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NATUREZA
DO
CASO
E AMBIENTE EXTERNO

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que, atualmente,
cerca de 55% da população mundial vive em áreas urbanas, o que corresponde
a, aproximadamente, 4 bilhões de pessoas. Trata-se de um aumento expressivo
– nos anos 1950, por exemplo, esse índice era de apenas 30%.
Não para por aí. De acordo com o World Urbanizacion Prospects, a estimativa
é que até 2050 cerca de 2,5 bilhões de pessoas se somarão à população
urbana, sendo 90% do crescimento centrado na Ásia e na África. No Brasil não
é diferente. Por aqui, mais de 80% da população está concentrada nas áreas
consideradas urbanas, que representam menos de 1% de todo o território,
segundo dados do IBGE.
Embora residir nas cidades tenha inúmeras vantagens, como mais acesso
à saúde, educação e oportunidades de emprego, existe aí um contraponto
nada animador. A rotina intensa e o contato permanente com a violência e o
medo, a poluição, o trânsito caótico e uma série de imprevistos e complicações
causadas por enchentes e inundações, entre outros aspectos, tem levado a
população ao adoecimento mental.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é a doença
que mais contribui com a incapacidade no mundo. Ela é também a principal
causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos por ano. A entidade
também indica que, ao redor do mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com
transtornos de ansiedade, uma média de 3,6%.
O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade
no mundo e o 5° em casos de depressão, também dados da OMS. A entidade
estima que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a
depressão afeta 5,8% da população.
Estudos mostram que o risco de desenvolver ansiedade é 21% maior para
pessoas que vivem em grandes cidades. A incidência de esquizofrenia, outro
transtorno mental, é quase duas vezes maior em quem reside em zonas urbanas.
Uma pesquisa publicada pela revista Nature mostra que mesmo os indivíduos
saudáveis que vivem nos centros urbanos apresentam mudanças fisiológicas,
com conexões neurais alteradas em regiões do cérebro associadas à ansiedade.

PANDEMIA E A URGÊNCIA DA MUDANÇA
O ano de 2020 mostrou a necessidade de estarmos mais conectados à nós
mesmos e de levarmos uma vida mais leve. O mundo se recolheu diante de
um vírus e novamente o medo nos tomou de assalto: medo de ficar doente, de
perder o emprego, de ser atingido, de alguma forma, pela doença. O isolamento
social nos distanciou de parentes e amigos. Vimos que a vida anda por um fio e
que planos e conquistas materiais podem ser perdidos de forma muito rápida.
De repente, fomos forçados a parar e, pouco a pouco, resgatarmos práticas por
vezes sonegadas: passar mais tempo com os filhos e a família, cuidar melhor
da saúde física e mental, valorizar as pequenas descobertas cotidianas. Ou
seja, a pandemia reforçou a urgência de se viver com mais leveza. Portanto,
não podemos esperar a próxima pandemia para rever a maneira e o local onde
vivemos.
Essa mudança de pensamento já é comprovada por dados. A busca pela compra
de imóveis aumentou 21% desde o início da pandemia no país; 60% das pessoas
passaram a considerar importante viver em espaços com vista livre e varanda; o
aumento na busca por loteamentos foi de quase 200%. As pessoas querem uma
moradia mais conectada com a vida e a natureza.

Antônio Júnior

Alessandro Rios

E VOCÊ,
COMO TEM VIVIDO?
Evidenciando a influência que o
ambiente em que se vive tem sobre a
saúde física e mental de um indivíduo,
o contexto descrito justifica a
inquietação que levou os empresários
Antônio Júnior e Alessandro Rios
a idealizarem o condomínio Vivert
- Reserva da Mata. Localizado em
Macaia, pequena comunidade que
fica a 18 km de Lavras, na região Sul
de Minas Gerais, o empreendimento
surge como uma alternativa àqueles
que buscam um novo estilo de vida
que permita a reconexão com a
natureza e a verdadeira essência
do ser.

Dois pontos merecem destaque nessa
história. Curiosamente, foi do ramo
alimentício e da experiência à frente
da Verde Campo, lacticínio fundado
e dirigido por Alessandro Rios,
referência no mercado pela inovação
em produtos livres de conservantes,
aromatizantes e corantes artificiais,
que os empresários detectaram
sinais de mudança nos hábitos
do consumidor, cada vez mais
interessados pela saudabilidade do
que se leva à mesa.

Inspirados no movimento Slow Living
e buscando mais elementos para
entender os anseios das pessoas
acerca da satisfação e da “cidade
dos sonhos” no século XXI, eles
deram início a um longo processo de
escuta. Uma pesquisa qualitativa foi
aplicada a 200 formadores de opinião
de diversos ramos: esportistas,
espiritualistas, artistas, médicos ...
Configurando ponto comum aos
diferentes olhares e percepções de
mundo havia o anseio de viver em
um lugar que de fato favorecesse a
conexão com a vida, seja pelo contato
com a natureza, pela alimentação
saudável, pela meditação e
silenciamento, pela prática esportiva,
pela contemplação e o fazer criativo,
pela relação mais harmônica com o
trabalho, pela construção de laços
afetivos e de amizade.

NASCE UM NOVO

CONCEITO

Em resposta a esses anseios foi
concebido um novo conceito de
urbanização. Mais que “um lugar
para se morar em meio à natureza”,
a proposta é que o lugar em que se
vive seja capaz de promover uma
mudança no sentido mais amplo.
É mais que oferecer um local com
infraestrutura completa, casas
confortáveis e boa localização,
mas, sim, um espaço isento de
preocupação na maneira como as
pessoas vão viver e conviver lá dentro.
Esse novo conceito tem como guia o
que os sócios denominam de os
7 Caminhos de Reconexão, um novo
estilo de vida, um novo ConexLife.

OS 7 CAMINHOS DE RECONEXÃO
Conexão é o sentimento de satisfação despertado quando estamos em contato
com algo que nos toca, que realmente importa para nós. Essa experiência
subjetiva de plenitude se dá através dos 7 Caminhos de Reconexão.
Pilares para o novo conceito de urbanização proposto, eles foram
traçados para que as pessoas cheguem o mais perto possível do
objetivo comum de viver mais e melhor. Conheça cada um deles:

1 | NATUREZA
É o principal deles, afinal, está comprovado cientificamente
que o contato com a natureza faz bem. No Japão,
existe o chamado “banho de floresta”, ou shinrinyoku, uma terapia para reduzir o estresse e aumentar a
imunidade. Pesquisadores já publicaram diversos estudos
comprovando que o contato frequente com áreas verdes
traz benefícios à nossa saúde física e psicológica. A técnica
é muito usada pelos japoneses como medicina preventiva,
tendo mostrado resultados na diminuição de cortisol, o
principal hormônio causador do estresse, e da pressão
arterial, além de melhorias na concentração e imunidade.

2 | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
É o que chamamos de SlowFood. Está mais relacionado
com a maneira de se alimentar do que com o que se está
ingerindo de fato. Comer em família, de forma tranquila, por
exemplo, é comer bem.

3 | ESPORTE E LAZER
É se movimentar por dentro e por fora. Criar a cultura
de se exercitar, momentos de lazer. Propor espaços que
fomentem a prática esportiva.

4 | TRABALHO E LEVEZA
É sobre estabelecer uma relação mais saudável com o
trabalho, criar alternativas para construir uma relação mais
leve. Repensar a maneira de trabalhar e o que está fazendo.

5 | ARTE E CULTURA
É criar um ambiente que inspire as pessoas. Que tal um
empreendimento onde cada casa tem que ter uma obra
de arte no jardim? Um espaço com arte, com música, que
reconecte os moradores com o lúdico.

6 | AMIZADE
É a convivência. Valorizar quem divide espaços com a gente
é um meio de viver bem. Pensar espaços que favoreçam
o contato entre as pessoas, sem muros, com instalações
distribuídas para que as pessoas andem mais e se vejam, se
cumprimentem. Pensar o urbanismo e as regras de maneira
onde as pessoas tenham que circular. Usar os extremos do
espaço para os pontos comuns, criar facilidade para que
as pessoas optem pela interação – usar a bicicleta ao invés
do carro, por exemplo, ou frequentar a praia artificial, que
favorece o contato mais próximo.

7 | TRANSCENDÊNCIA
É poder criar espaços que gerem oportunidades de se
reconectar com o todo. Transcender é “sair de mim” e pode
ser para algo maior ou no sentido de deixar legado. É ter
espaço de meditação, oração, contemplação.

COMO SÃO OS
7 CAMINHOS DE

RECONEXÃO
NA PRÁTICA?

O Vivert - Reserva da Mata é a
comprovação de que esse novo
ConexLife é possível.
De um lado, as águas convidam à
calmaria. Do outro, o verde vívido
e os sons da mata proporcionam a
conexão com a natureza e com a
própria essência. Sem apressar o
tempo ou interferir nos sentidos, toda
a estrutura e atmosfera do local é
pensada para direcionar os moradores
pelos 7 Caminhos de Reconexão.

Localizado a 18 km de Lavras (MG),
200 km de Belo Horizonte (MG)
e, aproximadamente, 400 km dos
estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, o empreendimento é cercado
pela natureza. Está ao lado de uma
represa de cota fixa – que nunca
abaixa o nível da água – e da maior
reserva particular do patrimônio
natural de Mata Atlântica de Minas
Gerais e 4ª do país dentro de uma vila.
A área total é de 2 milhões de metros
quadrados, e o projeto urbanístico foi
construído em parceria com uma das
mais renomadas empresas do ramo
no país, a Dávila Arquitetura. Mesmo
com tanto espaço, foram colocados
à disposição apenas 300 lotes, que
variam de 1.000 a 5.000 metros
quadrados. O objetivo é favorecer
a privacidade dos moradores e
preservar mais áreas livres e comuns.

Até o momento, 90 unidades já foram
vendidas, sendo 10 casas construídas
e com moradores fixos. Para garantir
a identificação com o espaço em que
se vive, o modelo arquitetônico é
livre. As únicas regras são ausência de
muros, altura máxima de sete metros
e limite de 50% de área construída,
para que as residências fiquem
distantes umas das outras.
O condomínio reúne 300 “espaços
de reconexão”. Como um organismo
vivo, o Vivert está em constante
transformação desde 2015, graças à
colaboração dos próprios moradores
– o espaço é feito POR e PARA as
pessoas. Exemplos recentes são a
instalação de uma vinícola e de uma
quadra de futevôlei e a adaptação
do local para que, além de esporte e
lazer, a bicicleta seja o principal meio
de locomoção no local.

Ainda sobre a infraestrutura, ela
se diferencia ao comportar desde
ambientes para esporte, lazer e
reflexão até espaços de coworking
para o trabalho compartilhado – o
Vivert é considerado o primeiro
condomínio náutico no entorno de
Lavras e região preparado para ser
o local de moradia e de trabalho de
seus condôminos.
Hoje, há dois públicos bem definidos,
sendo o ponto em comum a
busca por um novo estilo de vida.
São casais com filhos pequenos,
interessados em proporcioná-los uma
infância mais livre, e pessoas que
atingiram a maturidade, conquistaram
a aposentadoria e almejam viver essa
fase com mais tranquilidade, fazendo
do lugar um ponto de encontro para
toda a família.

Figurando na categoria Saúde
e Bem-estar do The List Brasil,
importante anuário de tendências
de alto padrão do país, além da
natureza abundante o Vivert
oferece reconexão por meio de:
Alimentação saudável
Horta orgânica e pomar;
Esporte e lazer
Pistas para corrida, dentro e fora
da mata, bike e área de natação
privativa na represa, formando
o único circuito oficial de cross
triatlo dentro de um condomínio
fechado no Brasil;
Trabalho
4 espaços de coworking;

Arte e cultura
170 obras de arte instaladas,
formando um inédito jardim
de esculturas que promove a
sensação de morar dentro de um
museu a céu aberto;
Amizade
Espaços que privilegiam o contato
entre os moradores e uma lista
completa de eventos;
Transcendência
1 ashram, 1 capela ecumênica e
inúmeros espaços de meditação e
contemplação.
E mais:
Heliponto | Praia | Clube | Portaria
24 horas | Quadras | Vinícola

ESTRATÉGIA DE MARKETING
Como a proposta do Vivert está muito além do
investimento financeiro, para residir no condomínio
não basta apenas comprar um dos lotes disponíveis.
Por isso, os proprietários optaram por não realizar um
lançamento oficial ou investir em campanhas publicitárias
convencionais. A divulgação vem sendo feita “à moda
antiga”, com o boca-a-boca, afinal, ninguém melhor que os
próprios moradores para saber quem seriam os vizinhos
ideais para compartilhar essa experiência de vida.
O empreendimento também tem sido endossado por
nomes de respaldo, como o preparador físico Márcio Atalla,
que participou de uma live transmitida diretamente do local
para falar de saúde e qualidade de vida (disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lTd8G0ND3Eg).

Comungando da visão de que momentos de reconexão são importantes
ferramentas para extravasar a ansiedade e o estresse do dia a dia, Atalla
foi uma das personalidades entrevistadas pelo diagnóstico que resultou
nos 7 Caminhos de Reconexão e se surpreendeu ao ver a concretização
do conceito. Sua carreira é marcada por investidas bem-sucedidas em
projetos pessoais e parcerias destacadas, como o documentário Vida
em Movimento, dirigido pelo jornalista e professor universitário Eduardo
Rajabally, em que ele percorre cinco países – incluindo o Brasil – em busca
de alternativas ao sedentarismo adotadas em grandes centros urbanos.
Além da indicação e de uma entrevista, os interessados são convidados
para o Vivert Experience. Como o nome indica, trata-se de um dia de
imersão completa e experimentação dos 7 Caminhos.

NATUREZA
Maior Reserva Particular
do Patrimônio Natural
de Mata Atlântica de MG
e 4ª do Brasil

400.000m2 de Mata
Atlântica (RPPN Reserva Particular do
Patrimônio Natural)

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
Baby Farm (com Horta
e Pomar Orgânicos) e
único Condomínio
Vinícola do país

Vinícola

Baby Farm
(com horta e
pomar orgânicos)

ESPORTE
E LAZER
Complexo de Esportes
e primeiro Bike Living
do Brasil

Bike Living

Lagoa com pista
e academia ao
ar livre
Esportes náuticos

Complexo
de tênis

Esportes náuticos
não motorizados

Clube de
Esportes

TRABALHO
E LEVEZA

Coworking
Grom Zone

Coworking
Academia

Estações de Trabalho
Compartilhadas
Coworking
Central

Coworking
Vila Vivert

ARTE
E CULTURA
Primeiro Condomínio
Museu a Céu Aberto
do país

Jardim das
Esculturas

AMIZADE

Clube
Campestre

Somos um
Grande Quintal

Clube Social com
Praia Artificial

Orla com
Parque Linear
Marina

Parque

Vila Vivert

TRANSCENDÊNCIA

Espaços de
Meditação

Ashram/ Espaço de YOGA /
Meditação / Capela

Capela

Ashram
Yoga

Parque

Vila Vivert

