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Aula XXMatemática Financeira

TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE – TMA

A decisão de fazer ou não um investimento está condicionada a diversos fatores. Um deles é 
a taxa mínima de atratividade. Como o próprio nome diz o investidor espera ter um retorno 
mínimo para decidir o seu investimento.

Quando um poupador investe parte do seu recurso no mercado de ações, por exemplo, ele 
espera ter um rendimento no mínimo superior a caderneta de poupança, neste caso o retorno 
da poupança representa a taxa mínima de atratividade para este investidor, ou seja, ele não vai 
colocar o seu dinheiro em uma aplicação financeira que ofereça um maior risco, se o retorno 
não for superior a esta taxa.

Vamos utilizar o exemplo anterior com uma pequena alteração para o modelo de uma questão 
sobre TMA.

Exemplo 1: A tabela abaixo apresenta o fluxo de caixa de certo projeto.

Valor (Milhares de reais) – 50 35 22

Período (anos) 0 1 2

Sabendo que a Taxa de Atratividade Mínima do investidor é de 20% ao ano, podemos concluir 
que a decisão mais correta é de:

a) Rejeitar o projeto, uma vez que a TMA é maior que a TIR.
b) Rejeitar o projeto, uma vez que a TMA é inferior a TIR.
c) Aceitar o projeto, uma vez que a TMA é maior que a TIR 15%.
d) Aceitar o projeto, uma vez que a TMA é maior que a TIR 18%.
e) O investidor é indiferente a decisão, uma vez que a TIR é igual a TMA.

RESOLUÇÃO

Para saber se a TMA é maior, menor ou igual a TIR do projeto vamos testar a TMA de 20% 
(fornecida do problema) no projeto e encontrar o resultado.

Como resolvemos no exercício 6.4.1 na página 56, ao testarmos uma taxa de 20% no fluxo, 
notamos que os retornos não são suficientes para equilibrar o fluxo. 

Como o valor do retorno do investimento é INFERIOR ao necessário para ter uma devolução de 
20%, concluímos que a TIR deste projeto é inferior a 20%, ou seja, inferior a TMA.

A decisão correta é de rejeitar o projeto, uma vez que o retorno dele é inferior a taxa mínima de 
atratividade exigida por este investidor.

Alternativa correta: A




