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Descontos Simples – Exemplo
A taxa i = 6,5934% a.m. é a taxa de rentabilidade, pois, ao ser aplicada
sobre o principal de R$ 9.100,00, proporcionará uma rentabilidade
total de R$ 900,00 em 45 dias.
Ela é sempre aplicada sobre o principal, pelo prazo que for
estabelecido.

A taxa i = 6 % a.m. é a taxa de desconto, pois, ao ser aplicada sobre o
montante de R$ 10.000,00, provocará um desconto de R$ 900,00 em
45 dias. Ela é sempre aplicada sobre o montante, pelo prazo que for
estabelecido.
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Desconto Comercial ou por fora: é amplamente utilizado nas

operações bancárias e comerciais. As principais variáveis

dessa operação são as seguintes:

• Desconto juros simples cobrado sobre o valor nominal 

do título, no ato da liberação dos recursos.

• IOF imposto sobre operações financeiras cobrado com 

base no valor nominal do título, no ato da liberação dos 

recursos.

• Prazo o prazo de vencimento do título considerado para 

o cálculo dos juros. Esse prazo é a diferença entre a data da 

liberação dos recursos e a data do vencimento do título.
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Exemplo: Desconto Comercial ou por fora

Uma empresa desconta, num banco, um título no valor de

R$ 60.000,00, no dia 15/04/18, com vencimento para

15/05/918. A taxa de desconto simples cobrada pelo banco é

de 6 % ao mês.

Sabendo-se que a taxa de IOF é de 0,0041% ao dia,

determinar o custo efetivo desse empréstimo, em termos de

taxa mensal.

Conceito Financeiros Básicos
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Exemplo: Desconto Comercial ou por fora
Diagrama da Operação

Conceito Financeiros Básicos
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Exemplo: Desconto Comercial ou por fora

Cálculo do valor líquido:

Juros = 60.000 x 0,06 x 35/30  = 4.200,00

IOF = 60.000 x 0,000041 x 35 = 86,10

Valor líquido = 60.000,00 – 4.200,00 - 86,10 = 55.713,90

Cálculo do custo efetivo:

M = C(1 + in)

60.000,00 = 55.713,90 (1 + i x 35/30)       i = 0,0659404 ou i = 

6,59404 % a.m.

Conceito Financeiros Básicos
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1 - Uma empresa apresenta o seguinte borderô de duplicatas

para serem descontadas num banco à taxa de desconto

comercial de 4% a.m..

Qual o valor do desconto e o valor líquido recebido pela

empresa?

Duplicata Valor Prazo

A R$ 10.000,00 45 dias

B R$ 15.000,00 60 dias

C R$ 14.000,00 75 dias

Atividade - Conceito Financeiros Básicos
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2 - Uma empresa apresenta o seguinte borderô de duplicatas

para serem descontadas num banco à taxa de desconto

comercial de 3% a.m..

Qual o valor do desconto e o valor líquido recebido pela

empresa?

Duplicata Valor Prazo

A R$   8.000,00 15 dias

B R$   9.000,00 45 dias

C R$   6.000,00 60 dias

D             R$   5.000,00            75 dias 

Atividade - Conceito Financeiros Básicos
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1 - Uma empresa apresenta uma deficiência de caixa de R$32.000,00, 
contudo dispõem de várias duplicatas que pretende negociar com um 
banco.
Foram negociadas as duplicatas abaixa relacionadas.
A taxa de desconto negociada foi de 3% a.m.
Qual o valor do desconto, valor  líquido recebido pela empresa e esse 
líquido é suficiente para o cobrir caixa?
Duplicata Valor Prazo

A R$ 12.000,00 25 dias
B R$ 10.000,00 45 dias
C R$ 18.000,00 60 dias

Atividade – Fonte de Recurso – Desconto de Duplicata
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