ricardo Bellino
conhecido como “deal maker” ou Fechador
de negócios. quem conhece o empresÁrio
carioca certamente JÁ o considerou louco.
o que dizer de alguém que, aos 21 anos,
pensou em trazer a mega agÊncia de modelos
americana elite models para o Brasil, sem
Falar inglÊs nem ter um tostão no Bolso?
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destaques nas principais revistas de negócios,
portais da internet e redes de notícias do país

Bellino apostou nessa ideia
mirabolante, abandonou
a faculdade de economia,
mudou-se para são paulo e
teve muito sucesso, a ponto
de se tornar amigo pessoal e
uma espécie de filho adotivo
de John casablancas - dono da
elite. Bellino trouxe também
para o país a campanha das
camisetas do câncer de mama,
colocando o famoso símbolo

do alvo no peito de milhões de
brasileiras.
depois, ainda criou a primeira
modelo virtual, a Webbie
tookay, sucesso no mundo todo
e estrela de uma campanha
da nokia. aos 38 anos, o
empresário encarou o seu
maior desafio, vender uma ideia
ao bilionário americano donald
trump em uma reunião que
deveria durar apenas 3 minutos.

Autor dos livros: o poder das ideias, sopa de
pedra, 3 minutos para o sucesso, midas e sadim e
escola da vida, Bellino não para. está sempre atrás
de uma nova ideia para implementar.
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Ações que impactam a

“Aprender na prática com um dos

vida de milhões pessoas

maiores dealmakers do mundo em
uma viagem exclusiva”
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Fortes conexões
com pessoas que são
reFerÊncia em suas
Áreas de atuação,

o longo de 30 anos
desenvolvi com meu amigo
e parceiro de negócios, John
Casablancas (fundador
da elite Models e criador
do fenômeno mundial
das supermodelos, que
inclui o lançamento de Gisele Bündchen), uma
excepcional conexão “one-on-one”, com a força
de um verdadeiro mastermind, como aquele
criado por napolenon-Hill, o responsável pela
sua metodologia original. Éramos apenas dois
membros de um mastermind, que impactou
milhares de vidas e movimentou milhões de
dólares por meio de empreendimentos nos mais
diversos setores e mercados.
agora, depois de experimentar e validar a
transformação profunda que os ensinamentos que
obtive em minha “escola da Vida” provocaram
na vida de dezenas de pessoas que participaram
de meus programas “Plano B” e “elite+”, vou
lançar um grupo exclusivo de 111 pessoas que vão
me acompanhar, individualmente, em minhas
“business adventures” ao redor do mundo.
durante essas verdadeiras aulas práticas da
“escola da vida” teremos a oportunidade de
vivenciar experiências de vida e negócios, que
certamente transformarão a sua vida pessoal e
proﬁssional profundamente.
o calendário de viagens será deﬁnido de acordo a
dinâmica frenética de minha agenda de “deal Maker”,
a começar em 10 de novembro com uma reunião em
lisboa, para tratar da aquisição de uma propriedade
na costa portuguesa, a Herdade da Comporta, cujo

celeBridades e
Formadores de

Jantando com Paulo Coelho em Praga

opinião no Brasil e

entregando a exclusiva nespression art
ao amigo e ex-socio, donald trump

no mundo, é uma das
marcas registradas de
ricardo Bellino

Com Flavio augusto (Ceo da WiseUp, dono do
orlando City e da escola de insights meusucesso.
com) no GVtoP
Brindando o sucesso de sua palestra ao lado
de Jordan Belfort, o lobo de Wall street.
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power lunches/dinners
exclusivos com a participação
de um icone do seu
setor de atuação;

6
2

conference calls
individuais de follow up;

group meetings para
networking entre os membros
do elite+Platinum Partnership;
investimento é de aproximadamente
250.000.000 euros; um jantar de gala
no dia 15 de novembro para arrecadação
de fundos para o programa dos meninos
do Morro do Pavãozinho, capitaneados
pelo instituto Paulo Coelho, na suíça; uma
reunião em telaviv para sacramentar o
protocolo de colaboração entre o meu
instituto de empreendedor, o ineMP
e o a Universidade technion e uma
reunião em Paris na sede da Fia para
tratar do lançamento mundial da revista
ForMUla one.
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adicionalmente Às “Business
adventures trips”, os
partners da elite+platinum
partnership desFrutarão
dos seguintes BeneFícios:
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certificação da metodologia
escola da Vida com 72 horas;
u$10,000, do valor total do
membership anual de u$65,000,
serão doados para a aaCd, para
contribuir com os investimentos
no tratamento de criancas com
deﬁciência.
Minha meta será atingir uma
doação mínima de u$1,000,000.
let’s think Bigger!

transForme o não,
em por que não
e seJa o protagonista
da sua história”
ricardo Bellino
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Donald Trump Chairman and CEO, Trump
Organization
Se há alguém que sabe o quanto eu
valorizo o tempo, esse alguém é Ricardo
Bellino. Eu lhe dei um deadline, ele o
cumpriu e fim de conversa. Nós nos
tornamos parceiros de negócios.
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Nolan Bushnell - founder
of Atari and School of Life
Honorary Chair.
“Wow you are an example of what my
book “Finding the next Steve Jobs”
preaches. “ACT” the most creative are
the most doers. Loved meeting you and
think we will have a great adventure.”

John Casablancas Fundador, Elite Models
O Ricardo é principalmente uma
fantástica alegria, uma fantástica energia
de inventar e que é muito contagiosa. O
Bellino é uma pessoa que dá vontade de
desenvolver projetos com ele. As portas
que ele me abriu foram fantásticas.

Ricardo Salinas - Presidente do
Grupo Salinas
Agrada-me constatar que compartilhamos
certas convicções fundamentais sobre os
negócios. Uma delas é que para conseguir
sucesso não é necessário ostentar um título
universitário; o que se requer é vontade de
aprender, constantemente.

Içami Itiba - Psicanalista
da Família e Palestrante
Ricardo é um ser único e porque seus
pensamentos transcendem o tradicional,
demonstrando prontidão instantânea,
incrível assertividade e exuberante
criatividade, sem sair voando pelo
mundo dos delírios.

Jack Nicklaus Golfista do Século
Para atingir o sucesso no golfe, nos
negócios e na vida, você precisa ter
visão. RicardoBellino é um homem com
visão, além de grande entusiasmo e
espírito. Ele compreende que os bons
negócios nascem das boas idéias

Warren E. Buffett
“You have had quite a career. Good luck
to you”. Warren E. Buffett
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