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Manual de simulação
de troca de renda
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Para ajudá-lo a simular a sua troca 
de renda, preparamos um passo a passo, 
que você confere a seguir:

1.
Na seção Previdência da sua área exclusiva, você encontra agora  
a opção “Simulador da Troca de Renda”.
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2.
Nesta página, é possível visualizar sua “Posição Atual” no plano, com 
informações como seu saldo de conta e o tipo de renda atual.

Para fazer simulações com outras opções de recebimento de renda, 
clique em “Nova simulação”.
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3.
No simulador, você poderá escolher uma nova forma de recebimento 
do seu benefício nas opções “Renda em percentual de saldo” ou 
“Renda em prazo certo (em anos)”.
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4.
Na opção “Renda em percentual de saldo”, você pode fazer simulações considerando 
percentuais que variam entre 0,10% e 2,00% sobre o seu saldo total. 

Essa variação vai definir o valor do seu benefício mensal, que aparece em “Valor em Reais do 
Benefício Mensal na nova forma de renda escolhida”.

Feita a sua escolha, clique em “Selecionar Forma de Renda” para validá-la.
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5.
Na opção “Renda em prazo certo (em ano)”, você pode fazer 
simulações determinando, em anos, o período em que vai receber o 
seu benefício, que pode variar de 10 a 25 anos.

Nesta alternativa, também será apresentado o valor, em reais, do 
benefício mensal na nova forma de renda.

Atenção! O período 
escolhido passa a 
contar a partir de 
01/01/2023. 

Feita a sua 
escolha, clique em 
“Selecionar Forma 
de Renda” para 
validá-la. 



7 V1. 03.10.2022

6.
Pronto! Você poderá visualizar a confirmação da alteração  
de sua forma de renda.

Se estiver de acordo com as informações, clique  
em “Finalizar alteração da Forma de Renda”.
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7.
Na conclusão do processo, é apresentado o número de protocolo.

Depois, caso queira mudar sua decisão, poderá alterá-la até  
o dia 30/11. Para isso, faça a simulação desde o início novamente. 

Fique atento! Serão consideradas as alterações realizadas até  
o dia 30/11/22. Após esse prazo, uma nova mudança na forma  
de recebimento do seu benefício poderá ser feita apenas  
no segundo semestre de 2023. 
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