


Casting Misses é uma empresa que atua no segmento de consultoria e preparação 
de misses. Tem como objetivo eleger por meio do Concurso Belezas do Brasil, uma 
representante que inspire as pessoas com sua beleza, projeção, atitude e 
engajamento social através de seu trabalho como miss. 
Somos pioneiros na inserção da plataforma do “Empoderamento Feminino” nos 
concursos de beleza no Brasil, sendo esta a nossa principal referência na orientação 
de candidatas e em todas as nossas políticas de trabalho.



CONCURSO BELEZAS DO BRASIL é o terceiro maior certame de beleza feminino do país e atualmente conta com 6 
franquias internacionais. 

Anteriormente nomeado Miss Brasil Intercontinental e Beleza Casting Misses, somos pioneiros no país na 
inserção do empoderamento feminino nos concursos de beleza, sempre buscando desmitificá-los, refutando a ideia de 
que estes têm como objetivo reforçar estereótipos. 

    www.castingmisses.org  /conccursobelezasdobrasil @castingmisses



Nossa história surge da vontade e da paixão de admiradores e especialistas em 
concursos de beleza que, interessados em preparar candidatas, oferecer assessoria e 
treinamento para certames nacionais e internacionais, se unem, em fevereiro de 2014, 
para criação da Casting Misses. Em uma iniciativa ousada, adquirimos a franquia 
internacional do tradicional concurso de beleza: Miss Intercontinental.
Até a edição de 2016, sob o nome de Miss Brasil Intercontinental, o regulamento de 
nosso concurso permitia a inscrição de candidatas com idade entre 17 e 26 anos e no 
mínimo, 1.68 de altura. 
Em 2017, considerando a possibilidade na ampliação das características físicas e dos 
perfis das candidatas em nossas franquias adquiridas,o concurso passa a aceitar 
candidatas sem requisito de altura mínima, com idade entre 17 e 35 anos, candidatas 
que tenham filhos (desde que sejam atualmente solteiras ou divorciadas). Tal 
mudança deu-nos a possibilidade de atender um número maior de mulheres que 
sonham desempenhar o papel de miss, representar o seu estado, o seu país, 
fortalecendo suas autoestimas e as suas oportunidades profissionais.
Como ainda seria necessário aguardar os trâmites para a aquisição dos direitos e a 
patente desta nova identidade, realizamos a edição de 2017 com o título: Beleza 
Casting Misses.
Para esta edição, a organização decide alterar o nome do evento para 
Concurso Belezas do Brasil, identidade que expressa com mais solidez nossas 
aspirações e o nosso valor neste segmento profissional. 

BREVE HISTÓRICO



Qual o papel dos concursos de beleza na atualidade?
Fomentar a imagem da mulher em suas múltiplas capacidades. Não apenas a beleza tem destaque nesta 
experiência, mas a promoção da autoestima, a projeção profissional, o incentivo à produção intelectual, à 
difusão de sua identidade e cultura regional. 
Através de ações que privilegiam o empoderamento feminino, o Concurso Belezas do Brasil desempenha 
um papel importante na divulgação e solidificação das conquistas das mulheres nas mídias e no mercado 
de trabalho, promovendo o engajamento e a luta pela igualdade de direitos e reconhecimento da 
importância da voz e da participação das mulheres em todos os segmentos da sociedade.



NOSSAS FRANQUIAS



Miss Intercontinental  é um dos mais tradicionais concursos de beleza do 
mundo com 46 anos de existência.
O certame visa a integração entre os povos e é um dos poucos concursos 
atuais onde as finalistas são escolhidas a partir de seus respectivos 
continentes.



Nossa trajetória no Miss Intercontinental

2014 
JANAYNA FIGUEIREDO

TOP 16 após um 
jejum de 6 anos sem 

classificações 
brasileiras no 

concurso e Miss Best 
Catwalk.

2015
LILY AMARAL

Cotada por 
especialistas como 
possível vencedora, 

não obteve 
classificação.

2016
SABRINA SANCLER

Destaque no Sri Lanka, 
Sabrina foi top 17 e 2ª 

colocada na competição 
de mais belo corpo.

2017
AMANDA CARDOSO

Melhor resultado 
brasileiro nos últimos 
10 anos, Amanda foi 
4ª colocada e trouxe 

o título de Miss
Intercontinental
South America.



Com o lema "Empowering women, embracing cultures, and embodying the 
beauty within" (empoderando mulheres, abraçando culturas e valorizando a 
beleza interior) o MISS GLOBAL está na sua 5ª edição e já desponta como um 
dos mais promissores do mundo, sendo cotado para, nos próximos anos, integrar 
o chamado Grand Slam
O concurso se destaca por seu regulamento diferenciado, visto que aceita
mulheres até 35 anos, com filhos (desde que solteiras) e divorciadas.



Miss Global 2017
Já em nossa primeira participação no 
concurso fomos consagrados com a vitória. 

BARBARA VITORELLI, Beleza Casting 
Misses e Miss Brasil Global 2017, de 24 
anos e representante do Brasil, sagrou-se 
campeã do Miss Global, concurso realizado 
dia 17 de novembro em Phnom Penh, capital 
do Camboja na Ásia, vencendo 65 
representantes de todo o mundo.

A modelo e professora de línguas, é nascida 
na Argentina, porém criada no Brasil desde os 
6 anos de idade. 
Barbara representou o país defendendo traços 
importantes da cultura brasileira como o 
Tropicalismo, além de levantar a bandeira da 
defesa da Amazônia em seu discurso final. 
Coroada pela equatoriana Angela Bonilla, a vitória 
da brasileira teve reações positivas da plateia 
cambojana



Top Model of the World
O Top Model of the World é um concurso de beleza realizado anualmente em diferentes 

localidades. O evento preza pela participação de modelos comerciais de todo o mundo, que são 

geralmente enviadas por meio de concursos ou agências. 

A candidata que vence é eleita a melhor Top Model do mundo e participa de diversos eventos 

voltados para o lado fashion e televisivo de diversas localidades, difundindo o nome do certame 

para o mundo. O evento teve início em 1993 em Miami, organizada pelo Grupo Globana. 

Atualmente a coordenação tem a marca do grupo WBO (World Beauty Organization).



Nossa trajetória no Top Model of the World

2015 
STEPHANY PIM

Destaque absoluto 
durante o concurso, 
Stephany encantou a 

todos no Egito. 
Foi coroada MISS 

GLOBE e terminou na 
4ª colocação. 

 2016
EMANUELLE COSTA

Primeira paraense da 
história a representar o 

Brasil,  sua beleza cabocla 
foi seu grande diferencial. 
Dona de uma passarela 
imponente, Emanuelle 

também terminou na 4ª 
colocação.

2017
ANA CECÍLIA 

MOURA
Com a antecipação 
do concurso, coube 
à mineira a tarefa de 
levar nossa beleza 

para o Egito. 
Infelizmente, Ana 

não obteve 
classificação

2018
HOSANA ELLIOT

Com 1,82 m de altura 
a carioca será o Brasil 

em abril no Caribe

2018
SARAH CHINIKOSKI

Top Model Amazônia
Pela primeira vez na 

história o Brasil terá duas 
representantes no 

concurso. Sarah levará sua 
beleza indígena ao 

Caribe . 



Queen Beauty Universe
Com sede na Espanha o Queen Beauty Universe ou Reina Belleza Universo, reúne a 3 
anos candidatas de todo o mundo. 
Em 2016, fomos representados pela capixaba NABILA FURTADO, 6ª colocada no concurso. 
Já em 2017, coube à paraense JULIANA SALGADO a tarefa de nos representar na Espanha.
Juliana é a atual VICE QUEEN BEAUTY UNIVERSE 

NABILA FURTADO
JULIANA SALGADO



Face of Beauty International
O concurso procura mais que um rosto,  visa desenvolver jovens líderes do 
mundo inteiro com o objetivo de capacitar os concorrentes para encontrar a 
beleza e se tornar essa beleza.
Além dos desfiles tradicionais, as candidatas participam de ações humanitárias, 
simpósios e workshops.
Pela primeira vez, a Casting Misses enviará candidata ao concurso. 

Miss Petite International
Com o intuito de valorizar a beleza das mulheres com altura até 1,68 m, 
o concurso foi criado.
Enviaremos pela primeira vez uma representante em 2018.



Seja nosso parceiro
Ao se tornar parceiro desta iniciativa, nos ajudará a fixar o nome do Concurso Belezas do Brasil entre 

os maiores do nosso país. Hoje, somos o terceiro maior concurso em âmbito nacional, alcançando um 

grande público que nos acompanha nas redes sociais, nas divulgações e participações das candidatas 

em redes de televisão e na mídia especializada. Diversos profissionais da área de moda, comunicação, 

beleza e saúde, estão atrelados ao evento, assim como diversas instituições filantrópicas engajadas em 

ações afirmativas e políticas de amparo social.



Exposição digital: Mídias Sociais
Os patrocinadores serão mencionados em todas as publicações promovidas e orgânicas 

sobre o evento, bem como na página do evento no Facebook.

10 k +
27 Perfis das candidatas

Concurso Belezas do Brasil

19,152 curtidas+ Perfis e páginas das
candidatas

Grupos de missologia

50 k membros 



Material Promocional
As logos serão adicionadas em:

Folhetos
Fôlderes 

Ingressos Exposição no telão 
durante o evento 

Banner no hall de 
entrada do evento

Website do 
concurso

Camisetas 
(candidatas / staff)



Premiação Miss "SUA MARCA"
Ao se tornar um patrocinador de nosso concurso, você terá a oportunidade de 
promover sua empresa e escolher "o rosto" que a representará  através da 
premiação "Miss  SUA MARCA"
A escolha poderá se dar de forma direta (escolha direta do apoiador), por meio 
de provas preliminares ou ações de marketing durante todo o concurso.



COTAS  DE INVESTIMENTO
Você pode escolher uma das formas seguintes 

para ser nosso parceiro na realização do 
Concurso Belezas do Brasil



Diamante
Será aclamado padrinho/madrinha do evento, sendo pessoa física ou 
jurídica.

BENEFÍCIOS 
 Nome e logomarca em destaque no hall de entrada
 Logomarca em destaque em toda a papelaria do evento
 Distribuição de material institucional durante o evento
 30 convites
 Exibição de vídeo comercial de 1 minuto nos telões durante

abertura e intervalos do evento
 Homenagem durante o evento (pessoa física)
 Logo em destaque no site do Concurso Belezas do Brasil
 Divulgação paga e orgânica nas mídias sociais  do concurso

e das candidatas
 Hospedagem suíte luxo para 4 pessoas
 Benefício premiação Miss "SUA MARCA" (pessoa jurídica)

R$ 10.000

PATROCINADOR 
ESPECIAL



Oferecimento especial
Cedendo PRODUTOS ou SERVIÇOS, a partir do valor 
estipulado, que possam ser convertidos em prêmios para a 
vencedora ou que contribuam para a realização do 
evento.

Benefícios:
 Nome e logomarca na campanha de divulgação do evento
 Logomarca em toda a papelaria do evento
 Apresentação do logo no site do Concurso Belezas do Brasil
 Divulgação paga e orgânica  nas mídias sociais do concurso 

e das candidatas
 30 convites
 Distribuição de material institucional durante o evento
 Logomarca em destaque (junto à logomarca dos 

realizadores)
 Exibição de vídeo comercial de  nos telões durante abertura 

do evento
 Espaço de destaque no hall de entrada
 Hospedagem para duas pessoas
 Benefício premiação Miss "SUA MARCA"  

*a partir de R$5.000



APOIO
Cedendo PRODUTOS ou SERVIÇOS que possam ser 
convertidos em prêmios para a vencedora ou 
contribuam para a realização do evento.

Benefícios:
 Nome e logomarca na campanha de divulgação do evento
 Logomarca em toda a papelaria do evento
 Apresentação do logo no site do Concurso Belezas do Brasil
 Divulgação paga e orgânica  nas mídias sociais do concurso 

e das candidatas
 20 convites
 Distribuição de material institucional durante o evento
 Logomarca em destaque (junto à logomarca dos 

realizadores)
*Exibição de vídeo comercial de  nos telões durante 
abertura do evento
*Espaço de destaque no hall de entrada
*Hospedagem para duas pessoas
*Benefício premiação Miss "SUA MARCA"  

 Obs. O benefício depende do valor do produto/serviço 
cedido 

* até de R$4.900



PATROCÍNIO

BRONZE
 Exibição da logo em telão
 Apresentação do logo no site da
 Divulgação nas mídias sociais
 Nome e logomarca na campanha

de divulgação do evento
 Logomarca em toda a papelaria do

evento
 Exibição de comercial de 30

segundos nos telões durante
abertura do evento

 Distribuição de material
institucional durante o evento

 10 convites

R$1.000

PRATA

R$2.000

 Exibição da logo em telão
 Apresentação do logo no site
 Divulgação nas mídias sociais
 Nome e logomarca na

campanha de divulgação do
evento

 Logomarca em toda a papelaria 
do evento

 Exibição de comercial de 60 
segundos nos telões
durante o evento

 Distribuição de material 
institucional durante o evento

 Hospedagem para 1 pessoa
 20 convites 

OURO

R$3.000

 Nome e logomarca na
campanha de divulgação
do evento

 Logomarca em toda a
papelaria do evento

 Distribuição de material 
institucional durante o 
evento

 30 convites
 Logomarca em destaque
 Exibição de vídeo comercial 

de 90 segundos nos telões 
durante o evento

 Espaço no hall de entrada;
 Apresentação do logo no 

site da
 Divulgação da empresa nas 

mídias sociais
 Benefício Miss "SUA 

MARCA"
 Hospedagem luxo para 2 

pessoas 



www.castingmisses.org /concursobelezasdobrasil@castingmisses
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