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Musalança livro
A “Executiva sarada”Renata

Spallici fala da sua rotina agitada

Renata Spallicci é uma ótima repre-
sentante para exemplificar a típica
mulher do século XXI. Aos 35 anos, ela
se desdobra em mil funções: é atleta
profissional de fisiculturismo, execu-
tiva, blogueira, empreendedora, coa-
ch e agora, escritora. Seu novo passo é
o lançamentode suabiografia “DoSo-
nhoàrealização”,pelaEditoraLegacy,
contanto um pouco de sua trajetória
de sucesso. Realizadora compulsiva,
Renata busca alcançar os seus propó-
sitos e inspirar pessoas para o exercí-
cio de uma vida mais plena e
completa.

Em conversa com o VIDA & ESTI-
LO,amusa fitness falasobresuarotina
frenética e sobre comoplaneja anteci-
padamente seus dias. “É um eterno
desafio e no começo foi ainda muito
mais desafiador do que é hoje, um
eterno aprendizado. Descobri que a
relatividade do tempo émuito real e o
que a gente consegue fazer com as
nossas24hdodiadependedoplaneja-
mento, foco e disciplina. Meus dias
são planejados com antecedência,
mas claro que temmuitas demandas,
necessidades impossíveis de serem
programadas”, conta.

Renata afirma que o fisiculturismo
foi o fio condutor para essa reprogra-
mação diária que ela adotou em sua
vida. “O fisiculturismodemandauma
necessidadedevocê sealimentar cor-
retamente, nos horários corretos, ca-
da grama emiligrama faz a diferença,
por isso, o esporte foime disciplinan-
domuitoemrelaçãoahorários, agen-
da, organização. É equilibrar essas
váriasRenatasqueexistem, filha, noi-
va, atleta, empresária, executiva, me
realizo dessa forma”, complementa.

DIAADIADEUMAATLETA
Renata contaque sempre foipratican-
te de exercícios físicos, porém, por fal-
tade informação, acabavacometendo
alguns erros no passado. “Já era atleta
amadora de musculação e praticante
do fisiculturismohámuito tempo, por
hobby, nunca levei tanto a sério, prin-
cipalmenteapartedadieta.Os treinos
sempre foram intensos e até foram
mais ainda que hoje em dia, por falta
de conhecimento de descanso, perio-
dização, treinava mais do que deve-
ria”, revela.

Após a inserção do esporte total-
mente em sua vida, Renata conta um
pouco sobre sua dieta e sua rotina fit-
ness. “Muda o planejamento, a neces-
sidade de você preparar sua própria
alimentação, pois é impossível se ali-
mentar forae ter controledosódio,por
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Reporter
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Três perguntas

De que forma o bullying que
você sofreu contribuiu para a
suamudança de vida?
Isso contribui na minha vida de
forma geral, pois houve um cer-
to momento que eu tive um in-
conformismo e que eu quis me
fortalecer. Hoje faço um traba-
lho sobre bullying com adoles-
centes para evitar que eles pas-
sem pelo que passei, pois é des-
necessário, você não precisa
tentar ser alguém para ser acei-
to, e sim ter um belo entendi-
mento de quem você é e bastan-
te segurança. Isso pra mim foi
construído com o tempo, tenho
prazer de compartilhar isso
com as pessoas e fazer elas se-
guiremnesse caminho.

Qual papel a sua família
exerce emsua vida e
conquistas? Sempre teve o
apoio deles emsuas
decisões?
Mãe é a coisa mais importante
do mundo, senão não estaría-
mos aqui. Tenho a sorte de ter
uma mãe muito amiga, muito
parceira e muito próxima. A
gente sempre brincou que a
nossa casa era a casa das três
mulheres porque por parte de
mãe sou filha única e minha
mãe também é filha única por
parte daminha vó.Meu avô fale-
ceu um pouquinho antes de eu
fazer três anos, então pratica-
mente cresci com essas duas
mulheres muito fortes ao meu
lado. As presenças femininas
foram extremamente importan-
tes e com certeza tenho essa
personalidade. Faço o que faço
hoje graças a elas. No meu livro
fiz a dedicatória para a minha
mãe dizendo que aquele livro só
estavanamãodela por causa de-
la. Por tudo que ela me incenti-
vou, pelamulher forte e guerrei-
ra que elame fez.

Emquemomento decidiu
relatar suas experiências em
livro? O que as pessoas irão
conferir nele?
Sempre sonhei em escrever um
livro, mas não imaginava que
fosse fazer isso tão cedo. Quan-
do comecei com meu blog, há
um ano e meio, comecei a ter
mais habilidade e me apaixonei
por escrever e por produção de
conteúdo. Como no meu blog
compartilho muitas experiên-
cias daminha vida,meu livro foi
tomando corpo conforme o blog
foi evoluindo, conforme fui rece-
bendo o feedback das pessoas e
sendo convidada para palestrar.
Fui amadurecendo as histórias
da minha vida com intuito de
empoderar as pessoas para que
realizem seus sonhos e en-
contrem seu propósito.

A inspiração para o livro
iniciou com o blog e
suas palestras que a
fizeram despertar a
percepção de que

através de sua história
era possível inspirar as

pessoas

Saiba+
Preconceito
No início de
sua vida fit-
ness, Renata
afirma que
sofreu pre-
conceito e di-
ficuldade em
relação a abrir
uma lancheira
nomeio de
uma reunião,
ir a um almo-
ço de negó-
cios e levar
umamarmita.
“Esse tipo de
situação é de-
licado, desa-
gradável. Vo-
cê ser convi-
dada para um
almoço, jan-
tar e você leva
suamarmita,
sua refeição.
São situações
delicadas que
vamos apren-
dendo a lidar
como tempo.
Quando ini-
ciei houve es-
sa dificuldade
damudança
de vida”.

exemplo, que você está consumindo,
da gordura. O fisiculturista acompa-
nha milimetricamente tudo que con-
some, tudo que faz, treinos, descanso,
minha rotina mudou nesse sentido.
Hoje em dia, tenho a ingestão de ali-
mentos mais restrita, me alimento ba-
sicamente de carnes brancas, ovos,
carboidratos complexos, alguns grãos
e muitos legumes. Tenho que sair de
casa comuma lancheira super pesada,
etiquetada.Quandoviajo, nãodeixade
ser um transtorno, saber como irei me
alimentar, etc”, diz.

BULLYINGNOPASSADO
Renata Spallicci conta como a
nerd gordinha se tornou cam-
peã fitness do WBFF (World
Beauty Fitness & Fashion):
“Quemolhaparamimhoje ja-
mais imagina que sofri bul-
lying, aquelasbrincadeirase
apelidos desagradáveis
que nos cercam geral-
menteporalgum‘defeito’
que temos.Nuncameen-
contrei no padrão de be-
leza imposto pela socie-
dade.Meus cabelos enca-
racolados e meus quilos a
mais incomodavam meus
colegas que reagiam com
ofensas e brincadeiras
ruins. Vivi umapré-adoles-
cência conturbada, pois os
15minutosdeintervaloda
escolaeraumverdadeiro
tormento para quem ti-
nha que conviver com
essa situação. As pro-
vocações eram tão
dolorosas que che-
guei a pedir ao meu
pai que me trocasse
de escola, pois não
aguentava os desres-
peitos diários”,
relata.
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+Amorenade 35 anos é atleta profissional de fisiculturismo, executiva,
blogueira, escritora, empreendedora, coach, e agora, é escritora

+Renata acredita que seu livro vai ser
ummanual para realizaçãodos sonhos
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