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Capítulo 01 - Introdução 
 
O Juros – Financiamentos & Investimentos ou, simplesmente, Juros, foi criado com o propósito de facilitar as operações de 
cálculo de financiamentos e investimentos.  
 
Cálculos que em outros sistemas (ou calculadoras) exigem algum aprendizado ou, então, obrigam que você tenha que 
pressionar uma grande quantidade de “botões” para chegar a um resultado, no Juros eles são obtidos com extrema facilidade 
e, o que é melhor, você ainda obterá uma explicação sobre cada um dos valores digitados e/ou calculados. 
 
Esta é uma aplicação “multiplataforma” 1, ou seja, existem versões do Juros para os seguintes sistemas operacionais: 

• Windows 

• macOS (OS-X) 

• iOS (iPhone) e iPadOS (iPad): 
 

 
 

 
Windows 

 

 
macOS 

 
 

 

 
iPad (iPadOS) 

 

 
iPhone (iOS) 

 
Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do Juros, mas, se após ler todo esse documento você ainda tiver 
dúvidas na utilização do aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 2. 
  

 
1 As imagens apresentadas neste manual podem ser um pouco diferentes das exibidas no seu dispositivo.  
2 Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário. 
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Capítulo 02 – Iniciando o uso 
 
É muito simples utilizar o Juros, localize o ícone do aplicativo no seu dispositivo: 

 
Clique (ou toque) no ícone e você verá o menu inicial do aplicativo. A aparência das telas dependerá da configuração das cores 
do seu computador/dispositivo (modo claro ou modo escuro): 

  
 
 

Modo claro 

 
 

Modo escuro 
 
As telas deste manual poderão ter aparência e/ou tamanho ligeiramente diferente das apresentadas no seu dispositivo, porém, 
você encontrará praticamente as mesmas funções e funcionalidades. No menu inicial do Juros você encontrará os botões de 
acesso a cada um dos módulos, basta pressioná-lo (ou tocá-lo) para acessar a função desejada: 
 

• Financiamento (juros compostos): essa opção deve ser utilizada quando você precisa calcular financiamentos de bens 
ou de produtos como eletroeletrônicos, veículos, bens diversos ou qualquer produto onde os juros sejam calculados 
através da metodologia de “Juros compostos” (nesta metodologia todas as parcelas possuem o mesmo valor). 

• Financiamento (tabela SAC): essa opção utiliza a metodologia “Sistema de Amortização Constante”, geralmente 
utilizada no financiamento de imóveis, onde mensalmente, além dos juros do financiamento, ocorrerá a amortização 
do saldo devedor. Nesta metodologia as parcelas são decrescentes e o valor total de juros pagos é menor que na 
metodologia de juros compostos (porém, as parcelas iniciais terão um valor elevado). 

• Investimento (juros compostos): essa opção, que também utiliza a metodologia de juros compostos, permite calcular 
o retorno oferecido por um investimento ou, então, ajudará a conhecer os prazos e taxa de juros dos investimentos 
oferecidos pela sua instituição bancária/financeira. 

• Definições: essa opção permite configurar a aparência do Juros como: quantidade de casas decimais (para os valores 
e percentuais), símbolo da moeda, etc. 

• Manual de uso: exibe o manual de utilização do Juros3. 

• Informações: Exibe um pequeno resumo sobre o funcionamento do Juros e, nas versões para Windows e macOS, 
permite cadastrar sua licença de uso. 

 
3 O botão “Manual de uso” será exibido apenas se o arquivo Juros.pdf for localizado na pasta da aplicação. Se na sua cópia você  não encontrar esse botão, 

acesse o manual a partir do site da TR7 (www.tr7.com.br). 
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Capítulo 03 – Financiamento (juros compostos) 
 
Esta opção deve ser utilizada para calcular financiamentos que utilizam a metodologia juros compostos, onde ocorre a 
aplicação de juros sobre juros, isto é, a taxa de juros é aplicada ao montante de cada período. A tela para digitação de valores 
deste módulo é a seguinte: 

 
Como já dissemos, a tela exibida no seu dispositivo poderá ser ligeiramente diferente das apresentadas neste manual, porém, 
você encontrará os mesmos recursos e opções. 
 
Nesta tela você deverá marcar APENAS as taxas que você conhece, por exemplo: 
 

O que você conhece e o que deve ser calculado. Marque apenas 

Se conhece o valor que será financiando, o prazo para pagamento, a taxa de juros que será 
utilizada e quer saber qual o valor da parcela mensal do financiamento ou quer saber o valor 
futuro que deverá ser pago (no caso de quitação em uma única parcela): 

 Valor a financiar 
 Nº de parcelas 
 Taxa de juros 

Se você conhece o valor que será financiando, o prazo para pagamento e o vendedor lhe 
informou o valor da parcela e você deseja obter a taxa de juros utilizada no financiamento: 

 Valor a financiar 
 Nº de parcelas 
 Valor da parcela 

Conhece a taxa de juros, o valor a ser financiando e sabe o valor da parcela que pode pagar por 
mês e deseja saber, para a parcela que você pode pagar, qual o prazo do financiamento: 

 Valor a financiar 
 Taxa de juros 
 Valor da parcela 

Conhece o valor que será financiando, a taxa de juros, o prazo para pagamento e o valor da 
parcela mensal que pode pagar e quer saber, nessas condições, qual será o valor residual (saldo) 
que deverá ser pago no término do financiamento: 

 Valor a financiar 
 Nº de parcelas 
 Taxa de juros 
 Valor da parcela 

Se conhece o valor do financiamento, o prazo e o valor futuro e quer saber qual é a taxa de juros 
utilizada ou, ainda, o valor de cada parcela se o financiamento fosse convertido de “parcela 
única ao final do prazo” para “parcela mensal”: 

 Valor a financiar 
 Nº de parcelas 
 Valor futuro 

 
Existem inúmeras combinações das opções que podem ser utilizadas, sendo que você deve marcar 3 ou 4 das opções exibidas 
e se, por acaso, você selecionar alguma combinação inválida, o Juros lhe exibirá um alerta para que você corrija as opções 
selecionadas. 
 
Após selecionar as opções conhecidas, você deverá informar, nos campos correspondentes, os valores de cada uma delas e, 
após ter fornecido todos os dados, deverá pressionar o botão “calcular” ( ) para conhecer os outros valores e emitir o relatório 
de análise do financiamento. 
 
Importante:  Tome o cuidado de selecionar corretamente o período da taxa de juros, isto é, se você digitou a “taxa mensal” 

deverá selecionar a opção “mês” e, para digitar a “taxa anual” deverá selecionar a opção “ano”. 
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No rodapé desta tela você encontrará os seguintes botões: 

 
Finaliza o módulo selecionado e retorna para o menu. 
 

 
Analisa os dados digitados. 
 

 
Memoriza os dados e que serão restaurados ao pressionar o botão de recuperação (ver abaixo).4 
 

 
Recupera os dados salvos anteriormente (botão acima).4 
 

 
Apaga (preenche com zero) os campos exibidos. 
 

 
Exibe um relatório com uma análise do financiamento (só será exibido após pressionar o botão de análise). 

 
Ao pressionar o botão de análise detalhada ( ) você verá a tela de análise completa do financiamento, similar à seguinte:  

 
É importante emitir o relatório de detalhamento do financiamento e ler as observações/comentários do relatório pois elas 
contêm informações que lhe ajudarão a compreender cada um dos valores apresentados. 
 
No rodapé do relatório você encontrará os seguintes botões: 

 
Ajusta o tamanho do relatório de modo que uma página seja inteiramente visualizada. 
 

 
Ajusta o relatório de modo que a largura da página ocupe completamente a largura do display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (proporcionalmente ao tamanho do seu dispositivo). 
 

 
Amplia a exibição do relatório (zoom in). 
 

 
Reduz a exibição do relatório (zoom out). 
 

 
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente 
suportado pela grande maioria dos aplicativos. 
  

 
Exporta o relatório como planilha de cálculo no padrão do Excel.4  
 

 
Imprimir o relatório (enviar para a impressora).5 

 
4 Nas versões para Windows e para o macOS, essa opção só estará disponível para usuários licenciados do Juros. 
5 O botão de impressão só está disponível na versão Windows do Juros. 
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Abaixo está um exemplo de relatório de financiamento (metodologia “juros compostos”): 
 

 
 

❶ Nesta área estarão os valores, prazos e taxa de juros do financiamento. Ao lado de cada um destes valores estará a 
identificação do valor na área de observações/comentários. 

❷ Nesta área será exibido um gráfico com os principais valores, permitindo ter uma representação “visual” dos dados 
analisados. 

❸ Nesta área você encontrará uma explicação dos valores apresentados e uma identificação se o valor foi digitado ou 
calculado pelo Juros. É importante ler as informações desta área pois elas explicarão o que é cada um dos valores e 
fornecerão informações adicionais sobre o seu financiamento. 

  

 ❶ 

 ❷ 

 ❸ 
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Capítulo 04 – Financiamento (tabela SAC) 
 
Esta opção deve ser utilizada para calcular financiamentos que utilizem a metodologia “Sistema de Amortização Constante”, 
geralmente utilizado no financiamento de imóveis, onde o saldo devedor é reembolsado em valores de amortização iguais. No 
sistema SAC o valor das prestações é decrescente, já que o valor de juros diminui a cada prestação paga.  
 
A tela para digitação de valores deste módulo é a seguinte: 
 

 
 
Você deverá informar os dados do financiamento, ou seja, o valor do bem que será financiado, o número de parcelas e a taxa 
de juros que será cobrada pela instituição financeira.  
 
Importante:  Tome o cuidado de selecionar corretamente o período da taxa de juros, isto é, se você digitou a “taxa mensal” 

deverá selecionar a opção “mês” e, para digitar a “taxa anual”, deverá selecionar a opção “ano”. 
 
 
Depois de fornecer essas informações, pressione o botão “calcular” ( ) para conhecer o valor da primeira e da última 
prestação e emitir o relatório de análise do financiamento. 
 
 
No rodapé desta tela você encontrará os seguintes botões: 
 

 
Finaliza o módulo selecionado e retorna para o menu. 
 

 
Analisa os dados digitados. 
 

 
Memoriza os dados e que serão restaurados ao pressionar o botão de recuperação (ver abaixo).6 
 

 
Recupera os dados salvos anteriormente (botão acima).6 
 

 
Apaga (preenche com zero) os campos exibidos. 
 

 
Exibe relatório com a análise do financiamento (só será exibido após pressionar o botão de análise). 
 
 

 

 
6 Nas versões para Windows e para o macOS, essa opção só estará disponível para usuários licenciados do Juros 
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Ao pressionar o botão de análise detalhada ( ) você verá a tela análise do financiamento, similar à seguinte:  
 

 
 
É importante emitir o relatório de detalhamento do financiamento e ler as observações/comentários pois elas contêm 
informações que lhe ajudarão a compreender cada um dos valores apresentados. 
 
No rodapé do relatório você encontrará os seguintes botões: 
 
 

 
Ajusta o tamanho do relatório de modo que uma página seja inteiramente visualizada. 
 
 

 
Ajusta o relatório de modo que a largura da página ocupe completamente a largura do display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (proporcionalmente ao tamanho do seu dispositivo). 

 
Amplia a exibição do relatório (zoom in). 
 
 

 
Reduz a exibição do relatório (zoom out). 
 
 

 
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente 
suportado pela grande maioria dos aplicativos. 
 
  

 
Exporta o relatório como planilha de cálculo no padrão do Excel. 7  
 
 

 
Imprime o relatório.8 
 

 
  

 
7 Nas versões para Windows e para o macOS, essa opção só estará disponível para usuários licenciados do Juros 
8 O botão de impressão só está disponível na versão Windows do Juros. 
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Abaixo está um exemplo de relatório de financiamento (metodologia “SAC”): 

 
❶ Nesta área estará o valor financiando, prazos e taxa de juros. Ao lado de cada um destes valores está a identificação 

do valor na área de observações/comentários. 

❷ Nesta área estarão os valores de cada parcela do seu financiamento: 

• nº: é o número da parcela que está sendo detalhada. 

• Valor amortização: representa o valor de amortização incluído na parcela do financiamento. 

• Valor juros: é o valor dos juros, sobre o saldo devedor, incluído na parcela do financiamento. 

• Valor da parcela: é o valor que será pago (é a soma das duas colunas acima). 

• Saldo devedor: é o valor da dívida junto à instituição financeira. 
Se o número de parcelas do financiamento for elevado, como o Juros detalhará cada uma das parcelas, o relatório de 
análise poderá ter várias páginas. 

❸ Nesta área estará uma explicação dos valores apresentados. É importante ler as informações desta área pois ela 
explicará o que é cada um dos valores e fornecerá informações adicionais sobre o seu financiamento. 

 ❶ 

 ❷ 

 ❸ 
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Capítulo 05 – Investimentos (juros compostos) 
 
Esta opção deve ser utilizada para calcular investimentos que utilizam a metodologia de juros compostos (aplicação de juros 
sobre juros). A tela para digitação de valores deste módulo é a seguinte: 
 

 
Como já dissemos, a tela exibida no seu dispositivo poderá ser ligeiramente diferente das apresentadas neste manual, porém, 
você encontrará os mesmos recursos e opções. 
 
Nesta tela, você deverá marcar APENAS as taxas que você conhece, por exemplo: 
 

O que você conhece e o que deve ser calculado. Marque apenas 

Se conhece o valor do investimento inicial, o prazo para resgate, a taxa de juros (rendimento ou 
remuneração do capital) que será utilizada e quer saber quanto será resgatado no final do plano: 

 Investimento inicial 
 Período para resgate 
 Taxa de juros 

Se você conhece o valor do investimento inicial, o prazo para resgate, o valor que será resgatado 
e deseja obter a taxa de juros (remuneração do capital) utilizada no investimento: 

 Investimento inicial 
 Período para resgate 
 Valor futuro 

Pretende fazer um investimento inicial, conhece a taxa de juros (remuneração do capital), o 
prazo para resgate, pretende fazer aportes mensais e, nessas condições, quer saber qual será o 
valor que será resgatado no final do plano: 

 Investimento inicial 
 Período para resgate 
 Taxa de juros 
 Valor da parcela 

Se pretende fazer uma aplicação inicial, conhece a taxa de juros, quer fazer retiradas mensais 
de um determinado valor e deseja saber após quanto tempo o valor do seu investimento será 
“zerado” (isto é, todo o dinheiro da aplicação inicial terá sido “consumido”): 

 Valor a financiar 
 Taxa de juros 
 Valor da parcela 
 Valor futuro  

 
Existem ainda outras combinações de opções que podem ser utilizadas, sendo que você deve marcar 3 ou 4 das opções exibidas 
e se, por acaso, você selecionar uma combinação inválida o Juros lhe exibirá um alerta para que você corrija as opções 
selecionadas. 
 
Após selecionar as opções conhecidas, você deverá informar, nos campos correspondentes, os valores de cada uma e, após ter 
fornecido todos os dados, deverá pressionar o botão “calcular” ( ) para conhecer os outros valores e emitir o relatório de 
análise do seu investimento. 
 
 
Importante:  Tome o cuidado de selecionar corretamente o período da taxa de juros, isto é, se você digitou a “taxa mensal” 

deverá selecionar a opção “mês” e, para digitar a “taxa anual”, deverá selecionar a opção “ano”. 
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No rodapé desta tela você encontrará os seguintes botões: 

 
Finaliza o módulo selecionado e retorna para o menu. 
 

 
Analisa os dados digitados. 
 

 
Memoriza os dados e que serão recuperados pressionar o botão de recuperação dos dados (ver abaixo).9 
 

 
Recupera os dados salvos anteriormente (botão acima).9 
 

 
Apaga (preenche com zero) os campos exibidos. 
 

 
Exibe relatório de análise do financiamento (será exibido após pressionar o botão de análise). 

 
Ao pressionar o botão de análise detalhada ( ) você verá a tela de análise do investimento, similar à seguinte:  

 
É importante emitir o relatório de detalhamento do investimento e ler as observações/comentários pois elas contêm 
informações que lhe ajudarão a compreender cada um dos valores apresentados. 
 
No rodapé do relatório você encontrará os seguintes botões: 

 
Ajusta o tamanho do relatório de modo que uma página seja inteiramente visualizada. 
 

 
Ajusta o relatório de modo que a largura da página ocupe completamente a largura do display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (proporcionalmente ao tamanho do seu dispositivo). 
 
 

 
Amplia a exibição do relatório (zoom in). 
 

 
Reduz a exibição do relatório (zoom out). 
 

 
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente 
suportado pela grande maioria dos aplicativos. 
  

 
Exporta o relatório como planilha de cálculo no padrão do Excel.9  

 
Imprimir o relatório (enviar para a impressora).10 

 
9 Nas versões para Windows e para o macOS, essa opção só estará disponível para usuários licenciados do Juros 
10 O botão de impressão só está disponível na versão Windows do Juros. 
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Abaixo está um exemplo de relatório de investimento (metodologia “juros compostos”): 
 

 
 

❶ Nesta área estarão os valores, prazos e taxa de juros do investimento. Ao lado de cada um destes valores está a 
identificação do valor na área de observações/comentários. 

❷ Nesta área será exibido um gráfico com os principais valores, permitindo ter uma representação “visual” dos dados 
analisados. 

❸ Nesta área estará uma explicação dos valores apresentados e uma identificação se o valor foi digitado ou calculado 
pelo Juros. É importante ler as informações desta área pois ela explicará o que é cada um dos valores e fornecerá 
informações adicionais sobre o seu investimento. 

  

 ❶ 

 ❷ 

 ❸ 
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Capítulo 06 – Definições do aplicativo 
 
O botão “Definições” permite personalizar a aplicação e, ao ser selecionado, será exibida a seguinte tela: 

 
Esta tela possui os seguintes campos: 

• Símbolo da moeda: define o símbolo que deve ser impresso do lado esquerdo dos campos monetários (valores). O 
símbolo pode ter até 3 caracteres como, por exemplo: R$, US$, EUR, etc. 

• Precisão valores (decimais): define o número de casas decimais que devem ser utilizadas na digitação e impressão de 
valores monetários. Você pode especificar de 0 a 5 casas decimais. 

• Precisão percentuais (decimais): define o número de casas decimais que devem ser utilizadas na digitação e impressão 
dos percentuais. Você pode especificar de 0 a 5 casas decimais. 

• Iniciar a aplicação com tela maximizada: quando ativa, define que a aplicação, sempre que for carregada, deverá ocupar 
toda a tela do seu dispositivo. 11 

• Ocultar o menu ao selecionar uma opção: quando ativa, fará com que sempre que você pressionar um os botões do 
menu lateral, o menu fique oculto para aumentar a área da tela para exibição dos relatórios. 12 

• Modo: define o esquema de cores para as telas, podendo ser: 
o Claro: as telas são exibidas utilizando cores de tons claros.  
o Escuro: as telas são exibidas utilizando cores em tons escuros. 
o Auto: opção disponível apenas para a versão para o iOS e iPad OS (iPhone e iPad) utiliza o esquema de cores 

compatível com o modo configurado/definido no seu dispositivo. 

• Habilitar múltiplos salvamentos: quando ativada, ao solicitar que os dados para cálculo sejam salvos, será exibida uma 
tela onde você poderá informar o nome e um pequeno comentário e, ao recuperá-los, você deverá escolher os dados do 
cálculo que devem ser restaurados. Se essa opção estiver desativada, assim que você clicar no botão “salvar” eles serão 
armazenados sem necessidade de informar um nome para os dados, mas só será possível memorizar um único cálculo. 

 
Na área inferior dessa tela estarão os seguintes botões. 
 

 
Finaliza o módulo selecionado e retorna para o menu. 
 

 
Restaura as opções anteriores (esse botão só será exibido se você alterar algum dos campos). 
 

 
Registra as novas opções (esse botão só será exibido se você alterar algum dos campos). 
 

Importante:  Não é possível definir o número de casas decimais do “Coeficiente de financiamento” (exibido no relatório), pois 
ele sempre será exibido com uma precisão suficiente para obter o valor da parcela aplicando CF sobre o valor 
financiado. 13   

 
11 Essa opção está disponível apenas nas versões para Windows e macOS. No iOS e no iPadOS a aplicação sempre ocupará toda a tela  do dispositivo. 
12 Essa opção está disponível apenas nas versões para Windows, macOS e no iPadOS. No iPhone essa opção não está disponível pois, devido ao tamanho 

reduzido do display do dispositivo, o menu sempre ficará oculto ao selecionar algum dos módulos.  
13 O coeficiente de financiamento só está disponível no cálculo de financiamento através da metodologia “Juros compostos”.  
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Capítulo 07 – Salvando e recuperando dados de cálculo 
 

Se a opção “Habilitar múltiplos salvamentos” (do módulo de definições) estiver ativada, quando usar o botão   será exibida 
uma tela onde você deverá informar um nome para os dados fornecidos e, se desejar, um pequeno resumo sobre as condições 
acordadas/informadas: 
 

 

Após preencher essa tela, você deverá clicar no botão  para memorizá-los (com o nome informado). 
 

Ao clicar no botão  , será exibida uma tela onde você deverá selecionar os dados de cálculo que devem ser restaurados: 
 

 

Após identificar os dados de cálculo que devem ser restaurados pressione .  
 

Se desejar eliminar algum dos dados de cálculo, selecione o nome que deve ser eliminado e clique em  . 
 

Importante:  se o Juros estiver com a opção “Habilitar múltiplos salvamentos” desativada, ao clicar no    ou   os dados 
serão salvos/recuperados imediatamente, sem necessidade de informar um nome para os mesmos e, assim, 
você não verá as telas acima (porém, apenas um conjunto de dados poderá ser memorizado pelo Juros). 
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Capítulo 08 – A tela de informações 
 
Ao pressionar o botão de informações o Juros exibirá um pequeno resumo sobre seu funcionamento. Essa tela é similar à tela 
abaixo: 

 
 
 
Importante:  Nas versões para Windows e macOS (quando licenciado fora da Mac App Store), nesta tela também será exibido 

um botão para cadastramento da sua licença de uso (ver o próximo capítulo deste manual). Também no Windows 
e no macOS, após o Juros ser licenciado, você verá no rodapé da tela o nome do usuário licenciado. 

 

 O botão para cadastramento é similar à imagem  e não será exibido na versão para iOS (iPhone) ou iPadOS 
(iPad) pois, nestes sistemas operacionais, a aplicação é automaticamente licenciada pela Apple ao ser adquirida 
da App Store. Esse botão também não será exibido na versão para o macOS se você licenciou o Juros a partir da 
Mac App Store. 

 
 Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Juros (apenas Windows e macOS). Visite o 

endereço www.tr7.com.br para maiores informações ou, se preferir, enviei e-mail para suporte@tr7.com.br . 
 
 
  

http://www.tr7.com.br/
mailto:suporte@tr7.com.br
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Capítulo 09 – Inserindo sua licença de uso (apenas Windows) 
 
Para utilizar o Juros no sistema operacional Windows, você deve adquirir uma licença de uso diretamente da TR7 / NatSam 
Consultoria Ltda ou de um dos seus representantes autorizados. 
 
A licença de uso contém os dados da empresa e/ou usuário licenciado e garante que você está utilizando uma versão 
devidamente licenciada pelo produtor deste aplicativo. 
 
Se você não cadastrar uma licença de uso válida, o Juros efetuará no máximo 20 (vinte) cálculos e exibirá uma tela de 
confirmação a cada operação processada onde, nesta tela, você deverá digitar o número de confirmação exibido ou a operação 
solicitada não será executada. Essa tela de confirmação é similar à seguinte: 
 

 
Para cadastrar a sua licença de uso, você deverá executar o procedimento abaixo: 
 

1. Salve no seu computador o arquivo de licença que você recebeu por e-mail quando adquiriu uma licença de uso do 
Juros (memorize o local onde você salvou o arquivo pois você precisará dele no passo 3). 

2. Carregue o Juros e pressione (ou toque) o botão  

3. Pressione o botão  e selecione o seu arquivo de licença (aquele que você criou no passo 1). 
4. Clique no botão “Abrir”. 
5. Se o arquivo de licença estiver correto, o Juros já estará licenciado e, no rodapé da tela, você verá os dados do usuário 

licenciado. Caso o arquivo selecionado não esteja correto, será exibido um alerta informando que a licença não é 
válida. 

 
Você deverá repetir o procedimento acima em cada computador Windows e/ou macOS onde o Juros seja utilizado (lembre-se 
que cada computador deverá possuir uma licença do Juros). 
 
 
Importante:  Na versão para o iOS, iPadOS e macOS não existe esse botão pois o Juros será licenciado pela Apple assim que 

você adquirir o aplicativo na App Store ou na Mac App Store. 
  
 Na versão de avaliação, isto é, quando você ainda não adquiriu uma licença do Juros (apenas para Windows), o 

sistema efetuará 20 (vinte) cálculos e, após esses 20 cálculos, o Juros não efetuará novas operações enquanto 
você não adquirir uma licença de uso do aplicativo. 

 
Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Juros (para o Windows), para isso, acesse: 
www.tr7.com.br ou, se preferir, envie e-mail para suporte@tr7.com.br com suas dúvidas sobre o processo de 
licenciamento. 

  

http://www.tr7.com.br/
mailto:suporte@tr7.com.br
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Capítulo 10 – Utilizando o Juros no macOS 
 
Devido às políticas de segurança implementadas pela Apple no macOS, ao executar o Juros pela primeira vez em seu 
computador, poderá ser exibida uma tela de alerta similar à tela abaixo: 

 
Você deverá clicar em “Ok” para permitir que o Juros registre suas configurações e documentos. Você nunca deve clicar no 
botão “Não permitir” ou Juros não funcionará e você será obrigado a permitir acesso total ao disco do seu computador. 
 
Se necessário, para permitir acesso total do Juros aos arquivos do seu computador, você terá que acessar as “Preferências do 
sistema” (no macOS) e, em seguida: 

1. Acesse a opção “Segurança e Privacidade”. 
2. Clique em cima da opção “Acesso total ao disco”. 
3. Desbloqueia as configurações do seu computador, para isso, clique no “cadeado” que estará na parte inferior da janela 

e digite a senha do seu usuário no macOS. 
4. Clique no + que está abaixo dos arquivos exibidos. 
5. Selecione sua pasta de aplicativos. 
6. Clique no ícone do Juros. 
7. Clique no botão Abrir. 
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Capítulo 11 – Política de atualização de versão 
 
Os números das versões do Juros seguem o padrão abaixo: 
 

V.S.R 
Onde: 

• V → representa o número principal da versão. 

• S → representa o número secundário da versão (ou subversão). 

• R → representa a compilação da versão (ou release). 
 
Por exemplo, o número 1.0.4 identifica a versão 1.0 release 4.  O número 1.1.15 identifica a versão 1.1 release 15. O número 
2.0.1 identifica o primeiro release da versão 2.0. 
 
Os números das versões são definidos pela TR7 em função da quantidade de recursos implementados no aplicativo, correções, 
atualizações dos kits de desenvolvimento SDK, etc. 
 
Para as versões para desktop (Windows e MacOS)14, ao adquirir sua licença do Juros você terá o direito de atualizar, 
gratuitamente, para todos os novos releases da versão adquirida e receberá todas as novas versões que venham a ser lançadas 
por um período de um ano. 
 
Por exemplo, suponha que no “dia D” você adquiriu a versão 1.0.4, então, você terá o direito a receber, gratuitamente, todos 
os releases da versão 1.0 (por exemplo, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e assim sucessivamente) mas, se desejar 
atualizar para a versão 1.1, 2.0, 2.2, etc., precisará adquirir uma nova licença. 
 
Porém, se no período de um ano após o licenciamento a TR7 lançar a versão 1.1 (ou qualquer outra versão) você terá o direito 
de receber, gratuitamente, a nova versão e todos os novos releases da versão 1.1 que venham a ser lançados, mesmo que 
esses releases sejam lançados após o período inicial de 1 ano. 
 
Veja um exemplo: 
 

Versões e releases do Juros 
1.0.4 1.0.5 1.1.1 1.1.2 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3... 
Versão 1.0 Versão 1.1 Versão 2.0 Versão 2.1 
          
 
Dia D 
(Compra) 

  
D + 180 

  
D + 364 

 A partir deste momento você precisará 
adquirir uma nova licença de uso se desejar 
utilizar a versão 2.1. 

 
No exemplo acima, como as versões 1.1 e 2.0 foram liberadas em um prazo inferior a um ano após a sua data de licenciamento, 
você terá o direito de receber uma nova licença de uso destas versões, mas, se desejar atualizar para a versão 2.1 (ou versões 
posteriores) terá que adquirir uma nova licença de uso. 
 
A atualização de versão é opcional, ou seja, se, no exemplo acima, a versão 2.0.3 está atendendo suas necessidades você não 
será obrigado a atualizar para a versão 2.1.1 (e, consequentemente, ter que adquirir uma nova licença de uso). 
 
 
  

 
14 Essa regra é válida apenas para as versões do Juros para os sistemas operacionais Windows e macOS e somente para as licenças adquiridas diretamente da 

TR7 / NatSam. Para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou a versão macOS adquirida na Mac App Store, a política de atualização seguirá as regras determinadas 
pela Apple. A TR7 poderá, a qualquer instante, alterar a regra de atualização, mas, se isso ocorrer, valerá apenas para as novas licenças do Juros. 
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Capítulo 12 – Histórico de alterações 
 
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Juros (para rápida identificação das novidades, essa relação 
está em ordem decrescente): 
 

Versão Principais alterações 

1.0.22 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.21 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.20 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.19 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.18 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.17 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.16 • Passou a permitir salvar vários parâmetros de cálculo de juros, financiamentos e investimentos. 

• Nova configuração para ativar/desativar a opção de múltiplos salvamentos. 

1.0.15 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

• Na versão para o iPhone (iOS), o botão do relatório estava muito próximo do botão de análise. 

• No modo escuro, a imagem do botão “Relatório” estava incorreta. 

1.0.14 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

• Otimização das rotinas de cálculo. 

1.0.13 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.12 • Atualização do núcleo de exportação em planilha (XLSx). 

• Atualização do núcleo de exportação em PDF. 

1.0.11 • Atualização do ambiente de desenvolvimento. 

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

• Atualização da assinatura digital de desenvolvedor (macOS). 

• Ajustes, na versão para o iOS, do nome do “anexo” quando a planilha é enviada por e-mail. 

• Ajustes nas larguras das colunas de valores do relatório “Financiamento (tabela SAC)”. 

• Ajustes nas rotinas que ativam o modo claro/escuro. 

1.0.10 • Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.9 • Nova opção para definição do esquema de cores das telas. 

• Atualização do núcleo de exportação em planilha (XLSx) e em PDF. 

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.8 • Otimização das rotinas de cálculo. 

• Na versão para o macOS, será exibido um alerta se o aplicativo não puder acessar a página de documentos. 

• Na versão para o iOS/iPadOS, o manual passou a ser exibido utilizando um browser interno do Juros. 

• Atualização dos SDKs para o iOS, iPadOS, macOS e Windows. 

1.0.7 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS 

1.0.6 • Agora os relatórios, quando exportados em formato de planilha, seguem o padrão XLSx. 

• Ajustes na aparência dos relatórios. 

1.0.5 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

• Migração da versão para o macOS (de 32bits para 64bits). 

• Nova opção no menu para acesso direto ao manual da utilização. 

1.0.4 • Na tela de auxílio foi incluído um link para consulta do manual de utilização. 

• Atualização dos SDKs para o iOS, Windows e macOS. 

1.0.3 • Atualização dos SDKs para o iOS, Windows e macOS. 

1.0.2 • Nova política de atualização de versão. 

1.0.1 • Versão inicial do Juros. 
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Licença de uso do Juros – Financiamentos e investimentos 
 

Importante: Se você estiver instalando o “Juros – Financiamentos e investimentos” (Juros) apenas para testes, leia com atenção 
o tópico "Modo avaliação" (abaixo em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Juros gratuitamente por até 10 dias. 
 
Item 01 – Identificação das partes: 
De um lado:  
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação 
do Juros – Financiamentos e investimentos que, a partir deste ponto, será chamado apenas como JUROS. O fornecimento dos 
dados cadastrais do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, CEP, telefone, e-mail, pessoa para contato, 
etc., devem ser enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante aceite as cláusulas/condições deste contrato e 
prossiga com a instalação. Para usuários que licenciaram o JUROS em sites de empresas parceiras como, por exemplo, a App 
Store da Apple, o fornecimento dessas informações é opcional. 
 
E de outro lado: 
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas 
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de e-
mail suporte@tr7.com.br 
 
Têm entre si, justo e acertado o seguinte: 
 
Item 02 – Objetivo deste contrato: 
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software JUROS para utilização nas instalações da contratante e/ou nos dispositivos de 
sua propriedade e/ou de seus colaboradores. 
 
Item 03 – Modalidades de contratação possíveis: 
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação: 
 

• Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do JUROS. Neste caso, a contratante terá o direito 
de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias e poderá efetuar no máximo 20 (vinte) 
cálculos, sendo que a cada operação executada será necessário digitar um código de confirmação. Após o prazo de 
avaliação a contratante deverá deixar de utilizar o JUROS ou então adquirir uma licença de uso do sistema. Como 
estará apenas avaliando o aplicativo, a contratante não é obrigada a enviar seus dados cadastrais para a TR7. Essa 
modalidade de avaliação (testes) está disponível apenas para a versão do JUROS para o sistema operacional Windows 
(a versão de testes poderá ser obtida a partir do site da TR7 – www.tr7.com.br). Não existe versão de avaliação do 
JUROS para os sistemas operacionais macOS, iOS ou iPadOS. 
 

• Modo licenciamento: a contratante licenciará o JUROS para utilização na sua empresa ou seu dispositivo mediante o 
pagamento de uma taxa única de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde o 
sistema será instalado/utilizado. Nesta modalidade a contratante terá o direito de utilizar apenas a versão adquirida 
e, para atualizar sua versão para uma mais recente, deverá adquirir uma nova licença deste aplicativo. 

 
Item 04 – Responsabilidades das partes: 
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com este contrato.  
 
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software 
JUROS. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou qualquer 
outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato. 
 
No valor pago pelo licenciamento do JUROS não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação, treinamento, 
modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer outros serviços 
que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte, mediante 
apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam. 
 
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A 
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão 
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da 
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao JUROS e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou 

www.tr7.com.br
http://www.tr7.com.br/
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reembolso para a contratante. 
 
Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão: 
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido 
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.  
 
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de 
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido. 
 
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado 
ao deste instrumento. 
 
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste. 
 
 
Item 06 – Garantia limitada: 
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa JUROS operará ininterruptamente ou livre de vícios 
e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a TR7/NatSam não 
pode garantir que o programa atenda a todas as necessidades da contratante. 
 
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser 
causados pelo uso do software JUROS mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas. 
 
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software JUROS, não podendo exigir da TR7/NatSam a 
execução de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem 
nenhuma responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas 
e atendem às necessidades do contratante. 
 
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o JUROS funcionará corretamente em novas versões dos sistemas operacionais 
Windows, macOS, iOS, iPadOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam 
poderá interromper o suporte do JUROS para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante tenha 
direito a qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos. 
 
 
Item 07 – Valor deste contrato: 
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente 
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br e conforme o número de usuários e/ou micros onde o sistema 
será instalado. 
 
Os valores contratados estarão discriminados na primeira nota fiscal/fatura emitida para a contratante (e que passará a fazer 
parte deste contrato de licenciamento). Ao quitar essa nota fiscal/fatura o cliente concordará com todos os termos e condições 
descritas neste contrato. 
 
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.  
 
No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a 
TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar 
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os 
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto. 
 
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento 
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na 
tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento. 
 
 
Item 08 – Correção de valores: 
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de 
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição. 

http://www.tr7.com.br/
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Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer 
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os 
novos valores para as licenças já fornecidas.   
 
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento. 
 
 
Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software): 
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você concordará com todas as cláusulas 
e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software JUROS, caso 
contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos e condições deste 
contrato não foram aceitos. 
 
 
Item 10 – Foro: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 
 


