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COMUNICAÇÃO DIRETA E ÁGIL
A Braslight está sempre em busca da transparência e credibilidade na divulgação das suas informações,
por isso, decidiu usar o boletim eletrônico Braslight Informa para destacar alguns conteúdos do Relatório
Anual 2014 para você. Assim, você fica por dentro do assunto e pode aprofundar a leitura do relatório
quando for mais conveniente para você. Basta acessar o conteúdo integral do relatório no site da
Braslight.

Você sabia que a Gerência de Tecnologia
implantou 32 projetos em 2014?
Isso mesmo. O objetivo destes projetos foi a evolução da infraestrutura de informática e a melhoria
dos serviços prestados aos participantes. Os destaques foram a modernização da Rede de Dados,
reduzindo significativamente as eventuais quedas e indisponibilidades sistêmicas e a aquisição de novos
equipamentos e softwares, além da adaptação do website da entidade para dispositivos móveis. Apesar
de tantas novidades, a equipe de tecnologia mostrou ser boa também em economia: as despesas da
área foram reduzidas em 35% por conta de renegociações contratuais.

Revisão de Indicadores
No mês de abril de 2014, a Braslight recebeu da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
- PREVIC, órgão regulador do setor, relatório relativo à fiscalização do Plano C, realizada por aquela
Superintendência entre 3 de fevereiro e 4 de abril de 2014. A equipe responsável pela fiscalização
recomendou que fosse feita uma revisão nos indicadores relacionados à gestão administrativa da
Braslight. A matéria foi analisada pela Fundação e uma reformulação dos indicadores foi submetida à
apreciação da Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Os Planos A/B e D não foram
fiscalizados pela PREVIC no ano de 2014.

Leia mais no Relatório Anual 2014 no website da Braslight.

