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PORCENTAGEM 
 
 
A razão entre dois valores de uma grandeza pode ser estabelecida com um conseqüente 
ou denominador qualquer. 
A razão expressa com o denominador 100 recebe o nome particular de porcentagem, e é 
muito empregada por estabelecer um termo fixo de comparação. 

O símbolo % traduz uma porcentagem. Assim, a razão 
100

30
 por exemplo, será escrita 

como 30%. O numerador 30 da razão denomina-se taxa de porcentagem. 
É sempre possível exprimir uma razão sob a forma de porcentagem e, reciprocamente, 
exprimir uma porcentagem sob a forma de fração irredutível.  
 
Exemplo 
Calcule: 
10% de 500. 
 
SOLUÇÃO: 

A palavra “de” deve ser entendida como produto, logo:  10% de 500 = 
100

10
 . 500 = 50 

 
 
ACRÉSCIMOS: São calculados acréscimos sempre que se quer atualizar preços de 
bens ou de serviços, calcular preços de venda a partir dos preços de custo das mercado-
rias de modo a garantir ao comerciante certa taxa de lucro, enfim, uma série de ocasiões.  
Para isso, basta somar o valor principal, a taxa percentual que se quer aumentar. 
Valor principal (V)   
Taxa de aumento ( x% ) 

VxVV
x

VVdexV ⋅+=⋅+=+ 0,0
100

%  (colocando V em evidência)  

)0,01( xV +  e chamando 0, 0x de i, temos: )1( iV +⋅  
 
AUMENTOS SUCESSIVOS: se desejamos aumentar várias vezes sobre um mesmo 
valor, basta fazer:  (1 + i1)(1+ i2)(1 + i3) ... (1 + in) 
  
 
DESCONTOS: O desconto ou abatimento é outra operação comercial de uso freqüente. 
O comerciante pode conceder descontos aos compradores que pagam à vista ou que 
compram em grandes quantidades. Também são concedidos descontos em mercadorias 
que apresentam defeitos ou em ocasiões especiais como nas liquidações. Analogamente 
ao acréscimo, basta fazer: 
Valor principal (V)  e  Taxa de aumento ( x% ) 

VxVV
x

VVdexV ⋅−=⋅−=− 0,0
100

%  (colocando V em evidência) )0,01( xV −  e 

chamando 0, 0x de i, temos: 
)1( iV −⋅  

 
REDUÇÕES SUCESSIVAS:  
(1 − i1)(1 − i2)(1 − i3) ... (1 − in) 
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OPERAÇÕES SOBRE MERCADORIAS 
 
VENDAS COM LUCRO:  A venda de mercadorias pode oferecer um lucro e esse lucro 
pode ser sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. 
Assim, LCV += , onde: 
V é o preço de venda, C é o preço de custo e  
L é o lucro 
 
Sobre o custo: )1( iCVCiCV +=⇒⋅+=  
Sobre a venda: CViVViCV =⋅−⇒⋅+=  

CiV =− )1(   ⇒  
i

C
V

−
=

1
 

 
VENDAS COM PREJUÍZO:  Do mesmo modo que para o caso de lucro, uma merca-
doria pode ser vendida com prejuízo sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. 
Logo: PCV −=  
V é o preço de venda, C é o preço de custo e  
P é o prejuízo. 
Sobre o custo: CiCV ⋅−=   ⇒  )1( iCV −=  

Sobre a venda: ViCV ⋅−=   ⇒  CViV =⋅+  

CiV =+ )1(   ⇒  
i

C
V

+
=

1
 

 
 
Exemplos: 
1. Calcular 15% de 200. 

Resolução 

75515500
100

15
500%15 =⋅=⋅=de   ou 

7550015,0500%15 =⋅=de  
 
2. A média de reprovação em um concurso foi de 82%. Se havia 6500 inscritos, quan-

tos candidatos foram aprovados neste concurso?  
Resolução 
como o total é 100% e 82% foram reprovados e como queremos saber os aprova-

dos, então fazemos 18,0
100

18
%18%82%100 ===− , ou seja, 18% foram aprova-

dos, daí, calculamos 18% de 6.500, assim: 170.1500.618,0 =⋅  
Logo, 1.170 candidatos foram aprovados 

 
3. Uma indústria projeta aumentar sua produção anual, que é de cinqüenta mil peças 

em 15%. Qual será a nova produção? 
Resolução 

como queremos acrescentar 15%, basta fazer 15,1
100

115
%115%15%100 ===+  e 

daí calculamos 500.57000.5015,1 =⋅  
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4. Devido a uma crise, uma empresa demite 15% de seus cinqüenta mil funcionários. A 
que número ficou reduzido o quadro de funcionários dessa empresa? 
Resolução 

agora, queremos reduzir 15%, então temos 85,0
100

85
%85%15%100 ===−  

E então calculamos 500.42000.5085,0 =⋅  
 
5. As vendas de uma loja de calçados aumentaram num determinado mês, 15% em re-

lação ao mês anterior. Determine: 
a) o fator de aumento. 
b) o número de pares de sapatos vendidos neste mês, sabendo que no mês anterior 

foram vendidos 2.000 pares. 
 
Resolução 

a) aumento de 15%, 15,1
100

115
%115%15%100 ===+ . Assim, o fator de aumento 

será de 1, 15 
b) se no mês anterior foram vendidos 2.000 pares, então é só multiplicar 2.000 pe-

lo fator de aumento 1, 15 e teremos 300.215,1000.2 =×  
 
6. Um objeto vendido por 50,00 deu um lucro de 25% sobre o custo. Calcule o custo. 

Resolução 
Veja que LucroCustoVenda += e como o lucro foi sobre o custo, temos que: 

)1( iCVCiCVLCV +=⇒⋅+=⇒+=  
Agora, é só fazer as contas: 

40
25,1

50
25,150)25,01(50 =⇒=⇒⋅=⇒+= CCCC  

 
7. Calcule o custo de um objeto que, vendido por 225,00 apresentou um prejuízo de 

25% sobre o custo. 
Resolução 
Veja que ejuízoCustoVenda Pr−= e como o prejuízo foi sobre o custo, temos que: 

)1( iCVCiCVPCV −=⇒⋅−=⇒−=  
Agora, é só fazer as contas: 

300
75,0

225
75,050)25,01(225 =⇒=⇒⋅=⇒−= CCCC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


