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ÍNDICE

CAPA

Nesta edição, você acompanha uma série
de ações que o projeto “Entidade Digital”
vem desenvolvendo para reduzir o
consumo de papel, desburocratizar
procedimentos, simplificar atividades e
acelerar…

GESTÃO

As principais iniciativas que fazem da Visão
Prev uma entidade sustentável e segura
para receber os seus investimentos.

RECADASTRAMENTO

O processo estará ainda mais simples!

SEU PLANO

Os assistidos podem, agora, se informar
sobre o histórico de percentuais ou solicitar
saques totalmente online.

ATENDIMENTO

O Messenger do Facebook é a mais nova
ferramenta de acesso à Visão Prev 24
horas por dia 7 dias por semana.

COM A PALAVRA

O aposentado Antonio Marques Guedes e
o prazer de contribuir para a divulgação e
preservação das áreas verdes urbanas!

CURTAS

Matérias rápidas que você precisa conferir.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A consultora financeira Luciana Pavan
ensina como reconhecer e evitar as
armadilhas que põem em risco o seu
orçamento.

IMPOSTO DE RENDA

Como aproveitar, ao máximo, o benefício
fiscal dado pelo governo para quem
investe em previdência complementar.

PLANEJAMENTO

Conheça os ganhos gerados pelos
processos de fusão, cisão e incorporação
que reduziram de 21 para 4 o número de
planos administrados pela Visão Prev.

QUALIDADE DE VIDA

A especialista Marina Neumann explica por
que a meditação melhora o bem-estar físico
e mental, de modo profundo e duradouro.



SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos



UMA ENTIDADE DIGITAL PRA VOCÊ

Por que usar tanto papel? Por que limitar o atendimento ao participante apenas ao horário comercial se suas dúvidas podem surgir a qualquer

momento? Para que reconhecer assinaturas em cartório? Por que gastar tempo e dinheiro com o envio de correspondências pelo correio?

Todos os questionamentos eram válidos – mais do que isso, essenciais! - desde que a Visão Prev resolveu lançar o projeto “Entidade Digital” há

pouco mais de um ano. “A ideia era consolidar e ampliar, ao máximo, iniciativas que resultassem em simplificação e agilidade no nosso

relacionamento com o participante”, conta o presidente da entidade, Marcelo Pezzutto. “Todos os processos podiam e deviam ser reavaliados,

desde que cumpridas as exigências legais, para que pudéssemos desburocratizar nossas atividades e oferecer ao participante maior autonomia,

com canais mais rápidos e diversificados de comunicação e atendimento.”

O uso da tecnologia tem sido essencial para que procedimentos, antes mais lentos e custosos, possam agora estar sempre ao alcance da sua

mão. De forma simples, rápida, segura e (o que também é muito bom!) ambientalmente sustentável. Nesta edição, mostramos como o “Entidade

Digital” não para de disponibilizar novidades para você. Acompanhe:

 

ESCOLHA DE BENEFICIÁRIOS ONLINE

Desde julho, a inclusão, exclusão ou alteração de informações de beneficiários indicados pode ser realizada totalmente online pelo site da Visão

Prev. Os beneficiários indicados são as pessoas definidas pelo próprio participante para receber o benefício no caso de seu falecimento se não

houver beneficiários legais.

O acesso para fazer ou alterar a escolha se dá pela área restrita do site (com seu login e senha), em Cadastro > Beneficiários. Clique aqui para

ler o passo a passo de cada procedimento na última edição do Mirante.

 

 

 

“A Visão Prev sempre cuidou muito bem de nossos recursos e, agora, está
avançando também no aspecto tecnológico. Usei a ferramenta e achei
sensacional. Em poucos segundos, podemos atualizar nossas informações,
sem precisar enviar formulários. Ficou muito melhor!”.

Rubens de Campos, assistido do plano Visão Telefônica.

../../../../noticia/passo-a-passo


ADESÃO AO PLANO PELO SITE

Os colaboradores que trabalham em 13 patrocinadoras do Visão Multi (aberto para novos

participantes) podem agora aderir ao plano diretamente no site da Visão Prev, a qualquer

momento. É só preencher o formulário disponível na área aberta (clique aqui), sem

necessidade de impressão ou envio de documentos por malote. Após o recebimento da

solicitação corretamente preenchida, a Visão Prev encaminha o documento ao RH para que

tenham início os descontos das contribuições em folha de pagamento, oficializando a adesão.

Em uma reunião (focus group), realizada no dia 13 de julho, com participantes recém-chegados

para avaliar o novo sistema, os comentários foram muito positivos, tais como:

“Facilidade e rapidez na adesão, visual do site muito bonito”
“Clareza de informações”
“Ferramenta intuitiva, com links explicativos de todas as opções”
“Não demanda mais que 5 minutos para o preenchimento e expõe de forma clara as opções do
plano”

Para os representantes de RH que testaram o procedimento, os principais destaques são:

praticidade, facilidade de acesso ao benefício e simplicidade para esclarecer dúvidas.

MAIS NOVIDADES A CAMINHO

 

 

MAIOR INTERAÇÃO COM A ÍRIS

A assistente virtual do site da Visão Prev está ganhando um comportamento mais proativo. A

partir de outubro, ela aparecerá em um botão flutuante para iniciar o chat que, ao ser acionado,

abrirá uma janela com a Íris em movimento.

 

 

APLICATIVO PARA MOVIMENTAÇÕES

A partir de dezembro, o app da Visão Prev terá novas funcionalidades, passando a ser

utilizado também para movimentações como alteração de perfil de investimentos, de opção de

renda (para assistidos) e de percentual de contribuição (para ativos e autopatrocinados). Veja

mais informações na próxima edição do Mirante.

QUER CONFERIR MAIS NOVIDADES DO PROJETO “ENTIDADE DIGITAL”?

 

> O recadastramento está bem mais fácil (clique aqui)

> Suas dúvidas esclarecidas pelo Messenger do Facebook (clique aqui)

> Saque online para assistidos (clique aqui)

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/formularios/como-aderir
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ENTENDA POR QUE VOCÊ ESTÁ SEGURO NA VISÃO PREV

O relacionamento de uma entidade de previdência complementar com seus participantes pode durar 15, 30, 50 anos ou mais, desde o dia em

que resolvem aderir ao plano até a sua aposentadoria. É bom saber, então, que na Visão Prev você pode ficar tranquilo durante toda essa

trajetória.

Seus conselheiros, diretores e profissionais cuidam, com muita atenção, de cada detalhe que faz da Visão Prev uma entidade segura para

receber os recursos dos participantes, realizar integralmente o pagamento dos benefícios e cumprir todos os direitos previstos nos

Regulamentos dos planos. Veja algumas das iniciativas que garantem sua tranquilidade:

 

ISO 9001 RENOVADA

Em agosto, a Visão Prev completa seis anos de sua certificação de conformidade com as normas ISO 9001. Melhoria contínua dos processos e

controles, acompanhamento de performance e atualização constante dos documentos (como normas, manuais e fluxogramas) têm possibilitado

a manutenção anual da certificação de todas as áreas da entidade, atestando a eficiência de sua gestão.

 

SISTEMAS PROTEGIDOS

Para preservar as informações e a operacionalidade da Visão Prev, foi realizado no início deste ano (e deverá ser retomado periodicamente), o

chamado “teste de intrusão” que verificou a existência de riscos de vulnerabilidade nos sistemas, internos e externos, na estrutura de rede de

computadores da sede e de servidores no data center da Telefônica. Os resultados foram muito positivos, confirmando a adequação dos

investimentos feitos em infraestrutura e equipamentos de rede, firewalls, servidores e estações de trabalho para proteger a entidade que atua

de forma cada vez mais digital.

 

PERPETUIDADE ACOMPANHADA

A Visão Prev faz também, regularmente, estudos para avaliar se os recursos acumulados nos planos são suficientes para a cobertura das

despesas futuras. Trata-se das “análises da perpetuidade dos Fundos Administrativos”. O Fundo Administrativo é formado pelas contribuições

destinadas a assegurar o pagamento das despesas administrativas da entidade.

 

GOVERNANÇA COTIDIANA

A estrutura organizacional da Visão Prev estimula uma gestão eficiente, com troca de informações e experiências entre as áreas a fim de

aprimorar e multiplicar as boas práticas. A entidade revisou seu Código de Ética em 2017, tornando-o mais objetivo, e opera em linha com a

legislação do setor, realizando os controles necessários ao seu porte, complexidade e riscos, com acompanhamento contínuo de sua Auditoria

Interna.

 

INVESTIMENTOS CRITERIOSOS

As decisões sobre os investimentos, além de discutidas internamente, contam também com a análise de um Comitê de Investimentos autônomo.

A administração dos recursos é feita por gestores externos, criteriosamente selecionados e acompanhados de perto, visando obter a melhor

relação risco x retorno para cada plano e perfil, dentro dos limites de risco definidos nas Políticas de Investimentos.

 

PLANOS EQUILIBRADOS

A área atuarial da Visão Prev monitora os resultados dos planos por meio de estudos que analisam se as hipóteses atuariais* estão adequadas

ao grupo de participantes e se o patrimônio existente garante a cobertura das obrigações da entidade. Com base nesse monitoramento, é

possível checar se os planos estão equilibrados - ou seja, se possuem recursos para honrar seus benefícios e deveres – ou se há necessidade

de alguma ação específica.

* As hipóteses atuariais permitem avaliar cada plano, considerando fatores econômicos (como taxa de juros e crescimento salarial dos

../../../../noticia/sempre-alcance


* As hipóteses atuariais permitem avaliar cada plano, considerando fatores econômicos (como taxa de juros e crescimento salarial dos
participantes) e biométricos (como idade e mortalidade dos participantes), entre outros.

 

ADESÃO À AUTORREGULAÇÃO

A Visão Prev teve aprovada, em setembro, sua adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, proposto pela

Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e outros agentes do setor. A principal vantagem dessa

iniciativa é garantir aos participantes e patrocinadoras que seus processos e procedimentos estejam em sintonia com as melhores práticas do

mercado. Com isso, a Visão Prev tornou-se a 52ª entidade a ter seu pedido de adesão aceito pela Abrapp.

UMA ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL

O Mirante conversou com o presidente do Conselho Fiscal da Visão Prev, Kleston Santos Faria, sobre a solidez da entidade:

Por que o participante pode se sentir seguro na Visão Prev?

Por ser uma entidade que realmente preza pela rentabilidade sustentável dos recursos que

administra, responsável por entender e atender toda a legislação específica do setor e na qual

a comunicação direta e transparente com os participantes permite compreender seus anseios

para direcionar as decisões. Esse comportamento é suportado por um corpo técnico

administrativo com destacada experiência e competência, muito próximo da patrocinadora,

dos órgãos reguladores, fornecedores e agentes financeiros para oferecer sempre aos

participantes o que há de mais moderno em gestão de investimentos.

 

Que outros aspectos asseguram a tranquilidade do participante, hoje e no
futuro?

Manter um corpo técnico especializado, experiente e cada vez mais conectado com os

participantes é fundamental para garantir a rentabilidade adequada e assim suportar os

compromissos da entidade hoje e no futuro. Em relação aos custos administrativos, podemos

afirmar que as contas da Visão Prev são bastante saudáveis, com gastos bem controlados e

preocupação constante da administração e Conselhos em torná-los cada vez mais eficientes.

 

E como a Visão Prev se prepara para responder aos novos desafios?

Sua administração está preocupada, comprometida e agindo para ter ações de comunicação

cada vez mais claras, digitais e instantâneas, no oferecimento de alternativas de educação

financeira contínua para os participantes e construindo parcerias que garantem acesso às

melhores opções de investimentos e plataformas tecnológicas avançadas e escaláveis.

Na foto: Kleston Santos Faria, presidente do Conselho

Fiscal da Visão Prev

E como a Visão Prev se prepara para responder aos novos desafios?

Sua administração está preocupada, comprometida e agindo para ter ações de comunicação cada vez mais claras, digitais e instantâneas, no

oferecimento de alternativas de educação financeira contínua para os participantes e construindo parcerias que garantem acesso às melhores

opções de investimentos e plataformas tecnológicas avançadas e escaláveis.

 

QUER SABER MAIS?

No Relatório Anual da Visão Prev (clique aqui), você encontra mais informações sobre a

gestão de seus processos e controles, a administração dos investimentos e seus

princípios de governança vivenciados na prática. Tudo isso com linguagem simples e

objetiva. Vale conhecer!

http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br/2017/


O RECADASTRAMENTO ESTÁ BEM MAIS FÁCIL

Neste ano, o recadastramento de todos os assistidos do plano Telefônica BD e dos aposentados por invalidez e pensionistas por morte dos

demais planos será muito simples! Na verdade, o processo, que ocorrerá em outubro, servirá mais para a checagem e atualização de dados
cadastrais.

Por trás dessa simplificação está mais uma iniciativa do projeto “Entidade Digital”, iniciado em 2017, quando o recadastramento foi feito

totalmente online, sem envio de documentos ou formulários impressos. Neste ano, a Visão Prev foi além em seu esforço de simplificação: como

esses assistidos precisam estar obrigatoriamente vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a equipe da entidade fez todas as

confirmações necessárias junto ao INSS, validando previamente os benefícios ativos.

O recadastramento feito neste ano pelo INSS valerá também para a Visão Prev, o que significa que os aposentados e pensionistas não

precisarão realizar o recadastramento novamente. Bom, não?

O processo será, portanto, bem fácil. O assistido receberá um link por e-mail com uma senha personalizada para acesso a um formulário pré-

preenchido com seus dados. Ele deverá somente validar o que está correto ou fazer as alterações online. A checagem diz respeito a dados

como número de benefício no INSS, estado civil, nome do/a cônjuge, dependentes no Imposto de Renda, ocupação profissional, endereço, e-

mail pessoal, telefone residencial e celular.



SAQUE ONLINE PARA ASSISTIDOS

Os assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi têm direito a sacar até 30% de seu saldo a partir do momento em que começam a

receber o benefício. O valor pode ser retirado de uma só vez ou parcelado até completar o total do percentual permitido.

O projeto “Entidade Digital” acaba de entregar mais uma facilidade para quem quer avaliar essa alternativa: a possibilidade de se informar online

sobre o histórico de percentuais já solicitados. E mais: havendo limite disponível, o assistido* poderá solicitar o saque diretamente via site.

O acesso é feito pela área restrita (com seu login e senha), entrando em Benefícios > Saques Adicionais. Conheça, a seguir, as principais telas

dessa nova facilidade desenvolvida pela Visão Prev que representa mais um esforço de transparência e melhoria das informações e serviços

oferecidos online aos participantes:

Logo ao entrar, é possível ver o histórico de saques e o percentual disponível. Se quiser fazer um pedido, basta clicar em “Solicitação de Saque”:

Na página seguinte, são demonstradas as informações referentes ao saldo, benefício e empréstimo (se houver). Em “Parâmetros do Saque” o

assistido deve indicar o percentual desejado. 

A ferramenta não permite a solicitação de percentual maior do que o disponível (veja a seguir). Se o percentual solicitado for superior ao limite, o

sistema apresenta um aviso, interrompendo o processo.



Se não houver mais percentual livre para saque, a ferramenta não habilita o botão para solicitação da operação.

Caso esteja tudo certo, visualiza-se o percentual transformado em um valor bruto em reais, simulado com base no último saldo. Vale lembrar

que o saque é passível de tributação e, havendo saldo devedor de empréstimo, este poderá ser quitado com parte do saque realizado (leia o

quadro Importante! mais abaixo). Para efetivar o pedido, o assistido deve clicar no botão “Salvar Solicitação”, que aparecerá na tela seguinte.

Após confirmar o pedido, o sistema gera um número de protocolo e envia um e-mail para o assistido. O processo é encaminhado à Visão Prev

que faz a análise do valor e comunica, também por e-mail, sua liberação ou reprovação.

Se aprovadas, as solicitações feitas até o dia 10 são pagas junto com o benefício do mês. Após essa data, os saques são efetivados no mês

seguinte.

IMPORTANTE!

Antes de tomar qualquer decisão, lembre-se que:

. Ao fazer o saque, você reduz seu saldo e, portanto, o valor de seu benefício mensal. De acordo com o Regulamento dos planos, o novo

valor será recalculado no mês seguinte ao saque.

. Para os assistidos, o limite de empréstimo na Visão Prev é de 8 vezes o valor do benefício ou 75% do saldo resgatável, o que for menor. O

saque pode, portanto, afetar o crédito disponível.

. No momento do saque, se o assistido tiver empréstimos na Visão Prev, o saldo devedor será amortizado na mesma proporção do

percentual sacado - ou seja, se foi pedido um saque de 10%, o saldo devedor será amortizado em 10%. O desconto será sobre o

pagamento no mês em que o saque for concedido.

. Ocorre desconto de Imposto de Renda sobre o valor sacado, independentemente da opção de tributação escolhida (Progressiva ou

Regressiva). É recomendável consultar seu regime de IR e os impactos específicos – para saber mais, entre em contato com os canais de

atendimento da Visão Prev.

 

* No caso de Pensão por Morte em que há mais de um beneficiário recebendo a renda mensal, todos devem estar de acordo com o
percentual solicitado e o saque é rateado em partes iguais.

A ferramenta ainda não está disponível para pensionistas e o processo continua sendo feito via formulário impresso.



SUAS DÚVIDAS ESCLARECIDAS PELO MESSENGER DO
FACEBOOK

Isso mesmo! A mais nova ferramenta de atendimento da Visão Prev funciona através do serviço de mensagens (Messenger) do Facebook. A

partir dela, você pode agora interagir com a Íris, a assistente virtual da Visão Prev, por meio do chatbot da entidade.

O chatbot é um software de comunicação automatizado que permite ao participante usar o Messenger para esclarecer dúvidas sobre

determinados temas ou consultar informações, de modo rápido, prático e objetivo. Lançado em agosto, o novo canal tem a vantagem de estar

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana! Ou seja, você acessa quando, onde e como quiser porque o chatbot pode ser utilizado em

aparelhos móveis (celulares e tablets) e no computador.

COMO FUNCIONA

Assim que acionada pela primeira vez, a Íris pergunta se você é ou não participante e, a partir

da sua resposta, oferece um menu com as opções de temas sobre os quais ela está treinada a

responder. Para quem não é participante, ela apresenta conteúdos sobre adesão ou benefício

de Pensão por Morte.

Já os participantes são convidados a fazer login para que possam ser identificados e receber

informações personalizadas. Para isso, é necessário clicar na opção “autenticação” e, na nova

página aberta, inserir os mesmos dados de acesso ao site da Visão Prev (login e senha). É,

então, gerado um código de acesso (token) que deve ser copiado e colado no chat  para dar

continuidade ao processo. A partir de então, você seleciona um dos temas exibidos no menu,

bem como as diversas informações cadastrais disponíveis em sua base de dados, tais como:

Saldo

Dados cadastrais

Beneficiários

Rentabilidade

Contribuição Mensal

Benefício (para assistidos)

Contratos abertos de empréstimo (se for o caso)

Informe de Rendimentos (em pdf)

Opção de IR

O menu de assuntos foi selecionado a partir dos principais temas e dúvidas apresentados pelos participantes nos diferentes canais de

relacionamento da Visão Prev.  A lógica do fluxo de exibição das informações também mereceu atenção especial para que facilitasse o

atendimento, desenvolvido no estilo informal de um diálogo – afinal, trata-se de uma ferramenta interativa em uma rede social.

É interessante destacar que, por utilizar inteligência artificial, o chatbot da Visão Prev aprende sobre as necessidades dos usuários quanto maior

sua utilização – ou seja, sua eficiência se aperfeiçoa com o uso! Portanto, que tal testar a nova ferramenta? Ela está esperando por você!



https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/uploads/imagens/4c0e8aa5301552b02bf129565b2a07da.png
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/uploads/imagens/426a9f0ba15437f29b06be999efdb29b.png


 

 

“É um canal realmente legal! Recebi a resposta que precisava e me senti
muito bem informada. Essa opção de acesso rápido atende ao mundo de
hoje, à forma como vivemos. Valorizo muito esse esforço da Visão Prev de
multiplicar as possibilidades de comunicação conosco.”

Sueli Araújo Carrelli Todescan , assistida do plano Visão Telefônica.



O DESCOBRIDOR DE REFÚGIOS URBANOS

Na foto: Antonio Marques Guedes

Em suas viagens a trabalho ou a passeio, Antonio Marques Guedes sempre
gostou de conhecer parques e praças para caminhar, admirar a natureza e

fotografar. Quando se aposentou em 2007 (depois de 34 anos na Telefônica,
onze deles como ombudsman da empresa), ele pôde se dedicar ainda mais a

esse hobby. Passou, então, a compartilhar as fotos com os amigos,
acompanhadas de pequenos textos que escrevia com informações dos locais

visitados.

Foram esses amigos que o incentivaram a criar, em 2012, um blog que, no ano seguinte, se

transformou no site Áreas Verdes das Cidades . Guedes foi entrevistado na edição 58 do

Mirante (clique aqui para ler a matéria) e retomamos, agora, essa conversa para acompanhar

como o site evoluiu desde então. “Meu objetivo sempre foi mostrar que existem excelentes

espaços para o contato com a natureza, mesmo em grandes capitais como São Paulo. Há

diversas opções, onde as pessoas podem conviver, além de observar e preservar a flora e a

fauna.” E não há dúvidas de que ele vem atingindo sua meta com excelência!

Sucesso

“O site já ultrapassou 2,3 milhões de visualizações, o que representa um número extraordinário de acessos, pois não conta com nenhum tipo de

patrocínio ou propaganda, sendo totalmente bancado por mim. Sua evolução deve-se exclusivamente à procura espontânea e ao boca a boca,

sem nenhuma ação comercial de divulgação.”

 

Preservação

“Leio muito sobre sustentabilidade e meio ambiente e já participei de diversas palestras e seminários sobre esses temas. Nas matérias

divulgadas no site, apresento pesquisas que mostram como os parques são benéficos para a saúde física e mental da população. Além de

serem áreas comprovadamente essenciais na luta contra a poluição e as mudanças climáticas.”

Redução do estresse

“Vários estudos apontam os benefícios trazidos pelo contato com os ambientes naturais. O simples ato de caminhar dentro de um parque ajuda

na redução do estresse e promove o bem-estar. A temperatura é mais amena e a umidade é mais elevada, criando condições agradáveis para a

permanência e o convívio entre as pessoas.”

 

Um grande acervo

“Hoje, temos 163 resenhas publicadas. No caso de São Paulo, temos o maior acervo de dados e serviços sobre parques e áreas verdes da

cidade disponível na internet. Quem acessa vai encontrar um pouco da história dos parques (não apenas paulistanos, mas de outros locais do

Brasil e do exterior também), com informações sobre seus equipamentos, infraestrutura e principais atrações, além de fotos, vídeos e mapas de

localização. Cada resenha exige muita pesquisa e tempo para reunir os dados necessários: são mais de 15 dias de trabalho por apresentação.

Minha filha Letícia é jornalista e trabalha comigo, cuidando da redação de matérias diversas para o site.”

Na mídia e no mundo

“Um reconhecimento importante do nosso trabalho e que contribuiu muito para a sua

divulgação foram as entrevistas que dei para a TV Cultura (programa Repórter Eco), o Canal

Futura e a rádio Estadão, entre outras. A classificação dos 10 melhores parques paulistanos

publicada no site (veja no quadro abaixo) também teve ótima repercussão, sendo reproduzida

em portais como o Catraca Livre e o Ciclo Vivo, especializado em temas relacionados à

sustentabilidade. Nosso site é bastante acessado no exterior e, recentemente, houve um

aumento significativo nas visualizações em países como Estados Unidos, Alemanha, Rússia,

França, Portugal, Espanha e Índia.”

 

Nas redes sociais

“Estamos no Facebook, com mais de 70 mil inscritos, e em outros canais digitais como

Instagram, Google+ e YouTube. Desenvolvemos até um novo layout para facilitar o acesso ao

site via smartphone.”

https://www.areasverdesdascidades.com.br
../../../../uploads/noticias/3cf4c5de906300f2a6fd64711a257cd9.pdf
https://www.facebook.com/areasverdesdascidades


Recompensa

“Posso me dedicar a essa atividade, que é muito prazerosa, porque investi no futuro ao longo da minha vida profissional. O meu plano de

previdência, gerido pela Visão Prev, me permite fazer hoje algo de que gosto muito e que é útil para as pessoas. Como disse na entrevista

anterior para o Mirante, não foi fácil, com quatro filhos, destinar todo mês uma parte dos meus recursos ao plano, mas valeu muito a pena!

Agradeço também o apoio da minha esposa Ivone que sempre foi a minha maior incentivadora e parceira nos passeios.”

"O meu plano de previdência me permite investir hoje em algo de que gosto muito e é útil para as pessoas: a divulgação e

preservação das nossas áreas verdes."

OS 10 MELHORES PARQUES DA CIDADE DE SÃO PAULO (DE ACORDO COM GUEDES):

1  lugar – Parque Ibirapuera

2  lugar – Jardim Botânico de São Paulo

3  lugar – Parque Villa-Lobos

4  lugar – Parque da Juventude

5  lugar – Parque da Água Branca

6  lugar – Parque Aclimação

7  lugar – Parque Independência

8  lugar – Parque Ecológico do Tietê

9  lugar – Parque Ecológico do Guarapiranga

10  lugar – Parque Albert Löfgren (Horto Florestal)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

FALE COM O MIRANTE! 

Você pode sugerir sua participação ou de um colega nesta seção pelo e-mail comunicacao@visaoprev.com.br

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br


CURTAS

PLANTÃO DE DÚVIDAS E PALESTRA NO RIO DE JANEIRO

Oferecer opções de atendimento virtual e presencial: esse é um dos grandes focos da área de

Relacionamento da Visão Prev. Por isso, vêm sendo promovidos Plantões de Dúvidas fora de

São Paulo a fim de aproximar ainda mais a entidade de seu público. No dia 19 de setembro, os

participantes do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de se encontrar com os especialistas

da Visão Prev, na sede da Telefônica Vivo, na Barra da Tijuca. Além do Plantão de Dúvidas, foi

realizada uma palestra para esclarecer as principais regras e benefícios dos planos Visão

Telefônica e Visão Multi. Cerca de 40 pessoas participaram das atividades.

 

E você? Gostaria que a equipe da Visão Prev fosse até a sua cidade para um Plantão de Dúvidas?

Então, envie um e-mail para comunicacao@visaoprev.com.br. Sua sugestão será analisada pela área

de Relacionamento para avaliar a quantidade mínima de pessoas para atendimento.

FINANÇAS PESSOAIS: COMO FAZER A MELHOR GESTÃO

Por onde começar uma boa gestão financeira? Quais as principais armadilhas? Que

comportamentos e atitudes facilitam ou dificultam os objetivos? Essas foram algumas das

questões abordadas na palestra feita pela consultora Luciana Pavan dentro do projeto “Visão

Mais Perto”, no dia 20 de setembro, no Auditório da Telefônica Vivo, em São Paulo. Criadora

do canal 90 Segundos de Finanças  no YouTube, Luciana acredita que o planejamento

financeiro adequado permite às pessoas alcançar seus sonhos e, portanto, ter uma vida mais

feliz. Clique aqui e confira sua entrevista exclusiva, nesta edição do Mirante, sobre alguns

“vilões” do orçamento doméstico.

  

As palestras do “Visão Mais Perto” tratam de temas variados como investimentos, regras dos planos,

novidades da entidade, economia, saúde, bem-estar, finanças e comportamento. A divulgação é feita

por e-mail, SMS e na página da Visão Prev no Facebook. Acompanhe a agenda dos encontros e

participe!

CONCLUÍDA A CISÃO DO PLANO TCO PREV

Após aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no dia 15 de agosto, a Visão Prev está concluindo a cisão

e incorporação do plano TCO Prev que conta com cerca de 45 participantes. A partir do dia 1º de novembro, os participantes com Benefício

Saldado estarão no plano Telefônica BD, mantendo seus direitos e deveres. Na mesma data, os participantes que possuem ou receberão

benefício vinculado a saldo de conta serão incorporados ao plano Visão Telefônica, passando a acessar algumas novidades como regras de

resgates mais vantajosas, cinco perfis de investimentos à sua escolha e novas opções de recebimento de renda na aposentadoria. Os

participantes com as duas modalidades (benefício saldado e saldo de conta) serão alocados nos dois planos, com matrículas distintas. Clique

aqui para ler a matéria com o balanço do processo de incorporação e fusões, que reduziu de 21 para 4 o número de planos da Visão Prev, e

entender as vantagens trazidas por essa iniciativa.

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCirPZlT6aqoerrdwmvKKR9A?reload=9
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AS ARMADILHAS QUE AMEAÇAM SEU ORÇAMENTO

Sabe o que têm em comum quem ganha R$ 2 mil e R$ 20 mil por mês? A necessidade de enfrentar as armadilhas prontas para colocar em risco

o equilíbrio de suas finanças. “As compras por impulso e outros ‘vilões’ do orçamento levam as pessoas ao endividamento, independentemente

de sua renda mensal”, alerta Luciana Pavan, consultora de organização financeira pessoal e criadora do canal 90 Segundos de Finanças  no

YouTube.

No dia 20 de setembro, ela apresentou uma palestra exclusiva sobre planejamento financeiro para os participantes da Visão Prev, no projeto

“Visão Mais Perto” (clique aqui). Antes do evento, Luciana, que é especializada em Psicologia Econômica, revelou ao Mirante quais são as

principais armadilhas que podem comprometer seu orçamento e como escapar desses perigos. Confira:

 

Qual é a diferença entre gerir finanças pessoais e ganhar e gastar dinheiro?

Gerir finanças pessoais é você ter consciência do que faz com seu dinheiro. Ou seja, quanto realmente você ganha e quanto gasta, conhecer a

sua capacidade de poupança, saber se está ou não fazendo uma reserva de emergência e se está realizando boas escolhas de

investimento. Gerir as suas finanças é, portanto, tomar conta daquilo que é seu e ter boas atitudes em relação ao seu dinheiro. 

 

O que é preciso para conseguir esse controle?

Há muita informação disponível hoje, nos mais diversos formatos e meios, para todos os níveis de conhecimento. Mas o que falta, em geral, é

iniciativa para buscar esse conhecimento. Vivemos em uma sociedade que valoriza mais o consumo do que a poupança e o investimento para o

amanhã. Isso é muito perigoso e frustrante. As pessoas precisam aprender mais sobre finanças e, sobretudo, têm de saber lidar com as

armadilhas que comprometem seu orçamento mensal - algumas delas são tão discretas que, às vezes, é até difícil identificá-las.

 

Quais são essas armadilhas?

Existem três categorias de armadilhas: materiais, emocionais e financeiras. Os vilões

materiais são aqueles bens comprados e mantidos sem uma análise prévia do real impacto que

causam no orçamento doméstico. Alguns exemplos: casa na praia, barco, jet ski, moto e carro.

Dentre esses, o carro é o mais comum. Muitas famílias inclusive se acostumam a ter mais de

um veículo. Mesmo variando bastante em função do modelo, tipo, ano e uso, podemos dizer

que se gasta, em média, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por mês com um carro, incluindo custos de

estacionamento, lavagem, seguro, IPVA, licenciamento, DPVAT, combustível e manutenção,

sem contar financiamento e gastos extraordinários como multas ou colisões. Eu sugiro, então,

uma rápida reflexão sobre como seria a sua vida sem carro ou com um carro a menos na

família. Pode-se utilizar transporte público, táxi, aplicativos, bicicleta e até alugar um carro para

viagens, se necessário. A economia é quase certa!

Na foto: Luciana Pavan

https://www.youtube.com/channel/UCirPZlT6aqoerrdwmvKKR9A
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E os vilões financeiros?

Geralmente, trata-se de despesas pequenas que passam despercebidas quando não temos o hábito de checar nossas faturas e extratos. São as

tarifas bancárias de manutenção de conta, de TEDs ou DOCs, anuidades de cartões de crédito e aceleradores de pontos de fidelidade, por

exemplo. Tudo isso pode estar acontecendo no seu cartão de crédito e na sua conta corrente agora.

Outro ponto de atenção é o hábito de entrar no cheque especial, pensando “só vou usar por poucos dias” ou “é um valor pequeno”. O

descontrole acontece e, quando se nota, o problema já pode estar bem grave. É fácil entender o motivo, uma vez que os juros do cheque

especial estão em torno de 300% ao ano no Brasil e, portanto, deve-se fugir dessa opção. O mesmo vale para o atraso de contas e

financiamentos, pois os juros e multas também levam o seu dinheiro pelo ralo.

Para aqueles que não querem “perder tempo” para checar esses “detalhes”, eu faço um convite: anualizem esses gastos e vejam que R$ 10

reais por mês viram R$ 120 no ano. Imagine, então, ao final de 10, 15, 20 anos, quanto você perdeu por não observar atentamente seu extrato,

manter contas em mais de um banco ou ter 2 ou 3 cartões de crédito que lhe cobram anuidade?

 

Quais seriam, por fim, as armadilhas emocionais?

São as compras por impulso que, frequentemente, nos causam grandes prejuízos. Um dos gastos mais importantes movidos pela emoção são os

pets. A maioria das pessoas traz o animalzinho para dentro de casa sem refletir se ele realmente cabe no orçamento. Aí, as contas apertam e o

afeto pelo bicho é tão grande que as famílias são incapazes de enxergar que o pet é um dos causadores daquele estrago! Há os custos iniciais

(com a preparação da casa, a compra do enxoval e as primeiras vacinas, entre outros), os gastos de emergências com doenças e acidentes e as

despesas mensais. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), os custos mensais com

cachorros podem variar de R$ 216 a R$ 411, conforme seu tamanho. Para gatos, a média é de R$ 120.

As armadilhas emocionais envolvem também os gastos com status: quando as pessoas adquirem bens simplesmente porque o amigo, o vizinho

ou um parente comprou. Gosto muito de uma frase utilizada em um material de educação financeira do Banco Central que representa um

grande alerta para todos: “Muitas vezes, a pretexto de manter o status, as pessoas compram produtos de que não precisam, com dinheiro que

não têm, para impressionar pessoas de que não gostam e até para demonstrarem ser, de fato, o que não são”.

Não se deve usar o consumo para compensar carências ou dificuldades afetivas. Isso pode criar outros problemas. Ou seja, é preciso ter

consciência financeira, se organizar, planejar os gastos, não se deixar levar pelas emoções e utilizar o dinheiro de forma inteligente. A sua saúde

- física e mental - agradece!



APROVEITE BEM A VANTAGEM FISCAL DO SEU PLANO

Economizar não significa apenas cortar despesas. Significa também aproveitar boas oportunidades de poupar seu dinheiro. Os participantes de

planos de previdência complementar que realizam contribuições (ou aportes, no caso dos assistidos e BPDs dos planos da Visão Prev) têm um

direito que precisa ser bem utilizado: a possibilidade de abater da base de cálculo do Imposto de Renda o valor integral desses investimentos

até o teto de 12% de sua renda bruta anual tributável . O total de recursos direcionados ao plano é informado na Declaração de Ajuste Anual

(para quem preenche o modelo completo), o que pode reduzir o imposto a pagar ou aumentar as possibilidades de restituição.

A poucos meses do final do ano, é bom checar se você está utilizando corretamente esse benefício. Para isso, você pode entrar no Simulador

de Incentivo Fiscal, disponível no site da Visão Prev (clique aqui para acessar), e obter rapidamente uma estimativa do seu percentual atual.

Caso seu índice esteja abaixo dos 12%, ainda é tempo de aproveitar melhor a vantagem fiscal:

Se você é participante ativo ou autopatrocinado, pode fazer uma Contribuição Esporádica no valor que desejar à Acesse a área restrita do site (com seu

login e senha) e siga a rota: Minha contribuição > Ver Detalhes > Ações > Contribuição Extraordinária. Basta, então, preencher o valor, a data de vencimento,

a declaração de pessoa politicamente exposta, clicar em “enviar” e imprimir o boleto para pagamento.

Se você é participante BPD, pode fazer um aporte no valor que desejar, seguindo a mesma rota e procedimento descritos acima.

Se você é participante assistido, pode fazer um aporte no valor que desejar à  Acesse a área restrita do site (com seu login e senha) e siga a rota: Benefício

> Ações > Contribuição Suplementar. Basta, então, preencher o valor, a data de vencimento, a declaração de pessoa politicamente exposta, clicar em

“enviar” e imprimir o boleto para pagamento.

IMPORTANTE!

O prazo para emissão do boleto vai até o dia 19 de dezembro e o pagamento deve ser feito até 26 de dezembro.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal


UMA ENTIDADE MAIS LEVE E EFICIENTE

A Visão Prev já teve 21 planos sob sua gestão. Ou seja, em seu dia a dia, suas equipes precisavam lidar com 21 Regulamentos diferentes – cada

um com cerca de 38 páginas, o que fazia com que todos os processos tivessem de considerar, em média, 800 páginas de regras específicas.

Eram detalhes e particularidades que exigiam muita atenção para que todas as definições fossem seguidas à risca a fim de assegurar os direitos

e deveres dos diversos agentes envolvidos (como participantes, aposentados, beneficiários e patrocinadoras).

“Tamanha multiplicidade impactava desde uma simples ligação para a Central de Atendimento, uma vez que os analistas tinham de conhecer os

princípios básicos dos planos para serem capazes de identificar as informações solicitadas, até a contratação de serviços que, por lei, devem ser

realizados por plano como é o caso das avaliações atuariais”, lembra Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev. Essa complexidade gerava,

portanto, consequências consideráveis sobre os gastos e fluxos da entidade.

Um comunicado por e-mail ou uma matéria do Mirante, por exemplo, devia passar por várias checagens para garantir que as características de

cada plano estivessem cobertas no texto, por menor que fosse. Alguns planos eram semelhantes, outros bem diferentes. E iam de quase 9.400

participantes (Visão Telefônica) ou 3.850 (VivoPrev) a 491 (TVA) ou 111 (Visão Terra).

 

ERA PRECISO MUDAR...

Foi, então, que a Diretoria e os Conselhos resolveram encarar o desafio de fazer uma enorme mudança: reduzir o número de planos e, desse

modo, simplificar os procedimentos relativos à comunicação e atendimento, gestão dos investimentos, administração dos benefícios e

atividades de auditorias e atuários, entre outros.

Tiveram início, assim, as várias estratégias previdenciais (fusões, incorporações, cisões e transferências de planos) em um processo bastante

complexo que começou em 2011. Em agosto, houve a aprovação do projeto mais diferente ao longo desses anos - com a cisão do plano TCO

Prev em duas parcelas que serão incorporadas aos planos Telefônica BD e Visão Telefônica - e que será concluído em 31 de outubro, no

fechamento da contabilidade do mês, quando a Visão Prev passará a ter quatro planos (veja quadro abaixo com o fluxo das alterações e clique

aqui para saber mais sobre a cisão do plano TCO Prev, a última do projeto).

../../../../noticia/plantao-de-duvidas-financas-pessoais-e-tco-prev


UM LONGO CAMINHO

1. Após as primeiras discussões a respeito de cada iniciativa (o que, como, quando e por que mudar), eram disparados os estudos necessários

para justificativa e aprovação da Diretoria, das patrocinadoras e do Conselho Deliberativo da Visão Prev.

2. Depois de liberadas, as alterações propostas eram divulgadas no site da entidade para conhecimento dos participantes, conforme determina

a legislação.

3. Com todos os documentos finalizados, a solicitação era enviada para análise do órgão regulador, a Superintendência Nacional de Previdência

Complementar (Previc). Cada processo submetido à Previc devia garantir a preservação dos direitos adquiridos pelos participantes – um item

analisado com bastante rigor pela Superintendência, bem como o cumprimento minucioso da legislação do setor. Em algumas ações, podiam

ser feitas exigências de ajustes para esclarecer ou aprimorar tópicos específicos.  

4. A partir da aprovação de cada processo pela Previc e de sua publicação no Diário Oficial, começavam os procedimentos e atividades internos

para que as equipes das diferentes áreas da Visão Prev pudessem efetivar a fusão, cisão ou incorporação, dependendo do caso.

 

COMUNICAÇÃO CLARA

“Quando estávamos fundindo dois ou mais planos, por exemplo, sempre tivemos como premissa utilizar as regras mais vantajosas para o

participante. Ou seja, nunca houve perdas e, em muitas situações, as vantagens foram substanciais”, destaca Pezzutto. “Outra preocupação

constante da Visão Prev foi assegurar o entendimento dos participantes impactados em cada mudança, por meio de ações de comunicação

claras, objetivas e transparentes. De acordo com a abrangência e complexidade de cada demanda, as iniciativas podiam incluir e-mails,

mensagens, palestras, plantões de dúvidas, comunicados, matérias no Mirante, edições especiais, publicações no Facebook, ligações ativas da

Central e vídeos explicativos.”



AS VANTAGENS DA SIMPLIFICAÇÃO

Concluído o projeto total, a Visão Prev reduzirá de 21 para 4 o número de planos sob sua administração e é possível identificar ganhos claros

para todos os envolvidos, em diversos aspectos, sobretudo em termos de qualidade e transparência. Veja algumas dessas vantagens:

Para os participantes

. Regras mais claras e até mais vantajosas, com a introdução ou ampliação de benefícios

. Maior objetividade no site e em outros canais e materiais de comunicação

. Redução da taxa de administração (clique aqui para saber mais)

. Acesso a mais processos e serviços online (clique aqui para saber mais sobre o projeto Entidade Digital)

. Facilidade para a manutenção do plano nas transferências entre empresas do Grupo (participantes ativos)

Para a Visão Prev

. Maior eficiência administrativa

. Melhor uso dos recursos financeiros, com redução e eliminação de custos

. Planos mais modernos e com gestão mais simples

. Maior uniformização dos benefícios

. Melhoria dos serviços com a possibilidade de desenvolvimento e ampliação, entre outros, do projeto Entidade Digital (clique aqui para saber

mais)

Para as patrocinadoras

. Possibilidade de contar com uma entidade melhor, com processos mais eficazes

. Planos mais simples, facilitando sua divulgação, entendimento e adesão

. Maior sinergia no benefício oferecido aos colaboradores

../../../../noticia/melhor-controle-de-gastos
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VOCÊ JÁ PENSOU EM MEDITAR?

A meditação foi uma das estratégias usadas para controlar o estresse e a ansiedade durante o drama vivido pelos 12 meninos, com idades entre

11 e 16 anos, e seu técnico de futebol, que, no dia 23 de junho, ficaram presos em uma caverna na Tailândia, onde permaneceram por 18 dias até

serem resgatados. Visto que a meditação serviu para acalmar esses jovens diante de uma situação tão crítica, muitas pessoas começaram a se

interessar pelos benefícios dessa prática que existe há milhares de anos, a partir de tradições budistas, hinduístas e cristãs.

Utilizada também sem conotações religiosas ou místicas, a meditação traz benefícios reconhecidos por médicos e pesquisadores de diversos

países, indicando que a pacificação da mente pode ser muito mais útil à saúde e ao bem-estar do que se imagina. Para entender melhor esses

benefícios, o Mirante conversou com Marina Neumann, especialista em Mindfulness pela Escola Paulista de Medicina e instrutora sênior pela

MTI Mindfulness Trainings International (clique aqui para conhecer o seu trabalho).

O QUE É MEDITAÇÃO?

Em artigos científicos, uma boa definição é dada pela médica PhD norte-americana Julie

Brefczynski-Lewis: “Meditação se refere a um grupo de práticas de treino mental que são

desenhadas para familiarizar o praticante com tipos específicos de processos mentais”. Esses

processos mentais dizem respeito a você perceber se sua atenção se desviou, quando

desviou, que tipo de pensamento você estava tendo, se esses pensamentos são repetitivos ou

não. Ou seja, a meditação nos permite entender – e controlar - o funcionamento da nossa

mente.

Cada vez mais, a ciência e a medicina vêm pesquisando e utilizando a meditação para a

promoção do bem-estar físico e mental. Existem várias técnicas de meditação. Algumas

utilizam a respiração como âncora (foco de atenção), enquanto outras podem incluir

visualizações e movimentos (como no tai chi chuan e na ioga).

Na foto: Marina Neumann, especialista em Mindfulness

https://ilamb.co/


QUAL É A SUA ORIGEM?

Sua origem remonta a sistemas filosóficos e religiosos antigos como budismo, zen-budismo, hinduísmo e cristianismo. A maioria tem em comum

a atitude de curiosidade e investigação que leva ao autoconhecimento e à presença plena – ou seja, à atenção deliberada no momento

presente.

Em 1979, o biólogo Jon Kabat-Zinn - professor emérito de Medicina e diretor fundador da Clínica de Redução do Estresse e do Centro de

Atenção Plena em Medicina, na Escola Médica da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos - desenvolveu o MBSR (Mindfulness

Based Stress Reduction), um programa baseado em algumas dessas práticas de mindfulness, mas utilizando uma nova linguagem, totalmente

laica e sem conteúdos místicos.

 

O QUE É, ENTÃO, O MINDFULNESS?

Segundo Kabat-Zinn, “mindfulness é a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito no momento presente e sem

julgamentos”. No Brasil, usamos também os termos atenção plena ou consciência plena. Gosto da definição do Mindfulness Nation Report:

“Mindfulness significa prestar atenção ao que está acontecendo no momento presente no corpo, na mente e no ambiente externo, com uma

atitude de curiosidade e gentileza”.

Nas práticas, utilizamos, por exemplo, a respiração para ajudar nesse processo de concentração e conscientização. E o mais importante é que,

se eu tenho essa consciência de mim, consigo me conectar e ter empatia com outras pessoas, com o meio ambiente, com o mundo.

 

QUEM PODE MEDITAR?

Todos podem meditar (há inclusive várias experiências bastante positivas com crianças e idosos). Muitos recorrem à prática em busca de

autoconhecimento e maior harmonia. Outros porque o nível de estresse está gerando consequências graves como insônia, transtornos de

ansiedade ou síndrome do pânico (por isso, algumas empresas têm adotado programas de mindfulness para ajudar seus executivos a lidar

melhor com os desafios do dia a dia). Há ainda aqueles que estão muito dispersos e querem melhorar a concentração e os que procuram alívio

para dores crônicas.

Algumas situações, porém, exigem uma análise mais detalhada para avaliar a adequação da prática naquele momento. É o caso de pacientes

em fase aguda de distúrbios como depressão, psicose e alguns transtornos (bipolar, estresse pós-traumático ou de personalidade, por

exemplo).

 

QUAIS OS IMPACTOS POSITIVOS DA MEDITAÇÃO?

Meditar nos ajuda a estar mais conscientes, saindo do piloto automático. Isso faz com que nossa atenção esteja menos nos pensamentos

relacionados ao passado e ao futuro e mais presente nas experiências atuais.

Na área de mindfulness, muitos estudos estão relacionados à redução de estresse e ansiedade, problemas de insônia e maior regulação

emocional. Outros benefícios incluem melhoria da qualidade de vida e bem-estar, maior felicidade e comportamento pró-social.

Há programas específicos para pacientes com câncer, prevenção de recaídas para viciados, depressão, alimentação consciente, dores crônicas

e fibromialgia.

EXISTE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DESSES BENEFÍCIOS?

Somente no site da PUBMED (biblioteca norte-americana de estudos científicos), podemos

encontrar mais de 5 mil artigos publicados a esse respeito. Eles apontam para uma infinidade

de benefícios, demonstrando a eficácia da prática para a melhoria de comportamentos e

emoções positivas, incluindo empatia e autocompaixão, redução do estresse, ansiedade e

depressão, até a efetiva promoção da felicidade (com tomografias que demonstram a ativação

ou desativação de áreas específicas do cérebro).

No ambiente corporativo, por exemplo, a meditação aprimora o foco, a concentração e a

criatividade, desenvolve a mentalidade mais ágil e adaptativa, aumenta a resiliência, melhora

as habilidades de comunicação e a tomada de decisão, além de ser a base para o

desenvolvimento da inteligência emocional. Um estudo feito pela Aetna com a Duke

University, nos Estados Unidos, mostrou que funcionários altamente estressados tinham um

custo adicional de 2 mil dólares anuais com assistência médica. Depois de um extenso

programa de mindfulness e bem-estar, a empresa chegou a uma economia de mais de 6

milhões de dólares com gastos de saúde e afastamento do trabalho.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


ALGUMAS ESCOLAS ESTÃO ENSINANDO TÉCNICAS DE MEDITAÇÃO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES?

Sim, isso já vem ocorrendo bastante, inclusive no Brasil. O período da infância e adolescência é fundamental no desenvolvimento humano. É

quando se forma nossa personalidade e a maneira de nos relacionar com nós mesmos e com os outros. O que se aprende nesses anos iniciais

tem um grande impacto em toda a nossa vida. No ambiente escolar, a prática ajuda também no desenvolvimento da atenção, regulação das

emoções e humor, qualidade do sono e melhora do aprendizado.

 

E EM RELAÇÃO À SAÚDE, HÁ GANHOS CONCRETOS?

Há evidências de que a meditação pode estimular o sistema imunológico, reduzir a pressão arterial e ajudar a lidar com problemas que vão

desde síndrome do intestino irritável até psoríase ou dores crônicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2020 a depressão

será a doença mais incapacitante do mundo e a meditação pode complementar tratamentos psicológicos e reduzir ou eliminar o uso de

medicamentos. Pode-se conquistar mais energia, disposição e clareza mental.

 

POR QUE ALGUMAS PESSOAS TÊM TANTA RESISTÊNCIA EM MEDITAR?

Muitos desconhecem o tema ou relacionam a prática somente a ambientes religiosos ou esotéricos. Outros acreditam que vão ficar apáticos ou

indiferentes.

Há também alguns mitos como a ideia de que, para meditar, é preciso não pensar em nada ou ficar imóvel por longos períodos, o que afasta os

mais ansiosos que, na verdade, poderiam se beneficiar imensamente. Não se trata, porém, de um passe de mágica: é um processo que

demanda continuidade, persistência e, antes de mais nada, vontade.



NA HORA DE PRATICAR

É possível meditar a qualquer momento e em qualquer lugar (na fila do banco, no ônibus, no avião...). Mas, sobretudo para quem está

começando, alguns preparos podem ajudar:

Concentre-se em sua respiração

Vista roupas confortáveis

Escolha um lugar calmo e sem distrações (desligue o telefone!)

Mantenha uma postura cômoda e agradável

Inicie com um tempo curto, de 2 a 5 minutos de duração (10 a 20 minutos por dia já podem trazer benefícios)

A regularidade é mais importante do que a duração: pratique diariamente e, de preferência, no mesmo horário

Se for procurar um curso, verifique se o instrutor tem formação específica (uma boa dica é consultar o site da Abramind ou Mente Aberta que reúne

profissionais certificados e que seguem as boas práticas internacionais)

 

SUPORTE EM APPS E LIVROS

A pedido do Mirante, Marina Neumann recomendou alguns apps (aplicativos para celulares ou tablets) e livros para quem pensa em começar ou

quer saber mais sobre meditação:

Apps: 
Lojong

Medita!

Vivo Meditação

Happify

Headspace

Insight Meditation

 

Livros:
Atenção Plena Para Iniciantes, de Jon Kabat-Zinn

Mindfulness na Liderança, Janice Marturano

Quietinho Feito um Sapo, Eline Snel

A Real Felicidade – O poder da Meditação, Sharon Salzberg

http://www.abramind.org/
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