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PREFÁCIO 
 
 

Queria começar por agradecer o convite do meu colega e amigo Rogério Matias para 
prefaciar a sua obra �Cálculo Financeiro: Teoria e Prática� a que dedicou muitos anos do seu trabalho. 
 

Vê-se que não é uma obra que surge do nada ou de um dia para o outro. Pelo contrário é uma 
obra recheada das experiências de leccionação, em que o autor está ciente dos temas e matérias que 
mais dificuldades criam aos alunos. Por isso, a par da apresentação dos temas e fórmulas do cálculo 
financeiro, aparecem desenvolvidos exercícios cada vez mais complexos para permitir que os alunos 
entrem e absorvam as dificuldades especiais dos temas de cada capítulo. 
 

O cálculo financeiro é uma ferramenta essencial para compreender as finanças empresariais, 
mas tem grande utilidade prática para os não financeiros. Os seus princípios são relativamente simples 
e universais. Existe uma taxa de juro ou de desconto que transporta para o presente ou para um 
momento específico no tempo o valor dos vários capitais ou fluxos de capitais de forma a que eles 
sejam comparáveis, ou seja que se possam somar ou subtrair. O cálculo financeiro ensina-nos que 
somar dinheiro de hoje com o de amanhã é somar alhos com bugalhos e dá-nos a bateria de 
instrumentos para que erros desses não sejam cometidos. 
 

Para o topo da gestão das empresas uma compreensão profunda dos conceitos financeiros é 
essencial. Muitos dos maiores erros na gestão prendem-se com uma deficiente avaliação das 
consequências financeiras, nos vários horizontes temporais, das decisões estratégicas das empresas. O 
domínio dos conceitos financeiros e a facilidade de compreender o cálculo financeiro são condições 
necessárias para qualquer gestor de topo. Nenhuma decisão estratégica da empresa pode ser avaliada 
sem perspectivar o valor criado. E este valor, bem como a avaliação das alternativas de financiamento 
dos investimentos, é sempre calculado com recurso a métodos do cálculo financeiro. 
 

Na obra os temas são tratados simultaneamente com rigor científico e pedagógico. Por 
exemplo, os alunos aprendem o conceito de taxa de juro mas também as formas como diferentes 
instituições usam a taxa de juro para fazer descontos. 
 

O autor debruça-se depois nos conceitos de capitalização e actualização, as verdadeiras 
ferramentas do cálculo financeiro. Aborda de seguida a temática das rendas, ou seja a forma como um 
determinado capital pode ser substituído de forma equivalente por um conjunto de fluxos periódicos 
de capital (as rendas, que na prática são muitas vezes mensais). 
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A obra progride para a forma de pagamento de empréstimos clássicos, um conjunto de 
fórmulas que (tal como os conceitos básicos de Cálculo Financeiro, em geral) deveriam ser 
consideradas condições de cidadania, já que a compra de casa ou carro através de empréstimo é tão 
recorrente na nossa sociedade que seria muito útil que todos se sentissem confortáveis com as contas 
que os bancos fazem para as poderem verificar e controlar. Os estudantes que lerem com atenção 
ficarão a compreender mais do que as fórmulas. Perceberão de facto a importância do tempo na 
valorização dos fluxos financeiros. 
 

Dos empréstimos bancários passa-se aos empréstimos obrigacionistas e da análise financeira 
dos fluxos de direitos que os detentores de obrigações adquirem e que permitem avaliar a taxa de juro 
efectiva deste tipo de empréstimos. 
 

A obra conclui com os conceitos essenciais de análise de investimentos quer para activos 
reais quer para activos financeiros como obrigações e acções. 
 

Muitos alunos não têm paciência para o detalhe ou atenção ao pormenor que o cálculo 
financeiro exige. Para os alunos que gostam, fazer exercícios cada vez mais difíceis pode ser 
estimulante e mesmo viciante. Um dos méritos da obra é apresentar exercícios para todos os graus de 
dificuldade tornando-se assim num espaço de aprendizagem em que todos os estudantes, mesmo com 
graus de interesse diferenciados, encontram o seu lugar. 
 

Foi com nostalgia que revi as expressões n is  e n ia  relativas ao valor acumulado e ao valor 

actual de uma renda. Foram muitos os exercícios que na nossa licenciatura, o Rogério e eu resolvemos 
juntos. E a minha vida teria sido bem mais fácil se nessa altura ele já tivesse escrito esta obra. 
 

O aluno que consulta esta obra hoje tem pois o benefício de um instrumento de estudo de 
grande utilidade, em boa parte devido à abordagem utilizada, colocando sempre a tónica na 
compreensão dos conceitos e não na mera utilização de fórmulas.  
 

A página de apoio na Internet, com um elevado número de acessos, não só de Portugal, mas 
também do Brasil e de PALOPs, demonstra o interesse da obra para os estudantes de cálculo 
financeiro e a importância da existência de obras em português. A disponibilização de diversos 
conteúdos de livre acesso e o facto de o autor se disponibilizar a responder a dúvidas colocadas, quer 
offline, através dos Fóruns existentes, quer online, através da Tertúlia, são mais-valias que certamente 
muito têm contribuído para esse elevado número de acessos. O autor está de parabéns pela ousadia de 
tornar público o trabalho de largos anos em benefício dos seus alunos. Hoje todos podemos aprender o 
que o Rogério Matias tem vindo a ensinar. 
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A obra foi adoptada como manual de referência em muitas Universidades e Politécnicos, não 
apenas em Portugal, e em muitos cursos onde os temas de gestão ou financeiros são uma componente 
forte do currículo. Em particular muitas das escolas de gestão e economia mais reputadas adoptaram 
esta obra como manual de disciplina o que é demonstrativo da sua grande utilidade para os 
professores das disciplinas de Cálculo Financeiro, Matemáticas Financeiras ou Finanças. 
 

Não são muitos os livros escritos em língua portuguesa e dirigidos ao público do ensino 
superior que esgotam em cerca de dois anos. A necessidade de re-editar esta obra em tão pouco tempo 
é reveladora do seu sucesso e do interesse que suscita. 
 

O Rogério Matias, amigo de longa data, tem boas razões para estar satisfeito com o caminho 
percorrido. �Cálculo Financeiro: Teoria e Prática� é uma obra que já deu um contributo, que tem 
leitores e utilizadores em Portugal e noutros países onde se fala português. Os meus votos são de que 
a obra, e novo volume com exercícios resolvidos e explicados a lançar em breve, continue a melhorar 
e a ser reconhecida como manual de referência. 
 

O esforço para manter o site activo, actualizado e interactivo mostra a grande adesão ao 
conceito de comunicação com os estudantes subjacente à obra. Este livro e os materiais 
complementares demonstram a grande dedicação do autor aos seus alunos.  
 

Para o meu amigo e Professor do Instituto Politécnico de Viseu não só tenho a honra de dar 
testemunho público do sucesso já alcançado, mas deixo também a exigente pergunta natural: qual a 
próxima obra com que nos vais presentear? 
 
 
 
 
 
 
João Borges de Assunção 
Professor da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais (FCEE) 
Universidade Católica Portuguesa 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES RELATIVAMENTE À 1ª EDIÇÃO 
 
 

A obra continua a ser constituída por sete capítulos e quatro anexos e é apoiada por uma página 
na Internet (http://www.calculofinanceiro.com). 

 
Para além de uma revisão geral, com acertos de pormenor ao longo dos vários capítulos, as 

alterações mais relevantes relativamente à 1ª edição são as seguintes: 
 

- Foi melhorada e aprofundada a apresentação das matérias, em especial dos três capítulos iniciais 
e, destes, em particular do Cap. 3 � Equivalência de Capitais, enriquecido com novos temas e 
novos exemplos. Especial atenção foi dada à compreensão e elaboração das equações de 
equivalência. A razão de ser deste aprofundamento prende-se com a sensibilidade obtida através 
dos muitos contactos recebidos e que me permitiram perceber que, em muitos casos, os alunos 
não assimilam o essencial do Cálculo Financeiro e do valor temporal do dinheiro � a necessidade 
de estabelecer equivalência entre capitais e as diferentes formas de o fazer. Tendem a agarrar-se 
excessivamente às �fórmulas� que utilizam, muitas vezes, de forma acrítica, diria mesmo 
�automática�, sem noção daquilo que elas realmente representam, originando frequentemente 
erros desnecessários, facilmente evitáveis se a abordagem fosse mais baseada em conceitos em 
vez de fórmulas; 

 
-  Foram incluídos Exercícios de Aplicação Propostos no Cap. 1 � Introdução e no Anexo I � 

Conceitos Fundamentais de Matemática e Alguns Exemplos de Aplicação ao Cálculo Financeiro; 
 
-  Incluiu-se a referência, sempre que pertinente, a legislação recente; 
 
-  Introduziu-se um índice remissivo, facilitando a pesquisa de termos e conceitos; 
 
-  Procedeu-se a uma melhoria ao nível do grafismo, procurando tornar a obra mais apelativa e 

realçar os aspectos mais importantes referidos em cada página. 
 
-  Por fim, incluiu-se na presente edição um CD-ROM com material complementar, entre o qual se 

encontra a explicação de alguns exemplos incluídos no livro, assinalados com o símbolo          . 
 
 

No que diz respeito à página de apoio ao livro na Internet, os objectivos a curto prazo passam, 
essencialmente, por disponibilizar exercícios e ampliar o glossário e as ligações sugeridas. 
 

 


