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Resumo

Esta pesquisa é sobre a necessidade de financiamento da Previdência Social de uma situação hipotética 
para aposentadoria especial. Pressupõe-se que as contribuições anuais sejam capitalizadas a taxa de 6% 
ao ano, exatamente igual a taxa de retorno dos títulos públicos emitidos para financiar eventuais déficits 
previdenciários. O trabalhador ingressa na Previdência Social aos 18 anos de idade. A expectativa de 
vida é de 73,44 anos para os homens. O trabalhador do sexo masculino contribui durante 35 anos até 
a aposentadoria por idade. Demonstra-se que para manter a conta da Previdência Social em equilíbrio 
é necessário (a) haver mais trabalhadores aposentados por idade do que aposentados precoces,  
(b) aumentar a alíquota previdenciária ou (c) ambos. As simulações não levaram em conta as 
probabilidades de sobrevida dos indivíduos. A inclusão dessas probabilidades nas simulações decerto 
tornaria os resultados ainda mais desfavoráveis. Se as contribuições patronal e laboral para a Previdência 
Social financiarem também outros tipos de benefícios, além da aposentadoria, o déficit previdenciário 
seria ainda mais severo. Julga-se que os resultados obtidos nesta pesquisa podem contribuir de alguma 
forma para o debate sobre uma eventual reforma da Previdência Social nos países com características 
previdenciárias assumidas aqui.
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Summary

This study researches the finance requirements for Social Security in a hypothetical situation of special 
retirement. It assumes that annual contributions are capitalized at the rate of 6% per year, exactly the 
same rate as the return on government bonds issued to finance any pension deficits. The worker enters 
the Social Security system at 18 years of age. The life expectancy is 73.44 years for males. The male 
worker contributes for 35 years until the age of retirement. It is demonstrated that to maintain the Social 
Security account in equilibrium, it is necessary (a) for there to be more retired workers through age, than 
through early exit, (b) to increase the social security contribution rate or (c) both. The simulations did not 
take into account the probability of survival of individuals; the inclusion of which in the simulations would 
certainly have made the results even more unfavourable. If employer and employee Social Security are 
contributions also used to finance other types of benefits, in addition to retirement, the pension deficit 
would be even more severe. It is believed that the results obtained in this research can contribute in 
some measure to the debate on a possible reform of Social Security in countries with the welfare features 
assumed here.
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Resumen

Esta investigación está en necesidad de una situación hipotética para la jubilación especial de financiación 
de la Seguridad Social. Se asume que las contribuciones anuales se capitalizan la tasa del 6% anual, 
exactamente igual que la tasa de rendimiento sobre los bonos emitidos para financiar cualquier déficit 
de pensiones. El trabajador se une a la Seguridad Social a los 18 años de edad. La esperanza de vida 
es de 73,44 años para los hombres. El hombre trabajador ha contribuido durante 35 años hasta la edad 
de jubilación. Demuestra que para mantener la Seguridad Social cuenta en equilibrio es necesario  
(a) ser más jubilados por edad que prejubilados, (b) aumento la tasa de impuestos de seguro social o 
(c) ambos. Las simulaciones no tomaron en cuenta las posibilidades de supervivencia de los individuos. 
La inclusión de estas probabilidades en simulaciones ciertamente haría que los resultados aún más 
desfavorables. Si las contribuciones del empleador para Seguridad Social y el empleo también financian 
otros tipos de beneficios, además de jubilación, el déficit de pensiones serían aún más grave. Se cree 
que los resultados obtenidos en esta investigación pueden contribuir de alguna forma al debate sobre 
una posible reforma del Bienestar Social en los países con las características de la seguridad social 
asumidas aquí.
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Introdução Para o caso da Previdência Social no Brasil a contratação do seguro 
social é compulsória para os trabalhadores devidamente registrados. 
A contribuição previdenciária equivale ao prêmio do seguro, a apólice 
é o contrato do seguro, neste caso, o contrato do seguro social, e a 
indenização é a renda recebida pelo indivíduo no momento em que 
ele não puder trabalhar (MARKOVITZ, 1991). Esta prática é comum 
internacionalmente e não difere de outros países, tais como o Reino 
Unido: Inglaterra, Escócia e país de Gales, por exemplo (BLAKE, 2004; 
BLAKE e ORSZAG, 1999).

 Uma pessoa do sexo masculino ou feminino que contribui mensalmente 
para a Previdência Social por trinta e cinco (trinta) anos fará jus a um 
benefício mensal até o seu falecimento (CONTADOR, 2007; AZEVEDO, 
2010). Um contribuinte da Previdência Social fará jus a um benefício 
mensal se deixar o mercado de trabalho precocemente por doença ou 
acidente, não necessariamente acidente do trabalho. Um contribuinte 
da Previdência Social que exerceu atividades laborais em condições 
prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física fará jus a antecipar 
a sua aposentadoria, conforme previsto em lei. Assim, no Brasil, este 
tipo de aposentadoria é denominado de aposentadoria especial.

 Este artigo mediante simulações mostra que as contribuições mensais 
para a Previdência Social realizadas por um indivíduo homem 
aposentado por tempo de contribuição são capazes de financiar a 
totalidade de sua aposentadoria e parte da aposentadoria de terceiros, 
observados, é claro, os pressupostos aqui assumidos. Dependendo do 
perfil de aposentadoria experimentado pelos empregados masculinos 
ou femininos de uma dada atividade econômica, os valores das 
contribuições patronal e laboral merecem ser diferenciados das outras 
atividades. As atividades econômicas que são legalmente capazes 
de acelerar a aposentadoria de seus trabalhadores tendem a produzir 
déficits nas contas da Previdência Social do país. 

 O restante do artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: a 
seção 1 descreve o funcionamento dos processos previdenciários 
(aposentadoria por idade, aposentadoria por doença ou acidente e 
aposentadoria especial). A seção 2 apresenta a fundamentação teórica, 
os pressupostos e a metodologia adotados na pesquisa. Os resultados 
das simulações podem ser vistos na seção 3. A seção 4 encerra o 
artigo, concluindo que se a Previdência Social do tal país hipotético 
for financiada integralmente por seus contribuintes, então, deveria 
haver mais aposentados por tempo de contribuição do que pessoas 
precocemente aposentadas e pessoas aposentadas antecipadamente 
por força de lei.

1. Funcionamento  A aposentadoria por condições especiais de trabalho é o benefício
dos Processos  concedido àquele que tenha trabalhado em condições prejudiciais à
Previdenciários sua saúde ou à sua integridade física, resultando em menor tempo 

de trabalho até a aposentadoria, levando em conta o(s) agente(s) 
agressivo(s) exposto(s) principalmente quanto à natureza, concentração, 
intensidade e fator de exposição. 
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 Conforme mostra a Figura 1 (matriz de processos previdenciários), o fluxo 
previdenciário de aposentadoria por condições especiais de trabalho 
pode ser considerado como parte do conjunto de quatro processos 
básicos que resultam em entradas (contribuições) e saídas (benefícios) 
de recursos financeiros: (a) aposentadoria por idade ou por tempo de 
contribuição, com ou sem contagem acelerada de tempo de trabalho; 
(b) auxílio por doença ou acidente previdenciário ou por doença ou 
acidente de trabalho; (c) aposentadoria por invalidez, previdenciária  
ou por acidente de trabalho; e (d) aposentadoria especial. 

 Para que haja correspondência entre contribuições e benefícios,  
deve-se definir padrões de históricos laborais associados a contribuintes 
e beneficiários, a partir de históricos laborais individuais de contribuintes 
e beneficiários, para diferentes classes de atividades econômicas e 
diferentes atividades, a partir de dados históricos públicos e privados das 
áreas de previdência social, trabalho e saúde. Pode-se, então, estimar 
a necessidade de financiamento da previdência social, no que toca à 
demanda esperada de benefícios previdenciários.

Figura 1 – Matriz de processos previdenciários

Fonte: Autores
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2. Fundamentação Esta seção inicia com a apresentação da fundamentação teórica da 
Teórica,  pesquisa, depois passa para os pressupostos e, por último, comenta
Pressupostos e sobre a metodologia empregada para cumprir os objetivos da pesquisa. 
Metodologia 

2.1 Fundamentação Esta pesquisa está alicerçada na engenharia econômica e financeira 
Teórica (BRUNI e FAMÁ, 2008; JENNINGS, 2001), e na pesquisa operacional 

na utilização do goal programming (DALMÁCIO, SANT’ANNA e 
RANGEL, 2008). Os conceitos da matemática financeira adotados foram:

a) Valor futuro do dinheiro;
b) Período de recuperação do dinheiro aplicado; e
c) Anuidade.

 A equação do valor futuro quando o sistema de capitalização é composto 
é dado por:

 FJ = (SJ × λ) × (1 + r)n, j = 1,2,...,35 (1)

  Quando F35 é o valor futuro no final do ano 35, Sj é o salário de 
contribuição no final do ano j, λ é a taxação previdenciária sobre o 
salário de contribuição, r é a taxa de juros e n é número de períodos de 
capitalização. Note-se que:

 n = (35 – j), j = 1,2,...,35 (2)

 Outro conceito da matemática financeira usado foi o período de 
recuperação do dinheiro aplicado. Trata-se de calcular m a partir da 
equação (1), assim:

 
, j = 1,2,...,35 (3)

 Onde ln (.) é o logaritmo natural. A variável m representa o número de 
anos que Fj é maior do que valor de contribuição, considerando o sistema 
composto de capitalização.

 Uma anuidade representa uma série de pagamentos iguais realizados 
em intervalos de tempo fixos durante um número específico de períodos 
(BRIGHAM; EHRHARDT, 2006; BRUNI; FAMÁ, 2008). A equação para 
o cálculo de uma anuidade A dado o valor futuro é:

 
 (4)
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 Em que Fn é o valor futuro avaliado no período n. A equação (4) pode 
ser escrita assim, substituindo Fn pela fórmula do valor futuro, no regime 
de capitalização composto:

 
 (5)

 A ferramenta da pesquisa operacional usada neste trabalho foi o goal 
programming. Este instrumental foi usado nas simulações realizadas 
nesta pesquisa.

2.2 Pressupostos Suponha a alíquota da previdência social de 30% do salário bruto mensal 
segurado, o empregador contribui com 20% e o empregado com 10%. 
O ingresso inicial do trabalhador na Previdência Social se faz aos 18 
anos de idade.

 Admite-se que os recursos mensais pagos pelas empresas e pelos 
trabalhadores para a Previdência Social sejam aplicados em uma conta 
remunerada. É importante lembrar que a Previdência Social do Brasil, por 
exemplo, adota o regime de partição simples (TIBERTO e DWECK, 2011); 
inexistindo, portanto, operações de capitalização (GOODMAN, 2002).

 Não há inflação, assim, a taxa de juros considerada é a taxa real, igual 
à taxa nominal. A taxa real de juros é definida como:

 r = R – π  (6)

 Quando r é a taxa real de juros, R é a taxa nominal de juros e π é a 
inflação. Por suposição π = 0, então, r = R. A equação (6) é uma versão 
da equação de Fisher (GORDON, 2000).

 Assume-se que a taxa de juros de aplicação dos recursos advindos das 
contribuições previdenciários seja de 6% ao ano, igual ao rendimento  
dos títulos públicos emitidos para f inanciar possíveis déficits 
previdenciários do suposto país. 

 O número de anos de contribuição é de trinta e cinco anos para o 
indivíduo do sexo masculino, e de trinta anos para a mulher. O salário 
do segurado é igual $ 1,00 por mês (cálculo por unidade monetária 
mensal). Admitindo-se que não haja inflação e que o salário do segurado 
é constante durante os anos de contribuição.

 Supõe-se que a expectativa ou esperança de vida do homem (mulher) 
seja igual a 73,44 (76,44) anos, conforme cálculos do instituto oficial 
de estatística ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A tábua de mortalidade de inválidos considerada neste estudo foi a 
tábua IAPB-57 (CORDEIRO FILHO, 2009: 193). Esta tábua traz as 
probabilidades de um indivíduo falecer no ano de sua aposentadoria 
precoce por doença ou acidente. O estudo considerou a probabilidade 
de sobrevivência que é igual a um menos a probabilidade de morte. 
Deve-se notar que o emprego do indicador (1 – IAPB-57%) equivale a 
usar a esperança de vida para cada indivíduo/idade que ingressou em 
aposentadoria por doença ou por acidente. 
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 É oportuno dizer que boa parte das tábuas de vida, de entrada em 
invalidez e de mortalidade de inválidos está desatualizada. Isto é, as 
tábuas atuariais merecem passar por ajustes para a nova realidade do 
século XXI.

 Finalmente, por simplicidade assume-se que os valores pagos para a 
Previdência Social na forma de contribuições previdenciárias sejam 
somente para financiar apenas um tipo de benefício de prestação 
continuada, caracterizado por pagamentos mensais contínuos, até a 
sua cessação: a aposentadoria. Outros tipos de benefícios de prestação 
continuada são: as pensões por morte, as rendas mensais vitalícias, o 
salário-família e o auxílio maternidade, entre outros.

2.3 Metodologia A metodologia encontra-se dividida em três passos principais, mostrados 
na Tabela 1 e descritos a seguir. 

2.3.1 Definição das  O primeiro passo consiste na definição das variáveis utilizadas nas
variáveis simuladas simulações:

a) S = salário de contribuição ($);
b) C = valor da contribuição anual ($);
c) VFC = valor futuro da contribuição anual no ano trinta e cinco ($);
d) CB = cobertura (em ano);
e) CBA = cobertura acumulada (em ano);
f) Idade = idade do contribuinte (em ano);
g) ICB = idade total de cobertura (em ano);
h) D = déficit (em ano);
i) A = número de aposentados por tempo de contribuição;
j) IAPB-57 = conforme descrito anteriormente; e
k) DA = número ajustado de aposentados por idade (aposentado-

equivalente).

2.3.2 Valores O segundo passo refere-se à construção dos valores das variáveis 
das variáveis  listadas acima. O salário anual S é igual a $ 1,00 vezes treze mais um
simuladas terço de férias (unidades monetárias). A contribuição C é igual a 30% 

(λ) do salário anual de contribuição (S). Usou-se a equação (1) para 
calcular o valor da variável VFC. Por exemplo, o valor futuro da primeira 
contribuição anual C1 é:

 F35 = C1 × (1 + 0,06)34 (7)

 C1 = S1 × 0,30 (8)

 Repare no expoente da segunda parcela do lado direito da equação (7). 
Entre a primeira contribuição anual e a trigésima quinta existem trinta 
e quartos períodos de capitalização, ver equação (2).
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 O valor da variável cobertura foi encontrado por meio da equação (3) 
em logaritmo. A variável CBA corresponde ao valor acumulado de CB. 
A variável ICB é igual à idade do indivíduo mais a cobertura acumulada. 

 O valor da variável Deficit é obtido pelo número de anos que representa 
a expectativa ou esperança de vida do indivíduo do sexo masculino 
menos a idade total de cobertura (ICB). O valor da variável DA é igual 
a D vezes A vezes um menos IAPB-57 (a última parcela deste produto 
é a probabilidade de sobrevivência de um aposentado especial, logo 
após sua aposentadoria).

2.3.3 Goal  O terceiro passo concentrou-se nas simulações (seis) e na análise
programming dos resultados. As quatro primeiras simulações foram realizadas com 

a ajuda do método denominado goal programming para obtenção 
de soluções de problemas-meta conforme a Tabela 1 (DALMÁCIO, 
SANT’ANNA e RANGEL, 2008).

3. Simulação e As simulações foram conduzidas com o apoio da ferramenta Atingir meta 
análise dos do MS-Excel®. A Tabela 1, por exemplo, é a base para as simulações, 
resultados considerando as contribuições previdenciárias anuais feitas por 

um indivíduo do sexo masculino. Nota-se que um indivíduo do sexo 
masculino após ter contribuído por vinte e seis anos não produz déficit 
previdenciário social. Em outras palavras, as contribuições dessa pessoa 
para a Previdência Social são capazes de bancar a sua aposentadoria 
até a idade de 73,44 anos. Evidentemente, guardados os pressupostos 
definidos anteriormente.

Tabela 1 – Base para as simulações (homem)

Ano S
($)

C
 ($)

VFC
 ($)

CB
(ano)

CBA
(ano)

Idade
(ano)

ICB
(ano)

D
(ano) A IAPB-57 DA

(ano)

1 13,33 4,00 29,00 2,11 2,11 18 20,11 -53,33 0 0,1467 0,00

2 13,33 4,00 27,36 1,99 4,10 19 23,10 -50,34 0 0,1174 0,00

3 13,33 4,00 25,81 1,89 5,98 20 25,98 -47,46 0 0,0967 0,00

4 13,33 4,00 24,35 1,78 7,77 21 28,77 -44,67 0 0,0824 0,00

5 13,33 4,00 22,97 1,69 9,46 22 31,46 -41,98 0 0,0728 0,00

6 13,33 4,00 21,67 1,60 11,05 23 34,05 -39,39 0 0,0665 0,00

7 13,33 4,00 20,45 1,51 12,56 24 36,56 -36,88 0 0,0620 0,00

8 13,33 4,00 19,29 1,43 13,99 25 38,99 -34,45 0 0,0606 0,00

9 13,33 4,00 18,20 1,35 15,34 26 41,34 -32,10 0 0,0597 0,00

10 13,33 4,00 17,17 1,28 16,62 27 43,62 -29,82 0 0,0588 0,00

11 13,33 4,00 16,20 1,21 17,83 28 45,83 -27,61 0 0,0580 0,00
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Ano S
($)

C
 ($)

VFC
 ($)

CB
(ano)

CBA
(ano)

Idade
(ano)

ICB
(ano)

D
(ano) A IAPB-57 DA

(ano)

12 13,33 4,00 15,28 1,14 18,97 29 47,97 -25,47 0 0,0573 0,00

13 13,33 4,00 14,41 1,08 20,05 30 50,05 -23,39 0 0,0565 0,00

14 13,33 4,00 13,60 1,02 21,07 31 52,07 -21,37 0 0,0558 0,00

15 13,33 4,00 12,83 0,96 22,03 32 54,03 -19,41 0 0,0550 0,00

16 13,33 4,00 12,10 0,91 22,94 33 55,94 -17,50 0 0,0543 0,00

17 13,33 4,00 11,42 0,86 23,80 34 57,80 -15,64 0 0,0536 0,00

18 13,33 4,00 10,77 0,81 24,61 35 59,61 -13,83 0 0,0532 0,00

19 13,33 4,00 10,16 0,77 25,38 36 61,38 -12,06 0 0,0529 0,00

20 13,33 4,00 9,59 0,72 26,11 37 63,11 -10,33 0 0,0527 0,00

21 13,33 4,00 9,04 0,68 26,79 38 64,79 -8,65 0 0,0526 0,00

22 13,33 4,00 8,53 0,65 27,44 39 66,44 -7,00 0 0,0525 0,00

23 13,33 4,00 8,05 0,61 28,05 40 68,05 -5,39 0 0,0524 0,00

24 13,33 4,00 7,59 0,58 28,62 41 69,62 -3,82 0 0,0523 0,00

25 13,33 4,00 7,16 0,54 29,17 42 71,17 -2,27 0 0,0522 0,00

26 13,33 4,00 6,76 0,51 29,68 43 72,68 -0,76 0 0,0521 0,00

27 13,33 4,00 6,38 0,49 30,17 44 74,17 0,73 0 0,0520 0,00

28 13,33 4,00 6,01 0,46 30,63 45 75,63 2,19 0 0,0519 0,00

29 13,33 4,00 5,67 0,43 31,06 46 77,06 3,62 0 0,0523 0,00

30 13,33 4,00 5,35 0,41 31,47 47 78,47 5,03 0 0,0543 0,00

31 13,33 4,00 5,05 0,39 31,85 48 79,85 6,41 0 0,0578 0,00

32 13,33 4,00 4,76 0,36 32,22 49 81,22 7,78 0 0,0618 0,00

33 13,33 4,00 4,49 0,34 32,56 50 82,56 9,12 0 0,0668 0,00

34 13,33 4,00 4,24 0,32 32,88 51 83,88 10,44 0 0,0710 0,00

35 13,33 4,00 4,00 0,31 33,19 52 85,19 11,75 1 0,0754 10,86

$ 445,74

Usou-se a função VF do MS-Excel® para calcular o valor da variável VFC. O valor da variável cobertura 
foi encontrado por meio da função NPER do MS-Excel®. Esta função retorna o número de anos que 
exaure VFC, dado S (salário de contribuição). A tabela mostra um indivíduo aposentado por idade, 
referir-se à trigésima quinta linha e décima coluna. As contribuições realizadas por esse indivíduo 
para a Previdência Social são capazes de financiar a sua aposentadoria até a idade de 73,44 anos e, 
também, a aposentadoria de outro indivíduo por aproximadamente onze anos (trigésima quinta linha e 
última coluna). As demais variáveis foram calculadas conforme descrito anteriormente.
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 Cabe dizer que as cinco primeiras simulações apresentadas a seguir 
consideraram que o dinheiro é capitalizado somente durante os períodos 
de contribuição. Ao passo que a sexta simulação considerou que o 
dinheiro é capitalizado também durante o período de aposentadoria do 
indivíduo até a idade de 73,44 anos (expectativa de vida do indivíduo 
masculino).

3.1 Análise e Simula-se a necessidade de aposentados por idade para um aposentado 
Simulação I por doença ou acidente por ano de contribuição (Tabela 2).

Tabela 2 – Necessidade de aposentados por idade para um aposentado precoce/ano

Ano NAPI Ano NAPI

1 4,19 15 1,69

5 3,58 20 0,90

10 2,58 25 0,20

Ano = ano de contribuição. NAPI = necessidade de aposentados por idade.

 Da Tabela 2, pode-se inferir que um indivíduo que se aposenta 
precocemente após quinze anos de contribuição necessita de 1,69 
aposentado por idade para financiar seus benefícios de aposentadoria 
até a idade de 73,44 anos (expectativa de vida).

3.2 Análise e  Simula-se a necessidade de ajustes nos percentuais de contribuição
Simulação II patronal e laboral para manter determinada atividade econômica em 

equilíbrio previdenciário. 

 Imagine uma atividade econômica com o perfil de aposentadoria, 
conforme retratado na Tabela 3.

Tabela 3 – Perfil de aposentadoria

Ano 1 5 10 15 35

APP 1 1 1 1 –

API – – – – 3

APP = aposentados precoces. API = aposentados por idade.

 Essa atividade econômica nos últimos tempos assistiu a quatro 
aposentadorias precoces e a três por idade (Tabela 3). Dado o perfil de 
aposentadoria, pode-se dizer que esta atividade econômica é arriscada. 
O déficit previdenciário gerado por este perfil é de 98,25 anos de 
aposentadoria-equivalente.
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 Neste caso, para tornar a conta da Previdência Social equilibrada a 
alíquota total de contribuição para a Previdência Social teria de aumentar 
no montante de 19,3%. A conta também estaria equilibrada se houvesse 
doze e não três aposentados por idade nessa atividade econômica.

3.3 Análise e  Um trabalhador de certa atividade econômica especial com direito
Simulação III a aposentar-se após vinte anos de contribuição produz um déficit 

previdenciário de 9,79 anos de aposentadoria-equivalente, como pode 
ser percebido da Tabela 4.

Tabela 4 – Aposentadoria especial 

Tempo de contribuição (ano) 15 20 25 
Déficit (ano) -18,34 -9,79 -2,15

 O superávit previdenciário, em anos, gerado por um trabalhador de 
atividade não especial aposentado por idade é de 10,86 anos (penúltima 
linha e última coluna da Tabela 1). Isto representa que um aposentado 
por idade é capaz de financiar um único indivíduo que se aposenta 
após vinte anos de contribuição, dados os pressupostos adotados nesta 
pesquisa.

3.4 Análise e Se todos os contribuintes homens do suposto país sempre se 
Simulação IV aposentassem por idade, as demais suposições constantes, então, o 

valor de λ (taxação previdenciária sobre o salário de contribuição), na 
equação (1), seria de 20%, ou o valor do prêmio anual seria de $ 2,74.

 A diferença entre o prêmio efetivamente pago pelo contribuinte masculino 
($ 4,00), do país hipotético, e o prêmio simulado ($ 2,74) para financiar 
exclusivamente a aposentaria por idade dessa pessoa pode ser 
denominada de custo social.

 É recomendável se debruçar sobre este problema, identificando as 
causas do custo social e promovendo soluções justas.

3.5 Análise e Uma mulher após ter contribuído por vinte e nove anos não produz déficit 
Simulação V previdenciário social. Ou seja, as suas contribuições para a Previdência 

Social são capazes de bancar a sua aposentadoria até a idade de  
76,44 anos, e capazes de financiar a aposentaria de outra pessoa  
por 1,44 ano somente. 
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3.6 Análise e A soma das contribuições realizadas por um indivíduo do sexo masculino 
Simulação VI durante trinta e cinco anos avaliadas no futuro (última linha e quarta 

coluna da Tabela 1) é de $ 445,74. Este valor permite financiar a 
aposentadoria de aproximadamente três pessoas até a idade de 73,44 
anos, considerando que a taxa de aplicação seja igual a 6% ao ano e 
o número de anos de capitalização seja de 21,4. Lembre-se que aos 
trinta e cinco anos de contribuição, o indivíduo está com 52 anos, por 
suposição (Tabela 1).

 Os resultados produzidos nesta simulação foram obtidos com a aplicação 
da equação (5), assim:

  
(9)

 O valor da anuidade é igual a $ 37,53. Como o valor anual segurado 
é igual a $ 13,33, a anuidade é 2,82 vezes maior do que o valor anual 
segurado.

4. Conclusão Esta pesquisa é sobre a Previdência Social de um país hipotético. 
Os processos previdenciários referentes à aposentadoria por idade, 
aposentadoria por doença ou acidente e aposentadoria especial foram 
ilustrados, na seção 2 do artigo.

 Admite-se que as contribuições anuais sejam capitalizadas a taxa  
de 6% ao ano, exatamente igual à taxa de retorno dos títulos públicos de 
longo prazo emitidos para financiar os prováveis déficits previdenciários 
do suposto país. 

 O trabalhador ingressa na Previdência Social aos 18 anos de idade.  
A expectativa de vida é de 73,44 (76,44) anos para os homens 
(mulheres). O trabalhador do sexo masculino (feminino) contribui durante 
35 (30) anos até a aposentadoria por idade.

 Nesse país hipotético, assim como em muitos outros países, inclusive 
no Brasil, a Previdência Social ampara também (a) as aposentadorias 
precoces por doença ou por acidente, do trabalho ou não, e (b) as 
aposentadorias aceleradas dos indivíduos que exerceram atividades 
laborais em condições prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade 
física. 

 Demonstra-se que para manter o caixa da Previdência Social em equilíbrio 
é necessário haver (a) mais trabalhadores aposentados por idade do 
que aposentados precoces; (b) aumentar a alíquota previdenciária;  
(c) aumentar o tempo de contribuição (no caso da proposta da idade 
mínima) ou (d) alguma combinação desses fatores.
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 As simulações não levaram em conta as probabilidades de sobrevida 
dos indivíduos. Seguramente, a inclusão dessas probabilidades nas 
simulações tornaria os resultados mais desfavoráveis para a Previdência 
Social desse país hipotético. Se as contribuições patronal e laboral para a 
Previdência Social financiarem também outros tipos de benefícios, além 
da aposentadoria, o déficit previdenciário seria ainda mais perverso.

 Enfim, julga-se que os resultados obtidos podem contribuir de alguma 
forma para o debate sobre uma eventual reforma da Previdência 
Social nos países com características previdenciárias semelhantes às 
assumidas aqui.
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Summary

This study researches the finance requirements for Social Security in a hypothetical situation of special 
retirement. It assumes that annual contributions are capitalized at the rate of 6% per year, exactly the 
same rate as the return on government bonds issued to finance any pension deficits. The worker enters 
the Social Security system at 18 years of age. The life expectancy is 73.44 years for males. The male 
worker contributes for 35 years until the age of retirement. It is demonstrated that to maintain the Social 
Security account in equilibrium, it is necessary (a) for there to be more retired workers through age, than 
through early exit, (b) to increase the social security contribution rate or (c) both. The simulations did not 
take into account the probability of survival of individuals; the inclusion of which in the simulations would 
certainly have made the results even more unfavourable. If employer and employee Social Security are 
contributions also used to finance other types of benefits, in addition to retirement, the pension deficit 
would be even more severe. It is believed that the results obtained in this research can contribute in 
some measure to the debate on a possible reform of Social Security in countries with the welfare features 
assumed here.
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Resumo

Esta pesquisa é sobre a necessidade de financiamento da Previdência Social de uma situação hipotética 
para aposentadoria especial. Pressupõe-se que as contribuições anuais sejam capitalizadas a taxa de 6% 
ao ano, exatamente igual a taxa de retorno dos títulos públicos emitidos para financiar eventuais déficits 
previdenciários. O trabalhador ingressa na Previdência Social aos 18 anos de idade. A expectativa de 
vida é de 73,44 anos para os homens. O trabalhador do sexo masculino contribui durante 35 anos até 
a aposentadoria por idade. Demonstra-se que para manter a conta da Previdência Social em equilíbrio 
é necessário (a) haver mais trabalhadores aposentados por idade do que aposentados precoces,  
(b) aumentar a alíquota previdenciária ou (c) ambos. As simulações não levaram em conta as 
probabilidades de sobrevida dos indivíduos. A inclusão dessas probabilidades nas simulações decerto 
tornaria os resultados ainda mais desfavoráveis. Se as contribuições patronal e laboral para a Previdência 
Social financiarem também outros tipos de benefícios, além da aposentadoria, o déficit previdenciário 
seria ainda mais severo. Julga-se que os resultados obtidos nesta pesquisa podem contribuir de alguma 
forma para o debate sobre uma eventual reforma da Previdência Social nos países com características 
previdenciárias assumidas aqui.
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Resumen

Esta investigación está en necesidad de una situación hipotética para la jubilación especial de financiación 
de la Seguridad Social. Se asume que las contribuciones anuales se capitalizan la tasa del 6% anual, 
exactamente igual que la tasa de rendimiento sobre los bonos emitidos para financiar cualquier déficit 
de pensiones. El trabajador se une a la Seguridad Social a los 18 años de edad. La esperanza de vida 
es de 73,44 años para los hombres. El hombre trabajador ha contribuido durante 35 años hasta la edad 
de jubilación. Demuestra que para mantener la Seguridad Social cuenta en equilibrio es necesario  
(a) ser más jubilados por edad que prejubilados, (b) aumento la tasa de impuestos de seguro social o 
(c) ambos. Las simulaciones no tomaron en cuenta las posibilidades de supervivencia de los individuos. 
La inclusión de estas probabilidades en simulaciones ciertamente haría que los resultados aún más 
desfavorables. Si las contribuciones del empleador para Seguridad Social y el empleo también financian 
otros tipos de beneficios, además de jubilación, el déficit de pensiones serían aún más grave. Se cree 
que los resultados obtenidos en esta investigación pueden contribuir de alguna forma al debate sobre 
una posible reforma del Bienestar Social en los países con las características de la seguridad social 
asumidas aquí.
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Introduction In the case of Social Security in Brazil, the contracting of social 
insurance is compulsory for duly registered workers. The Social Security 
contribution equates to the insurance premium, the policy is an insurance 
contract, in this case, the social security contract, and the compensation 
is the income received by the individual at the time that he is unable 
to work (MARKOVITZ, 1991). On an international scale, this practice 
is commonplace and does not differ from other countries such as the 
United Kingdom: England, Scotland and Wales, for example (BLAKE, 
2004; BLAKE and ORSZAG, 1999).

 A person who makes monthly contributions to the Social Security system 
for thirty-five years (thirty for female) will be entitled to a monthly benefit 
until his death (CONTADOR, 2007; AZEVEDO, 2010). A contributor to 
Social Security will be entitled to a monthly benefit if he exits the labour 
market early through illness or accident; not necessarily a work-related 
accident. A contributor who has exercised professional activities in 
conditions harmful to their health or their physical integrity shall be 
entitled to bring forward their retirement, as provided by the law. Hence, 
in Brazil, this type of scenario is referred to as special retirement.

 This article uses simulations to demonstrate how the monthly contributions 
to the Social Security system by an individual male retired through  
the length of contribution are able to finance all of his retirement and the 
retirement of third parties, observing, of course, the assumptions made 
here. Depending on the retirement profile experienced by male or female 
employees of a given economic activity, the values of the employer and 
employment contributions ought to be distinguished from other activities. 
Economic activities that are legally capable of accelerating the retirement 
of workers tend to produce deficits in a country’s Social Security system. 

 The remainder of the article is organized as follows: section 1 describes 
the functioning and operational procedures of Social Security (retirement 
through age, retirement through illness or accident, and special 
retirement). Section 2 presents the theoretical principles, assumptions 
and the methodology used in the research. The results and analysis of 
the simulations can be seen in section 3. Section 4 closes the article, 
concluding that if the Social Security system in that hypothetical country 
is financed exclusively by its contributors, then there should be more 
retirees through the length of contribution than through early retirement 
or through force of law.

1. Operational  Retirement through special working conditions is the dispensation granted
Procedures of  to a person who has worked in conditions harmful to their health or to
Social Security their physical integrity, resulting in less time worked until retirement, 

taking into account exposure to aggressive agents, particularly as to 
their nature, concentration, intensity and exposure factor. 
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 As shown in Figure 1 (matrix of social security procedures), the flow 
of pensions for retirement through special working conditions can be 
considered as part of the set of four basic processes that result in the input 
(contributions) and output (benefits) of financial resources: (a) retirement 
through age or length of contribution, with or without accelerated length of 
work counting; (B) illness or accident benefit, or work-related accident or 
illness benefit; (C) retirement through disability or work-related accident; 
and (d) special retirement. 

 For there to be a correlation between contributions and benefits, one 
must define historical labour patterns associated with contributors 
and beneficiaries, from historical individual contributors and labour 
beneficiaries, for different classes of economic activities and different 
undertakings, from public and private historical data in the areas of 
social security, work and health. One can then estimate the finance 
requirements for social security, with regard to the expected demand 
for social security benefits.

Figure 1 – Matrix of Social Security Procedures

Source: Authors
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2. Theoretical This section begins with a presentation of the theoretical principles of 
Principles, the research, then proceeds to the assumptions and, finally, comments 
Assumptions on the methodology employed to accomplish the research objectives. 
and Methodology  

2.1 Theoretical  This research is rooted in economic and financial engineering (BRUNI
Principles and FAMÁ, 2008; JENNINGS, 2001), and operational research in the 

use of the goal programming (DALMÁCIO, SANT’ANNA and RANGEL, 
2008). The concepts of financial mathematics adopted were:

a) Future value of money;
b) Payback period of money applied; and
c) Annuity.

 The equation for the future value when the system of capitalization is 
compounded is given by:

 FJ = (SJ × λ) × (1 + r)n, j = 1,2,...,35  (1)

 When F35 is the future value at the end of the year 35, Sj is the contribution 
salary at the end of the year j, λ is the social security contribution rate 
on the salary, r is the interest rate and n is the number of capitalization 
periods. It is noted that:

 n = (35 – j), j = 1,2,...,35 (2)

 Another concept of the financial mathematics utilized was the payback 
period of the money invested. Calculating m from equation (1), and:

 
, j = 1,2,...,35 (3)

 Where ln (.) is the natural logarithm. The variable m represents the number 
of years that Fj is greater than the value of contribution, considering the 
compound system of capitalization.

 An annuity represents a series of equal payments made at fixed time 
intervals during a specific number of periods (BRIGHAM; EHRHARDT, 
2006; BRUNI; FAMÁ, 2008). The equation for the calculation of an 
annuity A given the future value is:

 
 (4)
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 In which Fn is the future value assessed in the period n. Equation (4) can 
be written like this, replacing Fn with the formula of the future value, in 
the regime of compound capitalization:

 
 (5)

 The operational research tool used in this work was goal programming. 
This instrument was used in the simulations carried out in this research.

2.2 Assumptions Assumes a social security rate of 30% of the monthly gross salary 
contributed, the employer contributes 20% and the employee 10%.  
The initial entry of the worker into the Social Security is at 18 years of age.

 It is assumed that the monthly resources paid by companies and workers 
into Social Security are invested in an interest bearing account. It is 
important to remember that Social Security in Brazil, for example, is 
governed by a simple distribution system (TIBERTO and DWECK, 2011); 
without the existence, therefore, of capitalization operations (GOODMAN, 
2002).

 There is no inflation, so the interest rate is considered the actual rate, 
equal to the nominal rate. The real rate of interest is defined as:

 r = R – π  (6)

 When r is the real rate of interest, R is the nominal interest rate and π is 
the inflation. By supposition π = 0, so, r = R. Equation (6) is a version of 
the Fisher equation (GORDON, 2000).

 It is assumed that the interest rate applied to the resources from social 
security contributions is 6% per year, equal to the yield on government 
bonds issued to finance possible social security deficits in the hypothetical 
country. 

 The number of years of contribution is 35 years for the males and 30 
for women. The salary of the contributor is equal to $ 1.00 per month 
(calculation for the monthly monetary unit). It is assumed that there is 
no inflation and that the salary of the contributor is constant during the 
years of contribution.

 It is assumed that the life expectancy of the male is equal to 73.44, and 
females 76.44 years, conforming with official data from the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE). The mortality table 
considered in this study is the IAPB-57 (CORDEIRO FILHO, 2009: 193). 
This table provides the probability of an individual dying during the year 
of his early retirement through illness or accident. The study considered 
the probability of survival that is equal to one minus the probability of 
death. It should be noted that the use of the indicator (1 – IAPB-57%) 
is equivalent to using the life expectancy for each individual/age of 
retirement through illness or accident. 
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 It is appropriate to say that most life, invalidity and mortality tables are 
outdated. That is, the actuarial tables should really be adjusted to fit the 
reality of the 21st century.

 Finally, for simplicity it is assumed that the amounts paid into Social 
Security in the form of social security contributions are funding  
only one type of benefit provision, characterized by continuous monthly 
payments until its termination: retirement. Other types of continuous 
benefit provisions include death pensions, lifetime monthly incomes, the 
family allowance and the maternity aid, among others.

2.3 Methodology The methodology is divided into three main steps, shown in table 1 and 
described below. 

2.3.1 Definition of The first step consists of defining the variables used in the simulations: 
the simulated 
variables a) S = contribution salary ($);

b) C = value of the annual contribution ($);
c) FVC = future value of annual contribution at year 35 ($);
d) CB = coverage (in year);
e) CBA = accumulated coverage (in year);
f) Age = age of contributor (in year);
g) ICB = total age coverage (in year);
h) D = deficit (in year);
i) A = number of retirees by length of contribution time;
j) IAPB-57 = as described previously; and
k) DA = adjusted number of retirees by age (retired-equivalent).

2.3.2 Values of The second step concerns the values of the variables listed above. 
the simulated  The annual salary S is equal to $ 1,00 times thirteen plus one third monthly
variables salary as a vacation bonus (monetary units). Contribution C is equal to 

30% (λ) of the contribution salary (S). Equation (1) is used to calculate 
the value of the variable FVC. For example, the future value of the first 
annual contribution C1 is:

 F35 = C1 × (1 + 0,06)34 (7)

 C1 = S1 × 0,30  (8)

 Note the exponent of the second instalment on the right-hand side of 
equation (7). Between the first annual contribution and the thirty-fifth 
there are thirty-four capitalization periods, see equation (2).
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 The value of the coverage variable was found through equation (3) 
as a logarithm. The variable CBA corresponds to the accumulated 
value of CB. Variable ICB is equal to the age of the individual plus the 
cumulative coverage. 

 The value of the Deficit variable is obtained from the number of years 
that represents the life expectancy life of the male person less the total 
age of coverage (ICB). The value of the DA variable is equal to D times 
A times one minus IAPB-57 (the last instalment of this product is the 
probability of survival of a particular retiree soon after his retirement).

2.3.3 Goal  The third step was concentrated on the simulations (six) and analysing
programming the results. The first four simulations were carried out with the help 

of the method known as goal programming for obtaining solutions to  
meta-problems according to the table 1 (DALMÁCIO, SANT’ANNA e 
RANGEL, 2008).

3. Simulation The simulations were conducted with the support of the Goal Seek tool 
and analysis  from MS-Excel®. Table 1, for example, is the basis for the simulations, 
of the results considering the annual contributions made by a male person. Note that 

a male person having contributed for twenty-six years does not result 
in a Social Security deficit. In other words, this person›s Social Security 
contributions are able to finance his retirement until the age of 73.44 
years keeping, obviously, the previously defined assumptions of mean 
life-expectancy.

Table 1 – Basis for the Simulations (males)

Year S
($)

C
 ($)

FVC
 ($)

CB
(year)

CBA
(year)

Age
(year)

ICB
(year)

D
(year) A IAPB-57 DA

(year)

1 13,33 4,00 29,00 2,11 2,11 18 20,11 -53,33 0 0,1467 0,00

2 13,33 4,00 27,36 1,99 4,10 19 23,10 -50,34 0 0,1174 0,00

3 13,33 4,00 25,81 1,89 5,98 20 25,98 -47,46 0 0,0967 0,00

4 13,33 4,00 24,35 1,78 7,77 21 28,77 -44,67 0 0,0824 0,00

5 13,33 4,00 22,97 1,69 9,46 22 31,46 -41,98 0 0,0728 0,00

6 13,33 4,00 21,67 1,60 11,05 23 34,05 -39,39 0 0,0665 0,00

7 13,33 4,00 20,45 1,51 12,56 24 36,56 -36,88 0 0,0620 0,00

8 13,33 4,00 19,29 1,43 13,99 25 38,99 -34,45 0 0,0606 0,00

9 13,33 4,00 18,20 1,35 15,34 26 41,34 -32,10 0 0,0597 0,00

10 13,33 4,00 17,17 1,28 16,62 27 43,62 -29,82 0 0,0588 0,00

11 13,33 4,00 16,20 1,21 17,83 28 45,83 -27,61 0 0,0580 0,00
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Year S
($)

C
 ($)

FVC
 ($)

CB
(year)

CBA
(year)

Age
(year)

ICB
(year)

D
(year) A IAPB-57 DA

(year)

12 13,33 4,00 15,28 1,14 18,97 29 47,97 -25,47 0 0,0573 0,00

13 13,33 4,00 14,41 1,08 20,05 30 50,05 -23,39 0 0,0565 0,00

14 13,33 4,00 13,60 1,02 21,07 31 52,07 -21,37 0 0,0558 0,00

15 13,33 4,00 12,83 0,96 22,03 32 54,03 -19,41 0 0,0550 0,00

16 13,33 4,00 12,10 0,91 22,94 33 55,94 -17,50 0 0,0543 0,00

17 13,33 4,00 11,42 0,86 23,80 34 57,80 -15,64 0 0,0536 0,00

18 13,33 4,00 10,77 0,81 24,61 35 59,61 -13,83 0 0,0532 0,00

19 13,33 4,00 10,16 0,77 25,38 36 61,38 -12,06 0 0,0529 0,00

20 13,33 4,00 9,59 0,72 26,11 37 63,11 -10,33 0 0,0527 0,00

21 13,33 4,00 9,04 0,68 26,79 38 64,79 -8,65 0 0,0526 0,00

22 13,33 4,00 8,53 0,65 27,44 39 66,44 -7,00 0 0,0525 0,00

23 13,33 4,00 8,05 0,61 28,05 40 68,05 -5,39 0 0,0524 0,00

24 13,33 4,00 7,59 0,58 28,62 41 69,62 -3,82 0 0,0523 0,00

25 13,33 4,00 7,16 0,54 29,17 42 71,17 -2,27 0 0,0522 0,00

26 13,33 4,00 6,76 0,51 29,68 43 72,68 -0,76 0 0,0521 0,00

27 13,33 4,00 6,38 0,49 30,17 44 74,17 0,73 0 0,0520 0,00

28 13,33 4,00 6,01 0,46 30,63 45 75,63 2,19 0 0,0519 0,00

29 13,33 4,00 5,67 0,43 31,06 46 77,06 3,62 0 0,0523 0,00

30 13,33 4,00 5,35 0,41 31,47 47 78,47 5,03 0 0,0543 0,00

31 13,33 4,00 5,05 0,39 31,85 48 79,85 6,41 0 0,0578 0,00

32 13,33 4,00 4,76 0,36 32,22 49 81,22 7,78 0 0,0618 0,00

33 13,33 4,00 4,49 0,34 32,56 50 82,56 9,12 0 0,0668 0,00

34 13,33 4,00 4,24 0,32 32,88 51 83,88 10,44 0 0,0710 0,00

35 13,33 4,00 4,00 0,31 33,19 52 85,19 11,75 1 0,0754 10,86

$ 445,74

The MS-Excel® FV function was used to calculate the value of the FVC variable. The value of the 
coverage variable was found using the NPER function of MS-Excel®. This function returns the number 
of years that exhausts FVC given S (contribution salary). The table shows an individual retiree by age, 
referring to the thirty-fifth row and the tenth column. The contributions made by that individual to Social 
Security are able to fund their retirement until the age of 73.44 years and also the retirement of another 
individual for about eleven years (thirty-fifth row and the last column). The other variables were calculated 
as described above.
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 Should be noted that the first five simulations presented below consider 
that the money is capitalized only during the contribution period. Whereas 
the sixth simulation considers that the money is capitalized also during 
the pension period until the age of 73.44 years (life expectancy of male).

3.1 Analysis Simulates the requirement for retirees through age for a retired for illness 
and Simulation I or accident per year for contributions (Table 2).

Table 2 – Requirement for retirees through age for an early retiree/year

Year NAPI Year NAPI
1 4,19 15 1,69

5 3,58 20 0,90

10 2,58 25 0,20

Year = year of contribution. NAPI = requirement for retirees through age.

 From Table 2, it can be inferred that an individual who retires early after 
fifteen years of contribution requires 1.69 retirees through age to fund 
his retirement benefits until the age of 73.44 years (life expectancy).

3.2 Analysis Simulates the requirement for adjustment to the employer and employee 
and Simulation II contribution percentages to maintain equilibrium between economic 

activity and Social Security. 

 Imagine an economic activity with the retirement profile, as pictured in 
Table 3.

Table 3 – Profile of retirement

Year 1 5 10 15 35

APP 1 1 1 1 –

API – – – – 3

APP = early retirement. API = Retire by age.

 This economic activity over recent times sees four early retirements and 
three retirements through age (Table 3). Given the retirement profile, 
it can be said that the economic activity is at risk. The pension deficit 
generated by this profile is an equivalent retirement of 98.25 years.

 In this case, to balance the Social Security account, the total rate of 
contributions to Social Security would have to increase in the amount 
of 19.3%. The account could also be balanced if there were twelve, and 
not three, retirees through age for this economic activity.
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3.3 Analysis and A worker in a particular economic activity entitled to retire after twenty 
Simulation III years of contribution produces a pension deficit of 9.79 years equivalent 

retirement, as can be seen from Table 4. 

Table 4 – Special Retirement

Length of Contribution (years) 15 20 25 

Deficit (years) -18,34 -9,79 -2,15

 The social security surplus, in years, generated by a non-special activity 
worker retired through age is 10.86 years (the penultimate row and last 
column of Table 1). This demonstrates that a retiree through age is able 
to finance a single individual who retires after 20 years of contribution, 
given the assumptions adopted in this research.

3.4 Analysis  If all male contributors in the hypothetical country always retire through
and Simulation IV age, other assumptions being constant, then the λ value (social security 

tax on the contribution salary), in equation (1), would be 20%, or the value 
of the annual premium would be $ 2.74.

 The difference between the premium actually paid by the male contributor 
($ 4.00), of the hypothetical country, and the simulated premium ($ 2.74) 
to exclusively finance the retirement age of that person can be referred 
to as the social cost.

 To address this problem, it is recommended identifying the causes of 
social costs and promoting equitable solutions.

3.5 Analysis A female contributing for twenty-nine years does not produce a Social 
and Simulation V Security deficit. That is, contributions to Social Security are able to 

afford her retirement until the age of 76.44 years and able to finance the 
retirement of an another individual for 1.44 years only. 

3.6 Analysis  The sum of the contributions made by a male individual for thirty-five
and Simulation VI years evaluated in the future (last row and fourth column of Table 1) is  

$ 445.74. This value finances the retirement of approximately three 
people up to the age of 73.44 years, whereas the application rate is 
equal to 6% per year and the number of years of capitalization is 21.4. 
Bear in mind that after thirty-five years of contribution, the individual is 
52, by assumption (Table 1).



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 11, n. 20, p. 15-28, out. 2015/mar. 2016 27

Carlos Henrique Rocha, João Carlos Félix Souza, João Mello da Silva

 The results produced in this simulation were obtained by the application 
of equation (5) thus:

  
(9)

 The value of the annuity is equal to $ 37.53. As the annual contribution 
value is equal to $ 13.33, the annuity is 2.82 times higher than the annual 
amount contributed.

4. Conclusion This research is with regard to the Social Security system of a hypothetical 
country. The operational procedures relating to retirement age, retirement 
due to illness or accident and special retirement were illustrated in section 
2 of the article.

 It is assumed that annual contributions are capitalized at the rate of 6% 
per year, exactly equal to the rate of return on long-term government 
bonds issued to finance the likely social security deficits of the supposed 
country. 

 The worker entered the Social Security system at 18 years of age.  
Life-expectancy is 73.44 for males and 76.44 for females. The male 
worker contributes for 35 years and the female for 30 until the age of 
retirement.

 In this hypothetical country, as well as in many other countries, including 
Brazil, the Social Security system also supports (a) early retirement by 
illness or accident, work-related or not, and (b) the accelerated retirement 
of individuals who exercised labour activities in conditions harmful to 
their health or their physical integrity.

 It has been demonstrated that to maintain the Social Security account in 
equilibrium there needs to be (a) more workers retiring through age than 
through early release; (b) an increase the social security contribution 
rate; (c) an increase in the length of contribution time (in the case of the 
minimum age proposal) or (d) any combination of these factors.

 The simulations do take into account the probability of survival of 
individuals. Certainly, the inclusion of these probabilities in the simulations 
would deliver more unfavourable results for the Social Security of this 
hypothetical country. If employer contributions for Social Security and 
employment are used to finance other types of benefits, in addition to 
retirement, the pension deficit would be even more perverse.

 Finally, it is believed that the results obtained may contribute, in some 
way, to the debate over possible Social Security overhauls in countries 
with Social Security features similar to those assumed here.
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