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Planejamento Financeiro e Previdenciário 

Simulador de Benefícios 
 

Você sabia que a PRECE, buscando oferecer transparência, celeridade e praticidade, além de promover um 

maior envolvimento com os participantes, lançou no site institucional dentro da Área do Participante, uma 

ferramenta para auxiliar o planejamento de aposentadoria dos participantes dos Planos PRECE CV e PRECE III? 

Está disponível desde maio/2020 o Simulador de Benefícios, sendo possível realizar projeções do seu benefício 

complementar em três modalidades: Prazo Indeterminado com e sem reversão em pensão, bem como por 

Prazo Determinado a partir do período de 10 anos. Algumas variáveis são consideradas na simulação como, 

por exemplo, a idade desejada para se aposentar, o valor que se pretende contribuir à título de contribuição 

básica e adicional, e o valor esperado de benefício na aposentadoria. 

Com esses dados, o Simulador de Benefícios realiza as projeções de valores, os quais consideram os parâmetros 

vigentes do plano de benefícios na data da simulação. Assim, é possível identificar o quanto você deve investir 

mensalmente para atingir os seus objetivos. Caso você já seja elegível à um benefício programado, os valores 

indicados serão os mesmos fornecidos pela nossa Equipe de Atendimento.  

Lembramos que as projeções apresentadas poderão sofrer alterações caso sejam identificadas variações na 

rentabilidade, nas contribuições recolhidas ou alterações nas premissas utilizadas no cálculo, de forma que os 

valores apresentados na simulação não representam garantia de valores de benefícios futuros. 

Reforçamos que a construção do futuro começa hoje. O valor da sua aposentadoria depende 

consideravelmente do volume de recursos acumulados enquanto participante ativo na Patrocinadora. Com o 

Simulador de Benefícios, os associados podem realizar diversas projeções e participar ativamente na gestão 

do seu saldo de contas. Pratique o exercício de simular sua aposentadoria com frequência e conte com a PRECE 

para incentivar a sua conscientização financeira e previdenciária! 

A PRECE cuida do seu futuro e oferece soluções para o seu presente. 
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