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Formúlas da Taxa de Juros da MFTransparency  

Tanto a Porcentagem da Taxa Anual (APR) como a Taxa Efetiva de Juros (EIR) são definidas como sendo 

a taxa de juros que tornam o valor atual do empréstimo recebido pelo cliente (“A”) igual ao valor actual 

das prestações pagas pelo cliente (“P”).   

Isto é demonstrado na seguinte formúla, denominada Método de Desconto da Taxa: 

 

CÁLCULO DE UM PERÍODO DA TAXA DE JUROS 

 

 

Onde: 

:    quantia antecipada no k-ésimo período  

:   número do período 

:    número de períodos  

 :    quantia de pagamento no k-ésimo período 

 :  taxa de porcentagem do custo do financiamento por período, expressa como um equivalente 
decimal  

 

CÁLCULO DO APR 

 

Onde: 

:  taxa de porcentagem anual  

:    número de períodos por ano 

 :  taxa de porcentagem do custo do financiamento por unidade-período, expressa como 
equivalente decimal  
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O APR representa a taxa nominal anual, que é a taxa anual sem tomar em consideração os efeitos de 

acumulação. É simplesmente o periodo da taxa de juros multiplicado pelo o número de períodos por 

ano: 

 

Exemplo:  1.0% por mês 

Taxa nominal:  1.0% * 12 = 12.0% 

 

Em outras palavras, se o emprestador diz que  a taxa de juros é de 1%, calculado mensalmene num 

balanço descrescente, então o APR do empréstimo é de 12.0%. 

 

CÁLCULO DO EIR 

 

Onde: 

:  taxa efetiva de Juros 

: número de períodos por ano 

 :  taxa de porcentagem do custo de financiamento por unidade-período, expressa como um 
equivalente decimal 

 

O EIR representa a taxa efetiva anual que considera fatores de acumulação. Portanto, este é calculado 

da seguinte forma: 

  

Taxa Efetiva: (1.01)12 - 1 = 12.68% 

 

O EIR deste empréstimo será legalmente apresentado como 12.68%.  Por experimentação, constata-se 

que se o empréstimo é cotado com um EIR de 12.0%, com a taxa de juros calculada mensalmente, a 

taxa de juros mensal não deverá ser de 1.0%, mas sim de 0.95%.  A fórmula da taxa efetiva demonstra 

que : 

  

Taxa efetiva: (1.0095)12-1 = 12.00% 
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CÁLCULO DO XIRR, QUE CONSIDERA PERÍODOS DE EXTENSÃO DIFERENTE 

 

 

Onde: 

  pagamento kth (sendo os desembolsos positivos e os  reembolsos negativos) 

:  taxa efetiva de juros 

: o número de dias no calendário entre a data do k-ésimo pagamento e a data do 
primeiro pagamento 

 

 


