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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

“O futuro dependerá daquilo que 
fazemos no presente.”
Mahatma Gandhi

O desafio de viabilizar a “Braslight no futuro” ainda é o nosso grande compromisso. A pandemia 
transformou o mundo, nos fez questionar padrões, valores, comportamentos e expectativas. Este 
novo cenário indica que, para alcançarmos um futuro sustentável, será necessário priorizarmos o 
uso da tecnologia e o bem-estar das pessoas. E, foi pensando nesta nova realidade, que a Braslight 
construiu o seu terceiro ciclo do Planejamento Estratégico, tendo como temas a Modernização e 
Transformação da Cultura Organizacional. 

Agradecemos imensamente o apoio das Patrocinadoras, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e, 
principalmente o empenho e dedicação de nossos colaboradores, todos tão importantes na construção 
deste material. 

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

O aprendizado e amadurecimento com o ciclo anterior nos deram a oportunidade de refletir de forma 
mais ampla sobre a “Braslight do futuro”. 

Mais uma vez, a metodologia adotada foi a BSC – Balanced Scorecard, abordagem esta que possibilita 
a entidade estabelecer suas diretrizes, alinhando dirigentes, gestores, colaboradores e demais 
grupos de interesse à estratégia definida.

Embora na sua essência o planejamento tenha a perspectiva de prazo futuro, é fundamental que ele 
seja revisado periodicamente. Isso permite a realização de ajustes de rota em caso de mudanças da 
conjuntura econômica, regras setoriais ou até mesmo novas exigências do mercado.

INTRODUÇÃO

“

“

“Modernizar tecnologicamente e                
transformar a cultura organizacional.”
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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MISSÃO 

Administrar planos de previdên-
cia complementar e fomentar 
a adesão garantindo aos seus 
participantes, assistidos e pa-
trocinadores atendimento de ex-
celência, segurança e qualidade 
na concessão e manutenção de 
benefícios, a partir de uma ges-
tão eficaz e transparente.

VISÃO

Ser reconhecida por participan-
tes, assistidos, patrocinadores, 
órgãos reguladores e fiscaliza-
dores e pelo mercado em geral, 
como excelente gestora de planos 
de previdência complementar.

VALORES

Orgulho, Excelência, Transparên-
cia, 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., e a própria 
Braslight.
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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

* Referente a julho/2021

IPCA + 4,50% 
(meta atuarial)

IPCA + 4,98% 
(meta atuarial)

IPCA + 4,98% 
(meta atuarial)

IPCA + 4,08% 
(índice de referência)

PARTICIPANTES ATIVOS 

PARTICIPANTES ASSISTIDOS

2018

2018

4.829

5.573

2019

2019

5.231

5.525

2020

2020

5.201

5.479

2021*

2021*

5.145

5.437

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Investimento total de R$ 3,504 bilhões 
- 49° lugar no ranking da Abrapp em Investimento
- 10.582 participantes

- 11.078 dependentes 
- 42 Colaboradores
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ESSÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O maior desejo 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 uma condição primordial para uma 
instituição buscar a sua perenidade. Neste contexto, o Planejamento Estratégico se materializa 
como uma das principais ferramentas que irá auxiliar a Braslight nesta empreitada.  

Assim como no Planejamento Estratégico 2020-2022, o grande objetivo é a busca e a manutenção do 
equilíbrio da Fundação. Entendemos que a chave para o sucesso está na relação harmoniosa entre 
as áreas de negócio, num acompanhamento continuo de todos os players, no desenvolvimento dos 
nossos profissionais e numa gestão de risco eficiente. 
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CONTEXTO MACROECONÔMICO

Cenário Político

Cenário Econômico

Como estará a condição político-econômica do país nos próximos três anos é certamente uma das 
maiores incógnitas deste material.

As incertezas pós pandemia, a ampliação do risco país, a evolução do plano político e o aumento dos 
juros reais no mundo são as principais variáveis presentes no atual cenário macroeconômico. 

A piora do ambiente político doméstico aparece como o maior responsável pela deterioração dos 
preços dos ativos no Brasil. Politização da pandemia, retomada do crescimento, orçamento da União 
e o desalinhamento dos três poderes trazem mais incertezas para 2022.

O atual cenário mostra o retorno de uma pressão inflacionária. Com isso, em 2021 o Banco Central 
iniciou o movimento de alta da taxa Selic elevando-a ao patamar de 5,25%, com expectativas de 
atingir pelo menos 7,50% ao fim do ano. Esse movimento indica não só uma remoção total do 
estímulo monetário, mas também o avanço para uma posição restritiva de política monetária, o que 
pode impactar de maneira relevante o crescimento econômico de 2022.

Do lado da política fiscal, existem sinais mais favoráveis decorrentes dos impactos do crescimento 
econômico sobre as receitas tributárias, bem como das medidas para contenção de gastos. Ainda 
assim, as preocupações associadas às regras fiscais sobre reforma tributária e os efeitos da pandemia 
seguem no radar do mercado.

No cenário internacional, o ano de 2021 termina com números refletindo o processo de abertura das 
principais economias mundiais, em meio ao avanço da vacinação. Porém, o temor do surgimento 
de novas variantes da doença e a dissipação do elevado impulso fiscal de 2020-21 aumentam as 
incertezas para 2022.

Cenário Previdenciário

Nos últimos anos o cenário Previdenciário vem sofrendo grandes mudanças. Apesar dos efeitos da 
pandemia na expectativa de vida do brasileiro, a tendência ainda indica que a longevidade no Brasil 
irá se aproximar daquela hoje observada em países europeus.

Em contrapartida, a taxa de natalidade vem reduzindo drasticamente ao longo dos anos. 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 o grupo de 
assistidos, fato de grande preocupação para o equilíbrio do sistema.
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Expectativas

O atual cenário segue ancorado em incertezas não só na questão sanitária, mas também no âmbito 
político e na discussão sobre como adequar o orçamento da União ao volume de precatórios a serem 
pagos em 2022. Nesse ambiente caótico e extremamente volátil, há uma forte tendência para a 
retomada da alta de juros, favorecendo os ativos de renda fixa e inspirando cautela com a renda 
variável.

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. 

Equilibrio Atuarial

Transformação

Crescimento da base de participantes

1

Custeio/Despesas3

Modernização2

5

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.

Missão Visão

MAPA ESTRATÉGICO

Administrar planos de previdência 
complementar e fomentar a adesão 
garantindo aos seus participantes, as-
sistidos e patrocinadores atendimento 
de excelência, segurança e qualidade 
na concessão e manutenção de bene-
fícios, 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 empresa

Aperfeiçoar continuamente
os processos organizacionais

Desenvolver 
lideranças

Transformar a cultura 
organizacional
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Implantação do recadastramento de assistidos – Plano A/B

Flexibilização da forma de recebimento de benefícios dos planos 
CV e CD

Estudo para promoção de parcerias para agregar valor aos planos

Implementação do programa de preparação para longevidade

Ações Estratégicas

Perspectiva Resultado
Um objetivo
Uma Ação Estratégica

Objetivo 1 - Buscar ponto de equilíbrio econômico

Perspectiva Público Alvo
Um objetivo
Três Ações Estratégicas

Objetivo 2 - Garantir a fidelização dos participantes

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

Ações Estratégicas realizadas no Planejamento Estratégico anterior

• Revisão do Plano de Custeio do regulamento do plano A/B (alíquotas flexíveis)
• Estudo de adequação das alíquotas de contribuição para cobertura do nível de benefício projetado 

dos Planos C e D
• Implantação do aplicativo de prova de vida
• Estudo para implantação de adesão digital
• Implementação de sistema de gerenciamento de chamados (help desk)
• Redefinição das Políticas de atuação da área de RH
• Adequação e Implantação do Plano de Ação para atendimento da LGPD
• Implantação do “Projeto Papel Zero”
• Desenvolvimento de um plano de comunicação interna
• 1ª fase do mapeamento e otimização dos processos
• Implantação do projeto piloto Power BI
• Remodelagem do site

Ações Estratégicas 2022-2024
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Estudo da aplicabilidade das práticas ESG

Estruturação da comunicação interna

Estruturação e implantação de base de conhecimento

Implantação do ERP

Implantação do Sistema Atuarial

Implantação do CRM

Implantação do Chatbot

Migração dos sistemas críticos para nuvem

Perspectiva Processos Internos
Um objetivo
Cinco Ações Estratégicas

Objetivo 3 - Modernizar tecnologicamente a empresa

Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Dois objetivos
Quatro Ações Estratégicas

Objetivo 5 – Transformar a cultura organizacional

Objetivo 4 – Desenvolver lideranças

Estruturação da matriz de capacitação

(*) As datas de conclusão das metas são estimadas e serão revistas ao longo de 2022.




