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Bianca Fernandes Barbeiro 

Ela é a jovem mais 
fotogênica do mundo

E
m apenas nove meses, ela passou de aspiran-
te a miss a uma das premiadas no Miss Teen 
Mundial, disputado em El Salvador, no final 

de julho. Nesse intenso período, a modelo bau-
ruense Bianca Fernandes Barbeiro, de 19 anos, 
passou por grandes mudanças na vida: transfor-
mou o sonho em possibilidade real de trabalho, 
alavancou a carreira, fez amigos e expandiu ho-
rizontes. E também descobriu que, para vencer, 
precisaria de algo além da beleza. “Não é a mais 
bonita que vence, é a mais preparada”, conta.

Foram cinco vencedoras na noite. O título 
principal ficou com a candidata da República 
Dominicana e Bianca foi eleita a mais fotogê-
nica no Miss Teen Mundial 2022. Traduzindo: a 
bauruense é a jovem mais fotogênica do mundo.

Nascida em Bauru, estudou no antigo Colé-
gio Fênix e, depois, no Colégio Rembrandt COC. 
Fez parte do ensino médio na Austrália. Na “ba-
gagem”, trouxe fluência em inglês e alemão.

O sonho da coroa de miss vem desde crian-
ça. Mas, só em novembro do ano passado, foi 
que ela passou a se dedicar profissionalmen-
te à primeira disputa e, em janeiro, venceu o 
Miss Teen Santa Catarina, Estado onde vive 
parte da família. A vitória deu a classificação 
ao nacional, em maio, o qual também venceu, 
e conquistou a vaga ao mundial.

Aluna do segundo ano de Relações Inter-
nacionais do Unisagrado, Bianca conta que a 
formação acadêmica contribuiu com o desem-
penho no Miss Teen Mundial. Além disso, a 
preparação se baseou em traçar uma boa estraté-
gia aos dez dias de provas e avaliações. “A bele-
za é relativa. Tem pessoas que podem me achar 
bonita, outras não. Então, é preciso saber como 
conversar com os jurados e com o público”.

Na verdade, Bianca nem precisava ter 
conquistado uma das cinco premiações da 
noite: só o fato de participar da competição 
internacional já abriu muitas portas. 

Nos planos, está a conclusão do curso supe-
rior, sua outra grande paixão. E começará uma 
nova preparação, ainda neste ano, pois almeja 
uma vaga nos concursos de miss na categoria 
adulta. “Quero muito trazer a coroa”, sonha.

Na carreira, recebe todo apoio da mãe, Ju-
liana Fernandes, 47 anos, e do pai, José Mário 
Barbeiro, 60. Tem quatro irmãos e, além da 
família, divide os momentos de conquistas e 
treinamento com o namorado, Henrique Bro-
gio, 21 anos. Quando não está na passarela, 
gosta de assistir a jogos de basquete.

A jovem mais fotogênica do mundo con-
versou com o JC e você confere um pouco 
deste bate-papo a seguir:

Jornal da Cidade – De onde veio a von-
tade de participar de concursos de miss?

Bianca Fernandes Barbeiro – Sempre 
tive interesse, mas, quando era adolescente, 
meus pais achavam que concurso de beleza 
era muita vaidade, não queriam naquele mo-
mento. Ao fazer 18 anos, corri atrás e conse-
gui participar em Santa Catarina. Depois, fui 
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Bauruense, que foi a vencedora desta categoria no Miss Teen Mundial, 
em El Salvador, conta que preparação e estratégia vão além da beleza

para o Miss Brasil e, finalmente, para o Miss 
Teen Mundial, em El Salvador. É algo que 
sempre me interessei. Fiz teatro, gosto de fo-
tos, de moda. Quando era mais nova, fiz traba-
lhos pontuais como modelo, para lojas de rou-
pas. É uma coisa que sempre esteve comigo.

JC – Você passou a se preparar para 
valer em novembro do ano passado, ven-
ceu dois concursos e conseguiu premiação 
importante no mundial. Como se prepa-
rou para El Salvador?

Bianca – Trabalhei principalmente a estra-
tégia. Porque, em um concurso de miss, a apa-
rência é relativa, pois todas são bonitas. Por 
isso, é preciso saber conversar com o públi-
co, com os jurados. Depende muito da forma 
como você se apresenta. Eu e meu assessor, 
Paulo Filho, traçamos planos. A entrevista é 
muito rápida, cinco minutos, e as perguntas 
são baseadas a partir do que você fala aos ju-
rados. Então, eu tinha que dizer algo dessa 
minha zona de conforto. Contei que estuda-
va Relações Internacionais, que já morei em 
outro País, por isso aprendi inglês e alemão, 
que eu gosto bastante de viajar... as perguntas 
ficaram em cima disso e foi bem tranquilo.

JC – Trabalhar essas habilidades é mais 
importante do que a beleza em si?

Bianca – Sim, porque não é a mais boni-
ta que vence. É a mais preparada, a que lida 
melhor com pressão, a que consegue ser sim-
pática mesmo com frio, fome, sono e é capaz 
de se comunicar melhor. Lá, beleza é algo co-
mum. Então, o que poderia me diferenciar?

JC – O que incluía essa estratégia?
Bianca – Eu tinha uma lista de assuntos que 

precisava dominar, como atualidades. Estudei 
muita economia, política, história, geografia. 
Logo depois do Miss Brasil, estudei espanhol 
intensamente durante três meses, para me co-
municar em El Salvador. Treinava passarela, 
oratória, entre outras coisas. Tudo isso das 
7h30 até 19h30, quando vou para a faculdade.

JC – O que o resultado em El Salvador 
representou para sua carreira?

Bianca – A visibilidade é muito grande, 
capaz de transformar a carreira só em ter 
participado. Alcancei o que precisava, con-
segui crescer, evoluir, isso foi muito legal. 
Já apareceram propostas para trabalhar para 
empresas de São Paulo, estamos estudando.

JC – E os planos?
Bianca - Pretendo tentar a categoria adulto, 

já começo a me preparar neste ano. Mas, só devo 
competir daqui a dois ou três anos, porque ainda 
sou muito nova e quero terminar meus estudos 
em Relações Internacionais, é uma grande pai-
xão que pretendo conciliar. Quero prestar con-
cursos na área, adoro a parte de comércio exte-
rior também. É algo que posso seguir e escolher 
o que for melhor no momento. Mas, eu quero 
estar preparada para ir lá no miss e trazer a coroa.

JC - Quando não está se preparando, 
tem algum hobby?

Bianca - Adoro basquete, meu namorado 
joga. Vamos viajar agora, para ver um jogo 
nos Estados Unidos. Temos dois cachor-
rinhos, que são nossos ‘filhos’. E eu sou a 
‘mãe’ mais coruja, adoro brincar com eles.

“Não é a mais bonita que vence, é a mais preparada, a 
que lida melhor com pressão”

“Pretendo tentar a categoria adulto. Mas, só devo 
competir daqui a dois ou três anos, porque sou muito 

nova e quero terminar meus estudos”

“Quero muito trazer a coroa do miss adulto”

O que diz a modelo:

Bianca faturou como 
mais fotogênica no 
Miss Teen Mundial, 

em El Salvador 
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Bianca com a mãe, 
Juliana Fernandes 

Modelo aproveita 
momentos de lazer com o 

pai, José Mário Barbeiro 

A jovem 
com o 
namorado, 
Henrique 
Brogio


