais.

Tempo para se Alcangar um Saldo Especificado

Este calculo determina o tempo (nimero de periodos) para se
reduzir uma divida inicial a um saldo devedor especificado,
através de pagamentos uniformes, como no caso da amortizagio
de um empréstimo, dado um ajuste final especifico.

1. Coloque a chave de anuidade na posi¢ao END ¢ pressione

(acsed).
2. Em qualquer ordem:

Introduza a taxa de juros, pressione @

Introduza o pagamento, pressione .

Introduza o saldo devedor especificado, pressione @J.

3. Pressione @ para obter o nimero de periodos necessarios
para se amortizar o saldo devedorespecificado.

4. Introduza o nimero total de pagamentos.

. Pressione (5) para obter o nimero de periodos neces-
sarios para se alcangar o saldo devedor especificado.

 

w

Exemplo 1: Quanto tempo levard para se reduzir a divida de
uma hipoteca de Cr$ 40 000,00, a 9% de juros, com um prazo

de 30 anos e pagamentos de Cr$ 321,85, a uma divida de
Cr$ 20 000,007



Pressione Leia no Visor

 

 

 

 

seGIN[l EnD

(resen)
9 M 321.85

20000
o0 [83.98 | Meses.

360 B

[

276.02

|

Meses para sc reduzir
de Cr$ 40 000,00 para
Cr$ 20 000,00.

123 23.00 Anos.  
 

Exemplo 2: Se, daqui a um ano, vocé iniciar a retirada anual de
Cr$ 2 500,00 de um fundo de Cr$ 40 000,00 que gera juros &
uma taxa de 6%, quanto tempo levara para o fundose reduzir a
Cr$ 25 000,007 (Levari 55,24 anos para o fundo se esgotar,
com retiradas anuais de Cr$ 2 500,00.)

 

 

 

Pressione Leia no Visor

BEGIN [l EnD

(EEseD)
6 @ 2500

25000 3 @ [Eij Anos para se esgotarem
os Cr$ 25 000,00.

55.24 B [39.57] Anos para o fundo se
 

reduzir de Cr$ 40 000,00
para Cr$ 25 000,00.

Taxa de Juros

Este cdlculo determina a taxa periGdica de juros de uma anuidade
ordindria, sendo dados o nimero de periodo, 0 pagamento ¢ o
principalinicial.

L. Coloque a chave de anuidade na posigio END e pressione
(Resen)

2. Em qualquer ordem:
Introduza o niimero de periodos, pressione [ .
Introduza o pagamento, pressione GUER .
Introduza o valor presente, pressione G@J.
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3. Pressione (i) para obter a taxa periodica de juros.

A taxa a periodica de juros é multiplicada pelo namero de
periodos em um ano, para se obter a taxa nominal de juros.

Exemplo 1: Qual a taxa anual nominal de uma hipoteca de
Cr$32500,00 por 25 anos, com pagamentos mensais de
Cr$ 230,007

Pressione Leia no Visor

seGIN[T eno

 
 

Meses.

% de Taxa mensal
de juros.

12X 7.01 % de Taxa nominal
~ dejuros.

25 a

230 32500 1 @
 

 

 

    

Exemplo 2: Qual serd a taxa de rendimento de uma obrigagao

comprada por Cr$ 32 000,00 que ird pagar Cr$ 318,89 mensal-
mente pelos proximos 300 meses?

 

 
 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

seGIN [l eno

300 @ 318.89

3200060 @ | % de Taxa mensal
de rendimento.

12x % de Taxa anual   

 

 

de rendimento.

Aose conceder um empréstimo, ¢ comum cobrar-se uma comis-

s@o, cujo efeito € aumentar a taxa real de juros. No exemplo a

seguir, a taxa real é calculada, sendo conhecida a taxa de
comissao.

 

Exemplo 3: Tendo sido cobrada uma comissao de 2% sobre um

um empréstimo de Cr$ 50 000,00, a 9% anuais, com pagamentos

mensais durante 30 anos, qual a taxa real de juros?
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Calcule, primeiro, o pagamento mensal, baseado em

Cr$ 50 000,00.

Pressione Leia no Visor

 

BeGIN[l eno

 

Meses.

 

% de Taxa mensal
de juros.

Pagamento mensal.

 

   

 

Prepara-se a
calculadora para o
cdlculo da taxa.

Recupera-se o n° de
periodos e usa-se-o
novamente.

Recupera-se o paga-
mento mensal e
usa-se-o novamente.

oo

  

 

 

 
 

   

 

@ 2 49000.00 |Quantia paga
efetivamente.

o E % de Taxa mensal
de juros.

125 % de Taxa anual
de juros.

Esclarecimento: Os pagamentos de um empréstimo sao calcu-
lados com base na quantia emprestada nominalmente, sem se
levar em conta a taxa de comissdo. Mas, se¢ realmente existir uma
taxa de comissao, a pessoa que recebe 0 empréstimoira para casa
com menos dinheiro do que se estivesse contraindo um emprés-
timo nominal. Se por exemplo, vocé pedir Cr$ 10 000,00
emprestados e lhe forem imediatamente cobrados Cr $ 500,00
de comissdo, vocé estard recebendo, na realidade, apenas
Cr$ 9 500,00. Entretanto, os seus pagamentos serdo baseados
em Cr$ 10 000,00. Vocé estard, portanto, pagando o mesmo por
menos dinheiro, o que implica numa maior taxa de juros.

Pagamento Periédico
Esta rotina calcula o pagamento de uma anuidade ordindria,



sendo conhecidos o nimero de periodos, o principal inicial e a
taxa de juros.

1. Cologue a chave de anuidade na posi¢io END ¢ pressione
Gesed)

2. Em qualquer ordem:

Introduza o niimero de periodos, pressionc @.

Introduza a taxa de juros, pressione @.

Introduza o valor presente, pressione@3.

3. Pressione para obter a quantia do pagamento.

Exemplo 1: Determine o pagamento mensal de uma hipoteca de
Cr$ 27 000,00, cujo prazo é de 20 anos ¢ a taxa anual de 8,5%.

 

Pressione Leia no Visor

BEGIN [N eno

e
20 oss a
27000 @4‘31 Pagamento mensal.

Exemplo 2: Uma firma estd analisando um investimento de
Cr$ 700 000,00. Sendo a taxa minima de retorno igual 2 16% e
supondo-se um fluxo de caixa uniforme, ao longo de 20 anos,
qual serd o menorretorno anualaceitdvel?

Pressione Leia no Visor

BeGIN [T eno

=)
0@ 16@

700000 3 [118066.92 Retorno anual. 

Exemplo 3: Uma caderncta de poupancga ofercce uma taxa anual
de juros de 6,25% para odespositante. Se um depositante aplicar
Cr$ 20 000,00, quanto ele poderd retirar anualmente durante
15 anos?

Pressione Leia no Visor

BeGIN [l enD

=)
15@ 6.2508

20000 3 2093 Retirada anual. 



Pagamento Periédico — Anuidade Ordinaria com
Ajuste Final

Este problema pode ser reduzido ao caso ja visto de pagamento
uniforme de um empréstimo, bastando, para isto, subtrair-se o
valor presente do ajuste final da quantia do empréstimo.

Exemplo: Um empréstimo de Cr$ 8 000,00, a 10% de juros,
deve ser pago em prestacoes mensais durante 60 meses ¢ com um
ajuste final de Cr$ 3 000,00 no 60° més. Qual o valor da presta-
¢ao mensal?

  

 

 

  
 

 

 

 

Cr$ 3 000,00

PMT (?) 60 (n) Ajuste Final e Pfi

10% (i)
12

Cr$ 8 000,00 (PV)

Pressione Leia no Visor

BeGIN [l EnD

60@ 10 a

3000 & 1823.37 Valor presente do

ajuste.

oo 60.00 Meses.

o0 0.83 ] % de Taxa mensal
de juros.

8000 = 67776'.5‘ Valor presente 
liquido do empréstimo,
menos ajuste.

[737.24 Prestagdo mensal.
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Valor Presente — Anuidade Ordinaria

Este cdlculo determina a quantia principal de uma anuidade ordi-
ndria, quando sio conhecidos a taxa de juros, o pagamento ¢ o
nimero de pagamentos.

1. Coloque a chave de anuidade na posicao END e pressione
(FESET)

2. Em qualquer ordem:

Introduza o namero de periodos, pressione @ .

Introduza a taxa periddica de juros, pressionc @ .

Introduza o pagamento periddico, pressione .

3. Pressione para obter o valor presente.

 

Exemplo 1: Tendo decidido comprar uma geladeira, Alfredo
pensa em pedir um empréstimo a 10% de juros, com pagamentos
mensais de Cr$ 80,00, por 3 anos. Qual o custo da geladeira
que pode ser adquirida com este empréstimo?

  

 

Cr$ 80,00 (PMT) 36 (n)

10% .
12 (i)

PV?

Pressione Leiano Visor

BeGIN [l eno

(eseT)
36@ 10N B Taxa mensal

 

de juros (% ).
   80 @B @

 

Exemplo 2: Um investidor pensa em comprar uma obrigagio que
lhe renderd 13,5% ao ano. Qual o pre¢o maximo que devera
pagar, se a obrigacdo prevé 48 pagamentos trimestrais de
Cr$ 275,00 e um ajuste final de Cr$ 10 000,00, ao fim do 12¢
ano?
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Pressione Leia no Visor

seGIN[l eno

L
48@ 13.5
420 3.38 Taxa trimestral

 dejuros (%).

10000 @ G3 1 2032.61 Valor presente

do ajuste.

[3.38 | Recuperam-senei.

6497.94 Valor presente

dos pagamentos.
    

 

8524.56 Prego da obrigagao.
 

O preco total inclui o valor presente do ajuste final ¢ valor pre-
sente dos pagamentos trimestrais.

Juros Acumulados

Esta rotina determina os juros acumulados em um empréstimo
entre dois instantes dados, quando sao conhecidos a quantia total,
0 pagamento e a taxa de juros. O valor exato de n (ou seja, o
numero de periodos) ¢ calculado e armazenado enquanto os juros
acumulados sao calculados. (A HP-22 presume sempre que o
modo de anuidade ordindria seja o adotado, sdo sendo necessario
preocupar-se coma posigao de chave de anuidade.)

I Pressione 80(FE5iT ).

2. Em qualquer ordem:
® Introduza a taxa periddicade juros, pressionc [{@.

= Introduza o pagamento, pressionc G .
= Introduza o valor presente, pressione () -
= Introduza o nimero de ordem do primeiro pagamento,

pressione 8.

 

 

  

® Introduza o nimero de ordem do ultimo pagamento,
pressione 9.

3. Pressione para obter os juros acumulados entre os 

dois pagamentos dados.

4. o apresenta no visor a ordem do pagamento final.



Exemplo: A fim de calcular o seu imposto de renda, um proprie-
tdrio deseja saber os juros acumulados pagos a uma hipoteca de
Cr$ 45.000,00 entre os pagamentos 22 e 33 inclusive (inclui os pa-
gamentos 22 e 33). A taxa de juros ¢ de 8,75°e o pagamento
mensal de Cr$ 354,00.

Pressione Leia no Visor

[N}
875 '@
354
45000 G
22 8
33 9

(3287148 Juros acumuladosentre os
pagamentos 22 e 33.

 

 

 

 

 

  o W Término do pagamento (N° de
meses para se amortizar a
hipoteca com pagamentos de
Cr$ 345,00).

 

Esclarecimento: Em geral, o numero calculado para n nao ¢é
um inteiro. Isto significa que o wltimo pagamento é um tanto
maior ou menor que o pagamento normal. Por exemplo, no caso
de uma hipoteca de 30 anos, o valor de n poderd ser 359,58, o
quesignifica uma prestagdo menor aofinal do 360° més.

Saldo Residual (Balango)
Este cilculo determina o saldoresidual de uma hipoteca, sendo
conhecidos o valor da hipoteca, a prestagio e a taxa de juros. O
valor de nimero n de periodos ¢ calculado e armazenado enquan-
to se calcula o saldo residual.

1. Pressione (s

2. Em qualquer ordem:
® Introduza a taxa de juros, pressione .
® Introduza a quantia do pagamento, pressione G-
® Introduza o valor presente, pressione.
= Introduza o nimero de ordem do pagamento associ-

ado ao saldo residual em questdo e pressione 9.
3. Pressione (7] para obter o balango (saldo) residual.



Exemplo: Com relagdo ao exemplo anterior, qual o saldo resi-

dual apés 0 33° pagamento? A HP-22 ainda contém a informagao
necesséria: 7] pode seguir [C)imediatamente. De outra
forma, resolva como se segue:

 

 

 
 

 

  

Pressione Leia no Visor

8.75 o

354 4500069
33 9 33.00
i ) 44038.57 Balanco residual ap6s   

0 33° pagamento.

A rotina acima pode ser utilizada para se determinar o tltimo
pagamento que, em geral, difere do pagamento normal, em vir-
tude do arredondamento dos juros acumulados, ao longo da du-
racdo do empréstimo.

Exemplo: Tendo-se executado o exemplo anterior, a sequéncia
de teclas GIE8 @da 360,07 pagamentos. Isto significa que seriam
necessdrios 360,07 pagamentos para se liquidar o empréstimo.
Na pritica, o 360° pagamento ¢ aumentado, para levar-se em
conta a parte decimal 0,07. Determine o valor do 360° paga-
mento.

 

 

 

 
 

 

Pressione Leia no Visor

360 9 360.00 Numero do Gltimo pagamento.

il (20 ‘26.3[3 ] Saldoresidual correspondente

20,07
[380.38 Quantia do tltimo pagamento.   

Tabela de Amortizacio
Esta rotina produz uma tabela de amortizacio de um empréstimo
desde o primeiro pagamento até um dado pagamento, sendo co-
nhecidos o valor do empréstimo, a taxa de juros e a prestagio.
(Esta rotina independe da posicao de chave de anuidade.)

1. Pressione (FEsE)
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6.

7.
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. Em qualquer ordem:
Introduza « taxa de juros, pressione @ .
Introduza « quantia do pagamento, pressioneG-
Introduza o principal, pressione.

Introduza o nimero do periodo desejado, pressione

8 9.
Pressione GE8 (] para obter a por¢ao do
pagamento correspondente aos juros.

Pressione (5) para obter a por¢ao do pagamento correspon-
dente a amortizagao do principal.

Pressione [[7] para obter o balango (saldo) residual.

Repita as etapas de 3 a 6 para todos os periodos desejados.

Exemplo: Sc uma geladeira for comprada por Cr$ 2 479,30, a
10% de juros e com prestagoes mensais de Cr$ 80,00, qual sera
a tabela de amortizagao correspondente aos trés primeiros meses?

 

Pressione Leia no Visor

(RESET]
10 @ ’0

2479.30

1 60 8 88 9

26D 2 ED 9

 

 

Porcao relativa aos juros
no 1° pagamento.

 

 

Porcao relativa ao principal

no 1° pagamento.

 

 

2419.96 | Saldoresidual apés o

12 pagamento.
 

 

Porgdorelativa aos juros
no 2° pagamento.

 

Porcao relativa ao principal
no 2° pagamento.

 

 
     2360.13 Saldo residual apés o

2°¢ pagamento.
 



3 8 9

RCL
9 19.67 Porcdo relativa aos juros

no 3° pagamento.

 

 

 I @ 3| w| & Porgao relativa ao principal
no 3° pagamento.

En| 2299.79 Saldo residual apés o
39 pagamento.

   
 

     
Os valores em balango bancidrio poderdo, ocasionalmente,
diferir em alguns centavos, devido ao arredondamento. Por
exemplo, os juros acumulados sobre um saldo de Cr$ 12 345,00,
em um més, com uma taxa anual de juros de 8,5%, sio de Cr$
12 345,00 x 8,5%/12 = Cr$ 87,44375. O banco arredonda este
valor para Cr$ 84,44, enquanto a HP-22 determina o resultado
com uma precisdo de até dez algarismos.

Fundo de Poupanca — Anuidade Ordinaria

Nimero de Periodos para um Fundo de Poupanga

Este cdlculo determina o numero de periodos para se acumular
uma soma especificada, sendo conhecidos o valor do pagamento
¢ a taxade juros.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio END e pressione

G
2. Em qualquer ordem:

Introduza a taxa periddica de juros, pressione @l .
Introduza o pagamento, pressione .
Introduza o valor futuro, pressione (@J.

3. Pressione @ para obter o nimero de periodos.

 

Exemplo: Ricardo pretende viajar para Ouro Preto com
Cr$ 500,00 obtidos através de depositos mensais de Cr$ 20,00
que cle realizou, a umataxa de 5,5%de juros, com composigio
mensal. Quando Ricardo estard pronto para a viagem?



Cr$ 20,00 (PMT) n(?)

f0000 cooom
 

Cr$ 500,00 (FV)

Pressione Leia no Visor

secIN [l eno

(=)
5.5 B 0.46 | Taxa mensal de juros (% ).

20 500 @ [2372 Meses. 

Taxa de Juros para Fundo de Poupanca

Esta rotina determina a taxa periodica de juros de um fundo de
poupanga sendo conhecidos o valor futuro, o nimero de periodos
e a quantia do pagamento.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio END e pressione

2. Em qualquer ordem:
Introduza o niimero de periodos, pressione @.
Introduza o pagamento, pressione .
Introduza o valor futuro, pressionc @J.

3. Pressione @ para obtera taxa periédica de juros.

 

Exemplo: No dia do seu casamento, vocé prometeu 4 sua esposa
presented-la com 50 dolares em cada aniversario de casamento.
A promessa foi esquecida por vocé, mas ndo por ela. Nas bodas
de prata, ela exige um casaco de pele de 3.500 dolares, por con-
ta das anuidades esquecidas. Qual a taxa'de juros que relaciona
0s 25 pagamentos esquecidos ao total de US$ 3 500,007 Vocé
deve ou ndo lhe dar o casaco?



US$ 50,00 25 (n)

fooon nooon
Dua do casamento i(?

US$ 3500,00 (FV)

 

  
 

Pressione Leia no Visor

secIN llIIN eEno

25@ 50 3500 @ [ 770 Taxa anual de juros
 

(%).

Se vocé deve ou nao dar o casaco a sua esposa € um dos poucos

problemas que a HP-22 nao pode resolver para vocé.

Pagamento a um Fundo de Poupanca

Esta célculo determina o pagamento (depdsito) a um fundo de
poupanga, sendo conhecidos o valor futuro, o nimero de periodos

e a taxa de juros.

1. Coloque a chave de anuidade na posicao END e pressione
 

   

2. Em qualquer ordem:
Introduza o namero de periodos, pressione @ .

Introduza o valor futuro pressione § .
Introduza o valor futuro, pressione @J.

3. Pressione para obter a quantia do pagamento.

Exemplo: Calcule o depésito anual em um fundo de poupanga
para que se possa acumular Cr$ 25 000,00 em 15 anos, a 5,75%
de juros.

PMT (?) 15 (n)

f0ggo noooa
5,75%(i)

 
Cr$ 25 000,00 (FV)



 

Pressione Leia no Visor

BeGIN [l Eno

EE=T)
15@ 5.75 @ 25000

 

Valor Futuro de um Fundo de Poupanca
Este cdlculo determina a quantia acumulada em um fundo de
poupanga ao final de um nimerocspecificado de periodos, sendo
conhecidos o valor do depésito periddico e a taxa de juros.

1. Coloquea chave de anuidade na posigio END e pressione
(REsET].

2. Em qualquer ordem:
Introduza o nimero de periodos, pressione @.
Introduza a taxa periédica de juros, pressione .
Introduza o pagamento, pressione .

3. Pressione @ para obter o valor futuro.

 

Exemplo:Se vocé tivesse secretamente depositado 50 délares em
em cada aniversdrio de casamento, durante 25 anos, em uma
conta que lhe pagasse 8% de juros, quanto vocé teria antes e
depois de presentear a sua esposa como casaco de US$ 3500,00?

Pressione Leia no Visor

BeGIN [l EnD

250 3@ 50 @D &

 

... antes de comprar o
casaco.

   
350002 [155:30 ... 0 que sobra, se vocé

compraro casaco
0.00 ...o0quesobra,se ela

comprar o casaco.

Esclarecimento: O aspecto fundamental deste conjunto de
cdlculos é fato do pagamento se iniciar ao final do primeiro
periodo. Isto corresponde a uma anuidade ordindria e difere do
caso de abertura de uma caderneta de poupanga, em que o pri-
meiro depésito € feito no inicio do primeiro periodo. O fluxo de
caixa para a situagdo aqui tratada é o seguinte:



“gug00 gUOonceee

A

Hoje i%

 

FV

Anuidade Antecipada

Nimero de Periodos — Anuidade Antecipada

Este cdlculo determina o numero de periodos de pagamento,

sendo conhecidos a quantiainicial, o pagamento pago ao inicio de

cada periodoe a taxa de juros.

1. Coloque a chave de anuidade na posi¢do BEGIN ¢ pres-

sione (Resen).

2. Em qualquer ordem:

Introduza a taxa periédica de juros, pressione .

Introduza o pagamento, pressione G -

Introduza o valor presente, pressione.

3. Pressione @ para obter o niimero de periodos.

Exemplo: Uma casa comprada por Cr$ 325 000,00 pode render,

desde ja, um alugel mensal de Cr$ 7 500,00. Apds quanto tempo

o investimentoterd rendido 10% ao ano?

Cr$ 7 500,00 (PMT) n(?)

ggnoooooog
10%(i)
12

Cr$ 325 000,00 (PV)

Pressione Leia no Visor

BEGIN [[[IMIM END

(Resen)
10 o
7500 325000 G0@

 
 

Taxa mensal de juros (% ).

Meses.
 

  

 



Taxa de Juros — Anuidade Antecipada

Esta rotina calcula a taxa de juros, sendo conhecidos a quantia

inicial, o niimero de perfodos e o pagamento ao inicio de cada

periodo.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio BEGIN e pres-

sione (Resen).

2. Em qualquer ordem:
Introduza o nimero de periodos, pressione @.

Introduza o pagamento, pressione

Introduza o valor presente, pressione @J.

3. Pressione [@ para obter a taxa periddica de juros.

 

A taxa periédica de juros é multiplicada pelo nimero de periodos

em um ano para se obter a taxa anual.

Exemplo 1: Um equipamento de Cr$ 12 000,00 é arrendado por

8 anos, com pagamentos mensais antecipados de Cr$ 200,00.

Desprezando-se o valor residual apds os 8 anos, qual serd a taxa

de retorno para este investimento?

 
 

 

 

 

 

Pressione Leia no Visor

BEGIN [l END

8 o 96.00 Meses.

200 12000 G @ [71.09 Taxa mensal de retorno
(%).

120 13.07 Taxa anual de retorno (% ).   
Exemplo 2: Uma televisio de Cr$ 4 000,00 serd alugada por

Cr$ 130,00 mensais, por 36 meses. E condi¢do do aluguel um

pagamento antecipado correspondente a 12, 352 ¢ 36* prestagoes.

Qual a taxa anual de retorno?

Cr$390,00 ¢yq 130,00 (PMT)  36-2 (n)

looooo ooog
i(?) 

Cr$ 4 000,00 (PV)



Pressione Leia no Visor

BEGIN [[TTHM END

(EEsE])
340 34.00 Pagamentos.

130

4000 2(x)

0

i]
12

 

 

 

359 e 36pagamentos.

Subtragdo da quantia inicial.
 

 

 

Taxa mensal de retorno (% ).
 

 

  

 

Taxa anual de retorno (% ). 

O pagamento antecipado das 352 e 364 prestagoes reduz, efetiva-
mente, o valor inicial de Cr$ 260,00 e reduz o nimero de paga-
mentos para 34,

Pagamento Periédico — Anuidade Antecipada
Este cdleulo determina o pagamento realizado ao inicio de cada
periodo, sendo conhecidos a quantia inicial, 0 niimero de periodos
¢ a taxa de juros,

1. Coloque a chave de anuidade na posi¢io BEGIN e pres-
sione (REsET]).

2. Emqualquer ordem:
Introduza o nimero de periodos, pressione @.
Introduza a taxa de juros, pressione [{@.
Introduza o valor presente, pressione G.

3. Pressione para obter a quantia do pagamento.

 

Exemplo 1: O proprietirio de uma casa avaliada em
Cr$ 70 000,00 pretende alugi-la por 2 anos, ao fim dos quais 0
valor residual deve ser nulo. Quanto devera ser o aluguel tri-
mestral, pago por antecipagio, para se obter uma taxa anual de
retorno igual a 10% ?

 

Pressione Leia no Visor
BEGIN [I[HM enp

5
20 4@ 80.00 Nimero de pagamentos   

trimestrais.



10 CIED4

 

Taxa trimestral de juros (% ).
 

 

  70000 G

 

Pagamento trimestral.
 

Exemplo 2: Se a mesma casa do exemplo anterior for avaliada
em Cr$ 15 000,00, ao final do 80° trimestre, qual devera ser o
pagamento trimestral para que haja 10% de rendimento?

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pressione Leia no Visor

BEGIN [l END

80@ 10 4E @ [2.50 Taxa trimestral de juros
(%).

15000

@

3 2080.5 Valorpresente do valor
residual.

oo 80.00 Nimero de trimestres.

a0 2.50 Taxa trimestral de juros
(%).

70000 GBS Quantia inicial, menos
o valor presente do valor

residual.

Pagamento trimestral.

O valor presente do valorresidual é subtraido do valor presente
da casa, transformando-se o problema em “Qualo alugueltrimes-
tral de uma casa de Cr$ 67 919,43, durante 20 anos, com um
rendimento de 10% ?”.

Valor Presente — Anuidade Antecipada
Este cilculo determina o valor presente de uma séric de paga-
mentos realizados aoinicio de cada periodo, sendo conhecidos o
nimero de pagamentos, a taxa de juros e a quantia do pagamento.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio BEGIN ¢ pres-
sione (Resen).



2. Em qualquer ordem:
Introduza o nimero de periodos, pressione @ .
Introduza a taxa periddica de juros, pressione .
Introduza o pagamento, pressione .

3. Pressione para obter o valor presente.

Exemplo 1: O proprietirio de um edificio-garagem aluga vagas
mediante um pagamento mensal antecipado de Cr$ 40,00,
obtendo um rendimento anual de 7% sobre o seu investimento

inicial. Virios fregueses regulares pedem para efetuarem um

pagamento anual, em vez de mensal. Qual deverdser o seu aluguel

anual, se o rendimento for mantido a 7% ?

Cr$ 40,00 (PMT) 12 (n)

gong pooono
 

 

 

 

 

 

 

7%i
12 o

PV?

Pressione Leia no Visor

BEGIN I[N END

(EEET)
n@ 12.00 Pagamentos mensais.

7 o 0.58 Taxa mensal de juros (%).

40 464.98 Pagamento anual equivalente.   
Exemplo 2: Um edificio cujos apartamentos rendem, anual-
mente, Cr$ 17 550,00 de aluguel (pagamento antecipado), tem
uma vida1til de 14 anos, sendo seu valor residual apés esses anos
de Cr$ 537 550,00. A que prego o edificio devera ser vendido
agora, considerando-se uma taxa de rendimento de 16%?



 

Cr$ 537 550,00 (FV)

 

   

16% (i)

PV?

Pressione Leia no Visor

BEGIN [T END

B
4@ 160

17550 @ 111307.96 Valor presente do aluguel
anual.

1

)
4@ 16@

537550 G @ 67298.75 Valor presente do valor

residual.

1 178606.71 Prego de venda. 
O cileulo acima determina o valor presente dos pagamentos do
aluguel ¢ do valor residual. A somarepresenta o preco relativo a
taxa especificada.

Esclarecimento: Agora, vocé ji deve cstar bem familiarizado
comos diagramas de fluxo de caixa. Para calculos de aluguel ou
arrendamento, o pagamento ocorre ao inicio do periodo. Com-
parc os seguintes diagramas de anuidade antecipada e ordinaria:

Anuidade Antecipada

gooo

 

Anuidade Ordinaria

goag
 



Pode ser que um aluguel seja especificado como sendo uma
“anuidade ordinaria com o ultimo pagamento realizado no
inicio.” O queisto significa? Observe o diagrama:

‘Tped goug
 

  

 

  

Nada mais ¢ que uma anuidade antecipada! A chave de anuidade
da sua HP-22 sc encarrega de posicionaros pagamentos no inicio
ou nofim de cada periodo.

Poupanca e Seguro — Anuidade Antecipada

Namero de Periodos — Anuidade Antecipada

Este cdleulo determina o nimero de periodos, sendo conhecidos
a quantia a ser acumulada. ataxa de juros e o pagamento perio-
dico antecipado.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio BEGIN e pres-
sione .

2. Em qualquer ordem:
Introduza a taxaperiddica de juros, pressione [l.
Introduza o pagamento pressione .
Introduza o valor futuro, pressionc.

3. Pressione @ para obter o nimero de periodos.

Exemplo: Sc vocé depositar Cr$ 40.00 por més em uma cader-
neta de poupanca que paga 7%de juros compostos mensalmente,
quanto tempo levara para acumular Cr$ 10 000,007

 



Cr$ 40,00 (PMT)

gnnoon gooo.
7%
 

 

  
 

 

(')

Pressione Leia no Visor Cr$ 10 000,00 (FV)

BEGIN [[IHM Eno

7 a ).55 ] Taxa mensal de juros (% ).

40 10000 G2 @ Meses.
1203 Anos.  

 

Taxa de Juros — Anuidade Antecipada
Esta rotina determina a taxa de juros necessiria para acumular
uma dada quantia final, sendo conhecidos o nimero de periodos
¢ a quantia do pagamento (antecipado).

1. Coloque a chave de anuidade na posicio BEGIN e pres-
sione Ceese).

2. Em qualquer ordem:
Introduza o nimero de periodos, pressione .
Introduza a quantia do pagamento, pressione .
Introduza o valor futuro, pressione @J.

3. Pressione @@ para obtera taxa periddica de juros.

Exemplo: A que taxa, com composi¢io mensal, vocé deveri
depositar Cr$ 30,00 mensalmente,de modoa obter Cr$ 10 000,00
ao fimde 15 anos?

Pressione Leia no Visor

BEGIN [Tl N0

3
15 Q
30 10000 G0 @

 

Meses.

Taxa mensal de juros (% )

 

 

 

 12(x)  [757

]

Taxaanualdejuros (%).



Pagamento Periodico — Anuidade Antecipada

Este cilculo determina o pagamento periédico necessério para se
acumular uma dada quantia final, sendo conhecidos o numero de
periodos ¢ a taxa de juros.

1. Coloque a chave de anuidade na posicio BEGIN e pres-
sione [0 (FE5E7).

2. Emqualquer ordem:
Introduza o numero de periodos, pressionc @ .
Introduza a taxa periédica de juros, pressione [ .
Introduza o valor futuro, pressione @J.

3. Pressione para obter a quantia do pagamento.

 

  
 

Exemplo: Qual deverd ser o depdsito mensal que resultard em
Cr$ 180,00 ao fim de um ano, a uma taxa de 5.25% de juros,
com composi¢ao mensal?

PMT 2 12 (n)

fgnoge noom
5,25%

12
 (i)

Cr$ 180,00 (FV)

Pressione Leia no Visor

BEGIN [Tl END

(REs)
2@ 5.25 2 ~ ] Taxamensal de juros (%).

180 G G5 [74
  

 Deposito mensal.

Valor Futuro — Anuidade Antecipada

Este cdlculo determina o valor futuro de uma série de pagamentos
antecipados, sendo conhecidos o nimero de periodos ¢ a taxa de
juros.

1. Cologque a chave de anuidade na posi¢io BEGIN ¢ pres-
sione B (=),



2. Em quaquer ordem:
Introduza o numero de periodos, pressione [@ .
Introduza a taxa periddica de juros, pressione [l.
Introduza o pagamento, pressione 5 -

3. Pressione @ para determinar o valor futuro.

Exemplo: Se, a partir de hoje, vocé depositar Cr$ 30,00 a cada
més em uma caderneta de poupanga que lhe paga 6,25% dejuros
compostos mensalmente, quanto vocé terd daqui a 2 anos?

Cr$50,00 (PMT) 24 (n)

joonon goon
 

6%% .
12O

FV?

Pressione Leia no Visor

BEGIN ([Tl END

=T
24@ 6.25 o

 

  

 

50 @ @ 1281

Depreciagédo

Maiquinas, prédios, caminhdes, computadores e outros equipa-
mentos tém seu valor diminuido a medida que o tempo passa.
A fim de permitir-se a substitui¢do futura de um equipamento
obsoleto ou gasto, costuma-se colocar de lado, a cada ano, uma
quantia correspondente a diminuigao no valor do equipamento
durante o ano em questao.

H4 trés métodos para o calculo da depreciagdo: depreciagio
linear, soma dos digitos e percentagem constante. Seja uma
maquina de fazer pipocas que custa Cr$ 2 500,00 quando nova
e que tem um valorresidual de Cr$ 400,00 apés 6 anos. Aplique-



mos, agora, cada um dos trés métodos para reduzir o valor da
maquina de Cr$ 2 100,00, durante os 6 anos de vida util.

Depreciagéo Linear

O método da depreciagao linear (DL) consiste em dividir-se a
quantia depreciavel pelo nimero de anos e, entdo, subtrair o
quociente, a cada ano, do valor do equipamento. No caso da
pipoqueira, a depreciagdo por ano ¢ de Cr$ 2 100,00 divididos
por 6 anos, ou seja, Cr$ 350,00 por ano.

O grafico da depreciagao anual versus tempo ¢ linear:

Depreciagdo

Anual

Cr$ 500,00

Cr$ 400,00

Cr$ 300,00

Cr$ 200,00

Cr$ 100,00

0

Ano 1 2 3 4 5 6

Depreciacéo Linear



A grande vantagem da depreciagao linear ¢ a sua simplicidade. A

depreciagio anual é constante ao longo da vida Gtil.

Para calcular a tabela de depreciagdo lincar com a sua HP-22:

1. Determine e introduza a quantia deprecidvel (custo menos

valorresidual), pressione .

2. Introduza o niimero de anos de vida til, pressione (5] para

obter a depreciagdo anual.

3. Pressione 1 (&) para obtero saldo deprec
primeiro ano.

4. Continue pressionando 1 & para obtero saldo depre-

ciavel ao final de cada ano subsequente. Se se desejar obter

ovalor contdbil do equipamento, adicione o valor residual

aosaldo deprecidvel.

 

el apds o

Exemplo: Uma casa avaliada em Cr$ 41 500,00 ¢ depreciada ao

longo de 25 anos pelo método DL. Quais sdo a depreciagao anual

e o saldo deprecidvel relativo aos anos 1 e 2, se o valor residual

for nulo?

 

 

 

 

 

 

    

Pressione Leia no Visor

41500 41500.00 Quantia depreciavel.

2503 € Depreciacao anual.

13 3984( Saldo deprecidvel relativo

ao ano 1.

15 ) Saldo deprecidvel relativo
a0 ano 2.

Na pratica alguns equipamentos se depreciam mais durante os

periodos iniciais de uso. Por exemplo, o valor do scu carro
diminui mais nos dois primeiros anos. Mesmo que o scu equipa-
mento ndo se desgaste tanto nos anos iniciais, muitas vezes ¢

financeiramente interessante considerar-se uma depreciagiao

inicial maior. Tem-se, assim, uma depreciagao acelerada, que
pode ser determinada por um dos dois métodos a seguir.

Método da Soma dos Digitos

O Método da Soma dos Digitos (SD) baseia-se na divisdo da

quantia deprecidvel em parcelas proporcionais ao temporestante

de vida atil. O nome do método ¢é bastante improprio e provém



 

do célculo auxiliar em que se soma o tempo restante para cada

ano da vida til. No caso do exemplo da pipoqueira:

Cilculo auxiliar: 6 + 5+4+3+2+1 =21 (soma dos digitos)

No primeiro ano, consomem-se 6/21 da quantia depreciavel, no

segundo ano, 5/21, etc. No primeiro ano, a depreciacio ¢, por-

tanto, de:

% X Cr$ 2 100,00 = Cr$ 600,00

No segundo ano, a depreciagao ¢ de:

% X Cr$ 2 100,00 = Cr$ 500,00

No terceiro ano:

4
31 X Cr$ 2 100,00 = Cr$ 400,00

Se vocé representar a depreciagao anual em um grafico, vocé vera
claramente a diferenca entre a depreciagao linear e a depreciagao
pela soma dos digitos:

Depreciagdo

Anual

Cr$ 600,00 DL

Cr$ 500,00

Cr$ 400,00 SD

Cr$ 300,00

Cr$ 200,00

Cr$ 100,00

0

Ano 1 2 3 -4. 5 6

Depreciagéo pela Soma dos Digitos

A rotin? a seguir determina a depreciacio e o saldo deprecidvel
pelo método SD para cada ano da vida atil de um bem, sendo



conhecidas a quantia depreciavel (custo, menos valor residual)
e a vida atil.

1.

W
&

W

6.

Introduza a quantia deprecidvel, pressione [N .

Introduza o tempo de vida, pressione [ENEET .

Pressione BIEDN 1

H

BB ER ®¥20 5 GO 2EA.

Pressione 1 G8 1 1 2
preciagdo anual.

 

para obter a de-  

Pressione (=) para obter o saldo deprecidvel ao fim do ano.

Repita as ctapas 4 ¢ 5 para os anos subsequentes.

Exemplo: Certas casas, avaliadas em Cr$ 88 000,00, sio de-
preciadas ao longo de 25 anos pelo método SD. Qual a depre-
ciacdo anual ¢ o saldo deprecidvel relativos aos 2 primeiros anos?

Pressione Leia no Visor

88000 EXIED 88000.00_] Valor deprecidvel.
25 25.00 Vidaqtil.

EOED |
B 1
28 B

 

(5

  

 

Depreciagao relativa ao ano 1.

Saldo deprecidvel relativo ao
ano 1.

 

 

Depreciagao relativa ao ano 2.
   Saldo deprecidvel relativo ao

ano 2.
 

Método da Percentagem Constante
O método da percentagemconstante (PC) consiste na aplicacio
de uma percentagem fixa ao valor contdbil na determinagio da
depreciagdo anual. O valor residual nao é subtraido de inicio,
mas o bem nao pode ser depreciado abaixo do seu valor residual.



Alguns fatores para o cilculo de depreciacdo sao autorizados
para fins de declaragdo de renda. Um fator igual a 1,25 significa
uma percentagem de 125%. Divida esta percentagem pela vida
atil do bem, para determinar a percentagem de depreciagdo
anual. Se umfator de 1,50 (150% ) for utilizado para a maquina
de fazer pipocas, ela serd depreciada em 150/6, ou seja, 25%,
a cada ano.

  

Saldo
Depreciagio  (Valor contabil)

19ano  25% de Cr$ 2 500,00 = Cr$ 625,00 Cr$ 1 875,00

2°ano  25% de Cr$ 1 875.00 = Cr$ 468.75 CrS 1 406.25

3vano 25% de Cr$ 140625 = Cr$ 351,56 CrS 1 034,69

40ano  25% de Cr$ 1 054,69 = Cr$ 263,67 Cr$ 791,02

Soano 25% de Cr$ 791,02 = Cr$ 197,75 Crs 59320
60ano  Cr$ 593,26 — Cr$ 400,00

(valor residual) = Cr$ 193,26 CrS  400.00

O método da percentagem constante pode ser comparado com
os métodos anteriores, no grafico abaixo:

Depreciacédo

Anual

Cr$800

Cr$700 PC

Cr$600

Cr$500 sD

Cr$a00 DL

Cr$300

Cr$200

Cr$100

0

Ano 1 2 3 4 5 6

Depreciacdo com Percentagem Constante

A rotina a seguir determina a depreciagio ¢ o valor contébil para
cada ano da vida util do bem, sendo conhecidos o fator de de-



 

preciagao, o custo, o valorresidual e a vida util do bem:

1. Introduza o fator de depreciagdo (1,25, por exemplo),
pressione 100 1.

2. Introduza a vida 1til, pressione ‘(5 1.

Introduza o custo (sem subtrair o valor residual).

4. Pressione 1 para obter a depreciagdo no primeiro
ano.

5. Pressione (3 para obter o valor contdbil apds o primeiro
ano.

6. Repita as etapas 4 ¢ 5 para cada ano subsequente, até que
o valor contibil seja igual ou menor que o valor residual.
Noperiodo em que o valor contébil for menor que o valor
residual, o valor contabil anterior deverd ser subtraido do
valor residual para se obter a ultima depreciagao.

w

Exemplo: O valor deprecidvel de um apartamento ¢ de Cr$
86 000,00. O proprietario deseja utilizar um fator igual a 1,25
para calcular a depreciagao ao longo de 20 anos. Qual a de-
preciagao anual ¢ o valor contabil nos dois primeiros anos?

Pressione Leia no Visor

1.25 GIED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[125.00
203 1 6.25

86000 86000 Valor depreciavel.

1 5375.00 Depreciagao relativa ao 1° ano.

S 80625.00 Valor contabil relativo ao
1° ano.

1 5039.06 Depreciagio relativa ao 2° ano.
= 75585.94

|

Valor contabil relativo ao
2° ano.

Analise de Fluxo de Caixa Descontado

A anilise de fluxo de caixa com desconto é um método de se
avaliarem alternativas de investimento em que diversos investi-
mentos sao reduzidos a um certo parimetro e, entdo, compara-
dos. Os dois parametros de redugao mais utilizados sao: valor
presente liquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR).



Valor Presente Liquido (VPL)

Sendo dada uma taxa de retorno, este método calcula o valor

presente liquido de um fluxo de caixa a ser gerado por um dado
investimento. Se este valor presente for maior ou igual ao in-
vestimento, o investimento € considerado lucrativo. Se o valor
presente liquido for menor que o investimento, o investimento
ndo ¢ lucrativo para a taxa de retorno especificada.

A rotina a seguir determina o valor presente de um investimento,
sendo conhecidos a taxa de retorno (taxa de juros ou custo do
capital), os fluxos periddicos de caixa e os instantes de ocorrén-
cia. A mesma rotina pode ser utilizada para se determinar o
valor presente de uma série de fluxos de caixa sem o investimento
inicial; basta introduzir um investimento inicial igual a zero.

1. Pressione @il
2. Introduza a taxa de retorno e pressione [

3. Introduza o investimento inicial a pressione
que fard com que 1.00. aparega no visor.

4. Calcule o valor presente do fluxo de caixa consecutivo:
# Introduza o periodo do fluxo de caixa e pressione @ .

(A tecla @ pode ser pressionada logo depois da tecla
se o numero do periodo corresponder ao nimero

apresentado no visor, depois de se pressionar a tecla

-
= Introduza a quantia do fluxo de caixa pressione (@] .
® Pressione @ para obter o valor presente do fluxo de

caixa.
S. Pressione para acumular o valor presente liquido dos

fluxos de caixa ¢ obter n para o fluxo do periodo seguinte.
6. Repita as etapas 4 e 5 para todos os fluxos de caixa.
7. Pressionc @8 9 para obter o valor presente liquido dos

fluxosde caixa.

        

Se 0 nlimero no visor apés 9 for positivo, o investimento é
lucrativo. Em caso contrdrio, o investimento nio é lucrativo,
tendo-se em vista a taxa de retorno considerada o

A .posigéo da chave de anuidade nio afeta os cdlculos descritos
acima.

Exemplo 1: Um investidor compra uma casa por Cr$ 65 000,00,
pretendendo conservé-la por 5 anos ¢ depois vendé-la. Durante



o primeiro ano, cle sabe que deverd uma quantia consideravel
em reparos. Se ele almeja um rendimento de 9%, deduzidos os
impostos, e sendoo fluxo de caixa (deduzidos os impostos) como

se segue, terd sido lucrativo o investimento?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Fluxos de Caixa (Cr$)

| —=100

2 4900

3 5300
4 4800

5 74500
74 500

5300
4900 4800

1
Ano
O2 3 4

100

65 000

Pressione Leia no Visor

[REsED)
'l
65000 &8

Primeiro fluxo de caixa.

@ 100 @B
@@ Valor presente do primeiro

fluxo de caixa.

Segundo fluxo de caixa.
0 4900 @ Valor presente do segundo

fluxo de caixa.

Terceiro fluxo de caixa.
@ 5300 G2 G Valorpresente do terceiro

fluxo de caixa.

Quarto fluxo de caixa.
@ 4800 G0 B3 Valor presente do quarto    

fluxo de caixa.



 

5.00 Quintofluxo de caixa.
 @ 74500G 3 28419.89 Valor presente do quinto

 

=8 9

 fluxo de caixa.

  

 

5054.61 |Valor presente liquido.

Como o VPL final é negativo, o investimento em questao nao

produz o rendimento esperado.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa de retorno em que o valor presente dos fluxos de caixa

futuros se iguala ao investimento original ¢ denominada taxa

interrna de retorno (TIR). O método para se determinar a TIR

¢ portentativas: virias taxas sdo tentadas, até sc chegar a uma

para

1.

a qual o VPL € zero ou bem proximo de zero.

Escolha um “bom™ valor para a taxa de retorno e de-

termine o valor presente liquido, de acordo com a rotina

anterior.

. Sc o valor presente liquido for negativo, a taxa interna ¢

menorque o valor tentado. Se o valor presente liquido for

positivo, a taxa interna é maior que o valortentado.

Repita as etapas 1 e 2 até que o valor presente liquido

seja suficientemente proximo de zero.

Exemplo: Qual a taxa interna de retorno de um investimento

imob ilidrio de Cr$ 115 000,00 que apresenta os seguintes fluxos

 

de caixa nos proximos 4 anos:

Ano Fluxos de Caixa (Cr$)

1 10 000

2 9 500

3 9 500

4 0

5 140 000 (0 imdve! ¢ vendido no 5°ano)

Tente 10% :

Pressione Leia no Visor

(GEs)
nm [10.00 Taxa de retorno (% ).

115000 B 115000.00] Investimentoinicial.



 


