
  

 

 
 
 

 
SAIBA COMO REALIZAR UMA SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA NO SERPROS 
  
Olá participante! Quer saber como simular o seu benefício de aposentadoria 
programada no Serpros? Vamos lá! 
 

• Acesse a área restrita no site do Serpros utilizando o seu login e a sua senha. 
Caso não se lembre, confira em nosso site o vídeo que fizemos com o passo a 
passo para acessar. 

   
• Caso você esteja inscrito nos dois planos, PS- I e PS- II, lembre-se de marcar 

um deles antes de começar o processo. Isso é feito logo na primeira página em 
Visão do plano >> Dados do Plano e o plano selecionado ficará destacado. 

  
• Clique na opção Simulação >> Benefício. Role a página para baixo e todos o 

s campos, até o momento da simulação, estarão automaticamente preenchidos 
de acordo com seus dados cadastrais. 

 
 Para uma simulação simples, basta clicar em calcular. Na página seguinte, a 

simulação completa será demonstrada com os valores discriminados, 
atentando-se para o valor bruto e o líquido do benefício, com o desconto da 
contribuição do assistido e as informações gerais para a base de cálculo. 
Lembrando que essa simulação não calcula Imposto de Renda sobre nenhum 
valor. 

 Pra você simular seu benefício com a opção de Parcela à vista, onde o 
participante pode sacar um valor da sua reserva de saldo e receber o restante 
como benefício, role a página e insira o percentual desejado, de 1 até 25% no 
campo correspondente. Clique em CALCULAR. Na página seguinte, a 
simulação completa será demonstrada com os valores discriminados, 
atentando-se para o valor bruto e o líquido do benefício, com os descontos da 
contribuição do assistido e as informações gerais para a base de cálculo. 
Lembrando que nessa opção, desconta-se Imposto de Renda sobre o valor 
sacado e sobre o valor do benefício. A simulação não calcula o Imposto de 
Renda. 

 Este simulador também permite que você previsione seus valores de 
aposentadoria em qualquer idade, com qualquer valor de salário e percentual 
de contribuição. Os campos a serem editados possuem informações sobre o 
que se referem no símbolo de interrogação (?) ao lado do nome de cada um. 

 
 
Lembre-se! Nossos consultores estão sempre à disposição para esclarecimentos. 
 
Todas as simulações podem ser impressas ou salvas. Role a página até “imprimir”, 
após as informações da simulação e você pode escolher entre salvar em PDF ou 
imprimi-la. 
    
Pronto! Simulações concluídas.  
 
Para retornar a página anterior clique em VOLTAR. 
   
Para sair da área restrita: Clique na seta ao lado do seu nome, localizada na parte 
superior da página, e depois clique em SAIR. 
   
 


