


A Casting Misses é uma empresa que atua no segmento de consultoria 
e preparação de misses tendo em seu rol misses de prestígio nacional 
e internacional. 
Graças à excelência de nossos serviços, somos os franqueados 
nacionais do Miss Intercontinental, Miss Global,Top Model of 
the World, Queen Beauty Universe e Face of Beauty
International 



CONCURSO BELEZAS DO BRASIL é o terceiro maior certame de beleza feminino do país e atualmente conta com 7 
franquias internacionais. 

Anteriormente nomeados 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 @concursobelezasdobrasil



REGULAMENTO
 Ser do sexo feminino;
 Ser cidadã brasileira por um período de pelo menos 12 (doze)

meses que antecedem a realização do concurso;
 Ser residente no País;
 Ter no mínimo 17 anos e no máximo 35 anos *
 Não são aceitas candidatas emancipadas;
 Nunca ter sido casada, nem ter tido casamento anulado;
 Não estar grávida; *
 Nunca ter sido fotografada ou filmada totalmente despida,

expondo os seios e partes íntimas;
 Nunca ter sido fotografada ou filmada em cena de sexo

explícito;
 Ter ensino médio completo.
 Para adequação ao regulamento do Miss Global o coordenador

estadual poderá aceitar entre as candidatas do seu  concurso:
 Até 3 candidatas de 27 a 35 anos
 Até 3 candidatas menores de 1,67 m
 Até 2 candidatas que sejam mães desde que não casadas.

O CONCURSO BELEZAS DO BRASIL SE RESERVA NO 
DIREITO DE ACEITAR ATÉ 4 CANDIDATAS NAS CONDIÇÕES 
ACIMA MENCIONADAS



a. As candidatas são avaliadas em todo o processo do concurso, seja pelas ações de empoderamento (não  obrigatórias),

seja pela sua projeção e divulgação do concurso em redes sociais

b. Etapa Real Beleza: Todas as candidatas obrigatoriamente deverão apresentar um vídeo de apresentação e  divulgação

de um projeto social desenvolvido na cidade onde a mesma resida. O projeto melhor divulgado dará à sua divulgadora  o

prêmio de MISS REAL BELEZA e 3 pontos extras nas notas preliminares.

c. Miss Personalidade: Prêmio destinado à candidata com melhor desempenho na entrevista preliminar. A  que  apresentar

melhor performance em inglês ganhará 3 pontos nas notas preliminares.

d. Miss Multimídia: Prêmio destinado à candidata que melhor divulgar nas redes e em sua fanpage. A vencedora  ganhará 1

ponto nas notas preliminares

e. Miss Popularidade: destinado à candidata mais votada na enquete veiculada no site pageantvote.net. A  vencedora

ganhará 1 ponto.

f. Prêmio Capitu: Será dado à candidata que promover as melhores ações de empoderamento fora da  internet

(participação em coletivos, debates, divulgações, etc)

g. RAINHAS REGIONAIS: serão anunciadas as melhores classificadas em cada região brasileira, não sendo essa  etapa

necessariamente classificatória para a fase final do concurso.

ETAPAS: 1. Das provas preliminares



Provas preliminares  confinamento e noite final
a. O número de semifinalistas variará de acordo com o total de candidatas inscritas

b. No confinamento, serão realizadas as provas preliminares nos quesitos entrevista e traje de banho para a seleção das

semifinalistas. Um grupo de missólogos previamente selecionados pela CASTING MISSES escolherá, via internet, uma das

semifinalistas.

c. As 3 primeiras colocadas das preliminares automaticamente estarão classificadas para a fase de pergunta única, que

terá de 05 a 10 candidatas variando de acordo com o número de inscritas.

d. Na noite final, as semifinalistas desfilarão de biquíni e serão selecionadas pelos jurados  as candidatas que passarão

pela prova de entrevistas

e. Após entrevistas, os jurados darão notas de 01 a 05 que serão somadas à pontuação preliminar e então será anunciada

a classificação final em ordem decrescente. 

f. Caso haja empate no resultado final, fica estabelecido o uso das notas preliminares como critério desempate, insistindo o

empate ficará a critério da organização nacional tal decisão.



Instruções especiais

 A faixa a ser utilizada pela representante no concurso BELEZAS DO BRASIL deverá seguir padrão estabelecido pela

CASTING MISSES e deverá ser adquirida obrigatoriamente com nosso fornecedor DAMIÃO FAIXAS

 A CASTING MISSES se reserva no direito de supervisionar a realização do evento estadual/ regional por meio de seus

representantes a fim de garantir o padrão CASTING MISSES de qualidade.



NOSSAS FRANQUIAS

Não trabalhamos com padrão e sim com PERFIS. 
A primeira colocada será encaminhada, com as despesas pagas, para o concurso mais adequado para seu perfil. 

As demais classificadas serão convidadas a representar o país num concurso internacional e deverão arcar com as despesas.



Miss Intercontinental  é um dos mais tradicionais concursos de beleza do 
mundo com 47 anos de existência.
O certame visa a integração entre os povos e é um dos poucos concursos 
atuais onde as cinco 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 classificação 
brasileira dos 

últimos 10 anos: 4º 
lugar e o título de 

MISS 
INTERCONTIENT
AL AMÉRICA DO 

SUL

2018
FLÁVIA PÓLIDO

Segunda colocada 
no Concurso 

Belezas do Brasil, 
Flávia representará 
o Brasil em janeiro

nas Filipinas.



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 6ª edição e já desponta como um 
dos mais promissores do mundo, sendo cotado para, nos próximos anos, integrar o 
Grand Slam.



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



Após vencer o CONCURSO BELEZAS DO BRASIL a  amazonense Juliana Soares terá a 
missão de nos representar no MISS GLOBAL 2018, que acontecerá em 
Dezembro nas Filipinas e assim lutar pelo back-to-back



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

Top Model Brasil
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



Pela primeira vez na história do concurso, em 2018, o Brasil será representado por 3 candidatas:
Raiani Benaducci – QUEEN BEAUTY FERNANDO DE NORONHA

Valeria Christie – QUEEN BEAUTY BRASIL
Sheron Vilela – QUEEN BEAUTY AMAZÔNIA



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.
Em 2018, o Brasil será representado por Amanda Ford, já em 2019, nossa 
representante será Adrielle Pieve, 3ª colocada do CONCURSO BELEZAS DO 
BRASIL 2018.

AMANDA FORD ADRIELLE PIEVE



Miss Petite
Visando valorizar a beleza das mulheres de até 1,68m foram criados os 
concursos da categoria Petite.
A Casting Misses possui duas franquias da categoria:
UNIVERSAL PETITE: o concurso acontece nos Estados Unidos, num cruzeiro. O 
Brasil será representado em julho de 2019 pela MISS BRASIL PETITE Gabriela 
Suzin.
MISS PETITE INTERNATIONAL: com sede em El Salvador, o tradicional 
concurso acontecerá em abril de 2019 e seremos representados pela potiguar 
Roberta Campielo.



Investimento
Para se tornar um franqueado, o interessado deverá pagar uma taxa 

de 
R$ 3000,00 (três mil reais)  À VISTA

ou 
R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais) parcelados em até  
*4 vezes via depósito (para contratos fechados em 2018)

ou em até 12 vezes via cartão de crédito.
Nos valores já estão inclusos: franquia e inscrição da candidata



 Perguntas frequentes
A CASTING MISSES PAGA A PASSAGEM DA CANDIDATA PARA O CONCURSO NACIONAL?

Não, como em todos os concursos nacionais, a passagem é paga pela própria candidata ou patrocinadores.

POSSO LEVAR UM ACOMPANHANTE?

Sim, porém este não deverá participar das atividades com as candidatas e o contato será restrito aos momentos de folga da mesma. 

NO HOTEL, DIVIDIREI QUARTO COM OUTRAS CANDIDATAS OU POSSO ME HOSPEDAR COM MEU ACOMPANHANTE?

Assim como nos concursos internacionais,você dividirá quarto com outras candidatas. A desobediência à regra acarretará em 
desclassificação sumária da candidata.

O CONCURSO REALIZA VÁRIAS AÇÕES DE EMPODERAMENTO FEMININO. SOU OBRIGADA A REALIZÁ-LAS? CASO NÃO AS REALIZE SEREI 
PREJUDICADA?

Não, você não é obrigada a realizar as ações e não será prejudicada por isso.



Perguntas frequentes
CASO EU SEJA A VENCEDORA DO CONCURSO BELEZAS DO BRASIL, PARA QUAL CONCURSO INTERNACIONAL SEREI ENVIADA?

Depende do seu perfil. Temos 6 franquias com regulamentos completamente diferentes. Há concurso que busca modelos, outro 
aceita misses com até 35 anos, outro tem altura mínima de 1,73 m , outro só aceita meninas com até 1,69 m, etc.

SOU MÃE MAS NÃO SOU CASADA, POSSO PARTICIPAR?

Sim, desde que você não seja casada, você pode participar e concorrer ao título de Miss Brasil Global.

NÃO TENHO A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PELOS DEMAIS CONCURSOS, POSSO PARTICIPAR?

Sim, você pode participar e concorrer ao título de Miss Brasil Petite

TENHO MAIS DE 26 ANOS , POSSO CONCORRER?

Sim, no caso você concorrerá aos títulos de Miss Brasil Global e Queen Beauty Brasil.

QUAL A PREMIAÇÃO?

O único prêmio de um concurso nacional é a oportunidade de representar o país num concurso internacional, afinal esse é o objetivo 
das candidatas e é para isso que todas concorrem. No entanto, nossos apoiadores oferecem viagem e demais brindes.



www.castingmisses.org /concursobelezasdobrasil@concursobelezadobrasil
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