
 

 

 

 

Sobre Renata Spallicci:   
 

Renata Spallicci é empresária, atleta profissional WBFF, colunista ESPN de fisiculturismo, fundadora do Blog 

Renata Spallicci com mais 1.6M views, palestrante, escritora e coach.   

 

Formada  em  engenharia  química, pós-graduada em administração e com MBA para CEOs, Renata também é 

coach de carreira e qualidade de vida. Realizadora compulsiva, busca alcançar os seus propósitos e inspirar pessoas 

para o exercício de uma vida mais plena e completa. 

  

Renata atua ha mais de 17 anos na indústria farmacêutica, convivendo com os melhores médicos e profissionais da 

saúde, o que a posiciona entre os principais executivos do ramo.  

 

Seu livro “Do Sonho à Realização”  é um manual de autoconhecimento onde compartilha suas experiências e 

aprendizados pessoais e desafia o leitor a tomar as rédeas de sua vida e escolher o caminho que quer trilhar.  

 

Foi escolhida pela World Beauty Fitness Fashion (WBFF), federação pela qual compete, para representar seu pais 

como embaixadora oficial no Brasil. 

 

Premiações conquistadas: 

 

 
 

Renata Spallicci inspira milhares de pessoas através de seu Blog e redes sociais. Com mais de 450 artigos 

publicados, 170 receitas fit e um acesso que ultrapassa 1.6M de views ela segue realizando seu propósito de vida 

de inspirar pessoas por uma vida mais plena.  

 

 

 

 

 

 

 

Principais matérias: 

 

TV Gazeta – Programa Você Bonita  

Rê Spallicci faz cobertura da feira Arnold Nutrition 2018 
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Principais matérias: 

 

TV Gazeta – Programa Você Bonita  

Rê Spallicci faz cobertura da feira Arnold Nutrition 2018 

 

TV Band - Programa Amaury Jr.  

Rê Spallicci fala sobre livro Do sonho à realização e sua próxima competição WBFF 

 

TV Record – Programa Esporte Fantástico 

Mulher de Sucesso #MulherMaravilha 

 

UOL Especial 

Mulheres Fortes 

 

Portal IG 

Musa Fitness Rê Spallicci exibe corpão e mostra sua dieta  

 

Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios 

Empreendedora concilia empresa milionária e carreira de atleta  

 

Revista Marie Claire 

Rê Spallicci faz alerta sobre exageros na academia  

 

Portal R7 

Rê Spallicci fala sobre inspiração para seu livro Do sonho à realização 

 

Capas de Revistas: 

 

                    
 

www.renataspallicci.com.br 

www.dosonhoarealizacao.com.br 

IG: @respallicci  

Facebook: Renata Spallicci 

 

contato@renataspallicci.com.br 

Celular: (11) 96864-0618  
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