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Bandeirantes, que transmite o evento, espera dobrar a audiência no horário Paulo Borges. 
Lágrimas rolando suavemente sobre a pele perfeita são refletidas pelo brilho dos flashes e, apesar 
do sorriso radiante, continuam a brotar de olhos iluminados pela emoção de ser eleita a mais bela 
mulher do País. Quem assistiu aos concursos de Miss Brasil transmitidos pela TV nos anos 60 e 70 
sabe que, além das lágrimas da moça, o momento da coroação provocava comoção nacional. 
Mulheres de todas as idades e também os homens discutiam sobre as virtudes de suas candidatas 
favoritas. Havia aquele espírito de competição entre os estados. E a transmissão pela TV era um 
dos eventos de maior audiência do ano, comparável apenas às finais de campeonatos de futebol.  
 
Amanhã, a partir das 22h, a Rede Bandeirantes de Televisão vai transmitir ao vivo e com 
exclusividade a 49 edição do concurso, que pode marcar o renascimento do seu prestígio no 
Brasil. "Vamos remodelar o concurso para resgatar o glamour do evento. Queremos que o Miss 
Brasil se torne um produto fixo e de grande importância na nossa programação", afirma o diretor 
de programação e produção da emissora, Celso Tavares. "Nossa expectativa é alcançar mais de 
dois dígitos de audiência", diz Tavares.  
 
Segundo a emissora, sua média de audiência no horário é de cinco pontos no Ibope. A Band 
comprou os direitos para as edições 2003, 2004 e 2005. As empresas Unilever, Suco Mais e 
Perdigão compraram cotas de patrocínio da Band para o Miss Brasil 2003. Além disso, o evento 
conta com o apoio do Hotel Blue Tree Towers Morumbi (rede Blue Tree), Jacques Janine, Locarvel, 
KMS, Nivea (dos laboratórios Biersdorf) e Rosa Chá.  
 
"Há um bom tempo o concurso era realizado sem provocar interesse da mídia e do público", diz a 
Miss Brasil 1997, Nayla Micherif, que há dois anos se tornou sócia da Gaeta Promoções e Eventos, 
empresa que detém os direitos do concurso oficial no Brasil. "A perda de impacto do concurso 
deixou um vácuo. Hoje não há um evento relacionado ao universo feminino que realmente 
envolva o público em escala nacional", diz Nayla, que ficou em 12 lugar no Miss Universo 1997 e é 
filha da Miss Minas Gerais 1969.  
 
"No Brasil, o concurso perdeu o charme porque não passou por um processo de 
rejuvenescimento", diz o criador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, que admite não ter 
assistido ao concurso no ano passado. O mais famoso especialista em moda brasileira foi o 
escolhido pela Gaeta Promoções e pela Band para reviver o glamour dos anos 60. "Acho que vai 
levar três ou quatro anos para que esse processo de resgate se complete", diz Borges.  
 
Uma das primeiras providências do mago foi chamar para a tarefa alguns de seus parceiros 
históricos na realização de desfiles. Em vez dos tradicionais produtos Promessa, as misses usarão 
produtos Nivea Beauté. Em vez dos lendários maiôs Catalina, as candidatas vestirão criações de 
Amir Slama, da Rosa Chá, brasileiro que é hoje um dos designers de moda praia de maior 
prestígio no planeta. "Quando o Paulo Borges me falou do projeto, adorei a idéia. Me lembro do 
quanto o concurso era importante quando eu era criança", diz Slama, que tem 38 anos. "Parti da 
estética dos anos 60, mas o resultado é muito contemporâneo e incorpora a tecnologia têxtil mais 
moderna", diz Slama, que utilizou no maiô azul com que as 27 candidatas desfilarão um tecido 
especial com fio Amni, da Rhodia, desenvolvido pela tecelagem gaúcha Tecidos Pettenati.  
 
As dez finalistas desfilarão com outro modelo, também azul, cada um com 3,2 mil cristais 
Swarovski aplicados. A empresa austríaca Swarovski faz parte da lista de apoiadores do evento 
com os cristais para uso têxtil e também com o equipamento de fibra óptica com ponteiras de 
cristal que fazem parte da iluminação do palco que terá cenário assinado por Ucho Carvalho.  
 
 



Em termos de brilho, Borges foi até as últimas conseqüências e levou seu projeto de ressuscitar o 
Miss Brasil ao Instituto Brasileiro de Gemas e Metais (IBGM), que conseguiu com seus membros 
US$ 1,5 milhão em jóias criadas por designers brasileiros e executadas aqui com metais e pedras 
brasileiras.  
 
"A principal razão para explicar nossa participação no concurso é o fato de o evento estar sendo 
remodelado pelo Paulo Borges, que tem o toque de Midas", diz a representante do IBGM, Rosely 
Duque. "Acho que enfatizar a associação entre a beleza da mulher brasileira e das jóias "made in 
Brazil" só pode trazer benefícios. Além dos 27 conjuntos que as representantes de cada estado 
vão usar na competição de roupa de gala, o IBGM também vai fornecer as coroas para as três 
primeiras colocadas. Ninguém lembra quando foi a última vez que a Miss Brasil usou uma coroa 
de verdade. Se é que isso aconteceu.  
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