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EXPEDIENTE EDITORIAL

A estação mais quente do ano chegou. É tempo 
de deixar o corpo em evidência, pegar aquele 
bronzeado e dar boas braçadas na piscina ou 

no mar. Mas, para aproveitar o calor, é preciso seguir 
alguns cuidados. A matéria de “Beleza” traz um ver-
dadeiro manual para tratar dos cabelos, da pele e da 
saúde. Uma das dicas é consumir alimentos ricos em 
betacaroneto, substância que estimula a produção de 
melanina e é encontrada em cenoura, mamão, toma-
te, couve e outros ingredientes.

A prática de exercícios físicos também é fundamen-
tal para curtir o verão em plena forma. Em alta, o 
crossfit é uma ótima solução para quem quer perder 
peso e definir a musculatura sem cair na rotina. Saiba 
mais sobre os benefícios da modalidade na reporta-
gem da página 24 e comece a treinar agora mesmo.

Convidada para estrelar a capa desta edição, a 
apresentadora Bela Gil acredita que a beleza aflora 
quando nos sentimos bem. Adepta de exercícios e 
da meditação, ela também não abre mão de seguir 
uma boa alimentação, o que, para ela, não é nenhum 
problema, já que gosta de preparar pratos com 
alimentos medicinais. 

Confira ainda as dicas preparadas 
exclusivamente pelas nossas nutri-
cionistas e saiba quais ingredien-
tes ajudam a controlar a ansieda-
de e como se manter hidratado 
nas altas temperaturas.
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Mande as suas dúvidas e sugestões para  
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Sua  lo ja  do  bem-es tar.
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QUAIS AS PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS ENTRE 
AS BERRIES?

COLUNA ALÔ  
NUTRICIONISTA 
por Viviane Pereira

Em geral, as berries – também 
chamadas de frutas verme-
lhas – são importantes fontes 
de antioxidantes que atuam 
na prevenção de doenças. 
A GojiBerry, a RaspBerry e a 
CranBerry estão entre as mais 
conhecidas. Antes de consumi-
-las, é fundamental saber os 
benefícios que elas oferecem.

GojiBerry 
Além da ação 
antioxidante, 
contém subs-
tâncias anti-
-inflamatórias 
que ajudam  

na prevenção e no tratamento 
de várias doenças. Estimula o 
sistema imunológico, protegen-
do o organismo de gripes  
e resfriados.

RaspBerry 
As cetonas de 
framboesa 
auxiliam na 
queima de gor-
dura corporal e 
na redução do 

apetite. Facilita a transformação 
de gordura em energia e pro-
longa a sensação de saciedade.

CranBerry
Com proprie-
dades anti-
bacterianas, 
apresenta 
efeitos bené-
ficos na pre-

venção de infecções urinárias. 
É indicada para pessoas que 
sofrem de cistites de repeti-
ção e que são resistentes ao 
uso de antibióticos.

Para potencializar os efeitos das 
berries, é fundamental ter bons 
hábitos alimentares e praticar 
atividade física regularmente.

por Thayna Santos
CURTAS

MUNDO VERDE CONQUISTA  
A PRATA NO PRÊMIO ANATEC
A edição 2014 do Prêmio Anatec reuniu as melhores publica-
ções customizadas. A revista Mundo Verde foi consagrada com 
a prata na categoria B2C, voltada para veículos que são entre-
gues diretamente para os consumidores da marca. Na ocasião, 
foram destacadas as reportagens completas sobre nutrição, 
saúde e bem-estar e o conteúdo produzido exclusivamente 
pela equipe de nutricionistas da rede.

PRÊMIOanatecX

LINHA DE 
CHOCOLATES MUNDO 
VERDE SELEÇÃO
Para a alegria dos chocólatras, o Mundo Verde apresenta uma 
linha completa com opções saudáveis e funcionais do alimento. 
Ricos em antioxidantes, os chocolates com 55% e 72% de cacau 
auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol, previnem 
o aparecimento do câncer e ainda retardam o envelhecimen-
to. Composto por óleo de cártamo, chá verde e café verde, o 
Chocolate Slim tem efeito termogênico, que aumenta a queima 
de gordura e a juda a emagrecer. Com a função de melhorar o 
humor, o Chocolate Happy tem vitamina B6 e lactium® (hidroli-
sado da proteína do leite), nutrientes que também diminuem o 
estresse e a ansiedade, inclusive a causada pela TPM. Ideal para 
fortalecer cabelos, unhas e pele, o Chocolate Beauty tem em 
sua fórmula o colágeno hidrolisado Verisol®, que desacelera a 
formação de rugas e suaviza as já existentes. Todos os produtos 
são produzidos sem açúcar, sem glúten e sem lactose e estão à 
venda em caixas com 16 barras de 25g cada.
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PELE BONITA 
E PROTEGIDA 
NO VERÃO
Não deixe faltar determinados alimentos em seu cardápio,
 principalmente durante as altas temperaturas

O   s dias quentes e ensolarados do verão 
favorecem a prática de atividades ao 
ar livre e o uso de roupas mais deco-

tadas, deixando o corpo exposto aos raios UV. 
Para proteger a pele dos danos, além de evitar 
a exposição ao sol entre 10h e 16h e fazer uso 
de protetor solar contra os raios UVA e UVB, é 
preciso cuidar da alimentação.

Um cardápio rico em antioxidantes, fitoquí-
micos, vitaminas e minerais é fundamental 
para deixar a pele bonita e protegida, já que 
os alimentos desempenham papel importan-
te na renovação celular e na proteção contra 
os danos causados pelos raios UV. Uma dieta 
adequada deve conter gorduras boas, proteína 
suficiente e muitas frutas e legumes.

NUTRIÇÃO
por Flávia Morais

8
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CONFIRA A LISTA DE ALIMENTOS PARA TER  
UMA PELE MAIS JOVEM, LIVRE DE RUGAS E DE MANCHAS

Couve e espinafre 
Ajudam a manter a 
elasticidade da pele 
e protegem contra 
os danos causados 
pela exposição solar 
porque são fontes 
de fitonutrientes, de 
betacaroteno e de 
luteína, que desem-
penham ação antio-
xidante. Ideais para 
serem consumidos 
crus, nas saladas ou 
nos sucos verdes.

Batata-doce 
Fonte de betaca-
roteno, precursor 
de vitamina A. Essa 
vitamina tem papel 
fundamental na reno-
vação celular e é um 
antioxidante, por isso 
protege a integridade 
e a estrutura da pele.

Amêndoas,  
nozes e pistache  
Boas fontes de gor-
duras insaturadas, 
de vitamina E e as do 
complexo B. As gordu-
ras insaturadas e as 
vitaminas do comple-
xo B, principalmente 
a B1, melhoram a cir-
culação, dando viço à 
pele. A vitamina E tem 
ação antioxidante, que 
previne o envelheci-
mento precoce.

Cacau e 
chocolate amargo
O cacau é rico em 
flavonoides que atuam 
como antioxidantes, 
protegendo a pele 
dos danos causados 
pela exposição ao sol. 
Um estudo feito com 
mulheres que ingeri-
ram diariamente uma 
porção de chocolate 
amargo por 12 semanas 
mostrou que elas fica-
ram com a pele mais 
macia e hidratada.

Frutas vermelhas  
e frutas cítricas  
As frutas vermelhas 
contêm antioxidantes, 
que protegem as cé-
lulas dos danos cau-
sados pela exposição 
solar e ajudam a 
eliminar as toxinas. As 
frutas cítricas colabo-
ram para a produção 
de colágeno, pois são 
ricas em vitamina C, 
garantindo uma pele 
com menos rugas.

Abacate
Rico em gorduras 
boas e em vitamina E. 
Confere hidratação 
e proteção para a 
pele contra os danos 
causados pelos raios 
UV. Use em saladas, 
como guacamole  
ou base para mousse 
de cacau.

Maçã
Além de fornecer 
vitamina C, a maçã é 
fonte de cobre e de 
quercetina. O cobre 
age na produção da 
melanina e garante 
um belo bronzeado, 
enquanto a querceti-
na é um antioxidante 
que protege a pele 
de queimaduras e do 
surgimento de linhas 
e de rugas.

Cereais integrais
São ótimas fontes de 
antioxidantes, pois 
contêm polifenóis 
e carotenoides, que 
combatem o proces-
so de envelhecimen-
to. O freekeh (trigo 
verde), fonte de fibras 
e proteínas, dá a sen-
sação de saciedade e 
ajuda no processo de 
emagrecimento. Rico 
em luteína, protege a 
pele e previne a de-
generação macular.

Ovo
Rico em luteína e em 
zeaxantina, antioxi-
dantes que previnem 
o câncer e evitam as 
rugas e as manchas na 
pele. Por ter proteína, 
ajuda na sensação de 
saciedade e na manu-
tenção do peso. Use 
como recheio da tapio-
ca no café da manhã 
ou faça um omelete, 
acompanhado de sala-
da verde, no jantar.

Ômega-3  
e azeite de oliva
Fontes de ácidos 
graxos essenciais, 
ou seja, de gorduras 
que o nosso corpo 
não produz e que 
desempenham  
papel essencial 
na construção das 
membranas celula-
res, melhorando 
a hidratação e a 
maciez da pele. 
Tome cápsulas 
de óleo de peixe, 
use-o como 
substituto da 
manteiga em 
tapiocas ou em 
torradas e para 
temperar saladas.

Colágeno Verisol® – 
Desenvolvido para a 
manutenção da beleza 
da pele, é uma inovação 
em termos de colágeno. 
A proteína estrutural 
contribui para o aumento 
da elasticidade da pele, 
retarda os sinais de 
envelhecimento, desacelera 
a formação de rugas e 
suaviza as já existentes. 

Chocolate Beauty – 
Chocolate funcional 
com alto teor de 
cacau, sem adição de 
açúcar, sem glúten e 
sem lactose. Contém 
colágeno hidrolisado 
Verisol®, luteína e 
biotina, componentes 
que deixam as unhas, 
os cabelos e a pele 
saudáveis.

SolarAtive Mundo Verde 
Seleção – Suplemento 
de vitamina C, 
betacaroteno e cobre, 
que protegem a 
pele contra os danos 
causados pela exposição 
solar e melhoram a 
produção de melanina, 
proporcionando um 
bronzeado bonito  
e duradouro. 

9
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COMO DRIBLAR  
A ANSIEDADE
Conheça os alimentos que ajudam a 
manter o corpo e a mente em equilíbrio

Consuma produtos que evitam  
um comportamento ansioso

TURBINE OS EFEITOS

NUTRIÇÃO
por Thais Souza

H oje é comum ter uma vida agitada, cheia 
de problemas e de preocupações. Es-
ses fatores fazem com que a ansiedade, 

considerada um dos grandes males da socieda-
de moderna, se torne ainda mais frequente. Além 
de afetar o corpo e a mente, ela leva ao estresse 
e pode favorecer o aparecimento de doenças.

Para amenizá-la, é indicado praticar ativida-
des relaxantes, como a ioga, a meditação e ou-
tras técnicas que equilibram a mente. O que nem 
todos sabem é que a alimentação também pode 
ser uma grande aliada nesse tratamento.

Seguir uma alimentação saudável e balan-
ceada é fundamental para o controle da ansie-
dade, pois, são fornecidos os nutrientes neces-
sários para a formação de neurotransmissores 
(substâncias que o cérebro produz para man-
ter o equilíbrio emocional).

A serotonina, por exemplo, é o neurotransmissor 
que está ligado à sensação de prazer e de bem-
-estar. A deficiência na produção dessa substân-
cia desencadeia alterações no sistema nervoso, 
entre elas a ansiedade. Uma das formas de au-
xiliar no controle da mente é consumir alimentos 
que ajudem na formação dessa substância.

O triptofano é o aminoácido precursor da sero-
tonina e está presente na quinoa, no arroz inte-
gral, na soja, no chocolate amargo, na tâmara, na 
banana e nas oleaginosas. A vitamina B6, encon-
trada em leguminosas, gérmen de trigo, aveia e 
banana, a vitamina B12, presente em peixes, aves 
e ovos, o ácido fólico, encontrado em gérmen de 
trigo, levedo de cerveja, arroz e pães integrais, 
e o magnésio, presente em oleaginosas, cereais 
integrais, banana e em folhosos verde-escuros, 
são nutrientes necessários para a conversão de 
triptofano em serotonina. Invista nesses alimen-
tos que ajudam a manter a mente em equilíbrio.

Chocolate Happy

Chocolate 55% cacau com 

magnésio, vitamina B6 e  

Lactium®, um biopeptídeo com 

ação similar a dos ansiolíticos.  

O seu consumo é recomendado 

para quem quer melhorar o humor 

e reduzir os níveis de ansiedade.

Ômega 3

Em cápsulas, ajuda a equilibrar  

os neurotransmissores, além  

de estabilizar o humor, reduzir  

a irritabilidade e melhorar  

a qualidade do sono.
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por Carolina Berger
NUTRIÇÃO

12

C om a chegada do verão, a maioria das pessoas se preocupa 
em exibir um corpo perfeito e acaba deixando de lado um fa-
tor muito importante para o bom funcionamento do organis-

mo: a hidratação. 
Cerca de 70% do nosso peso corporal é composto por água. No ca-

lor, a temperatura corporal aumenta e para mantê-la próxima dos 
índices normais ocorre um aumento na transpiração, principalmente 
durante a prática de atividades físicas.

Por isso, é fundamental ter o hábito de beber água frequentemen-
te. Nunca espere ter sede, pois ela pode representar o início de uma 
desidratação. Especialistas recomendam ingerir, no mínimo, dois li-
tros de água por dia.

Outros nutrientes, como os eletrólitos, também são perdidos com o 
aumento da transpiração. Para repor os componentes, será necessário 
consumir uma quantidade maior de frutas, de vegetais e de legumes. 
Confira os benefícios de alguns ingredientes que ajudam a manter 
o corpo hidratado.

Além de beber água, é preciso consumir alimentos leves e 
balanceados para manter o corpo saudável durante o verão

HIDRA
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ÁGUA DE COCO  
E ISOTÔNICOS 
Rica em vitaminas e minerais, 
contém poucas calorias e 
repõe facilmente os eletrólitos 
perdidos com o suor. Faça 
cubos de gelo com água de 
coco e acrescente nos sucos. 
Os isotônicos são indicados 
para acelerar o metabolismo  
e aumentar a queima  
de gorduras.

VEGETAIS 
Para aproveitá-los melhor,  
coma-os crus ou como 
complemento de saladas.  
Pepino, abobrinha, tomate 
e cenoura possuem a maior 
concentração de água.

SEMENTES DE CHIA 
Para usufruir melhor 
dos nutrientes, molhe 
as sementes antes 
de consumi-las como 
complemento de iogurtes, 
smoothies e sucos. 
Recomendam-se duas 
colheres de sopa por dia. 

FRUTAS 
Compostas por 85% 
de água, podem ser 
consumidas como lanche 
da tarde ou em saladas e 
sucos. Melancia, morango, 
pêssego e abacaxi são 
boas opções. Vale lembrar 
que as frutas não precisam 
de adição de açúcar.

CHÁS SOLÚVEIS 
Indicados para quem não 
tem muito tempo, podem 
ser facilmente preparados. 
Basta diluir em água, 
consumir e comprovar  
os benefícios. Eles 
aceleram o metabolismo, 
aumentam a queima de 
gordura e desintoxicam 
o organismo. Uma 
alternativa é o Chá Verde + 
Chá Branco solúvel Mundo 
Verde Seleção.

FOLHAS 
De fácil digestão, podem ser 
consumidas em saladas.  
Invista em alface, rúcula, 
espinafre e repolho.

TE-SE
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por Bruna Murta
RECEITAS

SUCO DE CHÁ VERDE + 
CHÁ BRANCO COM  
GOJIBERRY
INGREDIENTES

  1 copo (200 ml) de água
  1 colher (sopa) de Chá Verde + Chá Branco 
Mundo Verde Seleção solúvel sabor abacaxi 
com hortelã
  1 colher (sopa) de GojiBerry desidratada
  Gelo 

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador  
e beba em seguida.

SALADA DE FREEKEH COM NOZES, 
AMÊNDOAS E TOMATES ASSADOS

MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno a 180 °C. Coloque os tomates cortados em uma 
bandeja forrada com papel manteiga. Pincele os tomates com azeite 
de oliva extravirgem e asse de 35 a 45 minutos. Retire do forno e 
reserve. Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho no óleo 
de canola, depois adicione o freekeh já hidratado. Misture bem, 
acrescente a água e deixe ferver. Abaixe o fogo, tampe a panela e 
cozinhe em fogo baixo por 15 minutos ou até a água secar. Espalhe 
o freekeh cozido em uma bandeja e espere esfriar. Aproveite para 
misturar os ingredientes do molho em uma jarra. Em uma tigela 
grande, coloque o freekeh cozido, adicione o molho e misture bem. 
Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, as nozes, as amêndoas, o 
espinafre, a hortelã e a salsa. Misture levemente, coloque os tomates 
assados por cima e sirva.

RENDIMENTO: 8 PORÇÕES
VALOR CALÓRICO: 313,03 KCAL POR PORÇÃO

INGREDIENTES
  4 tomates médios cortados ao meio
  2 colheres (sopa) de óleo de canola
  1 cebola roxa média picada
  1 dente de alho amassado
  250g de Freekeh Mundo Verde Seleção 
(hidratar em 1 e 1/2 xícara (chá) de água por 
15 minutos e escorrer em seguida)
  4 xícaras (chá) de água
  Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto
  1/2 xícara (chá) de amêndoas tostadas
  1/2 xícara (chá) de nozes tostadas                         
e picadas
  1 xícara (chá) de espinafre cru picado
  1/2 xícara (chá) de hortelã fresca picada
  1/2 xícara (chá) de salsinha fresca picada

MOLHO DE MEL E LIMÃO
  1/4 de xícara (chá) de suco de limão
  2 colheres (chá) de raspas de limão
  1/4 de xícara (chá) de azeite de oliva 
extravirgem
  1 colher (sopa) de Mel Orgânico Mundo 
Verde Seleção 

RENDIMENTO: 1 PORÇÃO
VALOR CALÓRICO: 87 KCAL 
POR PORÇÃO

Suco com poderosa ação 
antioxidante que previne os 
radicais livres. O chá verde 
e o chá branco possuem 
propriedades termogênicas, 
auxiliando no emagrecimento. 
A GojiBerry é rica em vitamina 
C e em carotenoides de ação 
antioxidante que protegem 
a pele dos danos causados 
pelos raios UV.

O freekeh é o grão do trigo colhido ainda verde, por isso possui 
mais proteínas e antioxidantes do que o colhido maduro. Rico em 
fibras, dá a sensação de saciedade e ajuda no funcionamento do 
intestino. Fonte de amido resistente, é um alimento prebiótico,  
que fortalece as bactérias “boas” do intestino.
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COZIDO DE FREEKEH 
COM AMEIXAS E 
DAMASCOS
INGREDIENTES

  2 xícaras (chá) de Freekeh Mundo Verde 
Seleção cozido
  5 colheres (sopa) de azeite de 
oliva extravirgem
  2 dentes de alho amassados
  1 cebola média cortada em cubos
  1/2 xícara (chá) de amêndoas picadas
  1 canela em pau
  5 cravos
  3 colheres (sopa) de semente  
de coentro em pó
  1/2 xícara (chá) de damascos secos
  1/2 xícara (chá) de ameixas picadas
  5 xícaras (chá) de caldo de legumes 
caseiro (ou água)
  Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela, refogue a cebola, o alho e 
as amêndoas no azeite de oliva extravirgem. 
Adicione a canela, o cravo e o coentro e 
refogue por mais dois minutos. Depois, 
coloque o freekeh, o caldo de legumes (ou 
a água), os damascos e as ameixas. Deixe 
levantar fervura, cubra e cozinhe em fogo 
baixo de 20 a 25 minutos. Tempere com sal 
e pimenta-do-reino e sirva.

RENDIMENTO: 5 PORÇÕES
VALOR CALÓRICO: 353,82 KCAL  
POR PORÇÃO

O freekeh possui baixo índice 
glicêmico e é uma excelente 
opção para prevenir e 
controlar o diabetes. É o grão 
mais rico em luteína e em 
zeaxantina, nutrientes de ação 
antioxidante que diminuem o 
risco de degeneração macular 
e protegem a pele dos danos 
causados pelo sol.

BOLO DE BANANA COM NOZES  
E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR
INGREDIENTES

  2 ovos
  1 xícara (chá) de Adoçante Culinário forno  
& fogão Mundo Verde Seleção
  2 bananas bem maduras e amassadas
  4 colheres (sopa) de purê de maçã raspada
  5 colheres (sopa) de leite desnatado ou de bebida vegetal de arroz
  1 colher (sopa) de óleo de canola
  1 colher (sopa) de essência de baunilha
  2 xícaras rasas (chá) de farinha de trigo integral
  1 colher (sobremesa) de fermento em pó
  1/2 colher (chá) de sal
  30g de nozes picadas

MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno a 180 °C. Forre uma fôrma para bolo inglês com 
papel manteiga. Em uma tigela grande, bata os ovos e o adoçante 
até formar um creme (cerca de cinco minutos). Adicione a banana, 
o purê de maçã, o leite, o óleo e a essência de baunilha. Em outra 
tigela, peneire a farinha de trigo integral, o fermento em pó e o sal. 
Junte as duas misturas e mexa bem. Acrescente as nozes picadas e 
despeje a massa na fôrma para bolo inglês. Asse por cerca de uma 
hora – ou até espetar um palito no centro no bolo e notar que ele 
saiu seco –, desenforme e deixe esfriar.

RENDIMENTO: 12 PORÇÕES
VALOR CALÓRICO: 106,30 KCAL POR PORÇÃO

Receita com baixo teor de gorduras e sem 
adição de açúcar. O Adoçante Culinário 
forno & fogão Mundo Verde Seleção é 
composto de Stévia, ciclamato e sacarina, 
que substituem o açúcar.
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C onsiderada uma ferramenta da Ayur-
veda, tradicional medicina indiana, a 
massagem ayurvédica é utilizada há 

milênios para equilibrar corpo e mente. Com 
toques vigorosos de mãos, de cotovelos e de 
pés, a técnica utiliza óleos especiais para nu-
trir a pele, para trabalhar a musculatura, para 
intensificar a circulação sanguínea e para po-
tencializar os hormônios.

A técnica também contribui para a preven-
ção e para o tratamento de dores. A Ayurveda 
acredita que elas são causadas pela obstrução 
do fluxo de prana, a energia vital. Com o calor 
gerado pela massagem, os canais ficam em or-
dem e possibilitam o alívio das tensões.

Outro benefício é o aumento da circulação 
dos vasos capilares, o que eleva a oxigenação 
e reduz a pressão arterial. De quebra, o sis-
tema linfático também é beneficiado, pois as 
enzimas responsáveis por neurotransmisso-

res como a serotonina são liberadas duran-
te a massagem. O resultado será uma grande 
sensação de bem-estar, de relaxamento e de 
tranquilidade. Além de todos esses benefícios, 
a massagem possui uma ação antidepressiva.

Para começar a sentir esses resultados são 
necessárias, em média, três sessões com in-
tervalo de dois dias entre elas. O procedimen-
to deve ser evitado em casos de resfriados, de 
febres e de condições críticas de saúde.

DE PESSOA PARA PESSOA
A massagem ayurvédica leva em considera-
ção os doshas (perfil biológico) do paciente, 
os seus desequilíbrios e as suas característi-
cas. “É uma prática individualizada e especí-
fica para cada tipo de pessoa. Todo mundo 
possui três doshas, mas em diferentes propor-
ções. Combinados em partes únicas, eles são 
responsáveis por todas as funções da mente e 

Com toques vigorosos e óleos especiais, a massagem ayurvédica desintoxica 
o corpo, trabalha os músculos, previne dores e relaxa a mente

por Ana Paula Sousa
BEM-ESTAR

DÁDIVA 
INDIANA
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Segundo a Ayurveda, todos nós temos três doshas: Vata, Pitta e Kapha. Eles estão relacionados aos traços físicos, aos mentais, 
aos comportamentais e aos intelectuais. “Eventualmente, há excesso ou carência de algum dosha, causando um desequilíbrio 
que pode originar uma doença”, explica o professor de massoterapia Rodrigo Guedes Boer. Que tal saber mais sobre cada tipo?

CONHEÇA OS DOSHAS

VATA 
Possui as qualidades do ar, do 
espaço e do éter. As pessoas com 
predominância desse dosha são 
magras, ativas e costumam ter a 
pele seca, além de constipações 
intestinais. Elas devem evitar 
alimentos amargos, assim como  
frio e umidade.

Óleos ideais para massagem: 
cítricos, doces e quentes, como 
lavanda, bergamota, cravo, 
erva-doce, capim-limão,  
cedro e jasmim.

PITTA 
Formado pelos elementos fogo e 
água, está relacionado ao calor. 
Por isso, quem tem o dosha em 
excesso se irrita com facilidade. 
Recomenda-se evitar alimentos 
salgados e picantes para não 
aumentar o fogo digestivo. Em caso 
de desarmonia, os sintomas iniciais 
são febre e irritação.

Óleos ideais para massagem: 
frescos, doces, herbáceos e florais, 
como sândalo, camomila, rosa, 
gerânio, mirra, manjerona e lótus.

KAPHA 
Regido pelos elementos água e terra, 
está ligado ao úmido, ao pesado e ao 
frio. Pessoas com acúmulo do dosha 
podem engordar com facilidade 
e não devem consumir alimentos 
como massas e arroz. Costumam 
manifestar excesso de muco e 
problemas respiratórios.

Óleos ideais para massagem: 
quentes, estimulantes e depurativos, 
como canela, gengibre,  
cânfora, eucalipto,  
tomilho e manjericão.

do corpo”, diz a terapeuta Erika Nakashima, do 
Buddha Spa.

De acordo com Rodrigo Guedes Boer, docen-
te de massoterapia do Senac, a técnica hidra-
ta o corpo com óleos sensíveis e ricos e pro-
porciona uma circulação saudável de energia, 
sem penetrar nos tecidos mais delicados do 
corpo. “Também retarda o envelhecimento 
porque nutre os sete componentes do corpo 
humano, conhecidos como ‘dhatus’”, explica.

Ela pode ser combinada com outros trata-
mentos como a shirodhara, que funciona com 
óleo quente ou leite na testa do paciente, e a 
massagem yóguica, com atuação no campo fí-
sico para aliviar cansaço e contraturas.

Outros aliados são as kaya-kalps, trouxinhas 
aromáticas aquecidas em pontos energéticos 
do corpo, e a técnica dos micromovimentos, 
que atua diretamente no sistema nervoso para 
equilibrar a função dos órgãos.
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por Thayna Santos
ENTREVISTA
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A VIDA 
COM 
MAIS 
TEMPERO 

BELA 
GIL, 

F ilha de Flora Gil, Isabela Gil é a sétima 
dos oito filhos do cantor e compositor 
Gilberto Gil. Apesar de crescer em uma 

família de músicos, Bela – como é chamada pe-
los amigos e pela família – ganhou destaque 
em outro palco, o da gastronomia. Hoje, a chef 
divide com o Brasil seus conhecimentos sobre 
alimentação saudável no comando do progra-
ma “Bela Cozinha”, no GNT.

Expert em culinária e nutrição, Bela acredi-
ta ser possível manter o sabor da comida sem 
que ela faça mal ao organismo. Por isso, estu-
dou bastante para saber exatamente o que co-
zinhar e como cozinhar e encontrou no próprio 
pai uma grande influência. “Nós temos afinida-
de no modo de pensar, na visão de mundo e no 
poder da alimentação como forma de preven-
ção e cura”, recorda. 

Sua mudança alimentar começou aos 14 
anos, depois da primeira aula de ioga, por indi-
cação da atriz Fernanda Torres. “Só na adoles-
cência, quando comecei a fazer ioga, entendi o 
quanto a comida influenciava nossa vida física, 
mental e emocional”, conta. Hoje, formada em 
nutrição e culinária natural, opta pelo consumo 
de alimentos orgânicos e descobriu na cozinha 
o seu maior prazer.

Mundo Verde: A necessidade de se alimentar 
de forma saudável surgiu quando se mudou 
para Nova Iorque?
Bela Gil: Quando cheguei a Nova Iorque, já gos-
tava e era adepta de uma alimentação saudá-
vel, mas morar sozinha me fez descobrir a pai-
xão pela cozinha. Por isso, decidi fazer um curso 
de Culinária Natural no “Natural Gourmet Ins-
titute”. Depois, optei por cursar a faculdade de 
nutrição na “Hunter College” para entender me-
lhor como o alimento reage no nosso corpo e 
de que forma respondemos a isso.

Sempre com um lindo sorriso, a baiana acredita que se alimentar não é 
apenas saciar a fome, mas uma prática que envolve prevenção e curaFo
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Mundo Verde: Você sempre se preocupou com 
o que coloca no prato? 
Bela Gil: Sempre. Comida tem que ser gostosa 
e ponto! Só com a prática de ioga entendi que a 
comida influenciava a nossa vida física, mental 
e emocional. Passei a prestar atenção no que 
comia para viver melhor. A consequência foi um 
corpo mais sadio e uma mente leve. 

Mundo Verde: Você teve alguma influência 
familiar em relação à alimentação?
Bela Gil: Acho que o meu pai foi um grande in-
fluenciador. Temos muita afinidade no modo de 
pensar, na visão de mundo e no poder da ali-
mentação como forma de prevenção e cura. 
Então quando comecei a praticar ioga, ele me 
deu um livro que mudou a minha vida, chama-
do “Autobiografia de um Yogui”, do Yogananda. 
E até hoje me ajuda e me incentiva a propagar 
a alimentação saudável. 

Mundo Verde: Por que escolheu ioga como 
atividade? Pratica outros esportes?
Bela Gil: Eu tinha 14 anos quando comecei a 
praticar ioga. A Fernanda Torres sempre foi 
uma grande adepta da modalidade e me le-
vou para fazer uma aula. Acabei me apaixo-
nando pela prática. Na época, eu estudava no 
Rio de Janeiro e também fazia capoeira e na-
tação. A verdade é que eu sempre gostei de me 
mexer. Em Nova Iorque, andava pela cidade de 

bicicleta e ainda fazia aula de dança africana. 
Hoje, com o joelho machucado, tenho que pe-
gar mais leve com exercícios de respiração e 
técnicas de meditação.

Mundo Verde: O que faz para manter o equi-
líbrio e o bem-estar? 
Bela Gil: Acho que já nasci com um pé na tran-
quilidade, mas busco o bem-estar por meio de 
exercícios, meditação, boa alimentação, leitu-
ra, conversas e estudo. E quando nos sentimos 
bem, a beleza aflora.

Mundo Verde: O que não pode ficar de fora da 
sua dieta? 
Bela Gil: Como bastantes vegetais e folhas ver-
des, mas prefiro evitar produtos altamente in-
dustrializados e processados. 

Mundo Verde: Quais suas inspirações quan-
do vai para a cozinha? 
Bela Gil: O que mais me inspira é a possibili-
dade de construir sabores com alimentos me-
dicinais. Adoro a culinária japonesa, a indiana  
e a mexicana.

Mundo Verde: Conversa bastante com a sua 
filha Flor sobre alimentação? 
Bela Gil: Minha filha está sempre comigo na 
cozinha, acho que esse é o melhor jeito para 
conversar sobre alimentação com uma crian-
ça. Ela tem que saber o que come, como é fei-
to, de onde vem e que a natureza nos pro-
porcionou tal alimento. Até os três anos de 
idade, a Flor não comia nada industrializado, 
nem mesmo os doces que não eram feitos em 
casa. Mas a partir dessa faixa etária, já enten-
dia que as festas de aniversário tinham bolo e 
brigadeiro. Permito que ela coma um pedaço 
de bolo e um brigadeiro e até hoje ela se dá 
bem com essa “regra”. 

Mundo Verde: Como avalia a segunda tempo-
rada do programa “Bela Cozinha”?
Bela Gil: No programa com meu pai falamos 
bastante sobre a relação afetiva com a comi-
da e no outro, com a minha filha Flor, focamos 
em comidas para crianças. Acho que a segunda 
temporada está bem alegre, divertida, carinho-
sa, gostosa e saudável. Estamos trabalhando 
para lançar, em breve, o livro do “Bela Cozinha”, 
em parceria com o GNT.

por Thayna Santos
ENTREVISTA

Minha filha está 
sempre comigo na 
cozinha, acho que 
esse é o melhor 
jeito para conversar 
sobre alimentação 
com uma criança.”

“
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talento que somente os gênios podem ter. Mas 
esquecem de que os gênios tiveram que traba-
lhar muito para chegar lá”, explica o escritor Fa-
bio Zugman, especialista em criatividade e au-
tor de diversos livros sobre o tema.

Segundo o pesquisador inglês Michael Kirton, 
a criatividade pode ser dividida em dois tipos: a 
inovadora, aquela das grandes ideias que que-
bram paradigmas, e a adaptadora, relacionada 
à flexibilidade de como se lida com a vida. “Há 
pessoas que usam a criatividade para se adap-
tar ao mundo e há as que geram inovações de 
impacto”, concorda Gisela Kassoy, consultora e 
especialista em criatividade e inovação.

S ubverter, criar, transformar, pensar dife-
rente. Em seus muitos significados, a cria-
tividade carrega um sentido comum: o de 

provocar mudanças. Sem ela, seria praticamen-
te impossível pensar em evolução social e, prin-
cipalmente, em desenvolvimento humano.

Norteado pelo pensamento divergente, esse 
talento exige que a mente se abra de uma nova 
maneira para encontrar soluções. Parece difí-
cil? Pois saiba que qualquer pessoa tem capa-
cidade para melhorar essa habilidade.

O problema é que a criatividade ainda é en-
carada como algo inalcançável. “Muita gente 
desiste de ser criativo, porque acha que é um 

CRIA   IVIDADE
EM FOCO

Com táticas simples e práticas, é possível estimular o processo criativo  
e transformar a forma de pensar, de produzir e de ver o mundo

por Ana Paula Sousa
COMPORTAMENTO
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4
PERCA O MEDO  

DE ERRAR
O perfeccionismo pode ser 
um inimigo e tanto. Afinal, é 

praticamente impossível fazer algo 
criativo sem passar por erros ao 
longo do processo. “Desenvolver 
coisas novas implica em erros e 

problemas, então é preciso aceitar 
que algumas etapas não vão sair 

conforme o esperado”,  
completa o escritor  

Fabio Zugman.

2
DÊ ADEUS  

À MESMICE
A rotina pode congelar 
a mente. Uma forma de 

quebrar esse ciclo é visitar 
lugares diferentes, buscar 

novas experiências e 
inspirações ou até mesmo 

fazer as mesmas coisas  
de outra maneira.

1
CONHEÇA O SEU RITMO
A maioria das pessoas são mais 
criativas quando estão livres e 

relaxadas. Einstein já dizia: “Penso 99 
vezes e nada descubro. Deixo de pensar, 

mergulho no silêncio e a verdade 
me é revelada”. Por outro lado, tem 

quem funcione melhor em situações 
de pressão. Por isso, o importante é 

descobrir em quais situações  
a sua criatividade está mais  
aguçada antes de trabalhar  

com novas ideias.

3
FUJA DA DISPERSÃO

As redes sociais conectam várias 
pessoas ao mesmo tempo, mas 
podem atrapalhar o processo 
criativo. “A tecnologia ajuda, 

pois deixa as informações 
acessíveis, mas causa distração. 

O maior desafio atual é ter 
disciplina para manter o foco”, 

comenta a consultora  
Gisela Kassoy.

5
QUEBRE BARREIRAS

Ser criativo é romper 
os limites das fórmulas 

consolidadas e viver em 
busca da originalidade.  

“O processo requer ousadia, 
desapego e coragem para 

defender algo que ainda não  
foi realizado”, afirma o 
psicólogo Sergio Felix.

7
ESTEJA SEMPRE 

MOTIVADO
Como qualquer outra função 

mental, o ato de criar demanda 
motivação. “Desenvolver a 

criatividade pode significar uma 
vida mais ampla e rica, com 
chances de fazer a diferença  

em tempos de crise”,  
ressalta Felix.

COMO SER CRIATIVO?

6
DEDIQUE-SE AO MÁXIMO

Não tem jeito, para se tornar 
mais criativo será fundamental 

trabalhar duro. “É preciso 
ter dedicação e procurar 

experiências, habilidades e 
conhecimentos diferentes.  

A criatividade é uma busca pela 
excelência e exige que a pessoa 

aprenda a olhar em volta”, 
afirma Zugman.

23

Antes de responder a essa pergunta é importante 
entender como o talento pode nascer. O psicólogo 
Sergio Felix explica que se manifesta em três ocasiões: 
quando há necessidade de sobrevivência e de 
adaptação, em estados de relaxamento e descontração 
e para pessoas que cresceram em ambientes propícios 
à inovação. Confira algumas dicas.
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L evantar peso, pedalar, agachar, correr, 
pular e remar. Esses são alguns dos mo-
vimentos que fazem parte do crossfit, 

modalidade de treino que não envolve a prá-
tica de exercícios em série. “Propomos desa-
fios novos em todas as aulas, para que o alu-
no se sinta motivado a superar seus limites”, 
explica Carlos Klein, coach e proprietário do 
Box Crossfit 79, em São Paulo (SP).

A prática foi criada na década de 1970 por 
Greg Glassman, ex-atleta de ginástica olímpica 
que desejava um programa livre de rotinas, po-
rém capaz de proporcionar um elevado condi-
cionamento físico. O método passou a ser apli-
cado em grupos de operações táticas, como a 
SWAT, e logo tomou conta das academias de 
diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. 

Não é à toa que a modalidade tem conquis-
tado milhões de adeptos. Segundo Klein, o ob-
jetivo é aperfeiçoar o fitness global, ou seja, 
estimular o condicionamento físico de forma 
que o corpo possa executar bem todas as ta-
refas do dia a dia. “O treino dinâmico e mo-
tivador promove a melhora na qualidade de 
vida”, explica.

BENEFÍCIOS DE SOBRA
O crossfit desenvolve a resistência muscular 
e intensifica a força, a flexibilidade, a veloci-
dade, a coordenação motora, a potência e o 

equilíbrio. A prática também previne a osteo-
porose e a capacidade respiratória, além de 
combater o estresse e melhorar a autoestima. 
E tem mais: elimina até mil calorias e ainda de-
fine a musculatura.

Precisa de mais um incentivo? Então anote: 
o crossfit permite adaptar a carga e a inten-
sidade de acordo com o condicionamento fí-
sico do aluno. Por isso, pode ser praticado em 
qualquer idade, inclusive por crianças e por 
idosos. “É importante fazer um check-up an-
tes para assegurar que a saúde está em dia e 
evitar problemas”, recomenda o coach.

FÃS DE CARTEIRINHA
O vendedor Eduardo Warth, de 35 anos, co-
meçou a praticar a modalidade há dez me-
ses e está impressionado com os resultados. 
“Sempre me exercitei, mas sentia forte dor 
nas costas. Com o crossfit, notei que minha 
coluna ficou fortalecida e passei a me sentir 
mais disposto para executar as tarefas coti-
dianas”, conta.

Ele gostou tanto que acabou convencendo 
a esposa, Alice Horn, de 32 anos, a participar 
dos treinos. Ela começou três meses depois de 
dar à luz e o que mais lhe agradou foi a pro-
posta de superação dos limites. “Os exercícios 
me equilibram emocionalmente, pois invisto 
na autoestima e ainda me divirto”, afirma.

CROSSFIT: 
CORPO EM FORMA, 
MONOTONIA ZERO

por Fernanda Cury

ATIVIDADE FÍSICA

O treino que diverte os alunos melhora a disposição, 
tonifica a musculatura e faz bem à saúde 
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BELEZA
por Fernanda Cury

Para aproveitar a estação mais quente do ano, é 
importante cuidar do corpo, da pele e dos cabelos

PROJETO VERÃO
definir a musculatura e dar adeus à flacidez 
e aos quilinhos a mais. Aproveite o calor para 
caminhar ao ar livre.

Outra dica é combinar o treino com mas-
sagens e tratamentos estéticos. Para se ter 
uma ideia, duas sessões de drenagem linfá-
tica por semana a judam a reduzir a celulite 
e a retenção de líquidos e ainda promovem a 
quebra das células de gordura.

A esfoliação corporal é um cuidado que 
não deve ser esquecido, pois remove as cé-
lulas mortas e prepara a pele para um bron-
zeado uniforme e duradouro. E não se esque-
ça do protetor solar: ele deve ter no mínimo 

N o verão, o corpo fica mais em evi-
dência. Com os dias mais quentes, 
as pessoas aproveitam para relaxar 

na praia ou ao ar livre. E, por isso, para man-
ter a beleza na estação mais quente do ano, 
é fundamental redobrar a atenção na hora 
dos cuidados com o corpo, com a pele e com 
os cabelos. Quer saber como começar? Fi-
que de olho nas dicas a seguir e mãos à obra.

CORPO EM PLENA FORMA
O primeiro passo para ficar em forma é pra-
ticar atividades físicas regularmente e mistu-
rar exercícios aeróbicos e anaeróbicos para 
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CABELOS NOTA DEZ
O primeiro passo é fazer hidratações e re-
construções capilares com produtos que 
contenham queratina e óleos para nutrir e 
blindar os fios. “Essas substâncias aumentam 
a resistência contra os danos causados pelo 
excesso de sol, de cloro e do sal da água do 
mar”, explica a cabeleireira Nilceia Rocha.

Quem pensa em cortar os cabelos pode 
aproveitar o calor para adotar um novo esti-
lo de corte. Os curtos na altura do queixo ou 
dos ombros estão em alta nessa temporada.

Mulheres morenas que pensam em clarear 
os cabelos devem passar pelo processo antes 
de encarar o mar e a piscina. Comece com 
pequenas mechas e aumente a quantidade 
progressivamente, até que a cor clara predo-
mine. Vale lembrar que o sol ajuda a clarear 
ainda mais os fios, então invista em proteto-
res solares para evitar o ressecamento.

fator 30 e é necessário reaplicar a cada duas 
ou três horas.

Por fim, substitua o creme hidratante do 
inverno, que é mais denso e pesado, por uma 
opção mais leve. “O ideal é usar uma versão 
que contenha substâncias que estimulem as 
aquaporinas, proteínas responsáveis pela 
hidratação da pele”, explica Luana Rachele, 
esteticista da Ophicina do Cabelo. 

PELE BEM TRATADA
Para conquistar um belo bronzeado, aumen-
te o consumo de alimentos ricos em betaca-
roteno, substância que estimula a produção 
de melanina, responsável pela pigmentação 
da pele. Ela é encontrada em ingredientes 
como cenoura, acerola, mamão, abóbora, to-
mate, couve e espinafre. Uma boa opção é o 
SolarAtive Mundo Verde Seleção.

Lembre-se de que o excesso de exposição 
solar pode causar vermelhidões e queimadu-
ras. Evite os horários de maior incidência dos 
raios UVA e UVB, entre 10 e 16 horas. 

Cremes à base de ácidos devem ser dei-
xados de lado, pois deixam a pele do rosto 
mais suscetível a manchas nessa época do 
ano. “Peelings faciais e tratamentos a laser 
podem ser feitos antes do início do verão, 
pois provocam danos em caso de sua pele 
entrar em contato com o sol”, alerta Luana.

Outra alternativa para manter a pele boni-
ta e hidratada durante o verão é o Colágeno 
Verisol® Mundo Verde Seleção, que aumen-
ta a elasticidade e a firmeza da região, além 
de retardar os sinais de envelhecimento. Sua 
fórmula é enriquecida com vitamina C, selê-
nio e zinco, nutrientes de ação antioxidante 
que potencializam os benefícios do produto.

Colágeno 
Verisol®
Mundo Verde 
Seleção

SolarAtive  
Mundo Verde 

Seleção
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Abrolhos, formado por cinco pequenas 
ilhas, é o primeiro parque nacional marinho 
do Brasil e tem regras rígidas de conservação 
que devem ser levadas à risca – não alimentar 
os peixes nem caminhar nas ilhas sem auto-
rização prévia são duas delas. Por essa razão, 
algumas ilhotas sequer podem receber visi-
tantes, caso de Sueste e Guarita. Já o desem-

É lei: quando um lugar é elevado a pa-
raíso, ele quase sempre está longe da 
terra firme. O Arquipélago de Abrolhos, 

no litoral da Bahia, não foge à regra. Fica a 
75 quilômetros da costa e, para chegar lá, é 
preciso pegar um catamarã ou uma lancha 
em Caravelas, uma cidadezinha com mais ou 
menos 20 mil habitantes. 

ABROLHOS 

EM ESTADO PURO
No arquipélago baiano, o mar tem água quentinha,  
baleias jubarte e pontos perfeitos para mergulho 

ECOTURISMO
por  Danielle Motta

1©
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barque em Siriba e Redonda, lar de atobás 
brancos, fragatas e fósseis de corais, pode ser 
feito em companhia de um guia do parque. 
A única habitada é Santa Bárbara, com meia 
dúzia de casinhas e um farol datado de 1861 – 
portanto, nada de hotéis por lá. Para explorar 
as atrações, o jeito é fazer um bate volta com 
saída pela manhã e regresso no fim da tar-
de. Ou, então, esticar um pouco mais com a 
possibilidade de dormir por uma, duas ou três 
noites em um barco. 

Como os passeios diários levam quase três 
horas para chegar ao arquipélago (e outras 
tantas para voltar), pernoitar na embarcação 
é o mais indicado para quem pretende curtir, 
sem pressa nenhuma, a natureza baiana. É 
que esse pedacinho do litoral brasileiro está 
entre os melhores pontos de mergulho do País 
graças ao maior e mais rico recife de coral do 
Atlântico Sul, que cresce bem ali. Nem precisa 
ser mergulhador exímio para desbravá-lo: as 
águas calmas, quentinhas e de verde-azulado 
permitem aos iniciantes ter um curso rápido 
da atividade, acompanhado do “batismo” 
(nome dado ao mergulho inicial), assistido 
por instrutores experientes. 

Dá para conhecer o fundo do mar pertinho 
das ilhas; ver as espécies marinhas que vivem 
em cavernas submersas e ao redor dos cha-
peirões (colunas de coral em forma de cogu-
melo de até 20 metros de altura), ou ir mais 
fundo para vasculhar navios naufragados, 
como o Rosalina, que afundou em 1955 carre-
gado de cimento e cerveja. Os visitantes que 
preferem conter a dose de adrenalina podem 
trocar tudo isso por máscara e snorkel e mer-
gulhar em áreas rasas.

Para planejar a viagem, é bom levar em conta o que se 
pretende fazer. De outubro a março é a época perfeita 
para avistar tubarões, tartarugas marinhas, arraias, 
barracudas, lagostas e o Mussismilia braziliensis, uma 
espécie de coral que só existe em Abrolhos. Nesses 
meses, a visibilidade do mar chega a alcançar 25 me-
tros – um valor notável considerando a profundidade 
do oceano por ali, com variáveis de cinco a 30 metros. 

De julho a novembro é a vez de ver as imensas ba-
leias jubartes, que elegeram as redondezas do arqui-
pélago para fugir das águas geladas da Antártica e 
para dar nome à região, Costa das Baleias. Elas per-
correm incríveis 4.500 quilômetros até o mar cálido 
do sul da Bahia em busca de abrigo para procriar, 
amamentar os filhotes e exibir seus saltos e movimen-
tos acrobáticos. 
 

Se as jubartes aparecem só no inverno, outra atração 
marca presença o ano todo: um pôr do sol espetacular 
colore o céu de laranja antes de ceder lugar à lua capaz 
de iluminar o arquipélago por inteiro. Pensando bem, 
o nome Abrolhos, que vem do sotaque dos portugue-
ses nos tempos de navegação, quando alertavam aos 
navegantes “Abra os olhos” na área, não poderia ter 
conotação melhor! É bom ficar de olhos bem abertos 
para não perder nada...

CALENDÁRIO
NATURAL

COMO CHEGAR

ARQUIPÉLAGO
DE ABROLHOS
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para você pode ser totalmente diferente do que é para 
o colega ao lado. O sucesso é a progressiva realização 
do objetivo próprio, não só no instante em que o atin-
gimos, mas também no caminho em direção a ele. Para 
isso, podemos destacar algumas atitudes importantes:

1. Seja você mesmo e fique feliz e satisfeito com suas 
próprias realizações;

2. Cuide da sua atitude mental e foque seus pensa-
mentos em direção ao positivo;

3. Lembre-se do poder e da força de ter objetivos de-
finidos e claros;

4. Crie ações para realizar seus objetivos, organize 
seus recursos e seu tempo.

O que leva até o sucesso é a autodeterminação. A ca-
pacidade do ser humano em ter consciência dos seus 
valores e dos seus desejos, conhecer os próprios pontos 
fortes e fracos e assumir a responsabilidade pelas pró-
prias ações fortalecem a sensação de segurança para 
conquistar os resultados almejados, alcançando, assim, 
um estado de equilíbrio, de satisfação e de realização 
que podemos chamar de sucesso.

* Eduardo Shinyashiki é palestrante, escritor e consultor organizacional, espe-
cialista em desenvolvimento de competências de liderança e preparação de 
equipes, presidente da Sociedade Cre Ser Treinamentos.

por Eduardo Shinyashiki
ARTIGO

UMA REFLEXÃO
SOBRE O SUCESSO
A palavra sucesso é tão presente em nossas vidas 

que senti vontade de fazer uma reflexão sobre 
o que é ter sucesso, o que ele significa e se é 

possível defini-lo. Se de um lado todos nós queremos ter 
sucesso na vida, do outro lado nem sempre sabemos o 
que isso significa.

Ter sucesso não significa ser melhor do que alguém 
na realização de algo. Se vivermos nos comparando ou 
dando ouvido às comparações, certamente estaremos 
presos a sentimentos que nos desequilibram, como a in-
ferioridade e o medo, que acabam gerando insatisfação 
e frustração. Também não significa buscar um objetivo 
estereotipado ou definido por outras pessoas, que não 
faz sentido algum para nós.

O sucesso definido como satisfação própria e reali-
zação pessoal vem do fortalecimento da autoestima 
e da autoconfiança, do reconhecimento e do uso dos 
próprios talentos para aprimorar as potencialidades e 
poder amar cada vez mais quem somos e o que faze-
mos, crescendo e melhorando sempre.

A pessoa que se desenvolve e que se preocupa cons-
tantemente em melhorar colhe muitos frutos, como 
reconhecimento, admiração, respeito e ascensão em 
termos financeiros. Ter sucesso significa, então, pros-
perar e melhorar a qualidade de vida, além de realizar 
os objetivos estabelecidos e se sentir satisfeito com os 
resultados. O sucesso é um processo de evolução.

O importante é entendermos que não existe uma fór-
mula secreta para o sucesso e que ser bem-sucedido 
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Mundo Verde. A maior rede de produtos naturais do Brasil,
com mais de 300 lojas. Consulte a loja mais próxima em nosso site.

www.mundoverde.com.br

Alô Nutricionista: 0800.022.2528
alonutricionista@mundoverde.com.br

Gostoso
 como chocolate. 
Saudável como 

tem que ser.

Produtos com alta concentração
de cacau e ricos em antioxidantes. 

Auxiliam no controle e na redução da
pressão arterial, previnem o câncer

e retardam o envelhecimento.
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