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RESUMO 
 

 
 
Esta monografia apresenta a importância de se trabalhar com a educação 

financeira e em especial com indexadores financeiros no âmbito escolar. A partir 

da literatura sobre o tema e das recorrentes notícias da mídia, observa-se as 

dificuldades enfrentadas pelos brasileiros em administrar sua vida financeira e em 

entender como funcionam aplicações financeiras em geral, em particular as 

indexadas. Esta monografia tem intenção de propor uma abordagem diferente da 

usualmente encontrada em outros trabalhos sobre o tema nos quais os professores 

apenas explicam o que ocorre com um capital quando submetido a uma taxa de 

rendimento fixa, o que, por incrível que pareça, vai de encontro com a maioria dos 

investimentos de renda fixa do Brasil. Para tanto, elencou-se os principais ativos 

financeiros de renda fixa, além de se destacar o conceito de inflação e a importância 

de se poupar. Para confecção deste trabalho foram utilizados textos de pesquisas 

nacionais e internacionais sobre o assunto, bem como propostas pré-existentes de 

trabalhar com a educação financeira em sala de aula, além de documentos 

governamentais, pesquisas nacionais e internacionais, além de outros materiais 

acadêmicos. Com este trabalho, espera-se que professores se sintam inspirados a 

propor atividades nesse sentido para que seus alunos possam ter uma educação 

financeira mais plena e, consequentemente, alocar melhor seus recursos de forma 

a proporcionar uma melhor qualidade de vida para si e sua família, o que no longo 

prazo pode gerar maior desenvolvimento econômico para o País. 

 

Palavras-Chave:  

Educação Financeira; Índices financeiros; Desenvolvimento Econômico; 

Matemática Financeira; Ensino. 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 
This Undergraduate Thesis presents the importance of working financial education, 

in particular with market indexes in the school environment. From the literacy on the 

subject and recurrent media News, one can observe the difficulties faced by 

Brazilians in managing their financial lives and in understand how financials 

applications Works in general, in particular indexed applications. This Monography 

is intended to propose a different approach to those usually found in other papers 

on this subject in which teachers only explain what happens to a capital when 

subjected to a fixed income rate, which, incredible as it may seem, goes against 

most of the investment of fixed income in Brazil. For this purpose, the main fixed-

income financial assets were listed, in addition to highlighting the concept of inflation 

and the importance of saving. To prepare this paper, national and international 

research texts on the subject were used, as well as pre-existing proposals to work 

with financial education in the classroom, as well as government documents, 

national and international research, and other academic materials. With this paper, 

it is expected that teachers will feel inspired to propose activities in this sense so 

that their students can have a fuller financial education and, consequently, better 

allocate their resources in order to provide a better quality of life for themselves and 

their family, which in the long term may generate greater economic development for 

the country. 

 

Keywords:  

Financial Education; Market Indexes; Economic Development; Financial 

Mathematics; Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ORIGEM DO TRABALHO 

 

Esse trabalho se originou de um artigo para o trabalho final escrito para a 

disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino IV. O artigo denominado “Educação 

Financeira: Trabalhando Aspectos da Vida Real no Ensino Médio” tratava da 

importância de se ensinar educação financeira nas escolas e propunha trabalhar 

com atividades baseadas em situações reais de investimento, para ambientar os 

alunos com situações de escolha que eles pudessem se deparar no futuro. 

Na experiência relatada no artigo (PERES, 2017) foi realizada uma 

replicação de uma pesquisa internacional, também abordada no presente trabalho, 

sobre o nível de educação financeira de diversos países feita pela S&P em parceria 

com o Banco Mundial. A replicação do estudo foi feita num espaço amostral 

referente a uma turma de 3º ano do Ensino Médio (EM) de uma escola pública no 

município de Niterói, Rio de Janeiro e, na ocasião, obteve-se um resultado bem 

acima da média nacional. Apesar disso 25% dos alunos participantes do estudo 

foram considerados analfabetos financeiros na pesquisa, o que ainda é um 

resultado preocupante. Diante de dados obtidos nessa pesquisa, foi elaborada uma 

aula na qual foram abordados os conceitos de variação percentual, inflação e risco. 

Posteriormente, foi proposta uma atividade que fez uso de dados reais (do 

ano de 2015) de investimentos (Poupança, Ações de Empresas, e Bitcoin) e da 

inflação (IPC-A). Foi feita então, pelos alunos, uma análise dos dados referidos, de 

forma a se entender quais ativos valeram mais a pena de se investir naquele ano. 

Após esta etapa, foi apresentada uma tabela de rendimento de aplicações 

financeiras fictícias sujeita a mesma inflação de 2015 e os alunos decidiram como 

investir um capital imaginário. Após a tomada de decisão foi feita uma reflexão 

sobre o motivo de cada uma das decisões e as consequências de cada uma dela. 

Ainda na elaboração do artigo citado, o autor notou que, em geral, 

investimentos de renda fixa não tinham de fato uma renda fixa mês a mês. Esta 

constatação, o fez perceber que as escolas, mesmo as que abordam matemática   

financeira, não fornecem ao cidadão ferramentas para lidar com esse tipo de 
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investimento, que em tese é o mais simples de todos. 

Diante deste problema, foram feitas algumas pesquisas no banco indutor do 

Profma1 e descobriu-se que matemática financeira é um assunto em alta nos textos 

acadêmicos ali presentes. Em contrapartida, quando se busca pela palavra 

“índices” ou “indexadores” pouquíssimos são os resultados encontrados, menos 

ainda os relacionados à matemática financeira. Mesmo livros didáticos que 

abordam a matemática financeira deixam a desejar nesse assunto. Isso mostra 

como que as propostas de ensino de matemática financeira se distanciam da 

realidade, uma vez que os investimentos mais populares, ditos de renda fixa em 

geral são regidos por algum índice financeiro como Selic, CDI e IPCA. 

Até mesmo quando se fala de investimentos, é possível ver por meio de 

trabalhos como o de QUEIROZ (2018) que os livros didáticos do PNELM de 2012 

analisados por OLIVEIRA (2014) não estimulam os alunos a se colocarem na 

situação de fazer escolhas entre diferentes modalidades de investimento. 

Diante deste quadro, se discutirá sobre a importância da educação financeira 

para o desenvolvimento de um país e, em adição, analisar-se-á inciativas de 

educação financeira que surgiram no mundo nos últimos anos e alguns de seus 

resultados. Explicar-se-á também como funcionam alguns conceitos importantes 

para a tomada de decisão de um investidor, como tributação, rentabilidade, 

indexadores e elementos de matemática financeira pouco abordados, em geral, na 

escola. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Inspirar professores a trabalharem temas ligados a educação financeira, com 

foco em temas que são menos frequentemente abordados em sala de aula, mas 

que tenham muita relevância (em especial investimentos indexados).  

 

Objetivos Específicos 

• Evidenciar a importância da educação financeira. 

                                                
1 Banco de dissertações de mestrado profissional em matemática. 
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• Explanar o funcionamento de indexadores. 

• Discutir ações que envolvem Educação Financeira. 

• Mostrar como funcionam os principais investimentos de renda fixa 

(indexados). 

• Propor uma atividade que simule situações relacionadas a investimentos 

(indexados), com finalidade de permitir a melhor tomada de decisão no que diz 

respeito ao que fazer com suas economias. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia mais utilizada foi a de pesquisa bibliográfica. Para elaboração 

deste trabalho foram consultadas pesquisas nacionais e internacionais sobre 

educação financeira; além de livros, apostilas e trabalhos acadêmicos publicados 

sobre o assunto. Foram usados, também, a legislação, somados a informações de 

sites como o do Banco Central, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Iniciativas 

de Educação Financeira e Instituições Financeiras. 

Foram acessados também os resultados da replicação de uma pesquisa da 

S&P que ocorreu em escala global em uma turma de 3° ano de Ensino Médio do 

Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), onde foi aplicado um questionário 

para análise do letramento financeiro daquele espaço amostral. Dados da pesquisa 

encontram-se em anexo, e os nomes dos alunos foram alterados para preservar a 

identidade dos mesmos. 
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2. A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

 

Já imaginou um mundo onde não houvesse matemática financeira? 

Certamente, ele seria bem diferente da forma que conhecemos hoje, por exemplo, 

nenhum país teria como pegar empréstimos com nenhum outro país ou instituição, 

uma vez que não seria possível calcular a dívida em cada momento. Sem 

empréstimos, muitas obras feitas durante a história do Brasil nem sairiam do papel. 

Não dá para saber nem como teria sido o processo de independência do Brasil, já 

que neste processo o país tomou empréstimos com banco ingleses para pagar por 

sua independência à coroa portuguesa. Mais do que isso, não seria possível a 

cobrança de impostos da forma como conhecemos, pode-se pensar  até que a 

única forma de viver seria num cenário anárquico. 

Além disso, não seria possível entender fenômenos inflacionários ou 

deflacionários, tornando difícil se proteger deles. Todo processo de produção em 

vigor teria que ser diferente, já que não seria possível fazer estimativas de demanda 

para produzir adequadamente um produto. É até difícil de imaginar uma situação 

dessas, não é mesmo? 

Fato é que a matemática financeira é parte essencial de nossas vidas e ser 

privado deste conhecimento é também ser privado de cidadania, afinal aquele que 

não possui tal conhecimento pode ser facilmente enganado. Tal afirmativa pode ser 

reforçada por meio do clássico exemplo em que um indivíduo parcela a compra de 

uma geladeira numa dada loja e no final do financiamento acaba pagando o preço 

de duas geladeiras. Outro exemplo que reforça tal tese é de quando um gerente de 

banco quer que o cliente coloque todas suas economias numa aplicação na qual 

ele vai pagar altas taxas e no final das contas é bem possível que, em termos reais, 

ele esteja tendo depreciação no valor de seu dinheiro. 

Conhecimentos de Matemática Financeira são essenciais, mas ela é apenas 

uma parte de algo ainda mais importante denominado Educação Financeira (EF), 

que tem o papel de ensinar as pessoas a agirem de forma mais racional e fazer 

bom uso da Matemática Financeira no intuito de possibilitar uma melhor qualidade 
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de vida. O Banco Central do Brasil (BACEN) em sua página oficial na web2, define 

educação financeira da seguinte forma: 

processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram 
sua compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de 
maneira que, com informação, formação e orientação claras, 
adquiram os valores e as competências necessários para se 
tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos neles 
envolvidos e, então, façam escolhas bem informados, saibam onde 
procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem-
estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação de 
indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o 
futuro. 

 

Ainda nesse sentido, a mais recente versão do “National Strategy for 

Financial Literacy” publicada em 2016 pelo governo norte-americano, sugere a 

forma que deve ser abordada a educação financeira no país da seguinte forma: 

 
As abordagens para alcançar o bem-estar financeiro devem 
ajudar as pessoas a ganhar conhecimento, habilidades, 
oportunidades e a tomarem decisões bem informadas, 
garantindo-as acesso à produtos e serviços financeiros seguros 
e acessíveis. Num mercado justo isso funciona para todo tipo de 
consumidor, fazendo uso das proteções adequadas quando 
necessário for. (USA, 2016) (Tradução nossa) 

 

O documento de orientação para educação financeira nas escolas 

publicado pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), nos traz o 

conceito do desenvolvimento de uma população tendo como ponto de partida a 

EF, pois a mesma impacta às decisões do indivíduo que por sua vez influencia as 

pessoas que estão em seu cotidiano, cotidiano esse que pode ser dividido em 

duas dimensões: espacial e temporal. O diagrama a seguir mostra um pouco da 

ideia de como as dimensões citadas se relacionam. 

                                                
2 https://www.bcb.gov.br/pre/bcuniversidade/introducaoPEF.asp 

http://www.bcb.gov.br/pre/bcuniversidade/introducaoPEF.asp


21 
 

Figura 1 – Dimensões da ENEF3 

Fonte: ENEF. 

 

 
Para entender melhor o diagrama, imaginemos que um aluno que na escola 

ao aprender a gerir melhor suas finanças, e ao chegar em casa e transmita seu 

conhecimento a seus familiares. Se sua família começa a fazer uma gestão melhor 

do seu dinheiro e a pagar suas dívidas, naturalmente as pessoas que emprestaram 

o dinheiro vão passar a confiar mais já que receberam seu dinheiro de volta, caso 

venha a emprestar de novo para aquela família. Se imaginarmos isso num 

agregado de famílias, podemos inferir que o risco de se emprestar dinheiro cairá 

e, dessa forma, o valor a ser cobrado pelo empréstimo também tenderá a diminuir. 

Se tomar um empréstimo se torna mais barato, alguém que tome um empréstimo 

e monte um negócio naquela região, provavelmente precisará de um funcionário, 

e dessa forma gerará emprego. Assim, conseguimos agregar cada vez mais 

benefícios a regiões e posteriormente até mesmo todo o país pode ser beneficiado. 

Sob esta mesma ótica, Caio Piza, economista do Banco Mundial, disse, no 

relatório anual da ENEF de 2016, que “os alunos que tiveram acesso ao programa 

de educação financeira melhoraram positivamente sua atitude financeira e podem 

 

 

                                                
3 Disponível em: www.vidaedinheiro.gov.br/en/modelo-conceitual-e-objetivos/ 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/en/modelo-conceitual-e-objetivos/
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contribuir para o crescimento de 1% do PIB do Brasil”, o que certamente reforça a 

ideia do diagrama (Figura 1). 

Por outro lado, a falta de acesso à educação financeira por parte dos 

brasileiros foi exposta em duas pesquisas internacionais feitas no ano de 2015, 

uma delas produzida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e outra pela Standart & Poor’s. A pesquisa de autoria de Leora 

Klapper, Annamaria Lusardi, e Peter van Oudheusden revelou que o índice de 

educação financeira de um país está intimamente ligado ao seu grau de riqueza. O 

estudo também afirma que: 

 
Sem o entendimento de conceitos básicos de economia, as 
pessoas não estão preparadas para tomar decisões de gestão 
financeira. Pessoas que são financeiramente letradas têm a 
habilidade de tomar decisões financeiras mais esclarecidas no que 
diz respeito à poupança, aos investimentos, aos empréstimos e 
mais. (KLAPPER, 2015, p.4) 

 

Assim, torna-se evidente a importância de o indivíduo ter acesso em sua 

formação, a conceitos financeiros que o permitam ter maior capacidade para tomar 

decisões nas quais não seja prejudicado financeiramente, favorecendo, assim, seu 

bem-estar. 

O Brasil tem sua política econômica baseada no tripé macroeconômico que 

é composto por: 

 

          Câmbio Flutuante: regime que permite que a variação do valor da 

moeda nacional seja determinado pelo mercado por meio da “lei de oferta e 

demanda4. Por conta disso que a taxa de câmbio muda todo dia. 

          Meta de Inflação: Trata-se do modelo onde o Conselho Monetário 

Nacional (CMN), órgão do governo federal, determina uma meta de inflação 

para o país a cada ano. De posse dessa informação o Comitê de Política 

Monetária (Copom), do Banco Central, define a taxa de juros (Selic) para 

atingir a meta de inflação. 

          Meta Fiscal: referida como meta de superávit, é a meta estabelecida 

                                                
4 É um modelo que define que o aumento de demanda de um produto ocasiona um aumento no 
preço deste. Já o aumento na oferta, ocasionaria uma redução de preço. 
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anualmente pelo Congresso Nacional por meio da Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Caso queira mudar essa meta, o Presidente deve pedir autorização 

ao Legislativo. Caso o Presidente não cumpra a meta, pode ser enquadrado 

em crime de responsabilidade, o que pode levar a destituição do cargo via 

impeachment. 

 
O que acontece é que, ao descumprir a meta fiscal, que é algo comum no 

Brasil, o país passa a ter menos condições de pagar sua dívida, uma vez que o 

“faturamento” passa a ser menor e, consequentemente, há uma redução no número 

de pessoas dispostas a investir. Dessa forma, duas das vias de arrecadação do 

país (que são a da responsabilidade fiscal e a do investimento externo) são 

reduzidas. Essa segunda causa uma diminuição da demanda pela moeda nacional, 

forçando o país a recorrer a outras fontes para pagar “as suas contas”. Usualmente, 

nesta situação, países imprimem dinheiro, o que aumenta a oferta de dinheiro 

nacional. Outra atitude comum neste contexto é a do Banco Central aumentar a 

taxa Selic5, o que na realidade, só joga o problema para o futuro, pois aumenta a 

dívida futura. 

No caso de se imprimir dinheiro, diminui-se a demanda e aumenta-se a 

oferta de papel moeda, causando uma desvalorização da moeda em questão frente 

às demais moedas do mundo. O efeito dessa desvalorização, num mundo 

globalizado, gera inflação nos preços de produtos para o consumidor nacional, o 

que impacta mais diretamente a população pobre e os analfabetos financeiros. 

Recentemente, o país passou por uma das piores crises de sua história, que 

foi ocasionada por descontrole da política fiscal e embasou o impeachment de uma 

presidente da república no ano de 2016. Diante da inflação gerada pela má gestão 

das contas públicas, as pessoas que “guardaram” seu dinheiro sem render ou 

investiram em aplicações de baixo retorno tiveram que conviver com a perda do 

valor de seu dinheiro. Pior ainda foi a situação dos que não guardaram dinheiro 

algum e não tiveram reajuste no salário, tendo maior perda do poder de compra. 

Torna-se assim, mais visível a necessidade de o aluno sair da escola com 

um bom nível de letramento financeiro e em especial que saiba entender como 

                                                
5 Taxa básica de Juros da economia, doravante explicada com mais detalhes. 
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funcionam as mais diversas modalidades de investimento para que façam bom uso 

de sua poupança. Tais conhecimentos são essenciais para evitar perdas no poder 

de compra via inflação ocasionada. Juntamente com esses assuntos, seria 

interessante também haver um entendimento de macroeconomia, para que fosse 

possível entender como as políticas do governo vai influenciar sua vida.  

Como pode ser observado a Educação Financeira é essencial para o 

exercício da cidadania plena. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 impõe, 

em seu Art. 205, que a Educação deve ser promovida e incentivada pelo Estado e 

pela família, com o objetivo de desenvolver as pessoas, para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. 

Diante desta imposição constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9394/96) traz alguns artigos neste sentido, como por exemplo: 

 
Art. 22°. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores. (BRASIl, 1996, p.4) 

 
Art. 35°. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidade: 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico. (BRASIL, 1996, p.5) 

 
 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), trazem a importância de se 

conectar, por exemplo, o conceito de funções com fenômenos cotidianos por meio 

de algumas áreas do conhecimento como a economia. Isso mostra que os 

elaboradores dos PCN entendem que, já na escola, deve-se começar o processo 

emancipação do indivíduo em certos campos econômicos. (BRASIL, 1998). 

A terceira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) sugere, em 

diversas habilidades, que se trabalhe a matemática financeira já no ensino 

fundamental por meio das habilidades citadas a seguir: 

 
(EF06MA126) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

                                                
6 O primeiro para de letras indica a etapa de Ensino Fundamental. O primeiro par de números indica 
o ano (01 a 09) a que se refere a habilidade.  O segundo par de letras indica o componente curricular, 
no caso Matemática. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração 
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porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da 
“regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. (BRASIL, 
2017, p.257) 

 
 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de 
educação financeira, entre outros. (BRASIL, 2017, p.261) 

 
 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das 
taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no 
contexto da educação financeira. (BRASIL, 2017, p.269) 

 
 

Diante de todos esses documentos da República Federativa do Brasil, temos 

que é função do Estado e das escolas trabalhar com os conceitos de Educação 

Financeira visando à formação de cidadãos preparados para os desafios da vida 

adulta. 

                                                
sequencial do ano ou do bloco de anos.  
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3. A PESQUISA DA STANDART & POORS 

 

 

O recolhimento de dados referente ao letramento financeiro, efetuado pela 

S&P Global FinLit Survey7, em 2014 forneceu informações de mais de 140 

economias de todo o globo terrestre e baseou-se em iniciativas de órgãos 

internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (Bird), além de inúmeras iniciativas 

nacionais de pesquisas que coletam dados sobre a educação financeira. 

A pesquisa foi realizada de maneira presencial em países nos quais menos 

de 80% tem acesso à telefone ou onde essa metodologia é a mais habitual. A 

população alvo da pesquisa foi toda a população de 15 anos de idade ou mais, e 

foi a primeira a fornecer um indicador global de alfabetização financeira. 

As informações obtidas com a pesquisa sugerem que 1 a cada 3 adultos, em 

todo o mundo, são financeiramente alfabetizados. Foi notado também que, dentre 

os entrevistados, mulheres, pobres e pessoas que tiveram pouco acesso à 

educação escolar possuíam, mais comumente, lacunas no que diz respeito ao 

conhecimento financeiro. 

Pessoas com alto nível de letramento financeiro tendiam a ter algumas 

coisas em comum também. Pessoas que possuíam contas bancárias e cartões de 

crédito geralmente possuíam maior conhecimento financeiro, independentemente 

de onde viviam. Isso sugere uma relação entre conhecimento financeiro e o uso de 

serviços financeiros: operar uma conta ou usar um cartão de crédito pode 

aprofundar as habilidades financeiras do consumidor. 

O estudo foi feito por meio de quatro questões que avaliaram conhecimentos 

fundamentais de tomadas de decisões financeiras e são elas: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 A Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey é a maior e ais abrangente 
medida global de educação financeira do mundo. Ele investiga quatro conceitos financeiros básicos: 
diversificação de risco, inflação, numeracia e composição de juros. Para mais informações acessar 
http://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/. 

http://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/
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Quadro 1 – Perguntas da pesquisa internacional da S&P8 (tradução nossa) 
 

Diversificação de Risco: Suponha que você tem um dinheiro guardado. O que seria 
mais seguro fazer com esse dinheiro? [Opções de resposta: um negócio ou 
investimento; múltiplos negócios ou investimentos; não sei; me recuso a responder] 

Inflação: Suponha que nos próximos 10 anos o preço de todas as coisas dobre. Se 
seus rendimentos também dobrarem, você vai poder comprar menos do que pode 
comprar hoje, o mesmo que você pode comprar hoje, ou mais do que pode comprar 
hoje? [Opções de resposta: menos; o mesmo; mais; não sei; me recuso a responder] 

Habilidade Numérica: Suponha que você precise pegar 100,00 US dollars 
emprestado. Qual seria o menor montante a se pagar de volta: 105 US Dollars ou 100 
US Dollars mais 3 por cento? [Opções de resposta: 105 US Dollars; 100 US Dollars 
mais 3 por cento; não sei; me recuso a responder] 

Juros Compostos: Suponha que você coloque um dinheiro no banco por dois  anos 
e o banco concorde em adicionar 15% por ano na sua conta, o banco vai adicionar a 
sua conta mais dinheiro no segundo ano do que havia depositado no primeiro ou vai 
depositar a mesma quantia em ambos os anos? [Opções de resposta: mais; o mesmo. 
não sei; me recuso a responder] 

Suponha que você tem 100 US dollars guardados em sua conta e o banco adicione 
10% do dinheiro guardado ao ano na sua conta. Quanto dinheiro você teria na sua 
conta depois de 5 anos se você não removesse nenhum dinheiro da sua conta? [mais 
de 150 dollars; exatamente 150 dollars; menos de 150 dollars. [Opções de resposta: 
não sei; me recuso a responder] 

Fonte: S&P Global FinLit Survey 

 

 
Uma pessoa é definida como financeiramente letrada se respondeu 

corretamente às questões de ao menos três das quatro áreas de conceitos 

financeiros. Na figura 2 a seguir pode-se ver um mapa no qual é visualizada a 

diferença de letramento financeiro entre os países que participaram da pesquisa. 

O Brasil possui, segundo a pesquisa, 35% de sua população adulta 

financeiramente letrada, o que o coloca no 3° bloco de países na divisão proposta 

na figura 2 e está na “fronteira” com 4° bloco (do total de 5). A divisão em blocos 

pode ser observada na figura 2. Para termos uma ideia, o Brasil tem apenas 3 

pontos percentuais a mais do que a Etiópia, país que tem Índice de 

Desenvolvimento Humano9 (IDH) de 0,328. Já o Uruguai está 10 pontos percentuais 

                                                
8 Disponível em: http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf. 
9 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo 
em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Informação 
disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em 15 jun. 2018. 

http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
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a cima do Brasil, o que é uma diferença bem significativa. 

 

Figura 2 – Variações Globais na Alfabetização Financeira10 (Porcentagem de adultos que são 
financeiramente letrados) 

 

 
Fonte: S&P Global FinLit Survey 

 

 

3.1 REPRODUÇÃO DA PESQUISA DA S&P EM SALA DE AULA 

 

Durante observações feitas nas aulas da turma 3001 do COLUNI, foi notado 

que alguns alunos tinham dificuldades em noções básicas da matemática. Uma 

estudante entregou uma prova de geometria analítica em branco, e quando foi 

receber auxílio para sanar suas dúvidas, foi observado que ela tinha dificuldade em 

“passar um número para o outro lado de uma equação” e, segundo a aluna, ela 

nunca sabia qual sinal mudar. 

Diante dessa fragilidade, buscou-se descobrir se essa defasagem também 

apareceria em conhecimentos extremamente elementares sobre finanças. Para 

isso replicou-se a pesquisa da S&P com pequenas alterações nesta turma de 

terceiro ano de ensino médio do Colégio Universitário Geraldo Reis. 

O questionário foi entregue aos alunos na primeira metade de outubro de 

                                                
10 Disponível em: http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf 

http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf
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2017 no horário de estudos livres da turma pela professora Olinda Mioka Chubachi 

(em anexo). O questionário foi composto de perguntas fechadas e apenas o nome 

dos alunos deveria ser respondido de forma escrita. A tabulação dos dados 

coletados na pesquisa foi feita no software Excel, bem como gráficos relativos à 

pesquisa. Tais gráficos possuem os seguintes filtros: Sexo, Conta em Banco e 

Cartão de Crédito. O rendimento dos alunos ao responder o questionário foi divido 

em 4 grupos: 25, 50, 75 e 100. Os números que dão nome aos grupos equivalem 

à porcentagem de cada aluno nele inserido, isto é, todas as pessoas pertencentes 

ao “grupo 50” acertaram metade das questões avaliativas do questionário, ou seja, 

50%. Foram coletados dados referentes a 26 alunos, mas apenas 25 questionários 

foram utilizados para fins estatísticos, a ficha que ficou de fora é abordada de forma 

detalhada ainda nesta seção. 

Apesar da defasagem de alguns alunos, era esperado que o resultado fosse 

bem acima da média nacional, pois tratava-se de alunos que estavam bem perto 

de concluir o ensino médio. Como esperado, 75% dos alunos foram considerados 

financeiramente letrados na pesquisa, as questões que tiveram mais erros foram 

questões relacionadas com diversidade de risco e porcentagem. Foi um pouco 

surpreendente o fato da pergunta sobre porcentagem ter mais erros do que a de 

juros compostos que é um assunto que depende diretamente desse conteúdo. Esse 

resultado possivelmente se deu por conta da dificuldade de se “fazer cálculos”, pois 

na questão de juros compostos não havia cálculo algum, enquanto a de 

porcentagem havia um cálculo, embora bem elementar. 

De qualquer forma, pode-se considerar preocupante que 25% dos alunos 

desse grupo de formandos de ensino médio sejam analfabetos financeiros. Até 

porque o grau exigido para considerá-los financeiramente letrados era muito baixo. 

Notou-se também que dentre os meninos a porcentagem de alunos que acertaram 

100% do questionário foi de 66,67%, enquanto o grupo composto pelas meninas 

apenas 20% respondeu satisfatoriamente todos os itens do questionário. Além 

disso, dentre os alunos que já tiveram conta em banco, 44,44% tiveram 

aproveitamento máximo ao responder o questionário, enquanto no grupo de alunos 

que nunca tiveram conta em banco, apenas 16,67% acertaram as perguntas em 

sua totalidade, o que vai ao encontro da pesquisa global. Apenas o fator “já ter 

possuído cartão de crédito” foi de encontro à pesquisa internacional, o que é 
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possível que tenha ocorrido por conta de muitos deles não pagarem a contado 

cartão de crédito que usam ou usaram, sendo essa conta paga pelos seus pais. 

 

 
Figura 3 – Dois questionários respondidos por alunos da turma 3001 
 

 
Fonte: PERES, 2017. 

 
 

A figura 3 mostra dois questionários respondidos por alunos. Um aluno do 

primeiro questionário não se contentou com as opções oferecidas e resolveu criar 

novas opções e, por conta disso suas respostas não foram consideradas para o 

levantamento estatístico. Por outro lado, essa atitude permitiu entender um pouco 

como ele pensava. No item 5 ele “criou” a opção “deixar guardado para render”, o 

que sugere que ele não percebe que, ao deixar o dinheiro dele rendendo, na 

verdade já está aplicado. Já no item 7 o mesmo aluno “criou” a opção “o mesmo 

valor”. Com essa resposta, é bem possível que não ele perceba que, ao colocar o 

dinheiro na poupança, está na realidade emprestando dinheiro ao banco e, por isso, 

recebe alguma coisa em troca. Isto é, esse aluno não entende o dinheiro como um 

bem escasso, que ao emprestá-lo, passa a existir um “custo de oportunidade” e, 

sendo assim é justo haver um ressarcimento, que neste caso é comumente 

chamado de juros. 
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Já o segundo aluno mostrou desconhecimento sobre inflação e juros 

compostos. Neste último tópico, ao menos, mostrou que não sabia que as 

operações financeiras são feitas, salvo casos muito peculiares, no regime de 

capitalização composta. 
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4. INICIATIVAS DE PROPAGAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

 

Desde que a OCDE publicou, em julho de 2005, uma cartilha chamada 

“Recommendation on Priciples and Good Pratices for Financial Education and 

Awareness”, que recomenda que países estabeleçam estratégias nacionais de 

educação financeira, várias iniciativas ao redor do mundo surgiram no sentido de 

melhorar os índices de educação financeira de seus países. Nos itens a seguir, 

discutiremos algumas delas. 

 

4.1 PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA 

 

Em 2011 Portugal implementou o Plano Nacional de Formação Financeira11 

(PNFF), que tem como missão aumentar o bem-estar da população lusa bem como 

a estabilidade do sistema financeiro do país. Para isso, o plano, visa promover a 

adoção de comportamentos financeiros adequados e melhorar o nível de educação 

financeira da população portuguesa, por meio de um plano coordenado de 

formação financeira que envolva partes interessadas como o Banco de Portugal, a 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal. 

Os objetivos da PNFF podem ser resumidos no quadro a seguir: 

                                                
11 O Plano Nacional de Formação Financeira surgiu da análise de um conjunto de indicadores 
resultantes de um inquérito realizado pelo Banco de Portugal em 2010 referente à literacia financeira 
da população portuguesa, das reclamações e pedidos de informação dos consumidores financeiros 
e pela evolução do nível de endividamento e de poupança das famílias.  
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Quadro 2 – Objetivos da PNFF 
 

MELHORAR 
CONHECIMENTOS 

E ATITUDES 
FINANCEIRAS 

• Sensibilizar para a importância da formação 
financeira. 

• Difundir conhecimentos sobre conceitos financeiros 
básicos, para permitir uma melhor compreensão da 
informação e uma escolha mais adequada de produtos 
financeiros. 

• Sensibilizar para a necessidade de realizar um 
planeamento do orçamento familiar. 

APROFUNDAR 
CONHECIMENTOS E 
CAPACIDADES NA 
UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
FINANCEIROS 

DIGITAIS 

 
• Sensibilizar para os serviços financeiros digitais e 

para as regras de segurança necessárias. 

• Sensibilizar para os riscos na utilização dos serviços 
financeiros digitais. 

APOIAR A INCLUSÃO 
FINANCEIRA 

• Divulgar o acesso a serviços mínimos bancários 

DESENVOLVER 
HÁBITOS DE 
POUPANÇA 

• Sensibilizar para a importância de se poupar. 

• Sensibilizar para as crescentes responsabilidades 
individuais na poupança para a reforma e a saúde. Estimular 
escolhas adequadas na aplicação da poupança. 

PROMOVER O 
RECURSO 

RESPONSÁVEL AO 

CRÉDITO 

 

• Promover hábitos de recurso responsável ao crédito. 

• Prevenir para o risco de sobre endividamento. 

CRIAR HÁBITOS 
DE       

PRECAUÇÃO 

• Alertar para situações de fraudes ou práticas 
potencialmente lesivas. 

• Sensibilizar para situações de risco que podem afetar 
o rendimento. 

 
REFORÇAR 

CONHECIMENTOS 
FINANCEIROS NA 

ÁREA EMPRESARIAL 

• Aumentar as competências financeiras de 
empreendedores e de empresários e gestores de micro, 
pequenas e médias empresas. 

• Sensibilizar os empreendedores, empresários e 
gestores de micro, pequenas e médias empresas para a 
importância dos conhecimentos financeiros na tomada de 
decisões informadas. 

Fonte: Plano Nacional de Formação Financeira 2011 – 201512. 

 
Nas escolas portuguesas, o PNFF foi introduzido desde as séries iniciais até 

                                                
12 Disponível em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacao
Financeira.pdf  

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf
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as finais, a partir de um documento referencial publicado pelo Ministério da 

Educação Português. 

Para capacitar os professores no sentido de seguir tal documento foram 

elaboradas pelo Conselho-Pedagógico da Formação Contínua, oficinas de 

formação nas cidades de Coimbra, Porto, Lisboa, Évora e Faro. Além disso, no 

sentido de ajudar professores e alunos a seguirem o Referencial de Educação 

Financeira, foi lançado, em 2015 e em 2016, os Cadernos de Educação Financeira 

volumes 1 e 2 (em 2105 para o 1º ciclo e em 2016 para o 2º ciclo). 

 
Figura 4 – Cadernos de Educação Financeira 

 

  

Fonte: DGE/MEC – Portugal13 

 
Em adição a todas essas iniciativas anualmente ocorre o Concurso Todos 

Contam que visa premiar, em três categorias (pré-escola, ensino básico e 

secundário), a melhores iniciativas de formação financeira. Como reconhecimento 

do esforço do país em difundir a educação financeira nas escolas o Prêmio País 

para Europa pela instituição Child and Youth Finance International. 

 

4.2 ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto 

                                                
13 Disponível em: http://www.dge.mec.pt/cadernos-de-educacao-financeira. Acesso 15 jun. 2018. 

http://www.dge.mec.pt/cadernos-de-educacao-financeira.
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nº 7.39714, institui em seu artigo primeiro a ENEF cuja finalidade é promover a 

educação financeira e previdenciária, além de contribuir para o fortalecimento da 

cidadania, colaborar para eficiência e solidez do sistema financeiro nacional, 

propiciando assim melhores tomadas de decisões por parte dos brasileiros. 

Já no artigo 2º, são instituídas as diretrizes desta estratégia, conforme o 

descrito a seguir: 

• Atuação permanente e em âmbito nacional. 

• Gratuidade das ações de educação financeira. 

• Prevalência do interesse público. 

• Atuação por meio de informação, formação e orientação. 

• Centralização da gestão e descentralização da execução das atividades. 

• Formação de parcerias com órgãos e entidades públicas 

e instituições privadas. 

• Avaliação e revisão periódicas e permanentes. 

 
Para a promoção da ENEF, foi criado, pelo mesmo decreto, o Comitê 

Nacional de Educação Financeira (CONEF) cuja gestão é feita por integrantes do 

(a): 

• BACEN; 

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 

• Superintendência de Seguros Privados; 

• Ministério da Fazenda; 

• Ministério da Educação; 

• Ministério do Trabalho e Previdência Social; 

• Sociedade Civil 

 
Nas escolas a ENEF começou em 2011 atuando apenas no ensino médio 

em escolas públicas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Tocantins, 

Minas Gerais e Distrito Federal. O programa chegou ao ensino fundamental em 

2014, e em apenas duas cidades Joinvile (SC) e Manaus (AM).15 

                                                
14 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7397-22-dezembro-
2010-609805-norma-pe.html  
15 Dados disponíveis na página da ENEF em http://www.vidaedinheiro.gov.br/  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7397-22-dezembro-2010-609805-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7397-22-dezembro-2010-609805-norma-pe.html
http://www.vidaedinheiro.gov.br/


36 
 

No que diz respeito ao primeiro ano de implementação do projeto no ensino 

fundamental, constatou-se que mais de metade dos professores participantes 

cumpriram pelo menos 60% do conteúdo programático. Por outro lado, nem todo 

conteúdo programático foi cumprido na maioria das turmas. Esses dados 

mostraram que ainda há muitos desafios na implementação do projeto. Além disso, 

notou-se que o efeito deste projeto no segundo ciclo do fundamental foi bem mais 

significativo do que no primeiro. 

Em resumo, concluiu-se do projeto piloto implementado em SC e AM que: 

➢ A eficácia do programa depende de uma implementação bem criteriosa. 

➢ A forma de se ensinar educação financeira para os alunos mais novos 

talvez devesse ser repensada. 

➢ Não houve fortes conclusões sobre o funcionamento do programa. 

 
 

No que diz respeito ao projeto do Ensino Médio foi feita uma análise dos três 

primeiros semestres (agosto de 2010 até dezembro de 2011) e foi registrado um 

aumento de 5% a 7% na proficiência financeira dos alunos que participaram do 

projeto. Tal levantamento foi considerado extremamente satisfatório considerando 

o índice de rotatividade dos alunos dessas escolas, visto que o país tem um alto 

índice de abandono escolar nesse período escolar, o que muitas vezes se justifica 

pela necessidade do aluno entrar para o mercado de trabalho visando sustento 

familiar. Participaram desta experiência 26.000 alunos em 900 escolas em estados 

da federação. Dentre os estudantes 56% eram do sexo feminino; 37% já 

trabalhavam; 32% recebiam o auxílio do Bolsa-Família e um terço dos responsáveis 

tinham o EM completo. Notou-se também que era muito mais comum os 

responsáveis terem dívidas do que qualquer tipo de poupança. 

Outra parte importante do levantamento foi feito com os responsáveis dos 

alunos, no qual analisou-se se o conhecimento de educação financeira obtido na 

escola era aproveitado em casa. Mais uma vez notou-se um impacto significativo 

no que diz respeito a participação do aluno na elaboração do orçamento doméstico 

de suas residências. A conclusão do estudo foi a seguinte: 

 
Nossos resultados sugerem que o programa de educação 
financeira nas escolas aumentou o conhecimento financeiro dos 
alunos e melhorou suas atitudes financeiras. O programa também 
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levou a mudanças no comportamento financeiro dos alunos. 
Especificamente, devido ao programa, os alunos estão mais 
propensos a poupar e administrar suas despesas, conversar com 
seus pais sobre questões financeiras e ajudar a organizar o 
orçamento familiar. Esses efeitos se mantiveram no curto e no 
longo prazo, o que permite afirmar a sustentabilidade e longevidade 
do treinamento que os alunos receberam (BM&FBOVESPA, 2012). 

 
Após estes longos anos de desenvolvimento da ENEF pelo CONEF, em abril 

de 2018 houve um mapeamento de iniciativas de educação financeira no Brasil16. 

Este estudo mostra que houve um aumento de 1931,52% no número de iniciativas 

de educação financeira quando comparado com dados de 2009. Por outro lado, ao 

fazer a mesma comparação com o ano de 2013 temos um aumento de 72%. Notou-

se também que em 79% das iniciativas de 2018 vieram de pessoas jurídicas, sendo 

que dentre essas instituições 50% são públicas e 49,4% são instituições da área 

de educação (escolas e universidades, por exemplo). Cabe ressaltar também que 

80% de todas as iniciativas não tinham nenhum tipo de finalidade comercial. 

No que diz respeito à modalidade das iniciativas, 60% foram de iniciativas 

exclusivamente presenciais, o que reflete o número alto de projetos em escolas. 

Por outro lado, o impacto de iniciativas virtuais foi bem expressivo, dentre as que 

atualmente atingem mais de 500.000 pessoas temos: o Canal do YouTube “Me 

Poupe!”17, o blog “Clube do Valor”18, além de algumas iniciativas de grandes bancos 

e a do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Figura 5– Logos de Instituições com Iniciativas de Educação Financeira Relevantes no Ano de 
2018 

 

Fonte: Google Imagens 
 

As iniciativas escolares ocorrem predominantemente em escolas públicas de 

                                                
16 Informações detalhadas desse mapeamento com alguns gráficos estão disponíveis em 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/2-mapeamento/#  
17 https://www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg 
18 https://www.clubedovalor.com.br/ 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/2-mapeamento/
http://www.youtube.com/channel/UC8mDF5mWNGE-Kpfcvnn0bUg
http://www.clubedovalor.com.br/
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forma transversal, apesar de o professor de matemática assumir certo 

protagonismo na abordagem do assunto conforme podemos ver no gráfico a seguir: 

 
Figura 6 – Porcentagem de professores de cada disciplina que participam do projeto de educação 

financeira nas escolas 
 

 
Fonte: Mapeamento de Iniciativas de Educação Financeira Abril/2018.19 

 

 

Além disso, em 67% das escolas os responsáveis da iniciativa conhecem ou 

fazem uso do material de EF da ENEF. Cabe ressaltar que o estado de Tocantins 

é o que dá maior apoio por meio da Secretaria de Educação para a instituições de 

ensino que buscam promover a EF. Devido a esse apoio, e consequente alto 

número de iniciativas em escola do Tocantins, a região norte é a que registrou um 

maior número de projetos mapeados pela pesquisa.  

Além disso, 40% dos entrevistados que possuem alguma iniciativa de EF 

fazem uso dos materiais gratuitos produzidos pela ENEF. O uso material da 

                                                
19 Disponível em: http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-
content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
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Estratégia Nacional é distribuído da seguinte forma: 

 
Figura 7 – Porcentagem de uso de matérias da ENEF em iniciativas de EF 
 

 
Fonte: Mapeamento de Iniciativas de Educação Financeira Abril/2018. 20 

 

Além disso, notou-se que dentre as iniciativas que participaram da pesquisa, 

apenas 43% tratam do tema investimento, que é um dos temas que essa 

monografia busca dar mais atenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Disponível em: 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf 
 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
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5. O CONHECIMENTO FINANCEIRO NECESSÁRIO 

 

 

5.1 JUROS, TAXAS, INFLAÇÃO, CAPITALIZAÇÃO 

 

Para se trabalhar com aplicações indexadas, que serão melhor abordadas 

nos subtópicos que seguem é necessário que haja um conhecimento sólido de 

assuntos como porcentagem, juros compostos, taxas equivalentes, inflação, taxa 

de juros real e mais alguns temas que serão abordados adiante. Normalmente, 

quando se trabalha matemática financeira nas escolas os temas que são mais 

abordados são porcentagem e juros simples e compostos. Por este motivo 

começaremos esta seção pelo assunto taxas equivalentes no caso de juro 

composto, visto que o caso de juro simples é de pouca aplicabilidade. 

 

Juros compostos com taxa variável 

Quando temos uma aplicação na qual a capitalização é composta, e o 

rendimento percentual em todo período é constante e igual a i durante n períodos 

seguidos. Neste caso, como é sabido, calculamos da seguinte forma: 

 

O que acontece quando a taxa varia a cada período é que cada parcela da 

multiplicação  (1)  varia.  Então  se temos  i1,  i2,  ..., in  as  taxas  de  cada período, 

o rendimento total ao final dos n períodos é dado por: 

 

Note que o menos 1 é colocado na expressão com a intenção de se obter a 

taxa de rendimento, e não o valor para multiplicar o capital e achar o montante final. 
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Taxas Equivalentes e Período de Capitalização 

Antes de tratar de taxas equivalentes, devemos primeiro ter o conceito de 

período de capitalização. De tempos em tempos uma aplicação financeira rende 

juros ao investidor. O período de tempo mínimo para que haja um novo acréscimo 

no montante do investido é chamado período de capitalização. Se não houvesse 

esse período mínimo de capitalização trabalharíamos com o conceito de 

capitalização contínua que consegue ser ainda menos usada no dia-a-dia do que o 

regime de capitalização simples. 

A partir daí podemos continuar com a definição de taxas equivalentes que 

Belo explica da seguinte forma: “duas taxas são ditas equivalentes quando, 

aplicadas a um mesmo capital durante um mesmo prazo, produzem o mesmo 

montante e, portanto, o mesmo juro”. (BELO, 2010, p.40) 

Para trabalhar com este conceito deve-se entender como funciona sua 

aplicação. É muito comum aplicações que tenham um rendimento definido 

anualmente, mas que sua capitalização seja diária. Em muitos casos é possível até 

que se faça resgates antes de um ano da aplicação. Além disso, comumente pode-

se aumentar o valor investido durante o período de aplicação, valor esse adicionado 

ao montante produzido no último período de capitalização, gerando assim um novo 

montante a ser capitalizado a partir do próximo período. 

Grande parte dessas aplicações consideram apenas dias úteis para fins de 

capitalização e consequentemente conversão de taxas também. Por exemplo, o 

ano de 2018 terá 252 dias úteis, se aplicarmos um capital que renda efetivamente 

6,5% ao ano, mas que seja capitalizado diariamente, como podemos calcular 

quanto que esse investimento rende ao dia? 

 
 

 
 

Note que no cálculo (3) utilizamos os juros compostos num período de tempo 

que corresponde a fração que um dia representa no ano. Daí temos que para cada 

dia útil o capital aplicado rende 0,024993%. Como o mês de agosto de 2018 terá 

23 dias úteis, dessa forma é possível calcular a rentabilidade da aplicação neste 

período da seguinte forma: 
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Inflação 

Inflação pode ser definida como a taxa que mede o aumento do nível geral 

de preços de bens e serviços e, consequentemente, a queda no poder de compra 

do consumidor. Normalmente, governos de maneira geral sempre possuem uma 

meta de inflação para favorecer o crescimento econômico do país. Existem várias 

instituições que medem a inflação de um país, existem também vario métodos de 

fazer essa medição. O índice mais usado no Brasil é o Índice de Preços ao 

Consumidor21 (IPCA). 

Imagine que a inflação foi de    % num período de tempo t. Se no início deste 

período uma pessoa tem um capital C, para que o poder de compra seja mantido, 

ao final do período t, o indivíduo em questão vai ter que ter um montante M 

equivalente a )C. Dizemos que M é atualização do capital C pela inflação   

% ao fim do período t. Note que para chega chegar na equação anterior é 

necessário penas fazer um simples acréscimo percentual no capital C. 

 

Taxa de Juros Real 

Quando um indivíduo aplica o seu dinheiro, normalmente há uma expectativa 

de que haja um aumento no poder de compra no momento do resgate. Para que 

essa expectativa possa ser analisada existe o conceito de rendimento real de uma 

aplicação. Imagine que um capital C sofreu um aumento percentual de i%, por 

estar aplicado num investimento num período t e, ao final deste período gerou um 

montante M1. Ao mesmo tempo se a inflação neste período t foi de %, ao atualizar 

seu capital C no período t pela inflação % obtém-se um capital M2. Nessas 

condições definimos valor real como sendo a diferença d = M1 – M2, quando este 

valor é negativo essa diferença se chama perda real e quando é positivo se chama 

ganho real. A partir deste conceito definimos a taxa de juros real r da seguinte 

maneira: 

 

                                                
21 Falar-se-á dele mais adiante, na seção 5.3. 
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Note que nos cálculos evidenciamos o valor de (1 + r), isso se dá pois quando 

se quer fazer um reajuste num capital, multiplica-se ele por (1 + a) em  que taxa a 

é a taxa de reajuste e não só pelo valor da taxa. Note que o valor de r pode ser 

negativo, para isso basta que  seja maior que i. 

 

 

5.2 INDICADORES, ÍNDICES, TAXAS, COEFICIENTES E INDEXADORES 

 

Um indicador é um instrumento concebido para fornecer informações sobre 

uma determinada realidade. Um bom indicador deve ter as seguintes 

características: simples de entender, possuidor de lógica coerente e quantificação 

estatística. Por outro lado, os indicadores podem tratar de dois tipos de dados, 

sendo eles absolutos e relativos. 

Os dados absolutos são aqueles que são obtidos por meio de uma medida 

ou uma contagem, sem nenhuma forma de manipulação. Em geral são frutos de 

coleta de informações conforme a repetição de seus valores. Já os dados relativos 

são obtidos por meio de comparação de dados absolutos, muitas vezes por razões. 

 

Coeficientes 

Coeficientes são razões de dados de mesma espécie numa relação de parte 

para o todo. Por exemplo, numa sala de aula possui 10 estudantes em seu interior 

sendo 7 meninas e 3 meninos, o coeficiente que representa os estudantes do sexo 

feminino presentes na sala de aula é 7 ÷ 10 = 0,7, enquanto de maneira análoga 

calcula-se o coeficiente representante dos meninos que é 0,3. 

 

Taxas 

As taxas são coeficiente multiplicado por uma potência de 10, cujo objetivo 

é facilitar interpretações de resultados. No exemplo que foi dado de coeficiente se 
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multiplicarmos cada um dele por 100 obteremos a porcentagem que cada categoria 

de indivíduo representa na sala. 

 

Números índices 

Números índices são ferramentas de uso cotidiano para estatísticos, 

economistas, administradores e engenheiros e são usados para fazer comparações 

de grupos de variáveis que possuem alguma relação. Além disso, são comumente 

utilizados para análise da economia como um todo ou de apenas certos setores 

como agronegócio e varejo. 

Já Karmel & Polasek (apud FORMOSO, 1986), define números índices 

como: “uma medida do nível geral de magnitude de um conjunto de variáveis 

distintas, mas relacionadas, efetuadas em duas ou mais situações, de forma a 

indicar variações no referido nível de magnitude”. (FORMOSO,1986, p.7) 

Por outro lado, Moura de Melo (apud FORMOSO, 1986) separa os conceitos 

de número índice e índice: “Número-índice é uma função ou processo de agregação 

de dados que atende determinados requisitos, enquanto o valor do índice, um 

número real maior que zero, é resultado deste processo” (FORMOSO, 1986, p.7). 

Nesse sentido pode-se medir, por exemplo, o nível de educação financeira 

de indivíduos que vivem no planeta Terra de acordo com o país que residem. Neste 

exemplo, temos que o conjunto de variáveis a ser medido é o nível de educação 

financeira (a partir da média percentual de acertos de um questionário, por 

exemplo). Sua abrangência é global e as diferentes situações que as variáveis 

estão submetidas são os países onde as amostras foram tomadas. 

 

Índices 

Os índices podem ser definidos como dados expressos por meio de um valor 

percentual (no exemplo anterior, a porcentagem média de acertos no questionário 

em cada país), referido a uma situação em particular chamada de base. O mais 

comum é tratar de índices, cujas situações que variam são períodos de tempo. 

Neste contexto, é escolhido um período referencial em que o valor do índice nesta 

referência é chamado base. Quando se tem uma coleção de períodos, nos quais 

cada qual possui um índice correspondente, temos uma série de índices. 
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Indexador 

Um indexador nada mais é que um índice ou uma taxa (ou até mesmo um 

coeficiente) que é usado como referência para alguma coisa. No mercado 

financeiro é muito comum utilizar indexadores para fins de correção monetária ou 

até mesmo para definir uma taxa de juros que variável. A seguir serão listados os 

principais indicadores financeiros e posteriormente, na seção 5.4., falar-se-á  sobre 

investimentos que usam índices e taxas como indexadores para definir seu 

rendimento em cada período. 

 

 

5.3 ALGUNS INDEXADORES IMPORTANTES CDI ou DI 

 

A sigla CDI (Certificado de Depósito Interbancário) se refere a títulos que 

instituições financeiras emitem para emprestar dinheiro uma para outra. Tais 

empréstimos são de curtíssimo prazo e ocorrem devido ao BCB obrigar que os 

bancos fechem suas contas todos os dias no “azul”. Portanto, se um banco tem um 

volume maior de saques do que de depósitos em um determinado dia, é necessário 

que ele recorra à outra instituição para pedir um empréstimo e assim terminar seu 

dia com o caixa positivo. 

Tudo bem, mas até aqui parece que este é um assunto que só interessa aos 

bancos e nem sequer parece se tratar de um índice, pois aparentemente estamos 

apenas tratando de um tipo de certificado. 

O que ocorre é que se convencionou chamar de taxa DI (Depósito 

Interbancário), o índice obtido por meio de uma média feita a partir da média dos 

juros cobrados pelos bancos em cima dos empréstimos feitos através dos CDI 

emitidos naquele dia. 

É comum se referir a tal taxa apenas por CDI ou DI, quem tem a 

responsabilidade de anunciar todo dia útil este incide é a Cetip. Em geral, 

anualmente, o CDI se aproxima bastante da Selic, que é uma taxa definida pelo 

Banco Central do Brasil. 
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Selic 

A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a média de 

juros que o governo brasileiro paga por empréstimos tomados nos bancos. Quando 

a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo, pois é um indicativo 

de que o Estado está pagando bem por seus empréstimos. Por outro lado, quando 

o BCB decide abaixar a Selic, os bancos são estimulados a emprestar dinheiro ao 

consumidor, pois dessa forma conseguem obter um lucro maior com os 

empréstimos. 

 

IPCA 

É a abreviação de Índices de Preços ao Consumidor. Esse índice é calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para medir a inflação do 

país a cada mês. O órgão considera gastos como alimentação e bebidas; artigos 

de residência; comunicação; despesas pessoais; educação; habitação; saúde e 

cuidados pessoais. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda 

mensal de 1 a 40 salários mínimos. E é o índice oficial da inflação do país, mas não 

é o único entre eles: INPC, IPCA-E, IPCA-15, IGP, IGP- 10, IGP-DI, IGP-M, IPC-

Fipe, IPC-S e IPC-SP 

 

TBF 

A taxa básica financeira (TBF) é uma taxa que foi criada com objetivo alongar 

o perfil das aplicações financeiras em 1995, e ainda hoje é um importante indexador 

da economia. Seu cálculo é baseado na taxa de juros de RDB’s e CDB’s 

depositados nos 30 maiores bancos brasileiros, desprezando-se as instituições 

bancárias de maior e menor médias. 

 

TR 

A Taxa Referencial (TR) surgiu no governo do Presidente Fernando Collor 

de Mello e objetivava controlar a inflação. Assim como a Selic, o TR é uma taxa de 

juros anunciada pelo governo.  

Para calcular o TR, primeiramente devemos calcular um outro valor que 

chamamos de “Redutor” por meio da seguinte expressão: 
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Onde: 

• R: é o redutor 

• a é uma constante que foi definida na criação da TR e é igual a 1,005 

• TBF é a Taxa básica financeira no período 

• b é definido da seguinte forma: 

 

 
Se a TBF é inferior a 11% ao ano o BACEN escolhe da forma que bem 

entender o valor de b, caso o TBF seja igual ou superior a esse valor b é definido 

segundo a tabela a seguir: 

Tabela 1 – Regra de Escolha de B em função da TBF22 
 

TBF (a.a.) B 

TBF > 0,16 0,48 

0,16 ≥ TBF > 0,15 0,44 

0,15 ≥ TBF > 0,14 0,4 

0,14 ≥ TBF > 0,13 0,36 

0,13 ≥ TBF > 0,11 0,32 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Agora que sabemos como se calcula o redutor, podemos encontra o valor 

do TR da seguinte forma: 

 
 
5.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS INDEXADAS 

 

5.4.1 Fatores de avaliação para investimentos indexados 

Para abordar melhor este assunto será introduzir o conceito de liquidez. 

Além disso, explicar-se-á como funcionam alguns tributos que incidem sobre alguns 

                                                
22 Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/pre/denor/port/2007/1//3.446%2C%20de%205%20de%20mar%E7o.asp. 

Acesso em 28 mai. 2018. 

 

http://www.bcb.gov.br/pre/denor/port/2007/1/3.446%2C%20de%205%20de%20mar%E7o.asp


48 
 

tipos de investimento. Por fim, explanar-se-á como o Fundo Garantidor de Créditos 

(FGC) funciona. Após essas etapas ocorrerão as explicações de como funcionam 

os principais investimentos indexados. 

 
Liquidez 

Liquidez pode ser definida como a facilidade de transformar um investimento 

em dinheiro sem perdas significativas de valor. Entende-se essa transformação 

como uma forma de abrir mão do investimento para resgatar um valor monetário, e 

a facilidade deve se entender no sentido de agilidade. Um exemplo de investimento 

de baixa liquidez é um imóvel, pois ao decidir vendê-lo pode demorar um bom 

tempo até que apareça alguém interessado em pagar o valor que se deseja receber. 

Via de regra, quando se quer vender rápido um imóvel, o mesmo é colocado a 

venda por um preço mais baixo do que o valor de mercado. O exemplo anterior 

ilustra bem o fato do conceito de liquidez ter a ver com agilidade e perda de valor. 

O Imposto de Renda (IR) incide, regressivamente, sobre aplicações 

financeiras (as quais o IR se aplica) conforme a tabela: 

 
Tabela 2 – Regra de Tributação de IR Sobre Aplicações Financeiras 

 

Período de aplicação 
Cobrança sobre o rendimento obtido no período 

aplicado 

Até 180 dias 22,50% 

De 181 até 360 dias 20,00% 

De 361 até 720 dias 17,50% 

A partir de 721 dias 15% 

Fonte: Banco Itaú23 

 
 

No caso de investimentos resgatados até o vigésimo nono dia da  aplicação, 

há a incidência regressiva de Imposto sobre movimentações financeiras (IOF) 

sobre os rendimentos. A cobrança de IOF é detalhada na tabela que segue: 

 
 
 
 
 

 

                                                
23 Disponível em: http://www.itauassetmanagement.com.br/asset/saiba-mais/tributacao/index.html  

http://www.itauassetmanagement.com.br/asset/saiba-mais/tributacao/index.html
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Tabela 3 – Regra de Tributação de IOF Sobre Aplicações Financeiras 
 

Dias IOF(%) Dias IOF(%) Dias IOF(%) 

1 96% 11 63% 21 30% 

2 93% 12 60% 22 26% 

3 90% 13 56% 23 23% 

4 86% 14 53% 24 20% 

5 83% 15 50% 25 16% 

6 80% 16 46% 26 13% 

7 76% 17 43% 27 10% 

8 73% 18 40% 28 6% 

9 70% 19 36% 29 3% 

10 66% 20 33% 30 0% 

Fonte: Banco do Brasil24 

 
 

Não foram encontradas fontes que dissessem claramente se as tributações 

(IR e IOF) podem cobradas em simultâneo. Desta forma buscou-se fazer uma 

consultoria com um especialista no ramo. Um gerente do Banco Santander S.A. 

disse, em uma conversa informal, que não há cobrança simultânea desses dois 

tributos, ou seja, para resgates até o vigésimo nono dia de dinheiro investido há 

apenas a incidência de IOF sobre o rendimento e, após esse período, é cobrado 

somente IR sobre o investimento. De toda forma, é muito raro a cobrança de IOF 

nos investimentos que vamos trabalhar mais adiante. Sendo assim, quando houver 

problemas que envolvam tributação, vamos apenas considerar o caso no qual o 

investimento fica aplicado no mínimo 30 dias. 

 
FGC, Fundo Garantidor de Créditos 

O FGC é a associação responsável, em caso de falência da instituição 

financeira, por socorrer correntistas, poupadores e investidores. É possível 

recuperar os depósitos ou créditos até o limite de 250 mil reais por investidor e por 

instituição financeira de um mesmo conglomerado. Antes de contratar um 

investimento é aconselhado avaliar o emissor do papel e pedir orientações na 

corretora ou banco. 

                                                
24 Disponível em: http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/TabIOFRegressivo.pdf 

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/TabIOFRegressivo.pdf
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5.4.2 Principais investimentos 

 Todos os investimentos citados nesta subseção são garantidos pelo FGC 

em conformidade com a subseção anterior. 

 
Caderneta de Poupança 

 A história da desta aplicação se confunde com a da própria Caixa Econômica 

Federal. Em 12 de janeiro de1861 o imperador do Brasil Dom Pedro II, por meio de 

decreto, instituiu as Caixas Econômicas e os Montes de Socorro das Províncias, 

com duas modalidades de negócios, caderneta de poupança e penhor. Mais tarde 

com o Decreto nº 5.594, publicado no 53° ano após a independência do país, o 

Visconde de Rio Branco, sob chancela imperial, regulamentou as instituições do 

decreto de 1861. Neste decreto, em seu artigo primeiro do capítulo 1, é dito que: 

 
Art. 1º A Caixa Economica creada em cada uma das Capitaes das 
Provincias, em virtude da Lei nº 1083 de 22 de Agosto de 1860, art. 
2º, § 1º e 14 a 16, e da Lei nº 1507 de 26 de Setembro de 1867, art. 
36, § 1º, tem por fim receber pequenas quantias, fructo das 
economias das classes menos abastadas, a juro nunca maior de 
6% annualmente, e capitalisar esse juro no fim de cada semestre 
do anno civil, assegurando sob a garantia do Governo Imperial a 
fiel restituição do que pertencer a cada depositante, quando elle o 
reclamar nos termos do presente Regulamento. (BRASIL, 1874) 

 

 Isso evidencia o fato deste investimento ter sido criado para atender a 

população mais pobre do país. Nota-se inclusive que, apesar de haver um 

rendimento máximo fixado no decreto, o rendimento mínimo é citado como uma 

disposição transitória sendo de 5% ao ano, salvo determinação competente em 

contrário. 

 Nos dias atuais, a poupança ainda tem um caráter popular. Segundo matéria 

do “Jornal Extra” publicada versão online do jornal25, foi realizada uma pesquisa 

pela “Fecomércio RJ/Ipos”, na qual foi revelado que 76% dos brasileiros com algum 

dinheiro guardado afirmaram que tem a caderneta de poupança como principal 

destino para suas economias, sendo sua maior atratividade a sua liquidez diária. 

Desde 2012, segundo o BACEN a regra de remuneração para as contas 

                                                
25 Em 23 de janeiro de 2017. 
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poupança em qualquer que seja a instituição financeira era dada da seguinte forma: 

  TR + 0,5% ao mês, se a Selic anual for superior à 8,5% 

  TR + 70% da Selic (mensalizada), se a Selic anual for igual ou inferior à 

8,5% 

Essa diferenciação de rendimento de acordo com Selic se deu para evitar 

que, em momentos de juros mais baixos, os mais ricos tirassem dinheiro de outras 

modalidades de investimento e colocassem na poupança, evidenciando assim que 

o caráter deste investimento não mudou muito desde o Império. A capitalização 

desta modalidade de investimento, para pessoas físicas e instituições sem fins 

lucrativos, é mensal. Além disso, o juro é transferido para a caderneta do investidor 

a partir da data de aniversário26 da conta de depósitos de poupança. O valor a ser 

capitalizado, é a menor quantia presente no investimento durante cada período de 

capitalização. 

A Liquidez é Alta. Os resgates podem ser feitos em qualquer dia, inclusive 

finais de semana e feriados por meio de aplicativos de bancos por exemplo. 

Nenhum imposto incide sobre esta aplicação financeira. 

Para ter uma visão gráfica no sentido de melhorar a intuição de como o 

investimento funciona, com a ferramenta desenvolvida pelo matemático Diogo 

Albino de Queiroz, chamada Simulador Financial Tool27. é possível ver uma 

imagem deste simulador que foi desenvolvido no Geogebra: 

 

                                                
26 A data de aniversário da conta de depósitos de poupança é o dia do mês de sua abertura, exceto 
nos casos em que a conta é aberta nos dias 29, 30 e 31, nestes casos considera-se como se a 
conta tivesse sido aberta no dia 1° do mês subsequente para fins de capitalização. 
27 Disponível em: http://sinop.unemat.br/projetos/financialtool/form_poupanca.html. 

http://sinop.unemat.br/projetos/financialtool/form_poupanca.html
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Figura 8 – Financial Tool Simulador de Poupança 

Fonte: Diogo Albino de Queiroz 

 

CDB 

O CDB (certificado de depósito bancário) é um título que os bancos emitem 

para se capitalizar - ou seja, conseguir dinheiro para financiar suas atividades de 

crédito. Portanto, ao adquirir um CDB, o investidor está efetuando uma espécie de 

“empréstimo” para a instituição bancária em troca de uma rentabilidade diária. 

Existem três tipos principais de CDB: o prefixado, o pós-fixado e os que 

pagam juros mais um índice de inflação. No primeiro, o investidor negocia com o 

banco uma taxa predefinida e, durante a vigência daquele título, receberá sempre 

a remuneração que foi acordada. 

Outro tipo de CDB é aquele cuja remuneração varia de acordo com um índice 

de inflação (principalmente o IPCA) e uma taxa de juros prefixada. Então o  

investidor pode ganhar, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano para comprar e segurar 

o papel. 

O tipo mais comum de CDB, no entanto, é o pós-fixado. Neste caso, a 

rentabilidade do investimento é baseada em alguma taxa de referência. A 

principal delas é o CDI (certificado de depósito interbancário), que está sempre 

muito próxima da Selic (taxa básica de juros). 
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Isso quer dizer que, ao comprar um CDB pós-fixado, tem-se uma 

rentabilidade parecida com a Selic. Mas é preciso se atentar ao seguinte: o 

percentual que será pago do CDI não é fixo e pode variar de banco para banco, 

dependendo do valor investido e da negociação efetuada. Existem instituições que 

oferecem uma rentabilidade de 70% do CDI enquanto outras chegam a pagar 

120%. Por isso, a dica é pesquisar antes de decidir por uma ou outra aplicação. 

Comumente bancos menores pagam uma porcentagem maior do DI aos seus 

credores 

Nem todos os CDB possuem liquidez diária. Isso quer dizer que o investidor 

pode ter de esperar o término do prazo de carência para resgatar os recursos. 

Nesses casos, entretanto, geralmente o retorno é mais interessante. 

Sobre este investimento há a incidência de IR e IOF de acordo com a regras 

da subseção 5.4.1. 

Para esta aplicação também é possível fazer simulações com o Financial 

Tool28. O filtro do tempo de investimento é anual, então não possui desconto de 

IOF no simulado. A seguir é possível ver uma imagem do simulado: 

 

Figura 9 – Financial Tool Simulador de CDB 

Fonte: Diogo Albino de Queiroz 

                                                
28 http://sinop.unemat.br/projetos/financialtool/form_cdb.html 

http://sinop.unemat.br/projetos/financialtool/form_cdb.html
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RDB 

O Recibo de Depósito Bancário (RDB) trata-se de um investimento privado 

em renda fixa. Funciona de maneira bastante parecida com um CDB, contudo, 

enquanto o CDB pode ser livremente negociado antes do vencimento, o RDB é 

inegociável e intransferível. 

O resgate do RDB só pode, dessa forma, ser realizado após seu prazo de 

vencimento. O prazo de vencimento varia de RDB para RDB e de banco para 

banco. 

Tendo em vista sua rigidez quanto ao prazo de vencimento, o RDB dá ao 

investidor boa margem de negociação com a instituição financeira quanto a 

rentabilidade. Por falar em rentabilidade, essa pode ser pré ou pós-fixada. 

A liquidez é baixíssima, visto que o resgate só pode ser feito na data de 

vencimento. 

Sobre este investimento há a incidência de IR e IOF de acordo com a regras 

da subseção 5.4.1. (dada a baixa liquidez não é comum a cobrança de IOF nesse 

investimento). 

 

LCI e LCA 

A LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do 

Agronegócio) são dois tipos de investimentos em renda fixa, isentos de Imposto de 

Renda que costumam garantir retornos bem superior ao da caderneta de poupança. 

Do ponto de vista do investidor, não faz muita diferença investir em LCI ou LCA – 

geralmente é melhor optar pelo papel mais rentável. 

Diferente dos CDB’s, não é cobrado imposto de renda sobre seus 

rendimentos, contudo você só pode resgatar seu dinheiro no prazo de vencimento 

do título, dessa forma você não pode contar com esse dinheiro investido em 

eventuais emergências. 

A liquidez é também baixíssima, visto que o resgate só pode ser feito na data 

de vencimento. 

 

A seguir um quadro resumo dos  principais investimentos  aqui descritos e 

suas características: 
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Quadro 3 – Síntese dos investimentos 

Fonte: Autor 
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6. PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma proposta simples de atividade para ser 

realizada com alunos de ensino médio, após uma sequência de aulas teóricas que 

visem abordar alguns dos conteúdos mencionados neste trabalho. 

A atividade é completamente focada em investimentos Indexados, mas como 

nos capítulos anteriores não foi abordado diretamente a forma de se calcular 

retornos dos investimentos vamos começar este capítulo introduzindo a forma de 

se fazer este tipo de cálculo. 

É indicado para esta atividade o uso de tecnologias para fazer as contas 

como calculadoras, planilhas eletrônicas ou até mesmo de softwares de 

programação. 

Os Pré-requisitos teóricos para esta atividade são: reajustes percentuais 

sucessivos, conversão de taxas equivalentes, cálculos de rendimento real de uma 

aplicação, conhecimento tributário básico para aplicações financeiras. Lembrando 

que todas essas informações estão presentes neste trabalho. 

A atividade em questão é completamente focada em investimentos 

Indexados, mas como nos capítulos anteriores não foi abordado diretamente a 

forma de se calcular retornos dos investimentos vamos começar este capítulo 

introduzindo a forma de se fazer este tipo de cálculo. 

Como foi visto anteriormente, normalmente as aplicações de renda fixa 

rendem, anualmente, uma porcentagem do CDI ou da Selic e são capitalizadas 

diariamente (dias úteis). Além disso, o CDI é um índice anunciado diariamente pela 

Cetip, então para a calcular quanto uma aplicação rendeu (marginalmente) num dia 

fazemos os seguintes cálculos: 

 

 

 

● i é a porcentagem do DI que a aplicação rende. 

● DI é a taxa DI anunciada no dia em questão pela Cetip. 

● NU é o número de dias úteis que o ano em questão possui. 
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A partir dessa informação podemos sugerir uma primeira questão para a 

atividade: 

 

1. Suponha que um dado ano tenha 260 dias úteis. Além disso considere uma 
aplicação que renda 90% do DI.  
(a) Suponha que em dado dia o CDI anunciado pela Cetip seja de 6.5%,quanto a 
aplicação rendeu marginalmente naquele dia? 
 

Proposta de solução: Usando (9) temos que: 
 

 
 

Note que esta alínea tem apenas o objetivo de verificar se o aluno entendeu 

como se faz o cálculo do rendimento diário de uma aplicação sem que haja nenhum 

tipo incidência de taxa de administração ou impostos. 

 

(b) Suponha que essa taxa se manteve constante por 20 dias úteis, neste 
período de tempo, mantidas as condições do item (a), qual foi o rendimento 
marginal? 
 

Proposta de solução: 

 

Note que o que é feito nesta solução é tomar a taxa encontrada, e utilizá-la 

na fórmula de juros compostos para calcular a equivalente para 20 dias de 

capitalização. 

 
Antes de seguir para a próxima alínea cabe mais uma revisão teórica. Como 

funcionaria um investimento que a cada período tivesse um rendimento diferente? 

Lembrando que aqui estamos sempre falando de capitalização composta, vamos 

ver o que acontece quando a taxa é fixa 

 

(c) Suponha agora que o CDI nos 10 primeiros dias foi 7%, nos 20 seguintes foi 
6,5% e nos 30 dias subsequentes foi de 11%, qual foi o rendimento marginal? 
 

Proposta de resolução: 
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Note que o que foi utilizado para resolver esta questão foram as expressões 

(9) e (2), sendo (9) para calcular as taxas e a (2) para calcular o rendimento total 

da aplicação. 

 

(d) Dado que a aplicação do item (c) não é isenta de Imposto de renda e nem de 
IOF. Qual seria o rendimento líquido da aplicação, caso fosse feito um resgate ao 
fim do sexagésimo dia de aplicação? 
 

Proposta de solução: Como o período de aplicação foi de 60 dia, temos que 

não há cobrança de IOF, já que a cobrança de IOF só é feita quando o resgate é 

feito antes do 30° dia de aplicação. Por outro lado, o imposto de renda cobrado 

quando o resgate é feito antes do 180° dia é de aplicação o percentual a se cobrar 

sobre rendimento é de 22,5%. Calculando: 

 
 

Note que neste exercício o conceito matemático mais importante é o de 

redução percentual. Por outro lado, o conhecimento de tributação sobre aplicações 

financeira é essencial também. 

 

(e) Nas condições do exercício anterior, qual seria o rendimento real da aplicação, 
se a inflação no período fosse de 0,8%? 
 

Proposta de resolução: 
 

 
 

Note que o objetivo desta questão é apenas ambientar o aluno com o 

conceito de rendimento real. Já o conjunto de questões que vai da (c) até a (e) 

mostra como impostos e inflação podem impactar uma aplicação financeira, por 

outro lado vale ressaltar que caso este dinheiro estivesse parado, ou numa 
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aplicação menos rentável o rendimento real do dinheiro poderia ser negativo. 

 

(f) Considere agora que uma quantia de 100.000 reais foi aplicada nas condições 
do item (d), quanto o investidor vai ter em mãos após o regate do valor aplicado? 
Quantos reais o investido ganhou neste processo? 
 

Proposta de solução: 
 
 

Note que para o cálculo do valor a ser resgatado, a inflação é um dado 

irrelevante, sua utilidade é apenas para fins de análise de variação no poder de 

compra. 

Para além disso, é interessante que o aluno perceba que normalmente as 

aplicações de renda fixa não servem para deixá-lo rico em pouco tempo, já que 

mesmo investindo 100 000 reais e o CDI estando alto nos últimos 30 dias, em 60 

dias úteis o investidor receberia apenas 1290 reais. 

Mas vale ressaltar que esse tipo de investimento pode ser visto com 

finalidade de poupar para aposentadoria ou juntar dinheiro para outro objetivo futuro 

se precavendo de riscos. 

As questões que foram apresentadas neste capítulo têm a finalidade de 

apenas fixar o conteúdo ensinado. Outras atividades mais interessantes podem ser 

propostas após esta. 

Uma sugestão é considerar que os alunos têm um dinheiro imaginário inicial. 

A partir daí cada aluno poderia escolher uma carteira de investimentos reais e a 

cada dia ir registrando o rendimento que obtido. Ao final do ano os alunos que 

obtivesse aplicações de maior rendimento poderiam receber uma premiação que 

estivesse dentro do poder de compra do professor ou da escola. 

Outra opção seria o uso da ferramenta “Simulador Financial Tool” produzida 

na dissertação de mestrado Profmat da UNEMAT29, por Diogo Albino de Queiroz. 

QUEIROZ que fez no Geogebra simuladores de investimentos como os alguns 

exemplos do capítulo anterior. 

 
 
 

                                                
29 Universidade do Estado de Mato Grosso 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como vimos por meio de diversas fontes, é consenso que a EF é essencial 

para a formação do cidadão, bem como para o desenvolvimento de uma nação e 

no limite para uma melhora nas relações entre a nações e de toda população do 

globo terrestre. 

Também percebemos que os índices de letramento financeiro no Brasil está 

muito a quem do ideal. Além disso, nota-se que já existem algumas iniciativas 

interessantes sobre os temas Matemática e Educação Financeira como a ENEF, 

além de documentos que direcionam a educação nacional no caminho da educação 

financeira. 

Por outro lado, nota-se que há uma certa carência no ensino da matemática 

financeira mais direcionada para o mundo real, uma vez que o que se estuda em 

geral são investimentos com juros, e as vezes até com capitalização simples. A 

falta de preparo para tomada de decisão é outra lacuna no ensino brasileiro. 

Neste sentido entende-se que trabalhos na escola que primeiro permitam a 

compreensão sobre os principais investimentos e a noção de necessidade de 

poupança, e posteriormente que levem o aluno a se colocar numa situação de 

decisão é fundamental. 

Corroborando com esta proposta, temos as sugestões do capítulo 5 bem 

como a atividade implementada por Peres (2017), no seu trabalho “Educação 

Financeira: Trabalhando Aspectos da Vida Real no Ensino Médio”, em que sugere 

provocar o aluno diante da decisão de escolher uma carteira de investimentos, e a 

proposta por Queiroz (2018) em seu trabalho “Financial Tool: uma Ferramenta WEB 

para o Ensino de Matemática Financeira”, em que sugere o uso de simuladores de 

investimentos financeiros na escola. 

Além disso, fica claro neste trabalho a importância dos indexadores e como 

eles influenciam no rendimento de algumas das principais aplicações de renda fixa 

do país. 

Diante do explanado nos parágrafos anteriores deste capítulo, acredita-se 

que os objetivos específicos deste trabalho foram alcançados com sucesso e que 

o objetivo final, o de servir de inspiração para professores, pode ser alcançado com 
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a divulgação deste trabalho. 



62 
 

8. REFERÊNCIAS 
 
 
 
AEF-BRASIL. Mapeamento de Iniciativas de Educação Financeira. 
São Paulo, SP, 2018. Disponível em: < 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp- 
content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf >. Último Acesso 
em: 04/06/2018. 
 
 

BRASIL. Decreto-lei no 5.594, de 18 de abril de 1874. Lex: Coleção de Leis do 
Império do Brasil, Rio de Janeiro, v. 1, 1874 pt. II. Disponível em: < 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/18606>. Último acesso: 29/05/2018. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, DF: 
MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Último acesso em: 
08/12/2017. 

 
 
BRASIL. Associação de Educação Financeira do Brasil. Relatório Técnico Final 
Projeto Piloto Programa Educação Financeira Nas Escolas: Ensino Fundamental. 
São Paulo, SP, 2016. 

 
 
BM&FBOVESPA. Resultados da Avaliação de Impacto do Projeto Piloto de 
Educação Financeira nas Escolas. São Paulo, SP, 2012. Disponível em: 
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp- 
content/uploads/2017/04/avaliacao_educacao_financeira_escolas.pdf. Último 
acesso em: 04/06/2018. 
 
 
CERBASI, Gustavo. Dinheiro: os segredos de quem tem – como conquistar e 
manter sua independência financeira. São Paulo: Editora Sextante, 2016. 160p. 
 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Department of the Treasury. Promoting 
Financial Success in the United States: National Strategy for Financial Literacy. 
Washington, DC. 2016. Disponível em: https://www.treasury.gov/resource- 
center/financial- 
education/Documents/National%20Strategy%202016%20Update.pdf 

 
 
FORMOSO, Carlos Torres. Análise do Números-Índices de Preços da indústria da 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/18606
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/avaliacao_educacao_financeira_escolas.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/avaliacao_educacao_financeira_escolas.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/National%20Strategy%202016%20Update.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/National%20Strategy%202016%20Update.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/National%20Strategy%202016%20Update.pdf


63 
 

Construção: Subsetor de Edificações. 167p. Dissertação (Mestrado em 
Matemática). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 
1986. 
 
 
KLAPPER, L., LUSARDI, A., OUDHEUSDEN, P. Financial Literacy Around the 
World: Insights from the Standart & Poors’s ratings services global financial 
literacy survey. Publicado em: 2015. Disponível em: 
< http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf>. 
Último acesso em: 08/12/2017. 
 
 
NOGUEIRA, Alberton de Alencar. Ensaio sobre o Ensino de Matemática 
Financeira no Brasil. 82p. Dissertação (Mestrado em Matemática). Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
OLIVEIRA, Aimoré Aragão de. Matemática Financeira: Análise de Livros 
Didáticos. 76p. Dissertação (Mestrado em Matemática). Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. 
PERES, Luiz Henrique Arêas. Educação Financeira: Trabalhando Aspectos da 
Vida Real no Ensino Médio. 23p. Artigo (Apresentado na disciplina de PPE4). 
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 
PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Referencial de Educação 
Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e 
Formação de Adultos. Lisboa, PT, 2013. 

 
 

PORTUGAL. Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Plano 
Nacional de Formação Financeira 2011 - 2015. Segunda Edição. Lisboa, 
PT, 2015. Disponível em: 
<https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/
PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf> 

 
 
QUEIROZ, Diogo Albino. Matemática Financeira: Financial Tool: Uma Ferramenta 
Web para o Ensino de Matemática Financeira. 138p. Dissertação 
(Mestrado em Matemática). Universidade do Estado do Mato Grosso, Mato 
Grosso, 2018. 
 
 

REDAÇÃO. 22 de novembro de 2016. Tripé macroeconômico: veja como funciona 
a estrutura da política econômica do Brasil. Guia do Estudante, São Paulo - SP, 
Atualidades no Vestibular, 24/02/2017. 

 
 

http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/PlanoNacionaldeFormacaoFinanceira.pdf


64 
 

SILVA, J. A. A Política Fiscal do Governo Lula. Revista Eletrônica de Economia da 
Universidade Estadual de Goiás, Anápolis - GO, vol. 12, n°2, p. 42-55, Jul/Dez. 
2016. < http://www.revista.ueg.br/index.php/economia/about/index] >. Último 
acesso: 08/12/2017. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.revista.ueg.br/index.php/economia/about/index


65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 
 

ANEXO I – TABELA DO QUESTIONÁRIO APLICADO NO COLUNI 
 
 

 
Nome*26

 

 
sexo 

Conta 

em 

banco 

Cartão 

de 

Crédito 

Diversificação 

de Risco 

 
Inflação 

 
Porcentagem 

 
Juros 

 
NOTA 

 
Aproveitamento 

 
Conceito 

Alexandra M S N 1 1 0 1 3 75 B 

Antony H S S 1 1 1 1 4 100 A 

Bianca M S N 1 1 1 1 4 100 A 

Claudio H S S 1 0 1 0 2 50 C 

Estefani M N N 1 0 0 0 1 25 D 

Fernando H N N 0 1 0 0 1 25 D 

Gioconda M S S 1 1 0 1 3 75 B 

Ingrid M N N 1 1 0 1 3 75 B 

José H S N 1 1 1 1 4 100 A 

Jacó H S N 1 1 1 1 4 100 A 

João H S N 1 1 1 1 4 100 A 

Jucilinda M S S 0 1 1 1 3 75 B 

Letícia M S N 0 1 0 1 2 50 C 

Marcia M N N 0 1 1 0 2 50 C 

Merlyn M S S 0 1 1 1 3 75 B 

Michel H S S 0 1 1 1 3 75 B 
 

26 Nomes alterados com a finalidade de preservar a identidade dos alunos 



 
 

 
 

Núbua M S S 0 1 1 1 3 75 B 

Paola M S N 1 1 1 1 4 100 A 

Rebeca M S N 0 0 1 1 2 50 C 

Rodrigo H N N 1 1 1 1 4 100 A 

Sidicley H S N 1 1 1 1 4 100 A 

Samara M S S 0 1 1 1 3 75 B 

Samira M N N 1 1 0 1 3 75 B 

Tatiana M S N 1 1 1 1 4 100 A 

Total - - - 15 21 17 20 - - - 



 
 

 

ANEXO II – FICHA DO QUESTIONÁRIO APLICADO NO COLUNI 
 

 


