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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

“ “Você nunca sabe que resultados virão da sua 
ação. Mas se você não fizer nada, não
existirão resultados.”

Mahatma Gandhi

Identificar e planejar iniciativas para transformar o futuro. Esta foi a grande diretriz do primeiro 
ciclo do Planejamento Estratégico.  O desafio de “pensar” na “Braslight do futuro” continua sendo 
o nosso grande compromisso. O objetivo de viabilizar a “Braslight no futuro” se mantém vivo e, 
para isso, contamos com o apoio das Patrocinadoras, dos Conselhos Deliberativos e Fiscal e, 
principalmente, dos nossos colaboradores.

Agradecemos imensamente a todos pela contribuição, empenho e dedicação, fatores fundamentais 
na construção deste material. 

Fica registrado o comprometimento irrestrito desta Diretoria Executiva e a certeza de que o 
planejamento estratégico será um instrumento fundamental para construção de uma
Braslight melhor. 

DESAFIO DA BRASLIGHT

“ “Estabelecer novos caminhos, expor ideias e 
aprimorar atividades internas.”
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MISSÃO 

Administrar planos de 
previdência complementar e 
fomentar a adesão garantindo 
aos seus participantes, 
assistidos e patrocinadores 
atendimento de excelência, 
segurança e qualidade na 
concessão e manutenção de 
benefícios, a partir de uma 
gestão eficaz e transparente.

VISÃO

Ser reconhecida por 
participantes, assistidos, 
patrocinadores, órgãos 
reguladores e fiscalizadores e 
pelo mercado em geral, como 
excelente gestora de planos de 
previdência complementar.

VALORES

Orgulho, Excelência, 
Transparência, Respeito, 
Relacionamento. 

DNA DA ATUAL BRASLIGHT

SOBRE A BRASLIGHT

A Fundação de Seguridade Social Braslight é uma entidade fechada de previdência complementar 
- EFPC, constituída em 1974 pela Light Serviços de Eletricidade S.A., tendo como objetivo a 
administração de planos de benefícios de natureza previdenciária.

Atualmente, a Fundação tem como suas Patrocinadoras as seguintes empresas: Light Serviços de 
Eletricidade S.A., Light Energia S.A., Light S.A.  LightGER, LightCOM, Light Conecta Ltda., Ecogen 
Rio Soluções Energéticas S.A. e a Braslight.
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1974 - Fundação da Braslight

1997 - Início do Plano C (C Saldado e C Novo) e fechamento 
dos Planos A e B com migração voluntária

2001 - Contratos de Reequilíbrio dos Planos A/B e C Saldado

2010 - Início do Plano D e fechamento do Plano C a novas adesões

2013 - Assinatura dos “Instrumentos de Distrato” e dos “Contratos de 
Assunção de Obrigação” dos Planos A/B e C Saldado

2016 - Assinatura do Termo Aditivo para atender mudanças de Legislação e a 
extensão do prazo de vigência para 2026

1984 - Início do Plano B

2005 - Fusão dos Planos A e B (Plano A/B)

1975 - Início do Plano A

Ao longo de sua história, a Braslight possui alguns marcos importantes que merecem destaque. 
São eles:
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A Fundação administra atualmente três planos de benefícios. Os planos A/B, C e D.

A/B 
Benefício Definido

C Novo
Contribuição Variável

D 
Contribuição Definida

C Saldado 
Benefício Definido

Investimentos

A/B

1.421

C Saldado

1.223

C Novo

707

D

50

Informações adicionais (Base: Julho/Agosto 2019)
 - 42ª lugar no ranking da Abrapp;
 - 12.337 dependentes;
 - 43 colaboradores.

Participantes

Ativos

4.829

Assistidos

5.573

Valores em milhões
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ESSÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Equilíbrio do Negócio

O objetivo principal de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar é garantir a 
sustentabilidade dos seus planos. Diante de um mercado em transformação, repleto de incertezas 
e cada vez mais exigente, estar aderente às melhores práticas de gestão é um requisito para uma 
instituição manter o seu equilíbrio. Neste contexto, o Planejamento Estratégico se materializa 
como uma das principais ferramentas que irá auxiliar a Braslight na busca da sua perenidade.  

Assim como no Planejamento Estratégico 2018 – 2020, o equilíbrio da Fundação está escorado 
nos pilares Atuarial e Investimentos.  Estas duas áreas se complementam e uma relação 
harmoniosa entre elas é a chave para o sucesso.  

Vale ressaltar que a relação entre todos os players demonstrada na figura é bastante dinâmica 
e sensível. Cada um deles exerce influências que podem impactar diretamente o equilíbrio da 
entidade. Por esta razão, fica nítida a necessidade de se estruturar um processo para Gestão de 
Riscos, cujo dever é monitorar sistematicamente  possíveis ameaças que porventura venham afetar 
esta harmonia.
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CONTEXTO MACROECONÔMICO

Cenário Político

Cenário Econômico

Expectativas acerca das condições político-econômicas do país nos próximos dois anos é 
certamente uma das principais variáveis abordadas neste material. 

Mesmo com o desfecho das eleições, o cenário político do país ainda é bastante instável e inspira 
cuidados. O governo atual demonstra dificuldade para compor alianças e a falta de alinhamento 
no discurso já é percebida em alguns segmentos da sociedade, abrindo espaço para que a euforia 
inicial fosse substituída pela cautela.  

A instabilidade política somada a um cenário externo conturbado estagnou nossa economia. A 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reduziu de 2,1% para 1,9% a 
estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, para o período de novembro de 2018 a julho 
de 2019.

O país ainda apresenta um grave desequilíbrio fiscal, um alto índice de desemprego, indústria 
com capacidade ociosa, excesso de burocracia e reduzidas linhas de crédito que, somados a baixa 
confiança dos investidores nacionais e internacionais, pressionam ainda mais os preços dos ativos. 
Contudo, a provável aprovação das novas regras para a previdência e de outras medidas tais como 
a reforma fiscal, abertura econômica e a redução do Estado trazem a perspectiva de um ciclo 
virtuoso para nossa economia.  

No cenário internacional, já é visível uma desaceleração da economia global, motivada pela prática 
de políticas protecionistas e por conflitos comerciais nos principais blocos econômicos. 

Paralelamente, há um estreitamento gradativo das condições financeiras internacionais, podendo 
causar uma valorização extra da moeda americana. Adicionalmente, há também indícios de que a 
China está caminhando para uma fase de crescimento mais tímido. Esse cenário é alarmante para 
países emergentes, uma vez que os investidores globais passam a apresentar um apetite menor 
ao risco.
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Cenário Previdenciário

Expectativas

O Brasil vive uma nova realidade. A expectativa de vida cresceu treze anos nas últimas três 
décadas. Em contrapartida, a taxa de natalidade reduziu drasticamente. De acordo com os dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1940 cada mulher tinha em média 6,16 
filhos. No censo realizado em 2010 essa média caiu para 1,90 filhos por mulher. Isso significa que, 
em pouco tempo, teremos uma quantidade menor de ativos suportando um grupo cada vez maior 
de assistidos.

A conjuntura atual sugere para os próximos dois anos uma inflação bem comportada, em patamar 
próximo à meta, mesmo em um cenário de aquecimento da economia. Com a inflação sob controle, 
é esperado que a taxa de juros se mantenha próximo ao nível praticado atualmente, o que nos leva 
a crer num movimento favorável para a Bolsa e um desempenho aquém da meta atuarial para o 
segmento de renda fixa.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

A essência de um planejamento estratégico está em se definir e formatar diretrizes estratégicas e 
organizacionais que irão nortear as ações futuras. Estas diretrizes ajudam a entidade a evidenciar 
de forma clara seus objetivos, a natureza da sua existência e quais condutas pretende adotar ao 
longo do seu percurso. 

• Investimentos; 
• Taxa Atuarial; 
• Tábua de Mortalidade.

• Fontes de custeio; 
• Taxa Administrativa; 
• OPEX.

• Tecnologia; 
• Modelagem de processos operacionais; 
• Aprimoramento da comunicação; 
• Aprimoramento funcional.

• Aumento da base contributiva; 
• Gestão de novos planos; 
• Plano Familiar; 
• “Braslight Sonho”.

Equilibrio Atuarial Custeio/Despesas

Modernização Crescimento da base de participantes

1 3

2 4
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O Mapa Estratégico é uma peça síntese de comunicação que vincula ações aos objetivos traçados. 
No caso específico da Braslight, este mapa foi concebido levando-se em consideração quatro 
perspectivas: Resultados, Público-Alvo, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento. 

Diversas ações surgiram a partir das discussões e da análise SWOT. Certamente, boa parte delas e 
suas derivações irão se transformar em metas gerenciais que impactarão diretamente a parcela de 
remuneração variável (gratificação) de todos os colaboradores.

Missão Visão

MAPA ESTRATÉGICO

Administrar planos de previdência 
complementar e fomentar a adesão 
garantindo aos seus participantes, 
assistidos e patrocinadores 
atendimento de excelência, segurança 
e qualidade na concessão e 
manutenção de benefícios, a partir de 
uma gestão eficaz e transparente.

Ser reconhecida por participantes, 
assistidos, patrocinadores, órgãos 
reguladores e fiscalizadores e pelo 
mercado em geral, como excelente 
gestora de planos de previdência 
complementar.

Resultado Público-alvo

Processos internos

Aprendizado e crescimento

Buscar ponto de equilíbrio
Garantir a fidelização

dos participantes

Modernizar 
tecnologicamente 

a  Fundação

Aperfeiçoar 
continuamente

os processos de gestão

Desenvolver 
competências gerenciais
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Ações Estratégicas

Perspectiva Resultado
Um objetivo
Duas Ações Estratégicas

Objetivo 1 - Buscar ponto de equilíbrio econômico

1.1 Revisão do Plano de Custeio do Regulamento do Plano A/B (alíquotas flexíveis)

1.2 Estudo de adequação das alíquotas de contribuição para cobertura do nível de 
benefício projetado dos Planos C e D 

Perspectiva Público Alvo
Um objetivo
Três Ações Estratégicas

Objetivo 2 - Garantir a fidelização dos participantes

2.1 Implementação do Plano Familiar 

2.2 Implantação do recadastramento/prova de vida

2.3 Lançamento de produto voltado para o participante ativo

Perspectiva Processos Internos
Dois objetivos
Nove Ações Estratégicas

Objetivo 3 - Modernizar tecnologicamente a empresa

3.1 Implementação de sistema de gerenciamento de chamados (Help-Desk)

3.2 Estudo de viabilidade para implantação de ferramenta de BI 

3.3 Remodelagem do site

3.4 Implantação do ERP 



Planejamento Estratégico 2020 - 2022

13

Objetivo 4 - Aperfeiçoar continuamente os processos de gestão

4.1 Desenvolvimento de um plano de Comunicação Interna

4.2 Projeto de adequação em atendimento à LGPD

4.3 Mapeamento e otimização de processos 

4.5 Implantação “Projeto Papel Zero” 

4.4 Estruturar as atividades para adesão ao código de 
autorregulação em Governança Corporativa da ABRAPP 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Um objetivo
Uma Ação Estratégica

Objetivo 5 - Desenvolver competências gerenciais

5.1 Redefinição das políticas de atuação da área de RH
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