
 
 
 
 
 
 

• A agência 
3 Marias é o nome popular dado a um asterismo de três estrelas que formam o cinturão da constelação de 
Orion, “o caçador”. Baseado neste conceito, com princípios sólidos e amplo conhecimento dos mercados de 
atuação, Natasha Porlan fundou a agência 3Marias Casting, em 2013, com a missão de exercer continuamente 
a excelência no atendimento. Desde então, vem descobrindo estrelas, como Lorena Queiroz, Nicolas Barone, 
Julia Simoura e Gil Teles, além de apresentar novos perfis ao mercado, gerenciando a carreira e o 
desenvolvimento artístico de seus agenciados. 
O casting da agência é composto por crianças e adultos, que atuam no mercado publicitário. Trabalhamos com 
fotógrafos, produtores de elenco e eventos, produtores de cinema, emissoras, estilistas e grandes empresas. 
Nosso portfólio é composto de trabalhos como: fotos para revistas, catálogos, anúncios, outdoors e banners, 
comerciais para TV, novelas das principais emissoras, seriados de TV, curtas e longas-metragens, além de 
eventos e desfiles de moda.  
 

• Serviços Prestados: 
• Agenciamento e gerenciamento de carreira 
• Produção de material fotográfico e vídeo (book, vídeobook e selftape) 
• Desenvolvimento Artístico (planejamento e direcionamento de carreira) 
• Cursos, Workshops, e Palestras 
• TV 3Marias (canal do Youtube que gera treinamento, visibilidade e portfólio) 
• Promove eventos artísticos (como o Mostra de Moda) 
• Produção de campanhas publicitárias 
• Ensaios fotográficos livres (editoriais temáticos) 
• Assessoria de comunicação e imprensa 
 

• Como funciona o trabalho da agência 
O casting da agencia é composto por crianças e adultos, que atuam no mercado publicitário. Trabalhamos com 
fotógrafos, produtores de elenco e eventos, produtores de cinema, emissoras, estilistas e grandes empresas. 
Nosso portfólio é composto de trabalhos como: fotos para revistas, catálogos, anúncios, outdoors e banners, 
comerciais para TV, novelas das principais emissoras, seriados de TV, curtas e longas-metragens, além de 
eventos e desfiles de moda. 
A agência tem a função de divulgar o modelo para o mercado de trabalho e cuidar de toda a parte burocrática 
de sua carreira, como por exemplo: notas fiscais, impostos, contratos, recebimentos de cachês, assessoria 
jurídica e etc.; além de orientar e acompanhar o desenvolvimento da carreira do modelo, sugerindo cursos, 
apontando melhorias e direcionando para o melhor segmento. 
A divulgação do modelo é feita, por meio do composite, que é elaborado a partir do material fotográfico (book), 
e funciona da seguinte forma: o cliente entra em contato com a agência e solicita, por exemplo, um adolescente 
de 14 anos, castanho, de olhos castanhos para um comercial da Pepsi. Na sequência separamos todo material 
fotográfico que temos de adolescentes neste perfil e enviamos ao cliente o composite dos mesmos, então, o 
cliente seleciona aqueles que “são mais a cara do trabalho” e convida para um teste presencial. Por isso é 



fundamental ter um bom material fotográfico (book) e composite, pois a divulgação depende da qualidade das 
fotos para que o cliente tenha uma boa primeira impressão do modelo/ator.  
Por questões de segurança e privacidade, as fotos dos nossos agenciados não são divulgadas, em formato de 
catálogo no site da agência. São enviadas apenas para clientes já cadastrados e com os quais temos estreito 
contato. Você poderá postar suas fotos com a #SOU3MARIAS que compartilharemos nas nossas redes sociais.  
 

• Vigência do contrato, atualização e renovações 
O contrato tem validade de 12 meses, mas em nome da parceria de muitos anos com o Grupo MGT, cobramos 
um valor simbólico na renovação contratual de R$50,00 e o mesmo valor para atualização de book conosco na 
agencia. Sugerimos fazer a renovação do material fotográfico a cada 6 meses para crianças de 4 a 13 anos e a 
cada 12 meses para os adolescentes e jovens. Ou ainda se sentir necessidade ou houver mudanças considerável 
na aparência. 
 

• Dados bancários 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 1372 (Rua Clélia – Lapa – SP) 
Conta Poupança: 00063960 – Digito: 3 
Operação 013 
Titular: Maria Teresa Porlan Guarnieri (sócia proprietária da 3Marias Casting) 
CPF: 902.548.058-68 
Chave PIX: 11998289106 
 

• Primeiro contato com o agenciado 
Assim que recebermos o material que você fizer com o Grupo MGT, iremos montar seus composites, efetuar o 
cadastro em nosso banco de dados, e então iniciaremos a sua divulgação. Quando este processo estiver 
concluído entraremos em contato, via e-mail, com a cópia do composite para sua apreciação e a autorização 
de uso de imagem e voz (contrato). Caso sinta falta deste e-mail, por favor, não deixe de nos procurar, pois 
poderá ter ocorrido alguma falha de transmissão do mesmo. Seu contrato só passa a ter validade a partir da 
assinatura do contrato. Por favor, chequem periodicamente suas caixas de e-mails para que fiquem por dentro 
dos testes, cursos e outros comunicados enviados.  
 

• Conheça alguns dos nossos destaques 
A 3Marias já descobriu muitas estrelas ao longo da parceria com o Grupo MGT, veja abaixo alguns dos 
principais modelos/atores descobertos; 

• Lorena Queiroz: a Dulce Maria na novela Carinha de Anjo (SBT), campanha: Ragabesh, entre outros.  

• Julia Simoura: a Sabrina na novela Cumplices de Um Resgate (SBT), campanhas: Tyrol e Kukixo. 

• Giovanna Lodes: a Poliana na infância na novela As Aventuras de Poliana (SBT), desfile Puket. 

• Alice Dias: a Valentina na série Assédio (GLOBO). 

• Fernanda Matias: a menina cogumelo (Liliane) em Samantha (NETFLIX). 

• Sophia Evelyn: Heróis por um Dia no Caldeirão Huck (GLOBO), desfile: FWKids para marca Anime. 

• Gabriel Ieffa: Comercial Brinquedo Estrela. 

• Guilherme Garcia: Comercial Jeep, campanha Riachuelo, o Cícero no longa: Nada É por Acaso. 

• Nanda Bim: Campanha Hering Kids. 

• Daniel Santos: Desfile Mega Polo. 



• Isabelle Novello: Campanha Anime. 

• Gabriela Marins: Comercial: Protex e BRMalls. 

• Sara Bueno: participações na novela Chiquititas (SBT)  

• Pedro Henrique Carminatti: Campanha O Boticário 

• Mafe Seleghin: Campanha Parque da Monica e comercial Brinquedos Estrela. 

• Bruno Ferreira: Campanha Caixa Econômica Federal.  
Estes são só alguns dos trabalhos realizados pela agência 3Marias, venha você também fazer parte desse time 
de estrelas! #SOU3MARIAS  
 

•  Contato 3Marias 
Para maiores informações ou dúvidas: booker@3mariasc.com.br   
(11)3432-2861 / (11)99265-4185 com Izzy. 
 

•  Conheça nossa história, nosso portfólio e nosso profissionalismo: 
www.3mariasc.com.br  
www.facebook.com/3mariascasting  
www.instagram.com/3mariascasting  
www.youtube.com/mariascasting 
 
ATENÇÃO: ATENDIMENTO PRESENCIAL APENAS COM HORA MARCADA! Assim poderemos lhe atender com 
exclusividade e explicar todo o funcionamento da empresa, direcionamento de carreira, conhecer a Natasha 
Porlan e sua equipe, tirar fotos, enfim, para que você possa tirar o máximo proveito de sua visita a agência.  
A equipe fica à inteira disposição para este agendamento.  
 
 

#VEMPRA3MARIAS 

http://www.youtube.com/mariascasting

