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Apresentação
Essa cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade
CNPq-DT-1D n°313532/2019-2, coordenado pela profª. Maria
Augusta S. N. Nunes, desenvolvidas no Departamento de
Informática Aplicada (DIA)/ Bacharelado em Sistemas de Informação
(BSI) e Programa de Programa de Pós-Graduação em Informática
(PPGI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) e, também, no Programa de Pós-graduação em Ciência da
Computação (PROCC) na Universidade Federal de Sergipe. Está,
também, vinculado a projetos de extensão, Iniciação Científica e
Tecnológica para Popularização de Ciência da Computação apoiada
pelo NIT institucional UNIRIO. O público alvo das cartilhas são
jovens e pré-adolescentes. O objetivo é fomentar ao público nacional
o interesse pela área de Ciência da Computação.
As cartilhas da série sobre Gestão Financeira têm como
principal objetivo apresentar os conceitos de Contabilidade e
Finanças para crianças e adolescentes, através de uma linguagem
de fácil entendimento, trazendo uma breve visão que direciona para
essa área, permeando a compreensão e promovendo o maior
interesse dos jovens ao mundo financeiro, empreendedor e de
negócio.
Neste 11º volume, a proposta do enredo é apresentar de forma
ilustrativa uma situação em que o aprendizado do tema pode ser
importante para capacitação pessoal na vida cotidiana, de maneira
leve e descontraída em mais um capítulo de uma família carioca,
aborda-se os conceitos fundamentais de juro como a remuneração
do dinheiro com o passar do tempo. A estória se desenvolve a partir
da curiosidade de um dos personagens que quer entender porque
se paga juro.
(Os Autores)
(As informações aqui contidas são de responsabilidade dos autores)

Enquanto isso em Bangu, zona Oeste do
Rio de Janeiro - Vista do Shopping Bangu,
que leva o nome do bairro também
conhecido pelas altas temperaturas do
verão carioca.
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TEMPERATURA: 40ºc
SEGUNDA FEIRA
NOSSA! O QUE
SERÁ ISSO?

5

MÁRCIO! CHEGOU UMA
CARTA PARA VOCÊ!

É DE QUEM?

não sei, não
tem remetente

Está escrito:
"parabéns por
ser nosso
cliente"

Eu posso
abrir?

6

ih, deve ser
propaganda…

traz aqui pra eu ver,
por favor?

ah, olha que legal!
Chegou o cartão da
nova conta que abri!
Sobre
o que é?

interessante...
eu POsso ver?
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pode ler a carta
e depois me contar!
agora estou
jogando

nossa, você realmente
gosta de saber das
coisas, né?

oh mano! o que
você tem de
especial?

o quê?
como assim?

aqui está dizendo que
podem te dar dinheiro!

Hahahaha! isso é
Só uma maneira de
Chamar Sua atencão!
,
o banco empresta
o dinheiro, e, claro,
quer de volta…

Daí cobra pelo
tempo em que o
dinheiro esteve
com você
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é, o banco cobra uma
espécie de "aluguel"
pelo dinheiro que
empresta

como assim? cobram
mais dinheiro além do
Valor emprestado?

ou seja, cobram
uma taxa para
emprestar
o dinheiro?

Isso mesmo. Cobram uma taxa
que tem influência do tempo
em que o dinheiro fica com quem
pegou o dinheiro emprestado.

São dois tipos de juro!
Juro é o "aluguel" do dinheiro.
Esse valor tem a influência
da taxa de juro e do tempo
que ficou emprestado.

Dois tipos? Mano do céu!
além de cobrarem pelo tempo,
são dois tipos de juros!
você poderia
explicar melhor?

ahhhh, fefê!
Agora não,
estou ocupado!
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poxa…
preciso muito saber
como funciona o
Cálculo do juro...

o carro do sorvete
está passando pela sua rua!!!

hummmm, sorvete...
era tudo que eu
precisava aqui nesse
calor de bangu!

márcio! vou ali fora
comprar um sorvete!
vai rápido e deixa a
porta aberta
pra eu poder
ver você!

oh moco, me vê uma
casquinha de baunilha,
por favor!

claro! dá
$1,50!

obrigado!

oi, cristina!
tudo bem?
oi, fefê...
na realidade,
estou um pouco
triste
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PRECISO chamar O CHAVEIRO.
FALTAM 50 CENTAVOS PARA EU PODER
COMPRAR UM SORVETE ENQUANTO
ESPERO NESSE CALORÃO!

ACABEI FICANDO TRANCADA
FORA DE CASA... ALÉM DISSO
ESTOU MORRENDO DE FOME

QUE CHATO!

POR QUE VOCE
NÃO ESPERA LÁ
EM CASA COMIGO
E O MÁRCIO?

SUA SORTE é QUE
Ainda NÃO ENTENDO
MUITO Bem DE JUROS !

ALÉM DISSO, EU
POSSO TE EMPRESTAR
O DINHEIRO QUE
FALTA!

COMO É qUE É!?

EU PERGUNTEI
PARA O MEU IRMÃO MAS
ELE NÃO ME EXPLICOU
MUITO BEM...

ENTÃO VOCÊ QUER
APRENDER A COBRAR
JUROS QUANDO
EMPRESTAR DINHEIRO?

ELE FALOU QUE
EXISTem DOIS TIPOS
DE JURO, MAS NÃO
QUIS FALAr mais
PORQUE ESTAVA
JOGANDO!

ISSO! ISSO!
VOCÊ PODE
ME ENSINAR?
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vamos entrar.
Explicarei usando
desenhos e
fórmulas!

Oba! Quero entender
Como funciona!

oh, márcio!
sabe a cristina? ela perdeu
as chaves de casa,então
eu a convidei para esperar
aqui um pouquinho!
Tudo bem?
oi fefê,
oi cristina

além disso, ela vai
me explicar melhor
sobre juros!

tudo bem, mas vocês poderiam
ir na cozinha para
eu não me distrair aqui?
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ainda bem que
tenho aqui na
minha bolsa
algumas folhas
de papel....

bom, vamos
comecar então.
você já sabe
que existem
dois tipos de
juros:

juro simples
e juro composto.
o simples, como o
nome já diz...

é mais
simples!

isso aí,
garoto bom!
mas para entender
bem, você precisa
saber que existem
algumas incógnitas
nessa equacão!

´

vou desenhar
para você!

incógo quê?

você é fera!
São quatro informacões envolvidas
´ de juro.
nessas Operacões
´ 3 delas Para
Precisaremos ter
encontrar a quarta!

você lembra das aulas
de matemática? lembra
das operacões básicas?

´

uhum...
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"montante" é o valor
Futuro, depois de aplicado
os juros, ao longo do
tempo,
Sobre o “capital”

"capital" é o valor que
se tem no inicio

Precisamos saber qual é a
taxa de juro e, também,
quanto tempo vai levar.

você também
é estudiosa!

Por enquanto, o importante é
entender, e é bom saber que
alguns livros trazem com a letra
“n” no lugar do “t” do tempo

e quando fizer o cálculo,
seguindo a regra da matemática,
antes de somar ao 1, temos
que multiplicar "i" por "t"!

muita atenCão para duas
coisas nesta expressão: tanto a
taxa quanto o tempo têm de
estar na mesma unidade !

´

ih, to confuso!
pode ir um pouco
mais devagar?
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então, olha aqui. no
juro simples, o montante
é o resultado do capital
multiplicado pelo tempo
e pela taxa de juros

agora, sobre a taxa e o tempo
estarem na mesma unidade, a taxa
de juro é um percentual que
sempre vem associado a um
período de tempo

Ahhh, essa eu sei.
Na matemática, a prioridade
é o que está entre parênteses
e, nos cálculos...

10% ao mês é bem diferente de
10% ao ano, entendeu?!
E quanto a multiplicacão...
,

primeiro devemos fazer as
potenciaCões
e radiciaCões.
,
,
depois, as multiplicaCões
,
e divisões. e, no final,
as somas e subtraCões.
,

Dentro dos parênteses
temos uma multiplicacão
e uma
,
soma, então, primeiro fazemos
a multiplicacão,
,
cujo resultado será
somado ao 1.

você é fera
Mesmo, fefê!
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sua mãe não conseguiu pagar
a conta até da data de vencimento
daí, é cobrada uma taxa,
um valor que é adicionado
para quando se paga
um tempo depois.

Entendi, mas, quando
a gente usa isso?
sua mãe me contou que,
esses dias, você
jogou a conta
de luz no lixo sem
querer

Vamos supor que a conta
de luz fosse de $1000
e, com juros de 10%
para cada mês...

sua mãe teve de pagar
$100 a mais
por esse atraso
.
na conta
de luz

Ah, então é por isso
que a mamãe falou que
não ia me dar o sorvete,
Para ajudar no que
Pagou a mais na
conta.

Sim, por isso quando vejo
uma correspondência, grito logo
para entregar para alguém...

pois É... a conta saiu
mais cara que o seu
sorvete, mas você
aprendeu né?

ei, mas e o
juro composto?
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Esse é usado para contas onde
O juro ocorre no período
e, como não é pago, passa a fazer
Parte Periodicamente do capital.
ou seja, o juro é
incorporado ao Capital

isso mesmo! a taxa de juro
é aplicada ao Capital, que é somado
ao juro do mês anterior.

Ahhh, sim,
se não é pago,
vira Capital

vou te explicar melhor.
sabe aquele joguinho chamado
"animal crossing"? desse
eu sei que você gosta!

Tem de entender isso, pois o
Capital vai aumentando cada vez mais
conforme o juro vai acumulando

sei sim! Pena
que eu não tenho
Muito dinheiro lá...

Eu coloco meu dinheiro lá
e o banco me paga os juros!
a cada mês eu recebo mais
Do que no mês passado!

Então, sabe o banco
do jogo? Dentro
dele tem uma máquina
verde, né?
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ENTÃO, FEFE? ENTENDEU
TUDO QUE EU DISSE?

ENTENDI SIM! JÁ VOU COMECAR
LOGO A GUARDAR TODO
DINHEIRO NA CONTA DO BANCO
DA MAMÃE!

oh márcio, você está jogando?
Pode vir aqui na cozinha?

uhum,
tá bom...

parei pra pensar
e lembrei que te
emprestei $100,00
há uns seis meses...

utilizando o que aprendi sobre
juros compostos, decidi cobrar
5% por cada mês! Você me deve
$134,00 hoje!

ihhhh, não tô
Gostando muito
Desse papo não!

cristina, como você me
Ensinou Sobre juros, não vai
Precisar Pagar os 50 centavos
do sorvete, tá!?
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qual foi, fefê!?
PODEMOS RENEGOCIAR ESSA
TAXA AÍ??
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Este gibi foi inspirado em:
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. Saraiva
Educação SA, 1977.
ASSAF NETO, A. Matemática financeira: edição universitária. São Paulo: Atlas,
2017.
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