
Um
jornal para 
Clarear as 
informações

Inspiração, transparência, credibili-
dade. Tudo isso reunido em um só 
lugar. Assim é o Clarear, novo infor-
mativo trimestral da Braslight para 
os benefi ciários. A partir de agora, 
estaremos ainda mais próximos de 
você, divulgando notícias impor-
tantes e informações ofi ciais sobre 
a Fundação. 

Mas, por que criar uma publicação? 
Buscando uma comunicação ainda 
mais efetiva com seus participantes, 
a Braslight realizou, em meados de 

2019, uma pesquisa para identifi car 
as necessidades dos benefi ciários. Entre 

as principais demandas, estava a criação de um informativo para abordar te-
mas como rentabilidade dos planos, educação fi nanceira, informações sobre 
previdência, além de saúde e bem-estar. Assim, surgiu o Clarear.

Conheça o informativo
Todo o projeto, que terá versão impressa e digital, foi pensado para atrair 
a atenção do benefi ciário. O nome Clarear representa a transparência da 
publicação, que divulgará sempre informações esclarecedoras e confi á-
veis sobre a Braslight. As editorias – que classifi cam as reportagens por 
temas – trazem o tom do negócio para o jornal.

O layout leve, ‘clean’ e bem arejado ganha luminosidade com uma cor 
ensolarada. Boxes coloridos ajudam a destacar informações e quebram a 
monotonia dos grandes blocos de texto, criando pontos de luz na página.

Para tornar o conteúdo mais atrativo e ajudar a traduzir e ‘clarear’ as infor-
mações, alguns textos serão acompanhados de ilustrações, fotos e ícones. 
As imagens e os grafi smos são aplicados com contornos arredondados 
para dar mais suavidade e tornar a Braslight mais próxima do participante. 

Sejam bem-vindos ao Clarear! E boa leitura!
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Prazer em conhecer!
Para humanizar nosso informativo
e representar você, participante da
ativa e assistido, criamos três 
personagens que vão nos acompanhar 
por aqui. São o Cadu, a Clara e o 
Cléber. A cada edição, eles trarão 
dicas e ajudarão, por meio de histórias 
interativas, a esclarecer as dúvidas mais 
comuns dos nossos participantes.

Cadu Clara Cléber
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Braslight  
se reinventa 
para atender 
participantes 
de forma remota
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Com o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, em março 
de 2020, a Braslight precisou reunir esforços e elaborar, de 
forma rápida e eficiente, um Plano de Contingência para 
dar prosseguimento ao seu trabalho sem afetar a saúde de 
seus colaboradores e participantes. As regras estabelecidas 
no Plano têm validade até 31 de agosto deste ano, quando 
serão reavaliadas de acordo com o cenário que se apre-
sentar no momento e as recomendações das autoridades 
governamentais e em saúde pública.

Segundo Francisco Medeiros, diretor de Seguridade e Ad-
ministração, num primeiro momento, foi convocada uma 
reunião extraordinária da Diretoria Executiva, com a par-
ticipação de gestores e alguns analistas, para mapearem 
quais atividades eram essenciais ao atendimento dos par-
ticipantes. “Nesse mesmo dia, divulgamos um comunica-
do informando a suspensão do aten-
dimento presencial. A partir de então, 
todo o atendimento passou a ser feito 
por telefone, por e-mail e pelo Fale Co-
nosco”, explica.

Pelo site, o participante tem acesso 
também a inúmeros serviços, como 
contratações e renovações de emprés-
timos; acesso a contracheques; informe 
de rendimentos; boleto de autopatrocí-
nio/contribuição eventual; visualização 
de extrato de contribuição; estimativa 
de renda; demonstrações atuariais e 
contábeis; rentabilidades dos planos e 
outras informações.

Ao longo do período de quarentena, ou-
tras iniciativas foram implantadas (veja 
quadro ao lado) com o objetivo de as-
segurar a saúde dos colaboradores sem 
deixar de cumprir os compromissos nor-
mativos e legais com os beneficiários. 
“Conseguimos atender aos nossos parti-
cipantes de maneira satisfatória graças 
à performance dos gestores e dos cola-
boradores, com total demonstração de 
autoconfiança, solidariedade e, princi-
palmente, superação para se manterem 
operantes mesmo em trabalho remoto, 
sempre entregando os melhores resulta-
dos”, destaca Francisco. 

Adaptação em curto prazo

Confira algumas das principais iniciativas 
implantadas para facilitar o dia a dia 

de colaboradores e beneficiários:

• Levantamento e análise das atividades executadas pelos colaboradores 
objetivando viabilizar as melhorias necessárias ao trabalho em home office. 

• Desenvolvimento de novas funcionalidades no site, ampliando o atendimento on-line.
• Disponibilização de equipamentos de informática para diretores, gestores 

e colaboradores para acesso remoto aos sistemas e à rede da Braslight.
• Liberação do uso de assinatura eletrônica.
• Criação do Comitê de Crise para conduzir os trabalhos e apresentar o 

projeto final do Plano de Retomada às Atividades Normais de Trabalho, de 
forma gradual e consciente.

• Elaboração de termo aditivo ao Contrato de Trabalho dos colaboradores 
formalizando o trabalho em home office.

• Revisão do Plano de Contingência, em maio de 2020, para ajustar 
inconsistências identificadas.

Fique atento aos nossos canais de atendimento:

E-mail: atendimento@braslight.com.br
Fale Conosco: www.braslight.com.br/v2/atendimento

Central de Atendimento: 0800 024 4397, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h
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Os impactos da pandemia
sobre a rentabilidade do 
primeiro semestre
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A chegada da Covid-19 gerou inúmeras preo-
cupações não só relacionadas à saúde públi-
ca, mas em vários outros setores. A economia, 
por exemplo, foi uma das áreas mais afetadas. 
Wilson Matheus, diretor de Investimentos e 
Finanças, conta que a Braslight, assim como 
outras fundações do mercado, sofreu com os 
impactos ocasionados pela pandemia. 

“No mês de março, quando o coronavírus 
chegou ao país de forma mais intensa, em 
um cenário de incertezas, começamos a 
sentir os primeiros resultados da desacele-
ração econômica que acontecia não só aqui, 
mas em potências mundiais, como os Esta-
dos Unidos e os países da Europa. Como um 

De modo geral, todo o mercado brasileiro foi 
afetado pela pandemia, sobretudo em mar-
ço, considerado o pior mês do ponto de vis-
ta econômico. Segundo Guilherme Benites, 
consultor da Aditus Consultoria Financeira, 
todos sabiam que a crise na saúde resulta-
ria em impactos econômicos, mas ninguém 
sabia exatamente o tamanho desse impacto. 

“Em meados de abril, quando as notícias da 
Europa começaram a ser mais positivas, o 
mercado voltou a uma trajetória de normali-
zação. Houve alguns ajustes de posição com 
o objetivo de reduzir a exposição a riscos. As 
EFPCs, por exemplo, não alteraram de forma 
relevante a carteira de Renda Variável, mas 

A Covid-19 e a 
economia brasileira

mercado emergente, o Brasil acabou sofren-
do um pouco mais, com a desvalorização do 
Real, a alta do Dólar e a queda da Bolsa de 
Valores. Para completar a gravidade da situ-
ação, enfrentamos uma crise política. Com 
tudo isso, nossa rentabilidade fi cou bem 
abaixo do esperado”, explica Wilson.

No entanto, no trimestre seguinte, com a volta do 
mercado internacional à ativa, a Braslight con-
seguiu recuperar sua rentabilidade, conforme 
pode ser visto no gráfi co abaixo. “Durante 
todo esse tempo, com muita calma e cuida-
do, temos mantido a liquidez dos nossos pla-
nos e garantido o pagamento dos benefícios 
dos assistidos em dia. Além disso, fi camos de 

aproveitaram o momento para fazer algumas 
compras de títulos públicos de longo prazo 
na Renda Fixa, desfrutando das taxas mais 
elevadas por conta do aumento da aversão a 
risco do mercado”, detalha Guilherme.

O consultor ressalta ainda que a difi culdade 
de atingir metas aumentou muito, não só 
pelos resultados tipicamente negativos do 
primeiro semestre, mas também pelo fato 
de as taxas de juros estarem muito baixas 
ao longo do segundo semestre. “Espera-
mos algum aumento de risco nas carteiras, 
oriundo, sobretudo, das classes de Renda 
Variável local e de Investimentos no Exte-
rior”, completa.

olho nas oportunidades que sempre surgem 
em momentos de crise e gerimos nossos pla-
nos alinhados com as características de cada 
um”, destaca o diretor.

Para Wilson, ainda não é possível fazer um 
panorama de como será o próximo semestre, 
mas a expectativa é de que a economia mun-
dial se recupere cada vez mais. “Acreditamos 
que o pior já passou. Seguimos em frente, 
sintonizados com nosso compromisso de 
olhar com todo cuidado para nossos ativos e 
as carteiras. É claro que teremos movimentos 
pontuais, mas seguiremos o que planejamos, 
priorizando a manutenção do equilíbrio dos 
planos da Braslight em longo prazo”, afi rma. 
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Braslight oferece 
empréstimo 
consignado
rápido e fácil
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Com o isolamento provocado pela Covid-19 e seus efeitos so-
bre a economia e o orçamento familiar das pessoas, solicitar 
algum tipo de empréstimo se tornou uma das soluções para 
grande parte dos brasileiros cumprirem seus compromissos fi -
nanceiros. Na Braslight, que sempre oferece soluções aos seus 
participantes, desde maio o empréstimo consignado – um dos 
segmentos de investimentos dos recursos dos planos de benefí-
cios – vem sendo feito com taxa de juros menor.

A concessão e/ou renovação de empréstimos pela Braslight 
é permitida para todos os participantes que cumprem os re-
quisitos e condições estabelecidas em regulamento após assi-
natura do Termo de Adesão. Segundo Juliana Vieira, gerente 
de Investimentos, a cobrança das prestações é realizada me-
diante consignação em folha de pagamentos de salários das 
patrocinadoras ou de benefícios pagos pela Braslight. 

“O empréstimo consignado é uma boa alternativa para a rea-
lização de projetos pessoais e para uma necessidade imediata 
de dinheiro. Além de proporcionar segurança aos participan-
tes – já que as prestações serão descontadas diretamente em 
folha, minimizando os riscos de inadimplência e incorrência 
de penalidades contratuais – outra vantagem é a possibilidade 
de o valor ser creditado na conta em apenas três dias”, afi rma.

Juliana também ressalta que o empréstimo pode ser um im-
portante aliado do orçamento familiar quando utilizado para 
quitar dívidas com juros maiores, como cartão de crédito 
e cheque especial, compra de imóvel e investimentos em 
educação e saúde. 

“A Braslight tem a opção de concessão de empréstimos em 
duas modalidades: Prefi xado e Pós-Fixado. As taxas de juros 
são menores que a média praticada pelos grandes bancos e 
não se alteram em função de análise de crédito individualiza-
da”, avalia a gerente.

Processo on-line, simples e rápido
Pelo site www.braslight.com.br, os interessados podem fazer 
uma simulação personalizada de empréstimo ajustando volu-
me, prazo de pagamento, prestação e ainda fazer uma com-
paração entre as modalidades prefi xado e pós-fi xado. O prazo 
do empréstimo varia de 3 a 120 meses.

“O interessado pode simular ainda as opções de antecipação 
de parcelas, quitação e amortização de saldo devedor com ge-
ração de boletos para pagamentos. Em função da pandemia, 
a Braslight está trabalhando sob regime de home offi ce desde 
março. Então, todas as concessões estão sendo realizadas on-
-line”, explica Juliana.

A gerente destaca também que a Braslight tem atuado forte-
mente neste momento para auxiliar seus participantes. “A insti-
tuição adotou importantes medidas, como a redução, em maio 
deste ano, das taxas de juros praticadas em ambas as modali-
dades de empréstimos. Acreditamos que a educação fi nancei-
ra aumenta as perspectivas para o planejamento adequado da 
aposentadoria complementar e, com isso, pode proporcionar 
mais qualidade de vida aos nossos participantes”, conclui.  

Por que o 
senhor não

faz um 
empréstimo 

consignado na 
Braslight? O 
Cadu fez isso.

Sim. O valor foi creditado 
na minha conta em 

apenas três dias.

E ainda com a vantagem 
da taxa de juros ser menor

que a da concorrência 
e o pagamento feito via 

desconto em folha.

Eu não sabia disso.
Vou entrar no site e fazer
uma simulação. Obrigado

pela dica, Cadu!
Olá, sr. 
Cléber! 

Como está? Estou com 
umas dívidas 
de cartão
de crédito
e não sei
como pagar.

Um pouco 
preocupado, 

Clara!

Empréstimo Consignado

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 Sânia Motta
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