
O ano de 2021 foi bastante desafiador para as entidades 
gestoras de planos de previdência complementar, já que 
grande parte do segmento apresentou um resultado bem 
aquém da meta. Para a Braslight, o cenário não foi diferen-
te. O fechamento do ano, ainda muito afetado pela pande-
mia e crise política, foi marcado pela grande volatilidade e 
deterioração dos ativos financeiros. Além disso, a carteira 
imobiliária também passou por ajustes, trazendo seu valor 
para a nova realidade do mercado. 
 
Para Wilson Carlos Matheus, diretor de Investimentos e Fi-
nanças, de forma pontual e por força da legislação, a Fun-
dação precisou fazer algumas provisões em sua carteira de 
investimentos que contribuíram para o baixo desempenho 
em 2021. “Para o próximo ano, e com cenário político ainda 

incerto, com risco fiscal e inflacionário, a Braslight espera re-
duzir um pouco a volatilidade dos seus planos. Buscaremos 
uma rentabilidade mais segura para os investimentos e ficar 
novamente em linha com as nossas metas atuariais”, afirma.
 
Wilson ressalta que não houve o resultado esperado em ne-
nhum plano administrado pela Braslight. “Os investimentos 
do Plano AB, que tem praticamente 100% de seus partici-
pantes já em gozo de benefícios, foi o que obteve o melhor 
resultado, conseguindo uma rentabilidade próxima a 9%. 
Isso por conta da característica da sua massa de assistidos. 
Já o Plano de Gestão Administrativa, que são os recursos 
que a Fundação tem para administrar os Planos de Bene-
fícios, também conseguiu uma boa performance, rentabili-
zando 132% do CDI”, destaca.
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Mês/Ano
Plano - A/B  Plano - C Saldado  Plano - C Novo Plano - D

Rentabilidade Nominal Rentabilidade Nominal Rentabilidade Nominal Rentabilidade Nominal
jan-21 0,35% -0,01% -0,12% -0,35%
fev-21 0,03% -0,38% -1,07% -0,88%
mar-21 1,83% 1,36% 1,27% 0,70%
abr-21 1,26% 1,32% 0,58% 1,08%
mai-21 1,62% 1,72% 2,03% 1,63%
jun-21 1,13% 1,18% -0,41% 0,49%
jul-21 0,05% -0,36% -0,89% -1,46%
ago-21 0,39% -0,10% -2,14% -1,25%
set-21 -0,66% -1,83% -1,15% -1,60%
out-21 -0,38% -1,42% -2,58% -3,56%
nov-21 1,34% 1,55% 1,41% 1,86%
dez-21 1,33% 1,03% -0,95% 0,52%

Em 2021 8,58% 4,03% -4,05% -2,91%

Rentabilidade 
impactada  
em 2021
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Redes sociais 
da Braslight em alta
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A Braslight vai promover, neste primeiro trimestre de 
2022, a sua Pesquisa de Satisfação. O objetivo é co-
nhecer o grau de satisfação dos diferentes perfis (parti-
cipantes e assistidos) da Fundação. A ação será realiza-
da por telefone pela empresa Checon Pesquisa. Após a 
conclusão, a Fundação estará apta para receber o selo 
concedido pelo programa de Autorregulação da Abrapp, 
Sindapp e ICSS.

Vem aí a 
Pesquisa de Satisfação!

Facebook e Instagram estão no topo da lista das principais redes sociais mun-
diais e não param de crescer. Entre 6 de maio de 2021 – quando os perfis 
da Fundação nesses dois canais foram criados – e 15 de dezembro de 2021, 
a Braslight registrou ótimos resultados de crescimento, tanto de número de 
seguidores, quanto de interações com os participantes. Ao todo, no período, a 
Fundação registrou 193 seguidores no Facebook e outros 743 no Instagram. 

“O Facebook tem apresentado um crescimento relativamente modesto, mas é 
o perfil da rede mesmo. Já o Instagram tem nos surpreendido. Em janeiro de 
2022, alcançamos 864 seguidores. Também analisamos comparativamente 
outras entidades de portes diferentes, considerando o seu total de participan-
tes, investimento e o tempo de existência da marca na rede, e percebemos 
que iniciamos com um ritmo excelente”, destaca Marco Antonio Barcelos, da 
Gerência de Comunicação Institucional.

A divulgação dos perfis foi feita pelos canais de contato direto com os parti-
cipantes, e-mails marketing e por SMS. “Publicamos, em média, dois posts 
por semana. Acreditamos também que ações realizadas, como por exemplo, 
o sorteio de livros e a publicação de vídeos sobre a Prova de Vida e o RAI 
2020 ajudaram a atrair muito o público. A proposta é ter uma rede de in-
teresse comum, valorizando sempre assuntos importantes para os nossos 
participantes”, afirma.

Marco acrescenta: “Em breve, vamos iniciar duas novas séries: “Quem faz 
a Braslight?” e “Nossos Participantes”. A primeira tem foco em humanizar e 
apresentar a Braslight a partir do nosso colaborador, trazendo-o como desta-
que e aproveitando para informar sobre suas atividades e da sua gerência. A 
segunda é voltada para o participante, contando sobre seu momento de vida 
atual, sua relação com a Braslight, a importância do benefício em sua vida e 
seus sonhos para o futuro”, completa.
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Maria de Lourdes Gomes 
é nossa homenageada em 

evento na Abrapp

Anualmente, a Abrapp inicia seu calendário de ativi-
dades com o já tradicional evento do Dia do Aposen-
tado, celebrado em 24 de janeiro. Pelo segundo ano 
seguido, o encontro aconteceu, também, on-line, por 
conta da pandemia, e contou com um recorde de ho-
menageados: 76 incríveis homens e mulheres que se 
destacaram em suas vidas laborais e seguem sendo 
motivo de orgulho depois de se aposentarem.

Funcionária da Light por 30 anos, a nossa querida 
Maria de Lourdes Gomes Terra foi a homenageada da 
Braslight no evento, que aconteceu em 26 de janeiro. 
Aos 72 anos, e aposentada em 2013, ela conta que 
a escolha de seu nome foi uma surpresa que recebeu 
com muito carinho.

“Fiquei muito feliz de participar do evento e receber 
essa linda homenagem. Iniciativas como esta me emo-
cionam porque reconhecem a importância de nós, apo-
sentados. Minha história com a Light foi muito boa. É 

uma empresa grande, na qual tive a oportunidade de 
trabalhar em diversas áreas, o que me permitiu evoluir 
na carreira. Era como se, a cada mudança, eu estivesse 
em um novo emprego, com novos desafios e times di-
ferentes”, revela a analista de Organização aposentada.

Maria conta que esta foi sua primeira participação no 
encontro on-line e que gostou muito do formato e da 
programação. “Sair da rotina, principalmente nestes 
tempos de pandemia, me fez muito bem. O evento foi 
muito interessante, com palestras sobre temas impor-
tantes e interessantes como saúde e bem-estar. Eu me 
sinto gratificada por ter participado e, ainda, ter sido 
homenageada com tanto carinho”, conta feliz.

A abertura do evento contou com a presença do di-
retor-presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins; do 
diretor-superintendente da Previc, Lúcio Capelletto; e 
do subsecretário do Regime de Previdência Comple-
mentar (SURPC), Narlon Gutierre Nogueira. 
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EXPEDIENTE
Informativo Clarear, da Braslight 
Diretoria: Luciano Molter de Pinho Grosso, Francisco da Costa Medeiros Neto e Wilson Carlos Figueira Matheus * Comunicação: 
Yara França de Souza Rocha e Marco Antonio Jardim de Andrade Barcelos * Periodicidade: Trimestral * Produção editorial: 
Nós da Comunicação * Jornalista responsável: Jaíra Reis * Coordenação: Sânia Motta * Textos: Edgard Cravo e Letícia Mota
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Imposto de Renda 2022: 
já está na hora de reunir os documentos

A partir de março, começa o envio da declaração do Imposto 
de Renda 2022, mas é bom, desde já, reunir os documentos 
necessários. Assim, você evita contratempos e a possibili-
dade de perder o prazo que, a princípio, termina em 29 de 
abril. Isso, sem esquecer de que a entrega da declaração 
logo no início do prazo garante chances maiores de receber 
uma eventual restituição do IR mais rapidamente, além de 
se livrar da obrigação mais cedo.

Os limites para declarar o IR não são alterados há al-
guns anos. Veja a tabela completa de limites e deduções 
em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noti-
cias/2022/fevereiro/receita-federal-divulga-as-regras-pa-
ra-a-entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-da-pes-
soa-fisica-2022.

Informe de Rendimentos no nosso site
Os assistidos dos nossos planos poderão acessar o Informe de Rendimentos, necessário para fazer a Declaração do IR 
2022, no site da Braslight. Confira o passo a passo para baixar o documento:

Informe de Rendimentos
1) Acesse o site da Braslight
2) Faça Login
3) Clique em “Informe de Rendimentos”
4) No novo ambiente, escolha o “Informe de Rendimentos” do ano para baixar o documento

Documentos necessários
Para facilitar o preenchimento da declaração, o contribuinte deve 
reunir comprovantes de rendimentos ou ganhos obtidos no ano de 
2021, além de gastos como despesas com plano de saúde, carro, 
casa, escola, faculdade e até mesmo o extrato da poupança.

Além disso, é importante ter em mãos as seguintes informações:
Dados atualizados da conta bancária para restituição ou dé-
bitos de imposto apurado;
• Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de 

nascimento;
• Endereço atualizado;
• Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física (completa) entregue;
• Atividade profissional exercida atualmente.


