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 Neste domingo, 05 de outubro de 2008, o programa FANTÁSTICO da rede Glo-
bo, mostrou uma matéria sobre as chamadas correntes da sorte, largamente difundidas 
na década de 1970 e 1990, com algumas variações de nomes, roleta da sorte, pirâmide, 
etc. 
 Estas correntes, aparentemente lucrativas, como bem apresentada na matéria, é 
na verdade, um estelionato, um crime. 
 Na maioria das vezes, a corrente é feita através de um convite de um amigo (ou 
não seria um inimigo) e consiste num sistema cooperativo, em que uma pessoa participa 
ao entrar com algum valor em dinheiro; a seguir, ele convida novos “amigos” e conhe-
cidos que irão continuar o processo multiplicativo. 
 Vamos analisar o “furo” dessas correntes com um exemplo bem simples: 
Uma televisão custa R$ 1.000,00, mas você poderá adquiri-la por apenas R$ 200,00. 
Como??? 
Bem simples, basta criar uma corrente. Observe: 
• 1ª rodada 

Você oferece esse anúncio a 4 pessoas, e cada uma irá desembolsar R$ 200,00 e vo-
cê receberá um total de R$ 800,00. Com mais os seus R$ 200,00, temos R$ 1.000,00 
e você poderá comprar a sua TV. 

• 2ª rodada 
Cada uma das quatro pessoas que entraram, irão agora, buscar mais 4 novos mem-
bros, e estes novos membros deverão contribuir com R$ 200,00, cada um, recebendo 
assim, cada uma das 4 pessoas, que começaram, um total de R$ 800,00 e investindo 
mais R$ 200,00, terão agora um total de R$ 1.000,00, comprando assim, cada um a 
sua TV por R$ 1.000,00. 

• 3ª rodada 
Cada um dos 16 participantes agora, terão o trabalho de arrebanhar mais 4 novos 
membros, o que totalizará um total de 64 membros nessa corrente. 

 
Note que na 4ª rodada, teremos 64 participantes a buscar cada um mais 4 novos mem-
bros, o que nos levará a 256, e assim sucessivamente, formando a seguinte progressão 
geométrica: 1, 4, 16, 64, 256, 1.204, 4.096, 16.384, 65.536, 262.144, 1.048.576, ... 
É fácil perceber que na 10ª rodada, temos uma quantidade de 262.144 pessoas partici-
pantes e que na rodada seguinte, terão que buscar cada um, mais 4 novos participantes, 
o que inviabilizará o processo, pois nesse momento, teremos um total de 1.048.576 pes-
soas participantes, mais do que a população de Montes Claros, e agora, cada um desses 
últimos terão que amargar o seu prejuízo, isso na hipótese de não ter havido nenhuma 
desistência no meio da corrente, o que fará o prejuízo ser maior ainda. 
Veja que, com apenas 11 rodadas, o processo já foi por água abaixo, agora imagine esse 
processo continuando indefinidamente. 
 



Vamos analisar esse cálculo através de uma aplicação de PG (Progressão Geométrica): 
A população da terra é de 6, 7 bilhões de habitantes  (http://www.worldometers.info/pt/) 
Vamos considerar a PG formada pelo número de participantes em cada rodada (1, 4, 16, 
64, 256, 1.024, 4.096, ..., 6,7 bilhões) 
Note que estamos interessados em saber qual será a rodada em que teremos que usar 6,7 
bilhões de pessoas conforme a seqüência acima. 
Então, nessa seqüência, temos que o primeiro termo é 11 =a , a razão da PG é 4=q  e o 

nosso n-ésimo termo é 9107,6 ×=na . A fórmula do termo geral da PG é 1
1

−⋅= n
n qaa . 

Substituindo os dados na fórmula, temos: 
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50,17=n , aproximadamente 18 rodadas 

Ou seja, na 18ª rodada, já terão sido usados todos os habitantes do planeta. E agora, a 
quem recorrer? 
 
Moral da história: aprenda matemática e não se deixe enganar! 


