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INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Se você baixou esse e-book, seguramente está incomodado com seu 

ritmo de vida. Antes de mais nada quero te dizer 3 coisas:

1. Você não está sozinho nessa. Bilhões de pessoas estão estressadas 

como você. Esse é um dos males do século.

2. O fato disso ser comum não quer dizer que seja normal. Estresse 

crônico faz muito mal.

3. Eu sei o que você está passando. Eu já fiz parte dessa estatística, 

mas escolhi ter qualidade de vida. Ao final do e-book eu conto um 

pouquinho da minha vida :)

Saiba que o estresse em si é algo positivo, já que é uma defesa natural 

do nosso corpo a estímulos externos.  Ele nos impulsiona à ação e faz 

parte do nosso instinto de sobrevivência. Diante de uma situação de 

perigo, por exemplo, produzimos adrenalina e cortisol, que deixam o 

corpo em situação de alerta, pronto para reagir.
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INTRODUÇÃO

O problema é quando as situações estressoras superam nossa capacidade 

de contorná-las. Os níveis de cortisol permanecem altos, o sistema 

nervoso acelera e o organismo começa a mostrar sinais de 

sofrimento: taquicardia, ansiedade, gastrite, pressão alta, insônia, 

problemas de memória e cansaço mental...

Como eu te disse, já passei por isso e trouxe aqui questões práticas 

que vão ajudar você a mandar o estresse pra longe e ganhar qualidade 

de vida!

Vem comigo?

Ju Tolêdo
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1. DESCUBRA OS FATORES 
ESTRESSORES DA SUA VIDA

Autoconhecimento é importante quando a gente deseja mudar algo que 

não está legal na nossa vida. Ao se sentir incomodado, cansado, 

estressado ou irritado, pare e observe à sua volta. Perceba o que está 

acontecendo e quais estímulos externos estão levando você a essa 

sensação. 

Assim, da próxima vez que a situação se repetir, você poderá se antecipar 

e já pensar o que deseja fazer: encarar e desafiar o obstáculo, ignorar e 

desviar do que te incomoda, ou voltar e tentar fazer de um jeito diferente

Não há resposta certa, ok? É você com seus limites, com suas 

vontades e com muito respeito próprio. O importante é tomar 

consciência e não ficar se ferindo com situações que repetidamente te 

incomodam. 

E se esse estímulo for algo contínuo, ao identificá-lo você saberá o que 

precisa mudar para iniciar uma nova fase na sua vida, de mais

felicidade e saúde.
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2. PLANEJE AS ATIVIDADES DA 
SEMANA

Já percebeu como atividades de última hora costumam nos deixar 

estressados? É cobrança do chefe, pedidos de uma hora dos familiares, 

atraso nas reuniões de trabalho ou de família...

O segundo passo para reduzir o estresse é evitar ao máximo as 

urgências e emergências. Você pode ter uma agenda de papel ou 

mesmo uma agenda no celular para anotar seus compromissos e tarefas. 

O meio não importa. O que importa é não se embolar junto aos ponteiros 

do relógio. Eu uso a Agenda Google no meu celular pois a sincronizo com 

o tablet e o computador. Acho prático.

Na Agenda Google ou em qualquer outra agenda digital, você pode pedir 

para ser lembrado do compromisso, por pop-up no próprio celular, ou por 

alarme: 1 dia antes, 30 minutos antes ou na hora exata, por exemplo. 

Você escolhe. Não é o máximo? Isso dispensa você da 

obrigatoriedade de olhar na agenda.
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3. DESCARREGUE AS 
INFORMAÇÕES

Quando falamos de planejamento é importante deixar tudo escrito, 

registrado em algum lugar, e não apenas na memória. Entenda 

que nossa mente prioriza algumas informações em detrimento de outras. 

E nem sempre ela guarda o que realmente queremos! Muitas vezes 

deixamos de lado coisas importantes para as pessoas que precisam e 

contam conosco, compromisso importantes para nós, por estarmos com a 

cabeça em outro lugar. E cada vez que falhamos, perdemos algo ou 

somos cobrados, ficamos mais estressados.

A ideia aqui é economizar o seu cérebro. Se existe agenda pra 

anotar, pra que tentar guardar tudo na cabeça? O simples ato de anotar 

pode melhorar a memorização do compromisso, mas também libera 

espaço na sua mente pra que você possa se dedicar a atividades 

específicas daquele momento.
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4. DIGA NÃO!

Não se trata de rispidez ou falta de educação. Podemos dizer NÃO sem 

gritar, sem agredir e sem ferir. Quando dizemos sim o tempo todo, é 

bem provável que as pessoas pensem que está tudo bem para nós, já que 

somos solícitos e “bonzinhos”. Ninguém vai saber, de verdade, se você 

está ou não incomodado. Só você. E você mesmo vai se prejudicando. E o 

estresse só aumentando.

Quando dizemos NÃO, colocamos limites. Isso por si só, muitas 

vezes, aumenta o respeito das pessoas por você, sabia? Algumas, 

inclusive, poderão admirar sua atitude e se espelhar em você.

Além do mais, quando dizemos NÃO para o que não precisa ser feito 

naquele momento, conseguimos manter o foco nas nossas atividades, 

sem ter que interromper tarefas e sem fugir do planejamento. E isso 

reduz significativamente o estresse ao final do dia.
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5. RESERVE TEMPO PARA O 
LAZER

Por mais que você goste do seu trabalho, ou que precise cumprir suas 

obrigações, é fundamental descansar a mente. Primeiro, para não 

sofrer mais ainda com os danos causados pelo estresse. Segundo, porque 

o cansaço mental acaba reduzindo de maneira significativa a sua 

produtividade. Ou seja: quando você não tira tempo para descansar e se 

divertir, o trabalho vai se acumulando mais ainda. A bola de neve só 

cresce. Seu índice de erros aumenta, o chefe, os clientes e funcionários 

vão te cobrar mais ainda e os problemas só aumentarão.

E aí você pensa:

“É fácil falar. Eu não tenho tempo para isso!”

O que eu tenho pra te responder é o seguinte: se você chegou até nesse 

ponto da leitura, é porque você deseja e merece reduzir o estresse 

na sua vida. Então nós vamos achar esse tempo livre e aproveitá-lo com 

qualidade, ok?
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5. RESERVE TEMPO PARA O 
LAZER

Pare pra pensar que você tem o mesmo tempo que todo mundo: 24 horas 

em um dia. O que muda é a maneira como você usa suas 24 horas.

Uma melhor gestão do seu tempo vai reduzir o estresse, aumentar sua 

produtividade e possibilitar a você as horas de lazer que todos nós 

precisamos e merecemos.

Sobre isso não há dúvidas! É apenas uma gestão de tempo.

Uma gestão pessoal.
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6. ESTEJA PRESENTE

Mantenha o pensamento e o coração na atividade que você 

estiver fazendo no momento. Sempre. Fuja de pensamentos que 

atrapalham a dedicação e a concentração durante o exercício na 

academia, na leitura para a prova ou em qualquer outra coisa que esteja 

fazendo. Esteja 100% presente em cada atividade do seu dia, e você vai 

perceber um ganho substancial de produtividade.

O ganho na produtividade vai reduzindo o tempo dedicado para cada 

atividade e aumentando a qualidade do trabalho. Aos poucos esse 

movimento vai reduzindo o estresse. Experimente o efeito mágico 

desta palavrinha de 4 letras: F-O-C-O.

Foco ajuda a acalmar os pensamentos, já que eles não ficarão “pulando” 

o tempo todo na sua mente. Estabeleça prioridades de trabalho, 

foque no planejamento, fuja de dispersões e perceba como você vai 

conseguir resolver os problemas do dia a dia com muito mais 

propriedade.
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7. FAÇA O QUE PRECISA SER 
FEITO

Um dos maiores gatilhos para o estresse é a escassez de tempo, 

certo? E essa escassez de tempo, essa sensação permanente de 

urgência, anda lado a lado com a procrastinação. Se você não sabe o que 

significa esse trava língua, procrastinar nada mais é que deixar pra 

depois. O famoso “empurrar com a barriga”!

Geralmente procrastinamos diante de tarefas difíceis, chatas ou 

desafiadoras. E o próprio estresse faz com que a gente ache tudo ainda 

mais chato e difícil. 

Mas chega uma hora que essas tarefas precisam ser feitas. Quando o 

tempo aperta, elas continuarão sendo difíceis, chatas ou desafiadoras, 

mas o cenário estará bem pior, porque virão temperadas com a urgência.

Existe algo mais estressante que isso? É como diz o ditado: não deixe 

para amanhã o que você pode fazer hoje.
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8. ELABORE UM PLANO DE FUGA 
(OU MAIS DE UM!)

Tem hora que não dá pra correr da realidade, não é? Nessas horas, 

mantenha-se fisicamente onde está, com quem está ou como está. Mas 

deixe a mente vagar. Dentro da nossa mente ninguém manda. Só 

nós. Fuja para outra dimensão. Acredite: funciona!

Estressado com a falação do colega do lado? Ouça uma música calma ou 

ligue para um amigo engraçado. Olhe o céu pela janela (eu fazia isso no 

meu apartamento antigo, que tinha uma vista linda) ou o movimento dos 

carros na avenida até a mente entrar em um pequeno transe (isso faço 

hoje, especialmente à noite com chuva, que dá um visual digno de 

fotografia).

Essa dica, além de acalmar a mente, tem a ver com a dica 6, pois 

ajuda a manter o foco. Eu ouço muito essa aqui quando estou ao 

computador e quero melhorar minha concentração ou fugir do barulho lá 

fora. Aliás, todas as músicas do Buddha Bar me encantam. Mesmo as 

mais techno. 
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9. RESSIGNIFIQUE



9. RESSIGNIFIQUE O SEU DIA A 
DIA

Você já observou que situações que “estressam” uma pessoa, muitas 

vezes, nem incomoda as outras? Isso porque o impacto dessas situações 

depende não somente dos acontecimentos em si, mas de como cada um 

os recebe. Pense nisso!

Ressignificar situações estressoras no nosso dia a dia é uma das 

chaves para reduzir o estresse e guardar nossas energias para 

questões que realmente precisam da nossa atenção.

Veja as situações com outros olhos. Analise-as e entenda se realmente

compensa você se ocupar com elas! Assim os pequenos estresses do dia a 

dia não se acumularão com tanta força.

Se alguém é grosseiro com você, problema dele, não seu.

Se o trabalho está chato, pense como seria estar desempregado.

Se está desempregado, comece a por em prática aquele projeto que você 

vem adiando há tempos.

Procure ver o lado positivo das coisas e não deixe que os outros

descarreguem os problemas deles sobre você. Isso não te pertence! 
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CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

Viu como essas 9 dicas são extremamente práticas? O desejo de mudar 

de vida só se realiza quando, de fato, agimos!

Atitude rima com gestão de tempo, que tem tudo a ver com 

qualidade de vida e gestão pessoal. É um ciclo que quando engrena 

tudo fica muito melhor!

E como você chegou até aqui, fique atento ao e-mail que você usou para

receber o ebook, pois eu vou enviar mais uns presentinhos para você!

Até breve.
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SOBRE A AUTORA

Meu nome é Juliana Tolêdo. Sou formada em Nutrição, mas nunca parei 

quieta em uma só área de atuação. Criei a Cookie Softwares de 

Nutrição, em 2001, e logo entrei para o mundo das startups. Foi assim 

que consegui o bicampeonato no Startup Weekend, competição que 

acontece em todo o mundo, para criação e monetização de empresas 

startups. Após 3 pódios, nas 3 edições que competi, participei como 

mentora do 1º Startup Weekend Health da América Latina e como 

organizadora de duas outras edições da competição.

Fiz duas pós na área de nutrição e dezenas de cursos livres sobre 

negócios, programação de computadores, nutrição, gestão e vendas. 

Passei em 3 concursos, fiquei de um a dois anos em cada um deles, e saí. 

Entendi que não gosto do ritmo do serviço público.
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SOBRE A AUTORA

Já tive um portal de nutrição na internet, fiz quase um ano de 

graduação em sistemas de informação e atendi 7 anos em consultório e 

academias de ginástica.

Hoje sou professora e palestrante em diversos eventos e 

universidades brasileiras. Dentre eles, em 2018 palestrei em duas 

edições da Campus Party (Brasília e São Paulo), evento considerado a 

maior experiência tecnológica do mundo. Também trabalho como 

Diretora de Relacionamento da Cookie e como assessora e 

produtora de conteúdo para mídias sociais de empresas e 

profissionais dos segmentos de nutrição, psicologia e medicina. Sou 

Certificada em Marketing Digital e possuo MBA em Marketing pela FGV.

Tenho alguns milhares de seguidores nas minhas mídias, para onde faço 

posts semanalmente. Mas confesso que estou em atraso com meus 

mais de 33.657 seguidores no YouTube. Em breve já vou replanejar 

isso :)
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SOBRE A AUTORA

Amo meus amigos, tenho uma família linda, sou casada e, além do 

marketing e da Cookie, também dou suporte na empresa do meu 

marido. E claro, gerencio a nossa casa.

Que hora eu durmo? Da meia noite às 7h kkkkkkk E ainda dá tempo de 

ver os seriados que tanto fazem minha cabeça. Quem não se 

apaixonou por Grey’s Anatomy precisa rever seu conceito de felicidade! 

kkkkkkk

Se eu estresso com tudo isso? Às vezes. E por isso mesmo tenho 

propriedade para trazer dicais vitais para sua sobrevivência nesse mundo 

doido. Dicas testadas e aprovadas. Espero que goste!

Ju Tolêdo

IG: @jutoledofaria

Canal: www.youtube.com/jutoledo

E-mail: contato@jutoledo.com.br

WhatsApp: 62.98134.3414
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