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RESUMO 

 

A Hipoteca Reversa é um conceito ainda pouco difundido no Brasil, porém com grande 

potencial de geração de renda para idosos proprietários de imóveis e com renda insuficiente 

para custear uma velhice tranquila. Este público, muitas vezes detém um relevante patrimônio 

na forma de imóveis, que são ativos de baixa liquidez, e por este motivo podem não ter a renda 

mensal ideal para que vivam de forma adequada em idades mais avançadas. 

Por meio deste estudo, com base em modelos utilizados em países que já adotam o 

produto e também tomando por base dados de imóveis aptos a aderirem ao produto, preço médio 

do m² de residências no Brasil e rendimentos médios da população ativa e aposentada, 

avaliaremos a viabilidade dessa modalidade de empréstimo e os impactos reais do incremento 

de renda calculado nos ganhos médios afim de responder perguntas como: Quais são os 

principais riscos e características do produto nos países onde já foi implementado?; A Hipoteca 

Reversa é viável no cenário brasileiro?; Qual seria o tamanho do mercado potencial?; e por fim, 

o montante financeiro proveniente de uma Hipoteca reversa é relevante sob a ótica de um 

complemento periódico de renda? 

Tais respostas poderão embasar a consideração, ou não, da hipoteca reversa como 

alternativa de complemento de renda às formas tradicionais de aposentadoria comercializadas 

no Brasil, podendo este instrumento ser considerado um gerador de renda mensal a idosos, sem 

que percam a posse do imóvel até a data morte. 

 

Palavras chave: Hipoteca reversa; complemento de renda; aposentadoria.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Reverse Mortgage is a concept that is still not widespread in Brazil, but with great 

potential for generating income for elderly homeowners with insufficient income to pay for a 

peaceful old age. This public often holds a relevant home equity, which are assets with low 

liquidity, and for this reason they may not have the ideal monthly income to live adequately at 

older ages. 

Through this study, based on models used in countries that already adopt the product 

and also based on data on properties able to adhere to the product, average price per square 

meter of residences in Brazil and average income of the active and retired population, we will 

evaluate the feasibility of this type of loan and the real impacts of the increase in income 

calculated on average earnings in order to answer questions such as: What are the main risks 

and characteristics of the product in the countries where it has already been implemented?; Is 

the Reverse Mortgage viable in the brazilian scenario?; What would be the size of the potential 

market?; and finally, is the financial amount from a reverse mortgage relevant from the point 

of view of a periodic income supplement? 

Such answers may support the consideration, or not, of the reverse mortgage as an 

alternative to supplement income to the traditional forms of retirement marketed in Brazil, and 

this instrument may be considered a monthly income generator for the elderly, without them 

losing possession of the property until the death date. 

Keywords: Reverse Mortgage; income supplement; retirement.
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1 INTRODUÇÃO 

A capacidade laboral do ser humano decai conforme o tempo avança e este fato, ainda 

que indiretamente, implica na queda da renda proveniente das atividades exercidas pelo 

indivíduo. Desta forma a adoção de estratégias e ferramentas que compensem tal queda de 

receita são de vital importância para a manutenção do padrão de vida e até mesmo para 

dignidade do indivíduo na terceira idade. 

Há hoje no mercado financeiro e securitário nacional diversos instrumentos e produtos 

que tendem a compensar esta queda de renda, no entanto a grande maioria, senão todos, 

requerem do segurado/consumidor um prévio planejamento de alocações constantes de capitais 

para que se forme uma espécie de reserva que lhe gerará benefícios futuros. 

A hipoteca reversa, instrumento deste trabalho, é definida por Caetano e Mata em seu 

estudo Hipoteca Reversa, como: 

“[...] uma modalidade de empréstimo em que o 

devedor fornece como garantia o imóvel do qual é 

proprietário. [...] o recurso recebido pode ter uso tanto 

condicionado a uma finalidade específica quanto para o 

que melhor convier ao hipotecado.” 

Ou seja, a hipoteca reversa tem por objetivo proporcionar ao idoso proprietário de um 

imóvel uma renda ou montante único, cuja garantia será o imóvel onde reside, com fluxos de 

recebimento que dependerão da modalidade de Reverse Mortgage (RM) escolhida. 

Segundo a definição padrão do produto, a posse desta propriedade é transferida a 

Instituição Financeira no momento da morte do mutuário como forma de quitação da dívida 

contraída, e caso haja valor excedente neste abatimento de dívida, os herdeiros legais recebem 

a parte que lhes cabe. O presente estudo visa, além de analisar os modelos já aplicados em 

outros países, compreender se haveria de fato um incremento de renda média relevante aos 

beneficiários que optarem pela contratação de produtos inseridos nessa classe de empréstimos.  

Através de dados retirados majoritariamente do Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE) e da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) e análises 

baseadas no valor do m² retirados da FIPE e nos paralelos traçados a partir do percentual 

financeiro acessado pelos mutuários em outros países, pretende-se chegar a uma conclusão 

sobre a relevância do incremento médio de renda obtido com a contratação da RM caso o 

produto seja adotado no Brasil. 
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2 PERFIL DEMOGRÁFICO E POPULACIONAL BRASILEIRO 

Afim de contextualizar o cenário demográfico brasileiro para que tenhamos a 

sensibilidade e o embasamento necessário para constatarmos a importância do desenvolvimento 

de formas alternativas de renda ao público idoso, tornando-os menos dependentes de auxílios 

estatais e melhorando a qualidade de vida na terceira idade, esta sessão trará dados relacionados 

a evolução da longevidade nacional, progressão da natalidade e projeções da alteração da 

pirâmide etária. 

Longevidade 

De acordo com dados extraídos da sessão de projeção de população do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), podemos ver claramente que a Esperança de vida 

média do brasileiro ao nascer vem subindo ao longo dos anos, e isso nos evidencia a importância 

do planejamento de aposentadorias e rendas auxiliares para este período onde a capacidade 

laboral caminha de forma inversamente proporcional à idade. 

 

 

fonte: IBGE - projeção da população brasileira para 1-VII de 2050 (revisão 2008)     

          

O gráfico acima ilustra a evolução da esperança de vida ao nascer de ambos os sexos, e 

com base nele podemos notar que para homens o crescimento percentual da expectativa 

projetada de anos de vida entre 1980 e 2021 é de 21,95% partindo de 59,62 anos e atingindo 

72,71 anos, já para as mulheres, apesar de serem mais longevas que os homens, o incremento é 

ligeiramente menor, correspondendo a 21,79%, partindo de 65,69 anos e atingindo 80,01 anos. 

Tal fato, somado a queda de natalidade, altera de forma expressiva o perfil populacional 

brasileiro, impactando na seguridade social que tem como molde previdenciário o modelo de 
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repartição simples, onde os indivíduos em atividade sustentam o regime financiando as pensões 

dos contribuintes já aposentados. 

Natalidade 

Conforme dito acima, o rumo da taxa de natalidade é um fator decisivo no perfil 

previdenciário  de uma nação onde o regime de repartição simples vigora, pois, por 

característica este modelo de previdência social usa o financiamento dos indivíduos 

economicamente ativos para honrar as pensões dos indivíduos já aposentados, dessa forma, ao 

termos menos nascimentos durante um período prolongado, essa faixa etária com menos 

integrantes tornar-se-á a população economicamente ativa nos anos subsequentes, tendo que 

financiar uma faixa com um número maior de indivíduos nascidos em uma época de maior taxa 

de natalidade. 

Ao analisarmos os dados do IBGE relacionados a este tema, podemos notar que o 

comportamento da curva de natalidade no período disponível de análise, de 2000 a 2015, mostra 

sinais de recuo expressivo, resultando em uma desaceleração de 30,18% nos nascimentos a cada 

mil habitantes conforme ilustrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Evolução da taxa de natalidade por mil habitantes 

Ano Taxa de natalidade (por mil hab.) 

2000 20,86 

2001 20,28 

2002 19,73 

2003 19,19 

2004 18,66 

2005 18,15 

2006 17,65 

2007 17,18 

2008 16,72 

2009 16,29 

2010 15,88 

2011 15,5 

2012 15,13 

2013 14,79 

2014 14,47 

2015 14,16 

 

Fonte: IBGE:https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-brutas-de-natalidade.html  
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Tal fato indica que caso ambas as tendências se mantenham, novas adequações de idade 

mínima e valores de contribuição serão necessários para manter a solvência do sistema 

previdenciário. 

Impactos na pirâmide etária 

Como reflexo dos pontos acima citados, temos a composição da pirâmide etária com 

base nas projeções feitas pelo IBGE considerando a evolução da esperança de vida e a queda 

da natalidade. Tal dado nos mostra graficamente o estreitamento da base e o aumento do topo 

com o passar dos anos, embasando e dando relevância e importância para estudos que visam 

traçar formas alternativas de rendas para a população idosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – População e projeções 2022 

Dados os motivos que nos impulsionam a buscar alternativas aos meios tradicionais de 

aposentadoria, a próxima sessão tratará sobre o produto de hipoteca reversa que surge como 

uma opção aos idosos cujos rendimentos são insuficientes para a manutenção do padrão de vida.  
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3 HIPOTECA REVERSA 

Conceitos fundamentais e aspectos gerais do produto  

A característica fundamental de uma Reverse Mortgage é a conversão de um ativo 

imobiliário em um fluxo de renda que seja temporário ou vitalício, ou seja, o produto visa dar 

liquidez a um ativo que em sua essência é ilíquido. Segundo Mayer & Simons (1994) em seu 

estudo “A New Look at Reverse Mortgages: Potential Market and Institutional Constraints“ a 

Reverse Mortgage é definida como: 

“[…] one specific type of a more general class of 

home equity conversion loans, that is, loans that allow 

homeowners to borrow against equity in their homes. The 

chief characteristic of such loans, setting them apart from 

conventional mortgages and home equity lines of credit, 

is that the borrower does not need to make periodic 

interest or principal payments during the life of the 

loan.”1 

Tal produto foi idealizado para atender a demanda de indivíduos idosos e em sua maioria 

já aposentados, pois apesar de uma grande proporção dos indivíduos da terceira idade 

conseguirem um relevante patrimônio construído ao longo de décadas, muitas vezes este 

patrimônio se concentra na forma de ativos imobilizados, resultando em quase nenhuma 

liquidez para garantir um rendimento robusto o suficiente para lhes assegurar a tranquilidade 

financeira desejada na velhice. Uma hipoteca reversa é basicamente um método de liquidez que 

permite que esses indivíduos convertam parte do patrimônio de suas casas em um fluxo de 

renda estável, enquanto mantêm sua residência na propriedade em questão (Bartel et al., 1980). 

Trata-se de uma modalidade de empréstimo onde o imóvel é dado como garantia da 

operação e após uma análise de fatores, tais como: valor de mercado; estado de conservação do 

imóvel; idade do proponente e saúde do mesmo, obtém-se o valor a ser convertido em uma 

pensão temporária ou vitalícia ao beneficiário, garantindo ao indivíduo a permanência no 

imóvel. (Bartel et al., 1980 p1). 

                                                 
1 Tradução livre: “[...]um tipo específico de uma classe mais geral de empréstimos de conversão de capital 

imobiliário, ou seja, empréstimos que permitem que os proprietários tomem empréstimos usando o patrimônio de 

suas casas. A principal característica desses empréstimos, diferenciando-os das hipotecas convencionais e das 

linhas de crédito imobiliário, é que o mutuário não precisa fazer pagamentos periódicos de juros ou amortizações 

do principal durante a vigência do empréstimo.” 
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A depender das normas regulamentares de cada país, o produto pode ter diversas formas 

quanto ao fluxo de recebíveis e tal recurso pode ter seu uso condicionado a uma finalidade 

específica, como uma linha de crédito ao mutuário, ou um fluxo de renda mensal livre para o 

beneficiário que pode ser usado para melhorias na casa, renda regular, pagamento de dívidas, 

cuidados de saúde e tratamentos médicos, bem como uma série de outros usos que melhoram a 

qualidade de vida para aposentados (Caetano e Mata, 2009).  

Ainda segundo Caetano e Mata, em linhas gerais há basicamente quatro maneiras de 

recebimento do recurso pelo beneficiário: na primeira, o beneficiário obtém o valor em um 

montante único, tendo a quantia disponível para utilizar da forma que desejar, isentando assim 

a Instituição Financeira credora de novos pagamentos durante a vigência do contrato; uma 

segunda forma de pagamento seria uma renda mensal vitalícia, tornando assim essa quantia um 

complemento da renda principal proveniente da aposentadoria; a terceira forma seria uma linha 

de crédito, tal qual um cheque especial ou um cartão de débito, onde o beneficiário teria a opção 

de utilizá-lo da forma que melhor lhe agradar. A quarta e última forma citada por Caetano e 

Mata seria uma combinação das demais supracitadas. 

Em seu estudo “Supplementary Retirement Income from Homeownership” Bartel, Daly 

& Wrage indicam que no Canadá, em um dos primeiros registros sobre o produto, o conceito 

de hipoteca reversa foi discutido e implementado na província de Nova Scotia em março de 

1979, com foco no incremento mensal de renda da população idosa e já aposentada. O produto 

era desde o início regulamentado e administrado por um órgão governamental, e este fato foi 

essencial para o início da operação no país dados os riscos e incertezas que pairavam sobre a 

nova modalidade de empréstimos (Bartel et al., 1980).  

O desenho inicial de hipoteca reversa discutido no Canadá foi executado na sua forma 

mais básica, consistia em colocar o imóvel como garantia do empréstimo que era 

disponibilizado ao beneficiário em forma de uma renda mensal vitalícia. Com a morte do 

beneficiário, a propriedade era vendida para recuperar o dinheiro pago pela instituição 

financeira durante a vigência contratual e a prioridade de compra era dada aos herdeiros diretos 

para que tivessem a oportunidade de manter o imóvel como patrimônio da família (Bartel et al., 

1980). 
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Hipoteca convencional x Hipoteca reversa 

Para evoluirmos na compreensão do produto, é necessário entendermos mais acerca das 

diferenças entre o produto de hipoteca convencional e a hipoteca reversa. Dentre as principais 

diferenças destacam-se a população as quais os produtos se destinam, formas de pagamento, 

recebimento do crédito, risco assumido e gestão do passivo por parte da Instituição Financeira 

(Zhai 2000).  

Partindo do conceito de hipoteca convencional, podemos afirmar que a mesma se inicia 

quando há a vontade mútua entre o que contrata e o que pretende ofertar a hipoteca, tal contrato 

no cenário nacional pode ser firmado via instrumento particular assinado por duas testemunhas, 

mas, a depender do valor do imóvel, é necessário uma escritura pública conforme determina o 

código civil : “[...] a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem 

à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor 

superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.” (Código Civil, Art.108). Neste 

tipo de operação o objetivo final é a compra do imóvel ou o refinanciamento do mesmo, onde 

no momento inicial do contrato o indivíduo tomador da dívida passa a ter um passivo a ser pago 

à instituição financeira credora em um prazo pré-estabelecido. Ao efetuar os pagamentos 

conforme acordado inicialmente, a dívida diminui e o ativo líquido aumenta. Em resumo, ao 

fim da vigência contratual o indivíduo teria sua dívida quitada e seu patrimônio aumentado 

(Caetano e Mata, 2009), conforme ilustrado graficamente no quadro abaixo: 

 

Fonte: Home Equity Conversion Mortgage Terminations: Information To Enhance the Developing 

Secondary Market (Szymanoski et al., 2007) 
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Já no produto Reverse Mortgage o padrão é justamente o oposto, segundo Szymanoski 

em seu estudo direcionado do Home Equity Conversion Mortgage (HECM): “the lender 

advances funds periodically to the borrower, while the borrower makes no repayment to the 

lender until the end of the loan, when a lump sum repayment is due. […] reverse mortgages do 

not require repayment as long as the borrower is alive and resides in the home.” 2 (Szymanoski 

et al., 2007) 

Afim de cumprir com o objetivo principal que é a geração de renda ao proprietário do 

imóvel, toma-se por base o cenário de um indivíduo idoso cuja habitação própria esteja livre, 

por completo ou quase completamente, de financiamentos ou empréstimos bancários, para que 

nessa situação, o imóvel, que é um ativo ilíquido, possa se tornar um gerador de renda (Vaz, 

2014). No contrato firmado entre as partes consta o usufruto da propriedade por parte do 

beneficiário, obrigando-o a manter em ordem tanto a parte estrutural quanto a situação fiscal 

do bem dado em garantia. Há ainda a opção de o contrato ser firmado com mais de um mutuário, 

por exemplo um casal, desta forma a execução da ordem de venda do bem para o pagamento 

da instituição financeira somente ocorrerá na data da segunda morte, ou seja, quando o último 

beneficiário falecer, impedindo dessa forma que haja o desamparo de um dos beneficiários da 

Reverse Mortgage contratada. 

O público alvo ao qual se destina uma hipoteca reversa é em geral a população já 

aposentada ou em idade de se aposentar, que tenha um relevante patrimônio adquirido e 

imobilizado, porém sem rendimentos líquidos suficientes para assegurar financeiramente os 

custos que envolvem uma velhice tranquila. Tais pontos contrastam com o público alvo geral 

da hipoteca convencional, pois estes podem ser definidos majoritariamente como pessoas em 

plena capacidade laboral e que tenham um horizonte previsível de ganhos suficientes para 

honrar as obrigações da dívida contraída. Considerando que as necessidades de ambos os grupos 

são diferentes, os produtos diferem vertiginosamente quanto ao seu propósito. O contratante de 

uma hipoteca convencional, gradualmente recupera a propriedade de sua habitação conforme 

realiza pagamentos que quitam os juros e amortizam sua dívida com a instituição financeira, já 

o mutuário que se propõe a contratar um produto de Hipoteca Reversa, gradualmente reduzirá 

a porcentagem que detêm de sua habitação à medida que recebe pagamentos regulares em forma 

de renda, tal processo é denominado por transferência de equidade (Zhai 2000) e pode ser 

visualizado de uma forma mais intuitiva no gráfico abaixo: 

                                                 
2 Tradução livre: “[...]o Credor adianta fundos periodicamente ao mutuário, enquanto o mutuário não faz 

qualquer reembolso ao Credor até ao final do contrato de empréstimo, quando é devido um pagamento único. […] 

as hipotecas reversas não exigem reembolso enquanto o mutuário estiver vivo e residir na casa”. 
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Fonte: Home Equity Conversion Mortgage Terminations: Information To Enhance the Developing 

Secondary Market (Szymanoski et al., 2007) 

Para ambos os produtos as características principais e por consequência os riscos aos 

quais estes estão atrelados tornam-se claras ao analisarmos os fluxos de caixa. Em uma hipoteca 

tradicional o credor desembolsa o montante do empréstimo no início do contrato na forma de 

um montante fixo antecipado, obrigando contratualmente o mutuário a honrar pagamentos 

periódicos por um prazo pré-determinado. O credor depende quase que exclusivamente da 

saúde financeira do mutuário para reaver o valor desembolsado inicialmente, e na falta de 

cumprimento dos pagamentos, depende também do valor de mercado da habitação caso precise 

executar a ordem de venda do imóvel (Vaz, 2014). 

Já na Hipoteca Reversa, tomando por base o formato de Lifetime Reverse Mortgage que 

será detalhado a seguir, o pagamento efetuado pela instituição financeira credora é feito de 

forma vitalícia e em periodicidade pré-determinada. Com este fluxo, o credor não espera 

nenhum pagamento intermediário do mutuário durante a vigência do contrato, eliminando 

assim o possível risco de inadimplência de uma hipoteca convencional. Os riscos presentes 

neste produto passam a ser basicamente o valor líquido de mercado do imóvel que será obtido 

no fim do contrato e a taxa de juros atrelada ao prazo pelo qual será paga ao beneficiário a 

pensão definida no início da vigência contratual (Vaz, 2014, p.8).  

Quanto a gestão do produto por parte da instituição financeira, destacam-se alguns 

pontos principais que diferem as modalidades de Hipoteca. À medida que uma hipoteca 

convencional gera gastos operacionais durante a vigência contratual, que envolvem quase que 
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exclusivamente as cobranças das parcelas dos mutuários, a gestão de uma hipoteca reversa 

envolve em grande parte a vistoria do imóvel para se certificar que as condições materiais e 

fiscais do bem estão em ordem e também a fiscalização sobre eventos que marcam o fim do 

contrato, ou seja, mudança de endereço ou morte do mutuário. 

4 MODALIDADES DE HIPOTECA REVERSA 

Com a disseminação do produto pelo mundo, diversas modalidades de Hipoteca Reversa 

foram adaptadas para atender às necessidades de cada nação, desta forma seguem algumas das 

principais modalidades que também podem ser encontradas na dissertação de David H. Zhai 

(2000), “Reverse Mortgage Securitizations: Understanding and Gauging the Risks”: 

Term/ Tenure Reverse Mortgage 

A hipoteca reversa temporária fornece ao mutuário pagamentos mensais por um 

determinado período de tempo, geralmente de três a dez anos. Ao fim do contrato, seja por 

mudança de residência ou morte do mutuário, o credor receberá o principal, os juros e, 

possivelmente, uma parte da valorização da propriedade. Tal pagamento mensal é determinado 

pelo limite percentual a ser dado como garantia do valor do imóvel, prazo e os juros acordados 

no momento da contratação. 

Lifetime Reverse Mortgage 

A hipoteca reversa vitalícia fornece ao mutuário o pagamento periódico enquanto o 

mesmo viver. Tal modalidade serve principalmente como complemento de renda a idosos já 

aposentados, pois dado o fato de ser vitalícia, tende a pagar um montante mensal menor por um 

prazo possivelmente maior quando comparado à hipoteca reversa temporária. 

Line of Credit Reverse Mortgage 

A hipoteca reversa com linha de crédito possibilita que o mutuário tenha um montante 

financeiro pré-determinado a sua disposição, o qual pode ser usado quando e da forma que 

melhor lhe agradar. 

Hybrid Term Reverse Mortgage 

A hipoteca reversa híbrida combina basicamente a Term Reverse Mortgage com a Line 

of Credit Reverse Mortgage. Tal modalidade permite ao beneficiário reservar uma parte do 

capital para planos já traçados ou até mesmo para uma reserva de emergência e o restante do 
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capital é usado na forma de pagamentos de prazo determinado que serão válidos enquanto o 

mutuário for vivo e residir na casa. 

Fixed Payment Reverse Mortgage 

A hipoteca reversa de pagamento fixo permite ao mutuário um adiantamento financeiro 

inicial seguido por um fluxo recebido em pagamentos mensais por um período de tempo pré-

determinado. Tal montante fixo recebido inicialmente pode ser usado para refinanciar uma 

hipoteca existente, para cobrir despesas relacionadas ou não a habitação dada como garantia, 

saldar outras dívidas ou até mesmo comprar uma renda anual diferida que se torna efetiva 

quando os fluxos iniciais cessarem, ou seja, quando o período de pagamentos da renda inicial 

se findar. Tal renda diferida continua a ser paga enquanto os mutuários viverem independente 

da permanência ou não no imóvel. 

Shared Appreciation Mortgage (SAM) 

A Hipoteca de valorização compartilhada é originalmente uma adaptação Europeia da 

Hipoteca Reversa e trata-se de uma modalidade onde se firma a clausula de participação mútua 

da valorização do imóvel na ocasião de morte ou mudança de endereço do mutuário, ou seja, a 

instituição financeira passa a ter um percentual de participação na valorização de mercado do 

imóvel, geralmente entorno de 30 a 50% da variação. Em contrapartida a dívida passa a ser 

corrigida por uma taxa de juros mais baixa, geralmente atrelada a títulos públicos zero-cupom, 

sendo vantajoso inclusive à instituição financeira, pois desta forma ela consegue repartir com o 

mutuário o risco associado à taxa de juro, além de receber parte da valorização. 

Home Equity Conversion Mortgage (HECM) 

A Home Equity Conversion Mortgage é uma modalidade de Reverse Mortgage 

americana gerida pelo HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development). Esta 

modalidade pode ser contratada de forma vitalícia ou por tempo predeterminado e conta com 

um seguro de patrimônio líquido negativo por parte do HUD. Isso significa que mesmo em caso 

de desvalorização do imóvel, o mutuário ou sua família não terão que arcar com nenhum 

possível PL negativo. Além disso o credor tem o direito de ceder ou transferir a hipoteca para 

o HUD caso a dívida atinja 98% do valor máximo da garantia dada pelo mutuário. Dessa forma 

quando o valor resultante da venda da propriedade é insuficiente para saldar a dívida, o credor 

reivindica o pagamento da diferença ao HUD, tendo a garantia de ressarcimento advinda do 

seguro cobrado inicialmente do mutuário. 
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5 MAIORES RISCOS ATRELADOS À HIPOTECA REVERSA 

As Hipotecas Reversas diferem das Hipotecas Tradicionais principalmente na forma 

como os empréstimos e os juros acumulados são reembolsados ao credor e, portanto, os 

principais fatores de risco atrelados as Hipotecas Tradicionais como inadimplência e 

degradação do crédito dão lugar a riscos como longevidade, taxa de juros e preço do imóvel na 

data do fato gerador do fim do contrato. Por exemplo, se o mutuário viver mais do que era 

esperado, as taxas de juros subirem acima do que havia sido precificado e o imóvel for vendido 

por um valor inferior ao valor de mercado estimado na contratação, o financeiro principal 

acrescido de juros resultarão em um saldo devedor que excederá o produto da venda do imóvel. 

A seguir vamos detalhar os três principais fatores de risco: 

Risco de Longevidade 

Atualmente no Brasil e no mundo têm se colocado em pauta assuntos como aumento da 

expectativa de vida média da população, e como resultado, afim de manter a solvência da 

Seguridade Social, tivemos impactos previdenciários com alterações recentes na idade mínima 

de aposentadoria dos homens, partindo de 60 para 65 anos e para as mulheres, que foi de 60 

para 62 anos (Nova Previdência, 2019). Tal fato nos mostra que os avanços de tecnologia e da 

medicina obtidos em um espaço de tempo relativamente curto, prolongam a vida humana e este 

fato impacta diretamente nas estimativas e projeções dos recebíveis de uma hipoteca reversa.  

Risco de taxa de juros 

Segundo Alai, a maioria dos produtos de hipoteca reversa são indexados a taxas de juros 

variáveis, portanto, a variação das taxas de juros futuros impõe incertezas adicionais sobre os 

credores de uma hipoteca reversa. Um aumento inesperado na taxa de juros pode resultar em 

um saldo de empréstimo mais alto do que o previsto, o que aumenta a possibilidade de 

patrimônio líquido negativo no momento final do contrato. (Alai et al., 2014) 

Risco de preço do imóvel  

A incerteza na taxa de depreciação ou valorização do preço da habitação é outro risco 

que devemos considerar. Se o preço da casa permanecer estagnado ou crescer a uma taxa 

inferior à taxa de juros considerada na precificação inicial, o saldo do empréstimo no 

vencimento pode exceder o produto da venda da propriedade, impactando o capital dos credores 

ou de suas seguradoras. Ciclos de preço imobiliário ou cenários de recessão nacional são alguns 
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dos fatores analisados por métodos estocásticos de projeção de preço afim de estimar com um 

certo grau de confiança o valor futuro do imóvel.  

6 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS EM OUTROS PAÍSES 

 

Através da análise bibliográfica exploraremos brevemente o panorama global do 

produto tomando por base os principais países que o ofertam, dentre eles: Canadá; Austrália e 

Estados Unidos da América. 

Canadá 

A população canadense pode obter acesso ao Reverse Mortgage por meio do produto 

Canadian Home Income Plan (CHIP) que é ofertado via HomeEquity Bank e regulamentado 

pelo governo federal. Tal produto teve início na região de Vancouver em meados de 1986, 

sendo posteriormente expandido para Ontario e Alberta até alcançar praticamente a plenitude 

do território nacional canadense nos anos que sucederam a sua implantação. (Crèvecoeur e 

Michaud, 2021) 

Segundo o Canadian Home Income Plan (CHIP) as principais regras de elegibilidade 

ao produto são: ter ao menos 55 anos de idade; ser o dono da residência onde vive tendo ela 

como endereço oficial e caso o imóvel tenha dois proprietários na escritura, como por exemplo 

um casal, a idade levada em consideração para a análise de elegibilidade será a do beneficiário 

mais novo. Em aspectos gerais o valor do empréstimo depende da idade, sexo e estado civil do 

mutuário, além do tipo de residência e da sua localização geográfica. (CHIP Reverse Mortgage, 

chip.ca, 2021) 

Ainda segundo os meios oficiais de contratação do CHIP, o valor de mercado mínimo 

da residência permitido pelo programa é de US$ 200.000, tendo o empréstimo inicial o valor 

mínimo de US$ 25.000 com o limite máximo de 55% do valor da propriedade.  

O CHIP Reverse Mortgage permite que o mutuário permaneça como proprietário da 

residência, desde que atendidas certas condições, tais como: manter o imóvel em boas 

condições; honrar o pagamento regular dos impostos devidos; contratar um seguro residencial 

caso ainda não o tenha e caso exista algum outro tipo de hipoteca já assumida para o imóvel em 

questão, esta deve ser paga na totalidade para que o contrato de Reverse Mortgage seja iniciado. 

É comum que a residência seja submetida a análises periódicas de avaliação, sendo este custo 

imputado ao mutuário que pode optar por pagá-los à medida que tais avaliações ocorrerem ou 
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pode optar por adicionar os custos ao montante da dívida, saldando-o no final com o valor da 

habitação. Dentre as principais taxas praticadas pelo CHIP está uma taxa administrativa e de 

fechamento de $ 1.795 que inclui pesquisa de segurança, seguro de título e registro de hipoteca. 

Somado a isso, estão outras taxas que variam de US $ 175 a US $ 400 para uma avaliação da 

propriedade e por fim, cobram uma taxa entre US $ 300 e US $ 500 por consultoria jurídica 

independente. (Crèvecoeur e Michaud, 2021) 

Igualmente a outros programas de países como EUA e Austrália, o CHIP conta com 

uma clausula denominada No-Negatitve Equity Guarantee (NNEG) que garante ao mutuário 

que o valor pago no momento da quitação do contrato não excederá o valor de mercado da 

garantia dada, ou seja, tal clausula protege o beneficiário do CHIP contra possíveis quedas no 

valor de mercado da propriedade, o que seria comparável a uma opção de venda da propriedade 

em uma data futura. (Shao et al., 2015)  

Dessa forma impede-se que o patrimônio líquido composto pelo Preço da propriedade 

menos o reembolso da dívida ao credor resulte em um financeiro negativo à família. 

(Crèvecoeur e Michaud, 2021) 

Depois que um limite de valor de empréstimo é concedido, o proprietário tem algumas 

opções de escolha para receber os fundos. Eles podem receber 100% dos fundos permitidos em 

uma única quantia ou podem receber uma fração inicial dos recursos concedidos, na forma de 

um montante fixo inicial de $ 25.000, com os adiantamentos subsequentes o que caracterizaria 

a modalidade Hybrid Term Reverse Mortgage. 

A fim de reduzir as perdas relacionadas com o NNEG, o valor do empréstimo é inferior 

para os mutuários mais jovens dada a maior probabilidade de sobrevivência. Também é menor 

para as mulheres, uma vez que elas têm uma expectativa de vida maior do que os homens. 

Quando comparado com indivíduos solteiros, os casais têm acesso a um montante financeiro 

menor, uma vez que a probabilidade conjunta de sobrevivência é levada em consideração. Este 

fator será explorado e exemplificado adiante com as demonstrações de probabilidade de 

sobrevida de uma ou mais vidas. Por fim, de acordo com o tipo de moradia e sua localização, é 

permitido um empréstimo maior para aqueles aos quais se esperam um maior crescimento de 

preços e uma menor volatilidade nos níveis de preços imobiliários. 

 

Austrália 

Aos australianos que desejarem acessar o capital imobilizado via produtos de hipoteca 

e sem a necessidade de desembolso intermediário de capital, podem fazê-lo por meio de duas 
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opções principais, a Reverse Mortgage ou a Home Reversion. Ambas as opções se assemelham 

no objetivo final, porém diferem na medida em que a Home Reversion pode ser considerada 

uma espécie de venda de parte do imóvel, não sendo considerada necessariamente um 

empréstimo como na Reverse Mortgage. Na Home Reversion o mutuário abre mão de uma 

parcela do valor futuro da venda da residência em troca de um ganho atual proporcional a fração 

cedida ao credor tendo como limite mínimo 25% da habitação, dessa forma a instituição 

financeira credora receberá o financeiro correspondente ao percentual que detém do imóvel no 

momento da liquidação do bem. (Australian Government, 2021) 

Tendo em vista que tal opção não é considerada necessariamente um empréstimo, 

trataremos sobre a Reverse Mortgage que tem como idade mínima a idade de 60 anos de idade, 

e na hipótese de contratação por um casal de mutuários, a regra de enquadramento etário 

considera a idade do mutuário mais novo. Assim como em outros países, afim de viabilizar a 

oferta do produto algumas regras são impostas aos mutuários, tais como: manter uma apólice 

de seguro vigente para a propriedade; manter em ordem a situação fiscal do bem pagando todas 

as despesas recorrentes; manter a propriedade no padrão exigido pelo Credor; não permitir que 

novos residentes não aprovados residam na propriedade e não vender, arrendar ou reformar o 

imóvel sem a aprovação prévia do Credor. (Alai et al., 2014) 

O montante do empréstimo acessado pelo mutuário depende principalmente de dois 

fatores: idade e valor do imóvel. A idade do mutuário, ou a idade do mutuário mais jovem no 

caso de um casal, determina o limite máximo de valor hipotecado e tal limite aumenta de forma 

linear em 1% ao ano à medida que a idade do indivíduo aumenta. Por exemplo, um indivíduo 

com 60 anos pode acessar cerca de 15% do valor da sua propriedade, enquanto um indivíduo 

com 80 anos ou mais pode acessar até 35% do valor de sua residência. (Australian Government, 

2021) 

Dependendo da modalidade contratada, o mutuário pode retirar o valor em um montante 

único, em um fluxo de renda, em uma linha de crédito ou uma combinação desses planos de 

pagamento. Segundo Daniel Alai em sua pesquisa, empréstimos de montante fixo ocupavam 

95% do mercado australiano em 2010 e os empréstimos com fluxos de renda correspondiam a 

5% do total. Ainda segundo Alai, tais proporções de montantes fixos e fluxos de renda 

permaneceram relativamente estáveis no período de análise que compreendeu os anos de 2008 

a 2010. (Alai et al., 2014) 

O reembolso ao credor somente será executado quando o mutuário se mudar de forma 

definitiva da residência ou quando falecer, sendo importante frisar que caso a modalidade tenha 
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sido contratada por um casal, o reembolso somente ocorrerá quando o último sobrevivente 

falecer. 

Na Austrália, o Projeto de Lei de Emenda à Legislação de Crédito ao Consumidor 

promulgado em 18 de setembro de 2012 garante que todos os provedores de hipotecas reversas 

devem oferecer uma garantia de Negative Equity Protection semelhante a clausula de No-

Negative Equity Guarantee (NNEG) praticada nos contratos de HECM dos Estados Unidos. Tal 

clausula garante que, independente do período de duração do empréstimo, o mutuário nunca 

poderá dever mais do que o valor de sua residência (Australian Government, 2021). No entanto, 

a clausula Negative Equity Protection poderá ser negada caso o Credor consiga provar algum 

tipo de negligência ou omissão por parte do mutuário, incluindo fraude ou deturpação, deixando 

de manter a propriedade em boas condições, caracterizando negligência com a situação física 

ou fiscal do bem, inadimplência com o seguro imobiliário obrigatório ou algum outro 

descumprimento de normas acordadas inicialmente. (Alai et al., 2014) 

As taxas de juros podem ser variáveis ou fixas, sendo mais comum o mutuário optar por 

empréstimos de taxa variável na Austrália. As taxas variáveis estão em média 1% acima das 

taxas de empréstimo padrão de habitação, tal margem (ou prêmio de seguro hipotecário) é 

cobrada para gerenciar o risco de fornecer a garantia de Negative Equity Protection (Alai et al., 

2014). 

Estados Unidos da América 

Dada a relevância do mercado convencional de hipotecas no cenário econômico norte 

americano, afim de fomentar o mercado secundário convencional de Mortgage, o então 

presidente Franklin Delano Roosevelt em meados de 1938 criou a Federal National Mortgage 

Association (FNMA ou Fannie Mae) que atuava basicamente dando liquidez ao mercado 

adquirindo créditos hipotecários garantidos pelo Federal House Administration (FHA) e 

carregando-os em portfólio. 

Com o intuito de fomentar o mercado de hipoteca reversa no país, em 1987 o Congresso 

norte americano autorizou o Department of Housing and Urban Development (HUD) a 

administrar um novo programa de hipoteca reversa, chamado Home Equity Conversion 

Mortgage (HECM), também assegurado pela Federal House Administration (FHA) (Mayer & 

Simons, 1994). 

De acordo com Chatterjee em seu estudo “Reverse Mortgage Participation in the 

United States” o HECM detém a maior fatia do mercado de Reverse Mortgage norte-americano, 

com aproximadamente 90% de participação (Chatterjee, 2016). Além da possibilidade da 
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participação de investidores institucionais no financiamento do programa, o HECM tem 

características particulares quando comparadas aos demais modelos ofertados no país. Uma 

característica que distingue o produto HECM dos produtos convencionais de hipoteca reversa 

é uma opção de saída dada ao credor que alocou fundos para o financiamento do produto, tal 

opção dá o direito de os credores atribuírem o empréstimo ao HUD quando o saldo total da 

dívida contraída pelo mutuário igualar 98% ou mais do valor máximo da hipoteca, transferindo 

assim ao HUD todas as responsabilidades pelo serviço do empréstimo dali em diante. 

(Szymanoski et al., 2007) 

Para viabilizar tal clausula os mutuários devem pagar cerca de 3% do valor da moradia 

no início do contrato, além de descontos mensais que variam de acordo com a taxa anual de 

juros e são calculados sobre os saldos dos créditos existentes. Tais montantes servem como 

prêmio de seguro destinado a cobrir possíveis perdas por não reembolso que possam ocorrer 

caso o valor da dívida exceda o produto líquido da venda do imóvel. (Szymanoski et al., 2007). 

O programa permite que os mutuários tenham acesso ao capital de sua residência 

familiar por meio de renda regular temporária, vitalícia ou uma linha de crédito. Os pagamentos, 

independentemente do prazo acordado para que ocorram, são condicionados a permanência do 

mutuário na residência dada como garantia. Mesmo que o mutuário decida receber pagamentos 

por um prazo fixo, como na modalidade Term Reverse Mortgage, o empréstimo somente 

vencerá quando se concretizarem os fatos geradores do fim do contrato, que seriam a mudança 

de residência ou morte do mutuário, dessa forma os juros se acumulam até o evento que finda 

a Reverse Mortgage, quando a casa será vendida e o empréstimo será reembolsado ao Credor. 

(Mayer & Simons, 1994). 

O produto em questão tem como idade mínima 62 anos para adesão de um novo 

mutuário e conta com uma clausula obrigatória da aprovação de aconselhamento do HUD, que 

comprova que o idoso está ciente das características, riscos e benefícios da opção contratada 

(Mayer & Simons, 1994). Apesar desta condição ter como objetivo proteger os mutuários, 

grupos como o Consumer Financial Protection Bureau criticam-na alegando que nem sempre 

este aconselhamento é imparcial. 

O Current Lending Limit que seria o valor máximo pago em uma HECM é atualmente 

de US$ 970.800,00, tendo como principais variáveis de cálculo a idade do mutuário, o valor do 

imóvel e a taxa de juros da hipoteca reversa. Há ainda que se considerar o Principal Limit 

Factor que é basicamente o percentual máximo recebido pelo mutuário. Segundo dados do 

HUD, mutuários com a idade mínima elegível de 62 anos, acessam até 50,2% do valor do 

imóvel na forma de recebíveis, sendo esse percentual crescente até o teto estabelecido 
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atualmente em 71,7% para mutuários de 90 anos ou mais conforme podemos conferir no quadro 

abaixo retirado do site da All Reverse Mortgage Inc., um dos distribuidores do produto HECM 

nos Estados Unidos: 

 

Tabela 2: HECM Principal Limit Factor (PLF) 

2022's REVERSE MORTGAGE PRINCIPAL LIMIT FACTORS 

AGE OF BORROWERS 
PRINCIPAL LIMIT 

FACTOR 

CURRENT LENDING 

LIMIT 

62 50,20% $ 970.800,00 

65 51,40% $ 970.800,00 

70 54,60% $ 970.800,00 

75 57,50% $ 970.800,00 

80 61,50% $ 970.800,00 

85 66,30% $ 970.800,00 

90 71,70% $ 970.800,00 

 

Fonte: https://reverse.mortgage/principal-limit-maximum-claims 

 

Segundo Szymanoski (2007) os relatórios do HUD mostram que ao analisar grupos da 

mesma faixa etária, os mutuários de HECM tendem a ser mais velhos do que a população geral 

de proprietários de imóveis, existindo ainda uma propensão a serem mulheres solteiras. Ainda 

de acordo com Szymanoski, ao analisar o relatório de características detalhadas gerado pelo 

HUD, constata-se que a mediana da idade de um mutuário HECM é de aproximadamente 75 

anos, onde 56% são mulheres solteiras, em comparação com 28% dos idosos proprietários da 

população em geral. Homens solteiros representam 14% dos empréstimos HECM e os casais 

representam 30% em comparação com 8% e 65% respectivamente entre a população em geral. 

As propriedades dos mutuários de HECM tendem a ser mais valiosas do que as da população 

em geral considerando a faixa de 62 anos ou mais: o valor médio observado foi de $ 107.000 

para mutuários do HECM em comparação a $ 87.000 para proprietários idosos na população 

em geral (Szymanoski et al., 2007). 

Conforme antes dito, o produto HECM do HUD não exige nenhum adiantamento ou 

pagamento intermediário por parte do mutuário, desde que o mesmo permaneça na residência 

e mantenha a situação física e fiscal do bem em ordem. Tal fato aumenta a demanda por 

empréstimos HECM entre proprietários idosos, pois isso lhes dá a garantia de que não sofrerão 

nenhum tipo de ordem de despejo ou encerramento contratual antecipado por inadimplência. 

Em casos onde no momento final do contrato o produto da venda exceder o volume financeiro 

necessário para pagar a dívida, incluindo juros, o dinheiro restante será destinado ao mutuário 
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em caso de mudança de residência, ou aos herdeiros em caso de encerramento contratual por 

falecimento. Já em casos onde o produto da venda for insuficiente, o credor ou investidor 

institucional devem absorver o prejuízo, encerrando o contrato da hipoteca após o recebimento 

do valor líquido da venda e, em seguida, devem apresentar uma solicitação de reembolso 

integral do déficit ao HUD (Szymanoski et al., 2007). 

Atualmente, alguns outros credores oferecem programas de hipoteca reversa, dentre 

eles: Providential Home Income, que oferta opções de pagamento fixo inicial; linha de crédito 

ou pagamentos mensais enquanto o mutuário permanecer na casa; Freedom Home Equity 

Partners e Transamerica HomeFirstque que oferta anuidades independente da permanência do 

mutuário na residência dada em garantia. Ao contrário do HECM, esses credores não restringem 

o limite máximo do empréstimo em dólares, porém em contrapartida variam o percentual 

máximo acessível ao mutuário afim de limitar o financeiro recebido. Esse recurso torna os 

programas particularmente populares na Califórnia, onde em muitos casos o valor médio da 

casa excede o limite HECM em muitas das áreas metropolitanas (Szymanoski et al., 2007). 
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7 MENSURAÇÃO DO MERCADO POTENCIAL NO BRASIL 

De acordo com os dados de expectativa de vida divulgados pelo IBGE no dia 25/11/2021 

no Diário Oficial da União sob o título “Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 

2020” a expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 76,8 anos, mantendo a crescente 

observada nas últimas décadas. Contudo, a medida que a expectativa de vida aumenta, espera-

se que a qualidade dessa sobrevida cresça, porém ao analisarmos a renda média de um brasileiro 

aposentado contribuinte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), chegamos a um 

rendimento de 1 a 2 salários mínimos para cerca de 67% dos beneficiários segundo dados do 

INSS, o que se mostra insuficiente para garantir uma aposentadoria segura. 

Nos últimos anos, a revisão e alteração das variáveis que compõem o cálculo 

previdenciário fez-se necessária, dado que o movimento acelerado de mudança do padrão 

demográfico com um envelhecimento acentuado da população não era esperado na época da 

primeira definição de regras de contribuição. De acordo com as novas regras previdenciárias, a 

idade mínima de aposentadoria de um homem passa a ser de 65 anos de idade e o tempo mínimo 

de contribuição passa a ser de 20 anos. Já para as mulheres, apesar de terem uma expectativa 

de vida maior, a idade mínima foi estabelecida em 60 anos com 15 anos de contribuição mínima. 

Dado que o contribuinte cumpriu ambos os requisitos, o mesmo poderá se aposentar com 60% 

da média de todas as contribuições feitas ao RGPS, sendo possível incrementar este percentual 

em 2% por ano a mais trabalhado. Assim, para alcançar 100% da média de todas as 

contribuições, os homens deverão alcançar a marca de 40 anos de contribuição e as mulheres 

35 anos. (Nova Previdência, n.d) 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios divulgados em 

fevereiro de 2021 referentes ao ano de 2020, “O Rendimento médio real de todos os trabalhos 

habitualmente recebido pelas pessoas com rendimento de trabalho, foi estimado em 2.543 

reais, expandindo 4,7% (114 reais) em relação a 2019” (PNAD, 2021), o que também se 

mostra insuficiente para honrar gastos além dos estritamente necessários. 

Deste modo, é evidente que ferramentas que visam o incremento de renda da população 

idosa não são consideradas apenas uma alternativa à baixa renda obtida, mas sim uma 

necessidade ao público brasileiro. Segundo dados divulgados da última Pesquisa Nacional de 

Amostra de Domicílios (PNAD) cerca de 51 milhões de residências são próprias no Brasil, das 

quais 68% estão livres de financiamento ou refinanciamento bancário, onde 88% dessas 

residências pertencem indivíduos com 60 anos ou mais (Castoldi, 2020). 
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Tais dados demonstram a relevância da implantação da Hipoteca reversa no Brasil, 

tendo em vista que aproximadamente 60% dos imóveis próprios são elegíveis ao programa. 

Ao analisarmos o valor médio das habitações no cenário nacional por meio de dados 

compilados pela FIPE, chegamos a um índice de preços denominado FipeZap que nos mostra 

que o valor médio do m² no território nacional é de cerca de R$ 7.874,04 com base de 

atualização no mês 12/2021. 

Segue abaixo um breve comparativo dos dados de preços extraídos da FIPE para 

analisarmos a diferença de valores nos principais Estados brasileiros: 

 

 

Fonte: https://www.fipe.org.br/pt-br/indices/fipezap/#indice-mensal 

 

Podemos observar que o m² mais valorizado do Brasil concentra-se na região sudeste, 

onde de acordo com dados da FIPE também há o maior número de imóveis negociados, tais 

fatores levam o indicador FipeZap para a sexta posição no ranking. Dessa forma, para os 

cálculos de projeção de renda que virão a seguir, consideraremos um imóvel de 60m² e 

R$7.874,04 como base de cálculo para as estimativas de incremento de renda aos potenciais 

mutuários brasileiros. 
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8 ESTIMATIVA DE RECEBIMENTO DE RENDA PERIÓDICA VIA PRÊMIO 

ÚNICO PURO (PUP) E RELEVÂNCIA FINANCEIRA AOS MUTUÁRIOS. 

Para iniciarmos o racional das estimativas de recebimento de uma eventual renda 

advinda de uma hipoteca reversa no cenário nacional, é necessário introduzirmos os conceitos 

de tábuas atuariais, probabilidades de sobrevivência e também o conceito de rendas, pois tais 

itens nos ajudarão a responder as questões iniciais que deram razão a pesquisa desenvolvida. 

Pelo que temos de informação histórica os estudos iniciais de sobrevivência da 

população tiveram início na Roma antiga, porém, os estudos que mais se assemelham ao que 

usamos hoje como tábuas de mortalidade surgiram na Alemanha, onde Edmund Halley colheu 

sistematicamente dados sobre óbitos e nascimentos na cidade de Breslaw, a partir de 1693, e 

após analisar de forma criteriosa constatou que problemas de saneamento básico existentes na 

cidade não permitiam que muitas crianças passassem do primeiro ano de vida (Cordeiro, 2009). 

Dessa forma podemos afirmar que tábuas atuariais são tabelas de esperança de vida e 

morte em função da idade. Afim de exemplificar o que já foi dito, segue abaixo um trecho da 

tábua atuarial CSO – 1980: 

 

Tabela 3: Trecho da tábua Atuarial CSO - 1980 

Idade (x) qx Px lx dx 

0 0,00418 0,99582 1.000.000 4180 

1 0,00107 0,99893 995.820 1066 

2 0,00099 0,99901 994.754 985 

3 0,00098 0,99902 993.770 974 

4 0,00095 0,99905 992.796 943 

5 0,00090 0,99910 991.853 893 
Fonte: Tábua atuarial CSO-1980 

 

Onde: x = idade; lx = vivos na idade x e dx = mortos na idade x. Desses dados derivam 

algumas estatísticas iniciais que serão abordadas mais a frente, como Px que é a probabilidade 

de sobrevivência do indivíduo à idade x, ou por notação 

 

e também o qx, que significa a probabilidade de morte do indivíduo na idade x, ou por notação 

 

Dessa forma, podemos afirmar que se a probabilidade de um indivíduo sobreviver a uma 

certa idade é dada por: 
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Logo a probabilidade de ao menos um indivíduo dentre 2 estar vivo ao fim de n anos pode ser 

definida por: 

 

Onde podemos interpretar que a probabilidade resultante da sobrevivência de ao menos um 

indivíduo dentre dois é dada pela soma da probabilidade individual de sobrevivência descontada 

da probabilidade de sobrevivência conjunta dos indivíduos, resultando em uma probabilidade 

esperada maior de sobrevivência em relação a de um único indivíduo. 

Para fins didáticos e visando a melhor interpretação dos conceitos destacados acima, 

seguem exemplos numéricos com base na tábua atuarial AT-2000 Male com juro de 6% ao ano, 

que evidenciam tanto a probabilidade individual quanto a probabilidade conjunta de 

sobrevivência: 

Probabilidade individual de sobrevivência ao fim de n anos 

Idade: 60 anos 

Sobrevida (n): 10 anos 

 

 

 

Probabilidade de ao menos um indivíduo, dentre dois, estar vivo ao fim de n anos 

Idade de ambos os indivíduos: 60 anos 

Sobrevida (n): 10 anos 

 

Conforme destacado acima, a probabilidade de ao menos um indivíduo estar vivo ao 

fim de n anos é superior a probabilidade individual de sobrevida a n anos. Tal fato explica o 

racional de que uma hipoteca reversa contratada por um casal recebe um financeiro de renda 

menor quando comparado a uma hipoteca reversa contratada por um único indivíduo de 

características similares. 
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Por definição, no universo das rendas periódicas, uma renda certa é aquela sob a qual 

não há nenhuma incerteza durante a sua vigência, e tal renda é objeto de estudo da matemática 

financeira, já as rendas aleatórias são aquelas onde o pagamento é previamente combinado e o 

financeiro é conhecido, porém a duração é incerta dada a probabilidade de sobrevivência do 

indivíduo (Cordeiro, 2009). Para o presente estudo, calcularemos as rendas estimadas dos 

mutuários via Prêmio Único Puro (PUP), que é uma das opções de cálculo atuarial adotado 

quando um indivíduo dispões de um recurso livre e solicita à instituição financeira uma renda 

aleatória, periódica, antecipada ou postecipada, temporária ou vitalícia. Dessa forma 

consideraremos a seguinte notação para a estimativa do PUP de uma renda aleatória, periódica, 

vitalícia e antecipada cuja notação é 

 

Onde v é o fator de desconto de juros dado o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, tal notação 

nos mostra que o Prêmio Único Puro a ser pago por um indivíduo para que receba uma renda 

aleatória constante, periódica anual, imediata, vitalícia e antecipada é o somatório do desconto 

do financeiro anual pretendido ponderado pela probabilidade de sobrevida da idade x até a idade 

n com n tendendo a w que simboliza a última faixa etária da tábua. 

Para evoluirmos na análise da relevância financeira dos pagamentos periódicos de uma 

Reverse Mortgage aplicada ao cenário brasileiro, consideraremos o indicador FipeZap apurado 

pela Federação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) como preço estimado do m² no Brasil 

e consideraremos uma residência de 60 m² como base para estimarmos um valor médio de 

propriedade que servirá de alicerce para os cálculos. Dessa forma teremos R$ 472.442,40 (R$ 

7.874,04 x 60) como valor de mercado estimado da propriedade a ser vinculada ao empréstimo. 

Tomaremos por base também a tabela Principal Limit Factor (PLF), que seria o 

percentual máximo acessível do valor do imóvel praticada no modelo Norte-Americano HECM 

levando em consideração a idade e a taxa de juros praticada no empréstimo. Tal paralelo será 

considerado pois os Estados Unidos têm hoje o mais desenvolvido mercado de hipoteca reversa 

em atividade há mais de 30 anos, servindo como base para uma estimativa de percentual 

máximo acessível aderente ao público alvo. 

Por se tratar de um empréstimo de longa duração, adotaremos como taxa base para a 

estimativa de percentual máximo acessível ao mutuário a Taxa de Longo Prazo (TLP) aplicada 

a financiamentos e disponibilizada mensalmente pelo BNDES, que na apuração de nov/2021 é 

de IPCA+ 3,83%. 
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Para estimarmos o juro nominal do empréstimo, tomou-se por base a série histórica de 

IPCA do ano de 2006 ao ano de 2020, 15 anos de análise, resultando em uma taxa média de 

inflação ao ano de 5,37%. Como resultado final de juro a ser considerado, aplicaremos a taxa 

real de TLP sobre a inflação histórica obtida, resultando em uma taxa de 9,409%.  

Dadas as premissas utilizadas, os quadros abaixo trazem uma estimativa da renda média 

obtida por um mutuário que tenha interesse na contratação de uma Hipoteca Reversa no cenário 

nacional. 

Tabela 4 – Renda aleatória, antecipada vitalícia estimada via tábua AT-2000 Male com 6% de juros ao 

ano, para um indivíduo detentor de um imóvel de R$ 472.442,40: 

Idade 

(x) 

Taxa de 

Juros 

PLF - faixa 

de 9,5% 

Valor do 

imóvel (R$) 

Financeiro 

máximo acessível 

ax 

antecipado 

calculado 

Renda anual 

estimada 

60 9,409% 14,3 472.442,40 67.559,26 12,52 5.395,24 

61 9,409% 14,9 472.442,40 70.393,92 12,30 5.722,37 

62 9,409% 15,5 472.442,40 73.228,57 12,07 6.065,61 

63 9,409% 16 472.442,40 75.590,78 11,84 6.386,56 

64 9,409% 16,6 472.442,40 78.425,44 11,59 6.765,79 

65 9,409% 17,2 472.442,40 81.260,09 11,34 7.165,79 

66 9,409% 17,8 472.442,40 84.094,75 11,08 7.588,25 

67 9,409% 18,5 472.442,40 87.401,84 10,82 8.078,53 

68 9,409% 19,1 472.442,40 90.236,50 10,55 8.552,11 

69 9,409% 19,8 472.442,40 93.543,60 10,28 9.099,30 

70 9,409% 20,5 472.442,40 96.850,69 10,01 9.678,59 
 

Afim de equalizar os juros praticados no empréstimo e na tábua de mortalidade, fez-se 

a adaptação elevando para 9,409% a.a. os juros da tábua AT-2000 Male e como resultado temos 

o quadro abaixo. 

Tabela 5 – Renda aleatória, antecipada vitalícia estimada via tábua AT-2000 Male com 9,409% de juros 

ao ano, para um indivíduo detentor de um imóvel de R$ 472.442,40: 

Idade 

(x) 

Taxa de 

Juros 

PLF - faixa 

de 9,5% 

Valor do 

imóvel (R$) 

Financeiro 

máximo acessível 

ax 

antecipado 

calculado 

Renda anual 

estimada 

60 9,409% 14,3 472.442,40 67.559,26 9,64 7.010,95 

61 9,409% 14,9 472.442,40 70.393,92 9,52 7.397,13 

62 9,409% 15,5 472.442,40 73.228,57 9,39 7.799,04 

63 9,409% 16 472.442,40 75.590,78 9,26 8.167,22 

64 9,409% 16,6 472.442,40 78.425,44 9,11 8.604,61 

65 9,409% 17,2 472.442,40 81.260,09 8,97 9.062,57 

66 9,409% 17,8 472.442,40 84.094,75 8,81 9.542,80 

67 9,409% 18,5 472.442,40 87.401,84 8,65 10.101,61 

68 9,409% 19,1 472.442,40 90.236,50 8,49 10.632,52 

69 9,409% 19,8 472.442,40 93.543,60 8,32 11.247,60 

70 9,409% 20,5 472.442,40 96.850,69 8,14 11.894,33 
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Resultando em um incremento médio projetado de aproximadamente 26,45% nas rendas 

obtidas pelos possíveis mutuários, sendo mais relevante às pensões de mutuários mais jovens, 

dado o impacto dos juros no tempo. Vale ressaltar que para considerarmos uma alteração de 

juros de uma tábua atuarial é necessário que se faça um estudo de aderência para mensurar a 

viabilidade de tal alteração, dessa forma a alteração feita tem por objetivo ilustrar os impactos 

na equalização de ambas as taxas do empréstimo e da tábua atuarial. 

Ao considerarmos a informação previamente colocada de que aproximadamente 67% 

dos brasileiros contribuintes do INSS se aposentam com um rendimento de 1 a 2 salários 

mínimos, resultando em um salário que pode variar entre R$ 1.100,00 e R$ 2.200,00 estima-se 

que, considerando a AT – 2000 com juros anuais de 6%, um mutuário com as características 

abordadas e com uma idade de 65 anos tenha um incremento médio de renda anual estimado de 

R$ 7.165,79, o que representa um incremento médio estimado de 25,05% ao considerarmos 

uma renda de 2 salários mínimos,  ou de até 50,11% ao considerarmos uma renda de 1 salário 

mínimo mensal. Ou ainda, considerando a alteração de juros na tábua atuarial AT – 2000 com 

juros anuais de 9,409%, estima-se que um mutuário com as características abordadas e com 

uma idade de 65 anos tenha um incremento médio de renda anual estimado que pode variar de 

31,68% ao considerarmos uma renda de 2 salários mínimos, até 63,37% ao considerarmos uma 

renda de 1 salário mínimo mensal. 

Ao observarmos os percentuais obtidos podemos inicialmente inferir que o incremento 

de renda médio estimado tenha o potencial de proporcionar um salto na composição da renda 

de um indivíduo aposentado, porém para dar o alicerce necessário a tal afirmação tomaremos 

por base a composição do IPC-3i, índice de inflação apurado pela FGV que tem por objetivo 

“medir a evolução do custo de vida para famílias com indivíduos com mais de 60 anos de 

idade”, sendo utilizado ainda como referência para o desenvolvimento de políticas públicas nas 

áreas da saúde e previdência (FGV, 2021). A abrangência geográfica do índice contempla as 

principais capitais do país, tais como: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Salvador, tendo o período de coleta entre o primeiro e o último dia do mês 

de referência e divulgação trimestral.  

Segue abaixo a composição apurada do índice evidenciando os principais grupos de 

gasto de um indivíduo de 60 anos ou mais: 
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Ao considerarmos um indivíduo de 65 anos de idade com uma renda mensal de 2 

salários mínimos, estima-se um incremento de renda mínimo de 25,05%, o que seria suficiente 

para arcar com gastos recorrentes relevantes, tais como saúde, ou alimentação, ou ainda 

transportes, recreação e vestuário juntos. Tal incremento de renda seria o suficiente para arcar 

com pouco mais de 80% dos gastos destinados a habitação, o que demonstra a relevância do 

incremento adquirido. 

Ao considerarmos o percentual de incremento mais expressivo que seria de 63,37%, 

podemos afirmar que três dos maiores gastos recorrentes de um indivíduo com mais de 60 anos 

estariam quase totalmente contemplados, dentre eles habitação; alimentação e transportes. 

Dessa forma torna-se clara a relevância da renda média estimada advinda do recurso da 

contratação de uma hipoteca reversa, tendo relevância e impacto positivo inclusive para 

programas assistencialistas governamentais, tendo o poder de tornar o indivíduo menos 

dependente do Estado. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando como pontos principais os fatores abordados no presente estudo como a 

mudança do perfil demográfico brasileiro; reforma previdenciária recente com prováveis 

reformas futuras dado o padrão de evolução da pirâmide etária e também a renda média do 

brasileiro, tanto em atividade quanto aposentado, entorno de dois salários mínimos, torna-se 

clara a necessidade de estudarmos formas alternativas de renda para o complemento dos ganhos 

periódicos da população idosa. 

Há que se mensurar corretamente os riscos atrelados ao produto, em especial o risco de 

preço do imóvel, pois apesar de alguns autores abordarem o tema no âmbito internacional, no 

cenário nacional há pouca produção técnica embasada em métodos estocásticos de projeção de 

preço, e tais produções com as necessárias adequações poderiam estimar com um maior grau 

de confiança os preços futuros dos imóveis resultando em um valor estimado mais justo no 

momento da contratação de uma Hipoteca Reversa. Há também que se atentar ao risco de 

longevidade e caso necessário adequar as tábuas atuariais usadas no âmbito nacional para uma 

maior aderência dada a evolução da expectativa de vida do brasileiro. 

De acordo com os dados apresentados, a população aposentada ou em idade de se 

aposentar concentra um terço dos gastos em habitação ou ainda um quinto em itens como 

alimentação ou saúde, demonstrando claramente que qualquer incremento de renda impacta de 

forma positiva e alivia o orçamento mensal, podendo assim proporcionar uma melhora direta 

na qualidade de vida. Tendo em vista os resultados obtidos nas análises acima descritas o 

incremento médio de renda mensal é relevante do ponto de vista financeiro, sendo possível 

afirmar que tal ganho extra proporcionará uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. 

Com base nos dados macro apresentados na sessão 7, é possível afirmar que a 

implantação do produto no Brasil tem grande potencial de sucesso, pois o grande número de 

habitações aptas a aderirem ao programa combinadas à necessidade de complemento de renda 

da população idosa podem alavancar a adesão inicial ao produto proporcionando ao mutuário 

o acesso em vida ao capital imobilizado que detém.  

Há que se pensar que uma fatia expressiva dos indivíduos com características favoráveis 

à contratação não a faria tendo em vista o viés cultural da sucessão patrimonial, porém tal 

pensamento pode ser abandonado com o passar do tempo à medida que a taxa de natalidade cai 

e a expectativa de vida aumenta, tornando-se comum que indivíduos cheguem à idades 

avançadas sem que tenham herdeiros. 
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Dessa forma podemos afirmar que um incremento médio estimado de no mínimo 

25,05% na renda de um indivíduo de 65 anos de idade é capaz de lhe proporcionar uma melhora 

direta na qualidade de vida sendo suficiente para honrar uma fatia expressiva dos gastos 

recorrentes, e por consequência, deixa um recurso extra que pode ser destinado a outros fins 

além dos gastos estritamente essenciais à sobrevivência do mesmo. 

Por se tratar de um tema pouco abordado no Brasil e com um projeto de lei ainda sem 

muitas discussões e desdobramentos, a produção de conteúdo se torna ponto fulcral para o 

desenvolvimento do tema no cenário nacional, sendo essencial a abordagem de pontos como, 

amparo jurídico necessário à implementação da Hipoteca reversa no Brasil; estudos de 

comportamento e projeção de preço dos imóveis em diferentes regiões do Brasil; 

desenvolvimento de um mercado securitário que dê o amparo necessário à tomada de risco das 

instituições financeiras dispostas a ofertar o produto e até mesmo estudos que mensurem a 

viabilidade de incentivos e participações governamentais que visem o fomento do produto ao 

menos no momento inicial deste mercado. 
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AT-2000 MALE 6%a.a. - Table Manager - SOA 

idade 
(x) qx lx dx Lx px ex Dx Tx Nx eox Cx Mx 

0 0,002311 100.000,00 231,10 99.884,45 0,997689 79,57 100.000,00 8.006.910,91 1.730.595,57 80,07 218,02 2.041,76 

1 0,000906 99.768,90 90,39 99.723,70 0,999094 78,75 94.121,60 7.907.026,46 1.630.595,57 79,25 80,45 1.823,74 

2 0,000504 99.678,51 50,24 99.653,39 0,999496 77,82 88.713,52 7.807.302,76 1.536.473,96 78,32 42,18 1.743,29 

3 0,000408 99.628,27 40,65 99.607,95 0,999592 76,86 83.649,82 7.707.649,37 1.447.760,44 77,36 32,20 1.701,11 

4 0,000357 99.587,62 35,55 99.569,85 0,999643 75,90 78.882,73 7.608.041,42 1.364.110,63 76,40 26,57 1.668,92 

5 0,000324 99.552,07 32,25 99.535,94 0,999676 74,92 74.391,10 7.508.471,57 1.285.227,90 75,42 22,74 1.642,35 

6 0,000301 99.519,82 29,96 99.504,84 0,999699 73,95 70.157,54 7.408.935,63 1.210.836,80 74,45 19,92 1.619,61 

7 0,000286 99.489,86 28,45 99.475,63 0,999714 72,97 66.166,44 7.309.430,79 1.140.679,26 73,47 17,85 1.599,69 

8 0,000328 99.461,41 32,62 99.445,09 0,999672 71,99 62.403,32 7.209.955,16 1.074.512,82 72,49 19,31 1.581,84 

9 0,000362 99.428,78 35,99 99.410,79 0,999638 71,01 58.851,74 7.110.510,06 1.012.109,50 71,51 20,10 1.562,53 

10 0,000390 99.392,79 38,76 99.373,41 0,999610 70,04 55.500,41 7.011.099,28 953.257,76 70,54 20,42 1.542,43 

11 0,000413 99.354,03 41,03 99.333,51 0,999587 69,07 52.338,46 6.911.725,87 897.757,35 69,57 20,39 1.522,01 

12 0,000431 99.312,99 42,80 99.291,59 0,999569 68,10 49.355,51 6.812.392,36 845.418,88 68,60 20,07 1.501,62 

13 0,000446 99.270,19 44,27 99.248,05 0,999554 67,12 46.541,74 6.713.100,77 796.063,37 67,62 19,58 1.481,55 

14 0,000458 99.225,91 45,45 99.203,19 0,999542 66,15 43.887,72 6.613.852,72 749.521,63 66,65 18,96 1.461,96 

15 0,000470 99.180,47 46,61 99.157,16 0,999530 65,18 41.384,54 6.514.649,53 705.633,91 65,68 18,35 1.443,00 

16 0,000481 99.133,85 47,68 99.110,01 0,999519 64,22 39.023,67 6.415.492,37 664.249,37 64,72 17,71 1.424,65 

17 0,000495 99.086,17 49,05 99.061,65 0,999505 63,25 36.797,08 6.316.382,35 625.225,70 63,75 17,18 1.406,94 

18 0,000510 99.037,12 50,51 99.011,87 0,999490 62,28 34.697,04 6.217.320,71 588.428,62 62,78 16,69 1.389,76 

19 0,000528 98.986,61 52,26 98.960,48 0,999472 61,31 32.716,36 6.118.308,84 553.731,58 61,81 16,30 1.373,07 

20 0,000549 98.934,35 54,31 98.907,19 0,999451 60,34 30.848,20 6.019.348,36 521.015,21 60,84 15,98 1.356,77 

21 0,000573 98.880,03 56,66 98.851,71 0,999427 59,37 29.086,10 5.920.441,16 490.167,02 59,87 15,72 1.340,79 

22 0,000599 98.823,38 59,20 98.793,78 0,999401 58,41 27.423,99 5.821.589,46 461.080,92 58,91 15,50 1.325,07 

23 0,000627 98.764,18 61,93 98.733,22 0,999373 57,44 25.856,19 5.722.795,68 433.656,93 57,94 15,29 1.309,57 

24 0,000657 98.702,26 64,85 98.669,83 0,999343 56,48 24.377,34 5.624.062,46 407.800,74 56,98 15,11 1.294,28 

25 0,000686 98.637,41 67,67 98.603,58 0,999314 55,52 22.982,38 5.525.392,63 383.423,40 56,02 14,87 1.279,17 

26 0,000714 98.569,74 70,38 98.534,55 0,999286 54,56 21.666,62 5.426.789,05 360.441,02 55,06 14,59 1.264,30 

27 0,000738 98.499,36 72,69 98.463,02 0,999262 53,59 20.425,61 5.328.254,50 338.774,40 54,09 14,22 1.249,70 

28 0,000758 98.426,67 74,61 98.389,37 0,999242 52,63 19.255,22 5.229.791,48 318.348,79 53,13 13,77 1.235,48 

29 0,000774 98.352,06 76,12 98.314,00 0,999226 51,67 18.151,54 5.131.402,11 299.093,56 52,17 13,25 1.221,71 

30 0,000784 98.275,94 77,05 98.237,42 0,999216 50,71 17.110,84 5.033.088,11 280.942,03 51,21 12,66 1.208,46 

31 0,000789 98.198,89 77,48 98.160,15 0,999211 49,75 16.129,64 4.934.850,70 263.831,19 50,25 12,01 1.195,80 

32 0,000789 98.121,41 77,42 98.082,70 0,999211 48,79 15.204,64 4.836.690,54 247.701,55 49,29 11,32 1.183,80 

33 0,000790 98.043,99 77,45 98.005,27 0,999210 47,83 14.332,68 4.738.607,84 232.496,91 48,33 10,68 1.172,48 

34 0,000791 97.966,54 77,49 97.927,79 0,999209 46,87 13.510,72 4.640.602,57 218.164,23 47,37 10,08 1.161,80 

35 0,000792 97.889,05 77,53 97.850,28 0,999208 45,91 12.735,88 4.542.674,78 204.653,51 46,41 9,52 1.151,72 

36 0,000794 97.811,52 77,66 97.772,69 0,999206 44,94 12.005,46 4.444.824,49 191.917,63 45,44 8,99 1.142,20 

37 0,000823 97.733,86 80,43 97.693,64 0,999177 43,98 11.316,91 4.347.051,81 179.912,17 44,48 8,79 1.133,21 

38 0,000872 97.653,42 85,15 97.610,85 0,999128 43,01 10.667,55 4.249.358,16 168.595,26 43,51 8,78 1.124,42 

39 0,000945 97.568,27 92,20 97.522,17 0,999055 42,05 10.054,95 4.151.747,32 157.927,71 42,55 8,96 1.115,64 

40 0,001043 97.476,07 101,67 97.425,23 0,998957 41,09 9.476,84 4.054.225,15 147.872,76 41,59 9,32 1.106,68 

41 0,001168 97.374,40 113,73 97.317,53 0,998832 40,13 8.931,09 3.956.799,92 138.395,93 40,63 9,84 1.097,36 

42 0,001322 97.260,67 128,58 97.196,38 0,998678 39,18 8.415,71 3.859.482,38 129.464,84 39,68 10,50 1.087,51 

43 0,001505 97.132,09 146,18 97.059,00 0,998495 38,23 7.928,86 3.762.286,01 121.049,13 38,73 11,26 1.077,02 
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44 0,001715 96.985,90 166,33 96.902,74 0,998285 37,29 7.468,80 3.665.227,01 113.120,27 37,79 12,08 1.065,76 

45 0,001948 96.819,57 188,60 96.725,27 0,998052 36,36 7.033,95 3.568.324,27 105.651,48 36,86 12,93 1.053,68 

46 0,002198 96.630,97 212,39 96.524,77 0,997802 35,43 6.622,87 3.471.599,00 98.617,53 35,93 13,73 1.040,75 

47 0,002463 96.418,57 237,48 96.299,83 0,997537 34,50 6.234,26 3.375.074,23 91.994,65 35,00 14,49 1.027,02 

48 0,002740 96.181,09 263,54 96.049,33 0,997260 33,59 5.866,89 3.278.774,40 85.760,39 34,09 15,17 1.012,53 

49 0,003028 95.917,56 290,44 95.772,34 0,996972 32,68 5.519,64 3.182.725,07 79.893,50 33,18 15,77 997,37 

50 0,003330 95.627,12 318,44 95.467,90 0,996670 31,78 5.191,44 3.086.952,73 74.373,86 32,28 16,31 981,60 

51 0,003647 95.308,68 347,59 95.134,89 0,996353 30,89 4.881,28 2.991.484,83 69.182,42 31,39 16,79 965,29 

52 0,003980 94.961,09 377,95 94.772,12 0,996020 30,00 4.588,18 2.896.349,94 64.301,14 30,50 17,23 948,50 

53 0,004331 94.583,15 409,64 94.378,33 0,995669 29,12 4.311,25 2.801.577,82 59.712,96 29,62 17,62 931,27 

54 0,004698 94.173,51 442,43 93.952,29 0,995302 28,25 4.049,60 2.707.199,50 55.401,71 28,75 17,95 913,65 

55 0,005077 93.731,08 475,87 93.493,14 0,994923 27,38 3.802,43 2.613.247,20 51.352,11 27,88 18,21 895,70 

56 0,005465 93.255,21 509,64 93.000,39 0,994535 26,52 3.568,98 2.519.754,06 47.549,68 27,02 18,40 877,49 

57 0,005861 92.745,57 543,58 92.473,78 0,994139 25,67 3.348,57 2.426.753,67 43.980,70 26,17 18,52 859,09 

58 0,006265 92.201,99 577,65 91.913,16 0,993735 24,82 3.140,51 2.334.279,90 40.632,13 25,32 18,56 840,58 

59 0,006694 91.624,34 613,33 91.317,67 0,993306 23,97 2.944,18 2.242.366,74 37.491,63 24,47 18,59 822,02 

60 0,007170 91.011,01 652,55 90.684,73 0,992830 23,14 2.758,94 2.151.049,06 34.547,44 23,64 18,66 803,42 

61 0,007714 90.358,46 697,03 90.009,94 0,992286 22,30 2.584,11 2.060.364,33 31.788,50 22,80 18,81 784,76 

62 0,008348 89.661,43 748,49 89.287,19 0,991652 21,48 2.419,03 1.970.354,39 29.204,39 21,98 19,05 765,96 

63 0,009093 88.912,94 808,49 88.508,70 0,990907 20,66 2.263,06 1.881.067,20 26.785,36 21,16 19,41 746,90 

64 0,009968 88.104,45 878,23 87.665,34 0,990032 19,85 2.115,55 1.792.558,50 24.522,30 20,35 19,89 727,49 

65 0,010993 87.226,23 958,88 86.746,79 0,989007 19,05 1.975,90 1.704.893,16 22.406,76 19,55 20,49 707,60 

66 0,012188 86.267,35 1.051,43 85.741,64 0,987812 18,26 1.843,57 1.618.146,37 20.430,85 18,76 21,20 687,11 

67 0,013572 85.215,92 1.156,55 84.637,65 0,986428 17,48 1.718,02 1.532.404,74 18.587,28 17,98 22,00 665,91 

68 0,015160 84.059,37 1.274,34 83.422,20 0,984840 16,72 1.598,77 1.447.767,09 16.869,27 17,22 22,87 643,91 

69 0,016946 82.785,03 1.402,88 82.083,60 0,983054 15,98 1.485,41 1.364.344,89 15.270,49 16,48 23,75 621,05 

70 0,018920 81.382,16 1.539,75 80.612,28 0,981080 15,26 1.377,59 1.282.261,29 13.785,08 15,76 24,59 597,30 

71 0,021071 79.842,41 1.682,36 79.001,23 0,978929 14,55 1.275,02 1.201.649,01 12.407,49 15,05 25,35 572,71 

72 0,023388 78.160,05 1.828,01 77.246,04 0,976612 13,86 1.177,50 1.122.647,78 11.132,47 14,36 25,98 547,36 

73 0,025871 76.332,04 1.974,79 75.344,65 0,974129 13,20 1.084,87 1.045.401,73 9.954,97 13,70 26,48 521,38 

74 0,028552 74.357,25 2.123,05 73.295,73 0,971448 12,55 996,99 970.057,09 8.870,09 13,05 26,85 494,91 

75 0,031477 72.234,21 2.273,72 71.097,35 0,968523 11,91 913,70 896.761,36 7.873,11 12,41 27,13 468,05 

76 0,034686 69.960,49 2.426,65 68.747,17 0,965314 11,30 834,85 825.664,01 6.959,41 11,80 27,32 440,92 

77 0,038225 67.533,84 2.581,48 66.243,10 0,961775 10,71 760,27 756.916,84 6.124,56 11,21 27,42 413,60 

78 0,042132 64.952,36 2.736,57 63.584,07 0,957868 10,13 689,82 690.673,74 5.364,29 10,63 27,42 386,18 

79 0,046427 62.215,79 2.888,49 60.771,54 0,953573 9,58 623,36 627.089,67 4.674,47 10,08 27,30 358,77 

80 0,051128 59.327,29 3.033,29 57.810,65 0,948872 9,05 560,77 566.318,13 4.051,11 9,55 27,05 331,46 

81 0,056250 56.294,01 3.166,54 54.710,74 0,943750 8,53 501,98 508.507,48 3.490,34 9,03 26,64 304,41 

82 0,061809 53.127,47 3.283,76 51.485,59 0,938191 8,04 446,93 453.796,74 2.988,36 8,54 26,06 277,78 

83 0,067826 49.843,71 3.380,70 48.153,36 0,932174 7,57 395,57 402.311,14 2.541,43 8,07 25,31 251,72 

84 0,074322 46.463,01 3.453,22 44.736,40 0,925678 7,12 347,87 354.157,78 2.145,86 7,62 24,39 226,40 

85 0,081326 43.009,79 3.497,81 41.260,88 0,918674 6,69 303,79 309.421,38 1.797,99 7,19 23,31 202,01 

86 0,088863 39.511,98 3.511,15 37.756,40 0,911137 6,29 263,28 268.160,49 1.494,20 6,79 22,07 178,71 

87 0,096958 36.000,82 3.490,57 34.255,54 0,903042 5,90 226,31 230.404,09 1.230,92 6,40 20,70 156,63 

88 0,105631 32.510,26 3.434,09 30.793,21 0,894369 5,53 192,80 196.148,55 1.004,61 6,03 19,21 135,93 

89 0,114858 29.076,17 3.339,63 27.406,35 0,885142 5,19 162,67 165.355,34 811,81 5,69 17,63 116,72 



42 

 

90 0,124612 25.736,53 3.207,08 24.132,99 0,875388 4,86 135,84 137.948,99 649,14 5,36 15,97 99,09 

91 0,134861 22.529,45 3.038,34 21.010,28 0,865139 4,55 112,18 113.816,00 513,30 5,05 14,27 83,13 

92 0,145575 19.491,11 2.837,42 18.072,40 0,854425 4,26 91,56 92.805,72 401,12 4,76 12,57 68,85 

93 0,156727 16.653,69 2.610,08 15.348,65 0,843273 3,99 73,80 74.733,32 309,56 4,49 10,91 56,28 

94 0,168290 14.043,61 2.363,40 12.861,91 0,831710 3,73 58,71 59.384,67 235,76 4,23 9,32 45,37 

95 0,180245 11.680,21 2.105,30 10.627,56 0,819755 3,48 46,07 46.522,76 177,05 3,98 7,83 36,05 

96 0,192565 9.574,91 1.843,79 8.653,01 0,807435 3,25 35,63 35.895,20 130,98 3,75 6,47 28,21 

97 0,205229 7.731,12 1.586,65 6.937,79 0,794771 3,02 27,14 27.242,19 95,35 3,52 5,25 21,74 

98 0,218683 6.144,47 1.343,69 5.472,62 0,781317 2,80 20,35 20.304,39 68,22 3,30 4,20 16,49 

99 0,233371 4.800,78 1.120,36 4.240,60 0,766629 2,59 15,00 14.831,77 47,87 3,09 3,30 12,29 

100 0,249741 3.680,42 919,15 3.220,84 0,750259 2,38 10,85 10.591,17 32,87 2,88 2,56 8,99 

101 0,268237 2.761,26 740,67 2.390,93 0,731763 2,17 7,68 7.370,33 22,02 2,67 1,94 6,43 

102 0,289305 2.020,59 584,57 1.728,31 0,710695 1,96 5,30 4.979,41 14,35 2,46 1,45 4,49 

103 0,313391 1.436,02 450,04 1.211,01 0,686609 1,76 3,55 3.251,10 9,05 2,26 1,05 3,04 

104 0,340940 985,99 336,16 817,91 0,659060 1,57 2,30 2.040,09 5,49 2,07 0,74 1,99 

105 0,372398 649,82 241,99 528,83 0,627602 1,38 1,43 1.222,19 3,19 1,88 0,50 1,25 

106 0,408210 407,83 166,48 324,59 0,591790 1,20 0,85 693,36 1,76 1,70 0,33 0,75 

107 0,448823 241,35 108,32 187,19 0,551177 1,03 0,47 368,77 0,91 1,53 0,20 0,42 

108 0,494681 133,03 65,81 100,12 0,505319 0,86 0,25 181,58 0,44 1,36 0,11 0,22 

109 0,546231 67,22 36,72 48,86 0,453769 0,71 0,12 81,46 0,19 1,21 0,06 0,11 

110 0,603917 30,50 18,42 21,29 0,396083 0,57 0,05 32,59 0,08 1,07 0,03 0,05 

111 0,668186 12,08 8,07 8,05 0,331814 0,44 0,02 11,30 0,03 0,94 0,01 0,02 

112 0,739483 4,01 2,96 2,53 0,260517 0,31 0,01 3,26 0,01 0,81 0,00 0,01 

113 0,818254 1,04 0,85 0,62 0,181746 0,20 0,00 0,73 0,00 0,70 0,00 0,00 

114 0,904945 0,19 0,17 0,10 0,095055 0,10 0,00 0,11 0,00 0,60 0,00 0,00 

115 1,000000 0,02 0,02 0,01 0,000000 1,00 0,00 0,03 0,00 1,50 0,02 0,02 

 

 


