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Fundamentos De Microeconomia. Inflação. Crescimento Exponencial. Regra Dos 72 

A Regra dos 70 ou melhor dos 72. 

A Regra dos 72 é um ótimo atalho mental matemático para estimar o efeito de qualquer 

taxa de crescimento, desde cálculos financeiros rápidos até estimativas populacionais 

e do produto interno bruto. Aqui está a fórmula: ** [Anos para dobrar = 72 / taxa de 

juros percentual]. Dividindo-se o número 72 pela taxa de juros percentual encontra-se 

o número de anos necessários para dobrar o valor duma variável que cresça a essa 

taxa. A fórmula é útil para estimativas financeiras e para entender a natureza do 

crescimento exponencial e a fórmula dos juros compostos.  Exemplos: 

 Investido a 6% de juros ao ano, o dinheiro leva 72/6 ou 12 anos para dobrar. 

 Para dobrar seu dinheiro em 10 anos, obtenha uma taxa de juros de 72/10 ou 

7,2%. 

 Se o PIB do país crescer 3% ao ano, a economia dobrará em 72/3 ou 24 anos. 

 Se o seu crescimento cair para 2%, dobrará em 36 anos. Se o crescimento 

aumentar para 4%, a economia dobrará em 18 anos. Dada a velocidade com 

que a tecnologia se desenvolve, reduzir o tempo de crescimento pode ser muito 

importante. 

Você também pode usar a regra de 72 para despesas, inflação ou rendimentos : 

 Se as taxas de inflação passarem de 2% para 3%, seu dinheiro perderá metade 

de seu valor em 24 anos, em vez de 36. 

 Se as mensalidades da faculdade aumentarem em 5% ao ano (o que é mais 

rápido do que a inflação), os custos da mensalidade dobrarão em 72/5 ou cerca 

de 14,4 anos. Se você pagar 15% de juros ao mês em seus cartões de crédito, o 

valor da dívida deve dobrar em apenas 72/15 ou 4,8 meses! 

A regra de 72 mostra porque uma diferença “pequena” de 1% na taxa de inflação ou 

na expansão do PIB tem um efeito enorme nos modelos de previsão. A Regra de 72 

aplica-se a qualquer coisa que cresça, incluindo a população. Você pode ver porque 

uma taxa de crescimento populacional de 3% em vez de 2% poderia ser um grande 

problema para o planejamento? Em vez de precisar dobrar sua capacidade em 36 anos, 

você teria apenas 24 para fazer isso. Doze anos seriam cortados da sua programação 

com um ponto percentual a menos. Metade do divertimento em usar essa fórmula 

mágica é ver como ela é feita. Nosso objetivo é descobrir quanto tempo leva algum 

dinheiro (ou outra variável) para dobrar a uma determinada taxa de juros ou de 

crescimento. Derivando a Fórmula 

Vamos começar com $ 1, já que é fácil trabalhar coma unidade (o valor exato não 

importa). Então, suponha que temos $ 1, um dólar, e uma taxa de juros anual unitária 

de R. [ se a taxa for expressa percentualmente, por exemplo, 3% ou 4%, R será 3/100 

ou 4/100]. Depois de um ano, temos: 1 * (1+R). Por exemplo, com 10% de juros, 

teríamos US $ 1 * (1 + 0,1) = US $ 1,10 no final do ano. Após 2 anos, teríamos 1 * 

(1+R) * (1+R) = 1 * (1+R)2. E com 10% de juros, teríamos  $ 1 * (1,1) 2 = $ 1,21 no 

final do ano 2. Observe como o centavo que ganhamos no primeiro ano começa a 

ganhar dinheiro por conta própria (um centavo). No ano que vem, criamos outro 

centavo que começa a fazer tostões para nós, juntamente com a pequena quantia que 

o primeiro centavo contribui. Como Ben Franklin disse: "O dinheiro que o dinheiro 

ganha, ganha dinheiro", ou "O centavo que o dólar ganhou, ganha um centavo". Esse 
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crescimento apesar de cumulativamente pequeno torna os juros compostos 

extremamente poderosos - Einstein a chamou de uma das forças mais poderosas do 

universo. Estendendo este ano após o ano, após N anos nós temos um total final de  1 

* (1+R)^N dólares. Agora, precisamos descobrir quanto tempo leva para dobrar - isto 

é, chegar a 2 dólares. A equação se torna: 1 * (1+R)^N = 2 Basicamente: Quantos anos 

a R% de juros são necessários para chegar a 2? Não é muito difícil, certo? Vamos 

começar a trabalhar nesta busca para encontrar N, o número de anos: Temos 

sucessivamente: 

1: 1 * (1+R)N = 2 {ou 1 x (1+R)N} 

2: (1+R)N = 2 

3: ln [ (1+R)N] = ln(2) [tomando-se o log natural de ambos os lados e sabendo que Ln 

(2)= 0.693 

4: N * ln(1+R) = 0,693 

[Para R pequeno, ln(1+R) é próximo de R, portanto] 

5: N * R = 0,693  

6: N = 0,693 / R 

Há um pequeno truque na linha 5. Usamos uma aproximação para dizer que ln (1 + 

R) = R. É bem próximo - mesmo se R = 0,25  isto é  R%= (0,25 x 100) ou  25% a 

aproximação é 10% precisa.  À medida que se usarem taxas maiores, a precisão 

piorará. Agora vamos limpar a fórmula um pouco. Queremos usar R como um inteiro 

(3) ao invés de um decimal (0,03), então multiplicamos o lado direito por 100: N = 69.3 

/ R.  Há um último passo: 69,3  é o valor exato de ln(2), mas não é facilmente 

divisível. 72 é próximo, e tem muitos outros fatores (2, 3, 4, 6, 12…). Então a regra dos 

70 passa a ser dos 72. (Nós poderíamos usar 70, mas, insistimos, 72 está próximo e tem 

mais fatores; para um atalho mental, tomemos o número mais fácil de dividir.). 

Podemos, como ficou obvio, derivar regras semelhantes para triplicar, quadruplicar o 

dinheiro – comecemos  com 1 * (1+R)N = 3. Depois 1 * (1+R)N = 4. E assim por diante. 

A TAXA DE CRESCIMENTO EXPONENCIAL OU A FÓRMULA DOS JUROS 

COMPOSTOS. A fórmula para juros compostos anuais, incluindo a soma do principal, 

é seguinte:  A = P (1 + r / n) (nt) . Onde: A = o valor futuro do investimento ou crédito, 

incluindo interesse. P = o principal, quantidade investida (o depósito inicial ou valor 

do empréstimo). r = a taxa anual (decimal). n = o número de vezes que o juro é 

calculado por ano. t = o número de anos em que o dinheiro  permanece  investido ou 

emprestado. A fórmula fornece o valor futuro de um investimento ou empréstimo, que 

é composto pelos juros mais o principal. Se quisermos calcular apenas os juros 

compostos acumulados,  temos: TOTAL DE JUROS = P (1 + r / n) (nt) – P. o montante 

acumulado P (1 + r / n) (nt) menos o investimento inicial P. 
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