BELEZA GG
CURIOSIDADES
PRODUÇÃO EM NÚMEROS
Total de dias gravados: 61 diárias.
Média de diárias de gravação por episódio: 6 dias.
Quantidade de câmeras utilizadas: 6.
Quantidade de Conteúdo Captado: 16TB.
Total de cenas gravadas: 985 (média de 16 cenas por dia)
Total horas de edição: 2040h /10 ep = 204 por ep / 6 horas dia = 34 dias por episódios
Total de autorizações: 400 autorizações de imagem, marca, obra artística e locação nos 10
episódios. Aproximadamente 40 por episódio.
Equipe: 60 pessoas envolvidas. 49 trabalhando exclusivamente para o projeto.
Cidades onde o reality foi gravado: São Paulo: 45 dias, Boa Vista: 4 Dias, Milão: 5 dias, Nova
York: 4 dias, Rio de Janeiro: 3 dias.
Uma das filmagens das cavernas foi interrompida várias vezes por conta de crises de riso da
Denise Gimenez.
Na gravação que fizemos de um editorial da Fluvia Lacerda, em Nova Iorque, um dos membros
da equipe estava fazendo um stories e caiu de bicicleta no Central Park e foi motivo de riso para
quem estava no set.

A equipe ficou sem luz por dois dias, durante as gravações com a Fluvia Lacerda, em Roraima. O
diretor chegou a dormir no carro para fugir dos mosquitos.
A equipe perdeu a chave da casa de Milão e teve que passar a noite inteira na rua.
O cabelo da Fluvia Lacerda demorava, em média, três horas para ficar pronto.
Denise Gimenez e Ítalo Pistilli terminaram e voltaram três vezes durante as filmagens.
Na gravação da abertura no Copacabana Palace, Denise Gimenez achou que Lília Cabral estava
vindo cumprimenta-la, quando esta veio dizendo oi e comentando como estava bonita. Ela
respondeu, envaidecida, sendo que na verdade, era com a Fátima Bernardes que estava logo
atrás dela. Isso resultou em diversos vídeos engraçados filmados por ela e pela Mayara Russi.
60% da equipe de produção era composta por mulheres, sendo parte delas plus size. A
produção fez questão de ter uma equipe composta, em grande parte, por mulheres.
A abertura do programa foi gravada durante dois dias, nos dois salões nobres e na biblioteca do
Copacabana Palace.
Nossas personagens têm um fato pessoal em comum: Fluvia Lacerda e Mayara Russi são viúvas;
junto com Denise Gimenez, as três são mães.
Denise Gimenez tinha uma relação muito complicada com sua filha, Laura Gimenez. Durante as
filmagens do programa elas se aproximaram.
O programa ajudou Fluvia Lacerda a ter um contato mais direto com sua fanbase no Brasil.
Fluvia Lacerda não viaja com menos de três malas.
Fluvia Lacerda só consegue ficar quieta para se maquiar ouvindo música.
Mayara Russi é muito fã da dupla sertaneja Matheus e Kauan, e não parava de ouvir e cantar
suas músicas durante as filmagens.
Foi filmada uma semana completa de stockshots aéreos de São Paulo, para ter diferentes
imagens de cobertura disponíveis.

