
TUTORIAL  

 

I - Orientações Iniciais 

Ao abrir o simulador disponibilizado em arquivo para baixar (download) será necessário 

habilitar o conteúdo e suas funcionalidades (macros). 

Estas notificações irão aparecer na parte superior da tela. 

 

Sem essas autorizações, não será possível interagir com as funcionalidades do simulador. 

 

II - Como realizar utilizar o simulador de aposentadoria do Plano Associativo Infraprev I 

- PAI I. 

Os dados devem ser inseridos em duas telas e, ao final, será apresentado o resultado de sua 

simulação. Os campos que devem ser preenchidos estão em cinza. É possível consultar a 

metodologia utilizada na simulação na tela final.  

1º passo 

Nesta tela deve ser informado o seu nome, a data de nascimento no formato dd/mm/aaaa (dia, 

mês e ano) e o saldo de outro plano de previdência para simular com a portabilidade do recurso 

para o Plano PAI I do Infraprev.  

Ao lado de cada campo é disponibilizada uma orientação sobre o preenchimento.   

Para dar continuidade a simulação, basta clicar em “Avançar”.    

 

 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO

NOME NOME

DATA DE NASCIMENTO   (dd/mm/aaaa) 01/01/2020
Deve ser incluída a data no formato dd/mm/aaaa, 

inclusive com as barras.

SALDO DE PORTABILIDADE R$ 10.000,00 Informe o saldo de conta do seu plano de 

previdência de outra Entidade, caso queria simular 

o benefício com a Portabilidade  para o plano do 

Infraprev.

SIMULADOR DE APOSENTADORIA 

Clique no botão para avançar na simulação

I - INFORME PARA SIMULAÇÃO   ( DADOS INICIAIS )

Plano Associativo Infraprev I

A V A N Ç A R



2º passo 

Nesta tela, devem ser incluídos os parâmetros que serão considerados na simulação do 

benefício. 

Informe a idade que pretende começar a receber o benefício do plano, o valor da contribuição 

mensal e a contribuição voluntária (caso pretenda faze-la, senão deixe este último campo em 

branco). Na sequência, defina a forma de recebimento do benefício selecionando uma das duas 

opções: Renda por prazo certo ou Percentual mensal do saldo de conta.  

Dependendo da opção, você deverá informar o prazo de recebimento ou o percentual do saldo 

para receber mensalmente. E, caso queira simular com o saque de até 30% do saldo de conta, 

deve ser informado o percentual desejado.  

Ao lado de cada campo é disponibilizada uma orientação sobre o preenchimento.   

Para acessar o resultado, basta clicar em “Calcular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE ATUAL DO PARTICIPANTE  (em anos) ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO

IDADE PARA APOSENTADORIA  (em anos) Idade em que deseja iniciar o recebimento da aposentadoria no Infraprev.

CONTRIBUIÇÃO MENSAL
Contribuição Atual ou Novo Valor, neste último caso possibilitará a avaliação do 

impacto positivo no seu benefício com o aumento de aporte, por exemplo.  

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Opção de recebimento do benefício 

INFORME O PRAZO DE RECEBIMENTO  (em anos) O prazo de recebimento poderá ser de 5 a 40 anos (número de anos inteiros).  

INFORME O PERCENTUAL DE RECEBIMENTO
O percentual de recebimento da renda mensal poderá ser de 0,1% a 2,5% do 

saldo de conta.  O participante pode alterar o percentual durante o recebimento.

INFORME O PERCENTUAL DE SAQUE -  OPCIONAL

TAXA DE JUROS ANUAL

SIMULADOR DE APOSENTADORIA

Plano Associativo Infraprev I

Clique em "Calcular" para executar sua simulação

Contribuição eventual para formação do saldo de aposentadoria.  Este valor será 

considerado como aporte único no mês seguinte a data base da simulação.

II - INFORME PARA SIMULAÇÃO   ( PARÂMETROS DE CÁLCULO )

21

50

R$ 200,00

R$ 10.000,00

5,0 

5%

1,0%

Informe o percentual  de saque (valor inteiro) de 1% até 30% do Saldo de Conta.  

Se não quiser realizar o saque, deixe o campo nulo ou preencha com "zero". 

CALCULARV O L T A R

RENDA POR PRAZO CERTO PERCENTUAL MENSAL DO SALDO DE CONTA



3º passo 

Na tela abaixo é apresentado o resultado de sua simulação a partir dos dados pessoais e 

parâmetros informados.   

Ao lado do resultado há um menu com algumas funções que permitem “Imprimir” a simulação, 

“Voltar” para tela de parâmetros, realizar nova simulação com a atualização dos dados e 

acessar a metodologia de cálculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - DADOS   DO PROPONENTE

DATA BASE: junho - 2021

anos anos

ao ano

5,0 anos

10,0 %

IDADE NA 

APOSENTADORIA

50

SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA 

1

01/01/2020

Nome Data de Nascimento

NOME

Plano Associativo Infraprev I

II -  DADOS DA SIMULAÇÃO  

28/06/2021 11:36Resultado da Simulação em 

Contribuição Básica Mensal

R$ 10.000,00

Contribuição Voluntária

R$ 200,00

Saldo de Conta de Portabilidade

R$ 10.000,00 5%

Previsão de Rentabilidade 

Opção de Recebimento do benefício mensal de aposentadoria

OPÇÃO DE SAQUE DO SALDO DE CONTA     -  

RENDA POR PERÍODO DETERMINADO         -

SALDO DE CONTA 

PROJETADO

RENDA MENSAL INICIAL     

   ( VALOR BRUTO)

R$  692.223,57 R$  9.584,63

Idade para Aposentaria Idade Atual 

50

     VALOR BRUTO DO              

SAQUE DE  10%

R$  69.222,36

I M P R I M I R

NOVA  SIMULAÇAO

METODOLOGIA

CLIQUE NA OPÇÃO PARA EXECUTAR

V O L T A R



4º passo  

Ao clicar em “Metodologia” na tela de resultado, serão disponibilizadas as informações sobre 

como é realizado o cálculo da simulação de aposentadoria, desde a formação do saldo de conta 

até o cálculo do benefício projetado.   

 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO SIMULADOR DE APOSENTADORIA 
DO PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I 

I - Projeção do Saldo de Conta Acumulado 

Na simulação de aposentadoria é considerado o saldo de conta oriundo de portabilidade originario de 
outro plano de Entidades Fechadas ou Abertas de Previdencia Complementar, se informado. Este saldo é 
atualizado mensalmente pela meta estabelecida na política de investimentos do plano .    

A evolução mensal do saldo total de conta é apurada com os aportes das contribuições regulares e
voluntárias do participante, além da rentabilidade mensal .
Na simulação são considerados os dados informados pelo proponenete, a seguir:  Saldo de conta de 
Portabilidade, data de nascimento, idade de recebimento da aposentadoria do Infraprev,  opção de 
recebimento do benefício (renda por período certo ou percentual mensal do saldo de conta),  opção de 
saque do saldo de conta e o percentual de saque .

II – Cálculo do valor do benefício mensal de aposentadoria

O artigo 64 do Regulamento vigente do Plano Associativo Infraprev I dispõe sobre as formas de 
recebimento disponíveis aos participantes, conforme a seguir.

I - renda mensal por prazo determinado em anos completos de, no mínimo, 5 (cinco) e, no 
máximo, 40 (quarenta) anos;

II - renda mensal correspondente a um percentual de 0% (zero por cento) a 2,5% (dois e meio por 
cento) do Saldo de Conta Total remanescente;

Renda Mensal por Prazo Determinado - RMPC

A Renda Mensal por Período Certo é uma opção de Renda, onde o participante pode decidir pelo 
recebimento do benefício por determinado período, respeitando o intervalo de no mínimo 5 anos e no 
máximo 40 anos.

Renda Mensal correspondente a um Percentual do Saldo - RMPS

A Renda Mensal correspondente a um percentual do Saldo de Conta definido pelo participante para 
apuração do valor do seu benefício mensal.  Este percentual pode ser alterado pelo participante durante o 
período de recebimento. 

Saque de aposentadoria

O participante pode considerar a opção de saque em percentual inteiro de até 30%  (trinta por cento) do 
saldo total de conta, independentemente da forma de recebimento da renda mensal .

No caso de saque, a renda mensal será reduzida na mesma proporção do percentual escolhido no saque 
quando comparado com a renda  apurada com base em 100% do saldo da conta de aposentadoria.


