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EMENTA 

Taxa interna de retorno. Cálculo do valor líquido presente. Payback. Avaliação econômico-

financeira da empresa. Alavancagem financeira 

 

 

OBJETIVOS 

GERAIS 

Capacitar efetivamente o aluno do curso de Ciências Econômicas dos conhecimentos 

técnicos da Matemática Financeira Avançada de modo a torná-lo apto à compreender, 

interpretar, corrigir e prever os fenômenos de natureza econômico-financeiras que estão a 

envolver a questão do valor do dinheiro no tempo. 

 
ESPECÍFICOS 

Objetiva ainda proporcionar aos alunos as condições necessárias para que, a partir da 

aplicação dos conceitos que envolvem a Matemática Financeira e dos conhecimentos 

básicos alcançados, utilizarem recursos e outros métodos, como resolução problemas com 

o uso de tabelas financeiras específicas, e, consequentemente, otimizar a aplicação nas 

operações frequentemente utilizadas no mercado financeiro.  

 

METODOLOGIA 

As aulas serão desenvolvidas com base no material indicado a partir dos referenciais desig-

nados nas bibliografias básica e complementar. Serão resolvidos e exigidos dos discentes a 

elaboração, interpretação e correção de exercícios concernentes a cada assunto desen-

volvido. Será demonstrado como utilizar a calculadora HP-12C e o Excel para a resolução 

dos cálculos, e apresentados estudos de caso nos principais assuntos. 

 

A teoria será fartamente ilustrada com exercícios a serem resolvidos em sala de aula e em 

casa e atividades avaliativas desenvolvidas no ambiente virtual. O programa está dividido 

em unidades, com o objetivo de permitir a melhor compreensão dos conceitos da Matemá-

tica Financeira Avançada e suas aplicações no cotidiano do profissional economista. 

 

As aulas serão ministradas com método expositivo-interativo na busca de uma abordagem 

construtivista do modelo ensino-aprendizagem, com utilização dos recursos didáticos forne-

cidos pela instituição. Os quadros disponíveis, datashow, giz e pincel serão utilizados para 
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explanações, desenvolvimento de esquemas e cálculos. Para cada item do estudo haverá 

exercícios para fixação do conteúdo, objetiva ou subjetivamente. Adicionalmente, como 

forma de inclusão adotada pela Escola de Gestão de Negócios – EGN da PUC/GO, serão 

desenvolvidas Metodologias Ativas concernentes aos objetivos da disciplina e com foco no 

processo de aprendizagem dos alunos. 

 

Os alunos podem se comunicar com o professor via e-mail (puc@aguiais.com.br) e pelo 

blog (www.puc.aguiais.com.br) para solução de dúvidas ou quaisquer necessidades relati-

vas à disciplina. Para tanto, pede-se uma carência de até três dias para respostas e ainda 

que o aluno comunicante se identifique, colocando também o nome da disciplina a que se 

refere. Alunos assíduos, que estiverem com muita dificuldade de aprendizado, também po-

derão contar com uma agenda extra com o professor, aos sábados, para reforço. Para tan-

to os alunos deverão se organizar em grupos de no mínimo 3 (três) alunos e fazer a solicita-

ção da aula de reforço via Centro Acadêmico por escrito diretamente ao professor. A 

agenda será sempre aos sábados e o horário deverá estar compreendido entre 8h e 12h, 

durante uma hora, sendo atendida apenas uma turma por disciplina por sábado. 

 

O Curso de Ciências Econômicas tem parceria com o Curso de Matemática. Por meio dessa 

parceria, os alunos de Ciências Econômicas contarão com agenda extra de reforço dos 

conteúdos curriculares das disciplinas que envolvem o raciocínio lógico-quantitativo, ou se-

ja, os discentes terão aulas de reforço com os professores formados pelo MAF para as difi-

culdades em Matemática Básica e Estatística. 

 

O controle de frequência será feito por chamada pelo professor, em todas as aulas, onde o 

aluno deverá responder ‘PRESENTE’ ao ouvir o seu nome. O atual SISTEMA PUC prevê 40 dias 

letivos por disciplina, considerando duas aulas em cada um e totalizando 80 aulas, ao final 

do semestre. Neste contexto, o aluno pode ter no máximo 20 faltas. Um número maior que 

este implica em REPROVAÇÃO POR FALTA, independentemente da média auferida. É impor-

tante ressaltar que, conforme Regime Interno em vigor, as ausências em sala de aula antes 

da matrícula são registradas automaticamente como faltas, ou seja, todo o período que o 

aluno ficou sem frequentar as aulas antes da matrícula já é contado no total de faltas permi-

tidas. 

 

O livro Matemática Financeira e suas aplicações do autor Alexandre Assaf Neto é a leitura 

básica recomendada para bom desenvolvimento da disciplina. Acompanhamento e ano-

tações de aulas expositivas, a partir dos SLIDES utilizados pelo professor também é recomen-

dado. Tais SLIDES poderão ser colocados à disposição dos alunos no blog 

www.puc.aguiais.com.br como suporte às aulas expositivas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Matemática Financeira e Inflação (ASSAF NETO, Cap. 04) 

1.1. Índices de Preços e taxas de inflação 

1.2. Valores Monetários em inflação 

1.3. Comportamento Exponencial da taxa de inflação 

1.4. Série de valores deflacionados 

1.5. Taxa de Desvalorização da Moeda - TDM 

1.6. Taxa Nominal e Taxa Real 

1.7 – TR e Caderneta de Poupança 

 

2. Matemática Financeira e Empréstimos para Capital de Giro (ASSAF NETO, Cap. 05) 

2.1. Desconto de Duplicatas 

2.2. Commercial Papers 

2.3. Conta Garantida e Método Hamburguês 

2.4. Operações de Fomento Mercantil - factoring 

2.5. Leasing 

 

3. Matemática Financeira e Estratégias Comerciais (ASSAF NETO, Cap. 09) 

3.1. Estratégia de Vendas 

3.2. Estratégia de Compras 

3.3. Noção de Tributação – Diretos e indiretos 

3.4. Formação do Preço de venda 

 

4. Análise de Investimento e Reposição de Ativos 

4.1. Valor Presente líquido - VPL 

4.2. Taxa Interna de retorno - TIR 

4.3. Índice de lucratividade e taxa de rentabilidade – IL E TR 

4.4. Comparação entre os métodos de análise de investimentos 

4.5. Custo equivalente anual - CAUE 

4.6. Substituição de ativos 

 

5. Análise de Equilíbrio e Alavancagem Financeira 

5.1. Análise linear do equilíbrio 

5.2. Ponto de Equilíbrio entre receitas e despesas 

5.3. Análise de equilíbrio com múltiplas alternativas 

5.4. Análise não linear de equilíbrio 

5.5. Alavancagem Financeira 

 

6. Avaliação Econômica e Financeira de Empresa 

6.1. A perícia, auditoria e avaliação de empresas 

6.1.1. O expert e a atividade pericial 

6.1.2. o mercado de trabalho do economista 
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6.2. Documentos e modelos 

 

 

 

ATIVIDADES EXTERNAS DA DISCIPLINA – AED 
CARGA HORÁRIA: 8 (oito)  horas aulas 

Serão realizados quatro encontros, equivalentes a 2 (duas) horas/aula cada, na forma de 

Atividades Externas da Disciplina - AED, em cumprimento aos termos da Resolução CES/CNE 

Nº 3, de 2 de julho de 2007, distribuídas conforme propostas de AED a seguir: 

 

1. Mediante pesquisa bibliográfica individual, o aluno deverá elaborar um relatório 

analítico (crítico ou explanatório), com até 02 (duas) páginas (em papel A4, 

com espaçamento 1,5, fonte Arial 12, com entrega para o dia 08/03/2018), ten-

do por base as ideias apresentadas no “Cap. 02 – Como se faz um economis-

ta?” do livro CARTAS A UM JOVEM ECONOMISTA (FRANCO, G.. Cartas a um jo-

vem economista. Editora Campus). Essa atividade vale duas presenças e até 0,5 

pontos.  

2. O aluno deverá pesquisar em livros, periódicos, sites e revistas buscando identifi-

car quais são os limites de atuação do Economista e se existe diferença entre a 

atuação do Contador, do Administrador  e do Economista no mercado de tra-

balho. Ao final da pesquisa o estudante irá elaborar um relatório demonstrando 

os limites da atuação de cada profissional (administrador, economista e conta-

dor) e fazer uma apresentação de 3 minutos para todos os colegas e para o 

professor. O Relatório da Pesquisa deverá ser entregue no dia da 2ª avaliação 

N1, dia 09/04/2018, em papel A4, com espaçamento 1,5, fonte Arial 12.  Essa ati-

vidade poderá ser executada em grupo de até dois alunos e vale duas presen-

ças e 1,0 ponto (até 0,5 para o relatório e até 0,5 para a apresentação do gru-

po). 

3. O aluno deverá pesquisar em sites e revistas especializados em finanças as dife-

rentes formas de Auditoria Econômica e elaborar um relatório explicando as 

principais formas de auditoria econômica e como o economista deve se posici-

onar para conseguir atuar nesta área, mostrando as dificuldades e os setores 

onde o mesmo pode atuar e fazer uma apresentação de 3 minutos para todos 

os colegas e para o professor. O relatório da pesquisa, em até duas páginas, 

deverá ser entregue no dia da 1ª avaliação N2, dia 07/05/2018, em papel A4, 

com espaçamento 1,5, fonte Arial 12.  Essa atividade poderá ser executada em 

grupo de até dois alunos e vale duas presenças e 1,0 ponto (até 0,5 para o rela-

tório e até 0,5 para a apresentação do grupo). 
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4. Tendo por base as ideias apresentadas no “Cap. 03 – Por que os traficantes 

continuam morando com as mães?” do livro FREAKNOMICS (LEVITT, S. DUB-

NER, S. Freaknomics, o lado obscuro de tudo que nos cerca. 2005), elaborar 

um relatório sobre a competitividade do mercado de trabalho e qual será o 

seu diferencial para se inserir nesse mercado como Economista. Essa ativida-

de vale duas presenças e até 0,5 pontos. O relatório deverá ser entregue no 

dia da 2ª avaliação N2, dia 14/06/2018, em papel  A4, com espaçamento 

1,5, fonte Arial 12. 

 

AVALIAÇÃO  
 

A avaliação será permanente e realizada levando-se em consideração o comportamento 

do aluno em sala de aula, da leitura do material indicado, atividades avaliativas online, da 

participação dos trabalhos em grupo e/ou individual, da apresentação de seminários e de 

avaliação escrita individual ou em dupla. A avaliação será trabalhada sob vários aspectos: 

diagnóstica contínua, elaboração conjunta e final de atividades. Será observado o cresci-

mento integral do aluno, quer seja quanto aos conteúdos específicos e os não específicos, 

mas sempre com equilíbrio entre quantidade e qualidade, dando-se prioridade ao domínio 

do conhecimento dos temas ministrados e de suas correlações com outras disciplinas (inter-

disciplinaridade). 

O Sistema PUC-GO não realiza prova final. A média é feita através de duas médias, sendo a 

primeira denominada N1, relativa ao primeiro bimestre e a segunda, denominada N2, relati-

va ao segundo bimestre. Ao final são atribuídos pesos de 40% para a N1 e 60% para a N2, 

fazendo-se a média ponderada. Para aprovação, o resultado deverá ser igual ou superior a 

6,0. 

Para obtenção da N1 serão aplicadas avaliações em sala de aula e no ambiente virtual, 

além das notas correspondentes aos vistos das atividades desenvolvidas pelos alunos em 

casa. As provas valerão 10,0 (dez) pontos e será feita uma média simples para a definição 

da nota das provas. As provas (presenciais e online) terão peso de 60% (sessenta por cento) 

na posição da nota de N1. Do mesmo modo, as atividades desenvolvidas em casa somadas 

equivalerão a 30% (trinta por cento) no somatório das notas na composição da nota de N1 

enquanto as Atividades Externas da Disciplina – AED´s equivalerão a 10% (dez por cento) da 

N1. Para obtenção da N2, o critério é o mesmo que para a N1, exceto quanto ao peso das 

atividades, que passam a valer 20% (vinte por cento) da nota de N2 e a Avaliação Interdis-

ciplinar – AI  que passa a valer 10% (dez por cento) da referida nota. 

N1 = (∑Pa + ∑Pb) x 0,9 + AED 

N2 = (∑Pa + ∑Pb) x 0,8 + AED + AI 
Sendo: 

Pa = Nota das Provas Presenciais (0 a 10) 

Pb = Nota das Provas Online(0 a 10) 

AED = Atividade Externas da Disciplina – AED´s 

AI = Avaliação Interdisciplinar 
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A fórmula para formação das médias N1 e N2 encontra-se no rodapé do quadro de notas e 

faltas que será disponibilizado aos alunos, via blog após o fechamento de N1 e N2.  

 

A SEGUNDA CHAMADA PARA PROVAS PRESENCIAIS será solicitada junto à Secretaria da Esco-

la de Gestão de Negócios - EGN, e devem ser devidamente comprovadas conforme Regi-

mento Interno da PUC/GO. Como as avaliações que devem ser feitas online podem ser res-

pondidas de qualquer lugar, não serão objeto de prorrogação de prazo. Casos omissos se-

rão resolvidos pelo professor em sala de aula e/ou conforme Regimento Interno da PUC/GO. 

As solicitações para RECONSIDERAÇÃO DA CORREÇÃO DE PROVAS devem ser feitas em até 

10 (dez) dias após a entrega da avaliação, por escrito, datadas e assinadas pelo discente. A 

questão que se pretende reconsiderar a correção deve ser transcrita por completo bem 

como feita a justificativa de correção, devidamente fundamentadas em Bibliografia (po-

dem ser bibliografias diferentes das apresentadas pelo professor nesse plano de curso, des-

de que sejam livros ou revistas científicas, não sendo permitidos recortes de jornal, revistas de 

opinião, sites de internet, etc.). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ASSAF Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2008. 

FRANCISCO, Walter de. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1991 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 8ª edição, São 

Paulo: Saraiva, 2009 

SOBRINHO, José Vieira Dutra. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2000 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNI, Adriano Leal & FAMA, Rubens. Matemática Financeira com Hp 12C e Excel. 5ª edi-

ção, São Paulo: Atlas, 2008. 

FARO, Clovis de. Cálculo Financeiro.  Rio de Janeiro: LTC, 2000 

BRASIL, Haroldo Vinagre Gestão Financeira das Empresas: Um Modelo Dinâmico. Rio de Ja-

neiro: Qualitymark, 2002. 

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos: ferramentas e técnicas para determi-

nação do valor de qualquer ativo.  Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. 

HIRSCHEFELD, Henrique. Engenharia econômica e Analise de Custos. São Paulo: Atlas, 2000. 
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CRONOGRAMA DE AULAS 
 

DATA  
CARGA HORA-

RIA 
ASSUNTO 

01/02/2018 2 h/Aula Atividade Acadêmica - (Recepção aos Calouros) 

05/02/2018 2 h/Aula Plano de Ensino e do ambiente computacional (HP 12c e Excel) 

08/02/2018 2 h/Aula Revisão Geral (JS, DS, JC, DC e Taxa Equivalente) + Exercícios (LAB) 

15/02/2018 2 h/Aula Revisão Geral (Sistemas de Amortização (SAC e PRICE)) - LAB 

  MATEMÁTICA FINANCEIRA E INFLAÇÃO - ASSAF NETO CAP. 04 

19/02/2018 2 h/Aula Índices de Preços e Inflação - Aspectos teóricos 

22/02/2018 2 h/Aula Valores Monetários e Inflação // Comportamento da Inflação 

26/02/2018 2 h/Aula Série de valores deflacionados  // Taxa de Desv. Da Moeda 

01/03/2018 2 h/Aula Taxa Nominal e Taxa Real 

05/03/2018 2 h/Aula TR e Caderneta de Poupança 

08/03/2018 2 h/Aula ENTREGA DA 1ª Atividade Externa da Disciplina – AED 

08/03/2018 2 h/Aula 1ª AVALIAÇÃO N1 

08/03/2018 MF E OPERAÇÕES DE CAPITAL DE GIRO - ASSAF NETO CAP. 05 

  2 h/Aula Desconto de Duplicatas 

15/03/2018 2 h/Aula Commercial Papers 

19/03/2018 2 h/Aula Conta Garantida e Método Hamburguês 

22/03/2018 2 h/Aula Operações de Fomento Mercantil - factoring 

26/03/2018 2 h/Aula Operações de Fomento Mercantil - factoring 

02/04/2018 2 h/Aula Leasing e Consórcio - Definição e Cálculo 

05/04/2018 2 h/Aula Métodos de Depreciação 

09/04/2018 2 h/Aula Revisão para Fechamento de N1 

09/04/2018 2 h/Aula ENTREGA DA 2ª Atividade Externa da Disciplina – AED 

09/04/2018 2 h/Aula 2ª AVALIAÇÃO N1 

09/04/2018 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E REPOSIÇÃO DE ATIVOS CAP. 10 

12/04/2018 2 h/Aula Valor Presente líquido - VPL 

16/04/2018 2 h/Aula Exercícios VPL 

19/04/2018 2 h/Aula  Taxa Interna de Retorno - TIR 

23/04/2018 2 h/Aula Exercícios TIR 

26/04/2018 2 h/Aula  Payback (Simples e Descontado) 

30/04/2018 2 h/Aula Exercícios Payback 

03/05/2018 2 h/Aula Índice de lucratividade e Taxa de Rentabilidade – IL E TR 

07/05/2018 2 h/Aula ENTREGA DA 3ª Atividade Externa da Disciplina – AED 

  2 h/Aula 1ª AVALIAÇÃO N2 
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10/05/2018 2 h/Aula AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E REPOSIÇÃO DE ATIVOS CAP. 10 

14/05/2018 2 h/Aula Substituição de Ativos 

17/05/2018 2 h/Aula Custo de Manter um Ativo Usado 

21/05/2018 2 h/Aula Custo Equivalente Anual - CAUE 

24/05/2018 2 h/Aula JORNADA DA CIDADANIA 

28/05/2018 2 h/Aula Ponto de Equilíbrio entre receitas e despesas 

28/05/2018 TÓPICOS ESPECIAIS 

07/06/2018 2 h/Aula A perícia, auditoria e avaliação de empresas 

11/06/2018 2 h/Aula O mercado de trabalho do Economista 

14/06/2018 2 h/Aula ENTREGA DA 4ª Atividade Externa da Disciplina – AED 

14/06/2018 2 h/Aula 2ª AVALIAÇÃO N2 

18/06/2018 2 h/Aula Correção das Provas. Fechamento do Semestre 

 

 

 

Prof. Edilson Aguiais 
Edilson Aguiais é Economista, Mestre em Agronegócios pela Universidade Fede-

ral de Goiás (UFG), MBA em Perícia e Auditoria Econômico-financeira pelo IPOG, 

Especialista em Gestão em Finanças Empresariais e possui vários cursos extracur-

riculares na área econômica, financeira e humanas. Atualmente é Presidente 

da Associação dos Economistas do Estado de Goiás - ASECON/GO (2011/2018). 

Professor-universitário na Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/GO e 

facilitador em diversos cursos e palestras. 

Email: puc@aguiais.com.br 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0747567122248078 
 


