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1. Definição de taxa percentual

Taxa percentual ou porcentagem é a razão entre um número real “p” e o

número 100, que é indicada por , ou p%.
100

p

200  de  25% 200
100

25
200

4

1
20025,0 50

60  de  120% 60
100

120
60

6

5
602,1 72
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Vamos determinar percentuais dos valores abaixo:

Acréscimo de 70% sobre x

Inflação de 8% sobre x

Desconto de 10% sobre x

Abatimento de 20% sobre x

Desvalorização de 35% sobre x

1,7∙x

1,08∙x

0,90∙x

0,80∙x

0,65∙x
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Preço a pagar : 
R$ 82,00  – R$ 20,50 = R$ 61,50

Desconto : 
R$ 82,00 x 0,25 = R$ 20,50

ou

R$ 82,00 x 0,75 = R$ 61,50

Agora tudo com 
25% de desconto

R$ 300,00R$ 82,00

Agora tudo com 
25% de desconto

Desconto : 
R$ 300,00 x 0,25 = R$ 75,00

Preço a pagar : 
R$ 300,00  – R$ 75,00 = R$ 225,00

ou

R$ 300,00 x 0,75 = R$ 225,00
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Preço a pagar : 
R$ 48.000,00  +  R$ 7.200,00 
= R$ 55.200,00

Aumento : 
R$ 48.000,00 x 0,15 = R$ 7.200,00

ou

R$ 48.000,00 x 1,15 = R$ 55.200,00

Aumento de 15% no IPI (Imposto 
sobre produtos industrializados).

R$ 48.000,00

Conta de Luz  de R$ 120,00
aumentou 15%

Aumento : 
R$ 120,00 x 0,15 = R$ 18,00

Preço a pagar : 
R$ 120,00  +  R$ 18,00  
= R$ 138,00

ou

R$ 120,00 x 1,15 = R$ 138,00
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As transações mercantis – compra e venda – empregam taxas
percentuais cujos cálculos podem gerar acréscimos, descontos, lucros ou
prejuízos.

Exemplo:
Determinar o valor de uma mercadoria cujo preço de R$ 100,00 foi
acrescido de 20%.

2. Aplicações de taxa percentual

100  de  20% 100
100

20
20

Em seguida somamos o valor inicial ao acréscimo calculado
R$ 100,00 + R$ 20,00 = R$ 120,00 (Valor corrigido)



Outro recurso para calcular a porcentagem é este:

No entanto, esse segundo cálculo é mais direto, por
isso mesmo pode ser generalizado.

em que Vf corresponde ao valor final da
mercadoria obtido pelo acréscimo ou pelo
desconto de uma taxa percentual, que é
representada por i, em decimal, e aplicada sobre o
valor inicial, representado por V0.

 )2,01(100Vf 1,2100 120
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É comum observarmos situações em que o valor de uma mercadoria
se altera mediante aumentos ou descontos sucessivos. Vamos
entender como isso funciona.

Determinar o novo valor de uma mercadoria que inicialmente era
R$ 150,00, sofreu dois aumentos sucessivos, um de 10% e outro de
20%.

3. Aumentos e descontos sucessivos

EXEMPLO 1
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