
 

 

 

 

Olá!! 

Segue o informativo da nossa agência: 
 

INFORMATIVO: 

 

- O que é a agência? (Histórico, quanto tempo no mercado) 

Ter uma boa agência é o ponto de partida para ingressar no mercado artístico bem 

assessorado (em tv, internet, cinema, séries, longas-metragens, novelas, espetáculos 

musicais, teatro e publicidade em geral). Damos todo o suporte, informação e 

direcionamento no aprendizado pessoal e profissional na carreira artística. A Tribo já 

trabalha há 20 anos no mercado de forma transparente, série e reciclada. Nós amamos o 

que fazemos! 

- Qual o perfil dos seus agenciados? (faixa etária, perfil de trabalho, clientes 

destaque) 

Infantil de 4 à 12 anos, juvenil de 13 à 21 anos e adultos de 22 em diante. Nosso casting 

abrange atores e modelos artísticos em geral. 

Clientes em destaque: Globo, SBT, Record, Warner Channel, Clube Filmes, HBO, 

Disney channel, Disney XD, Tv Brasil. Produtoras: Paris Filmes, Cine, O2 Filmes, 

Paranoid, Bossa Nova, Coração da Selva, Delicatessen, Side Cinema, Mixer, Genoma, 

Casinha Produções, Alice Filmes, My Name is Films e entre outras. 

- O que nossa agência oferece? 

Todo o suporte para o agenciado nas indicações, informações e escolhas dos castings 

solicitado pelos clientes, cuidando também da parte administrativa como documentos e 

todos os detalhes de contratos. Além de Oficinas de Interpretação para Tv e Cinema, 

Workshops para Youtubers e nosso direcionamento para câmera no Projeto Take da 

Tribo. 

 

- Forma de Divulgação 

Site: http://www.tribodeatores.com.br 

Cadastro interno dos agenciados com fotos e vídeo no site. 

- Porcentagem de trabalho? 
20% + despesas de notas fiscal caso não tenham suas próprias notas. 

 

- Renovação de Material? 

Necessário atualizar 1 vez ao ano ou com qualquer mudança radical de visual. Faz parte 

das regras do mercado. 

http://www.tribodeatores.com.br/


 

 

 

 

 
 

Para execução dos trabalhos o que necessita? 
 

Após a seleção através do material de divulgação (fotos e vídeo) de cada 

agenciado 

é necessário fornecer os documentos solicitados pela produtora, quando editado 
ou aprovado, para a realização do alvará do juizado de menores (orientado pela 
agência). 

 

Segue nossa lista base de documentos pedidos para a liberação do 
Alvará para Trabalho Artístico Infantil, aconselhamos que tenham 
todos esses documentos em casa em uma pastinha: 

 

● xerox autenticada de RG e CPF do pai e da mãe; 

● autorização dos pais com firma reconhecida em cartório – 
assinada e reconhecida pelos 2 (existe um modelo específico 

para cada produção e esse enviaremos no momento do teste); 

● atestado médico; 
● atestado de escolaridade; 
● xerox simples de comprovante de residência; 
● Xerox autenticada do rg da criança ( se não tiver, pode ser 

certidão de nascimento); 
● comprovante de conta poupança no nome da criança; 
● certidão de casamento ou declaração de união estável; 

 

- Contatos (Telefone, Email, Endereço, Mídias Sociais) 

Whatsapp: 11 97610-0515 / 11 9 7078 3343 
Nosso Site : http://www.tribodeatores.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/agencia.tribodeatores/ 
Instagram : @tribodeatores 
Email: atendimento@tribodeatores.com.br // casting@tribodeatores.com.br 

http://www.tribodeatores.com.br/
http://www.facebook.com/agencia.tribodeatores/
mailto:atendimento@tribodeatores.com.br
mailto:casting@tribodeatores.com.br


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Tribo é uma agência que tem como missão descobrir e 

preparar bons atores para o mercado artístico, seja ele tv, 

cinema, teatro, séries, novelas ou campanhas publicitárias. 

Nossos fundadores atuam no mercado há mais de 20 anos. 

Conhecida pelo comprometimento e dedicação em seus 

trabalhos, contamos com as parcerias dos melhores 

produtores, fotógrafos, preparadores de elenco e 

diretores do Brasil. Confiança ganha pela transparência 

com que atendemos nossos agenciados e clientes em 

geral. Valores que nos fazem ser sempre uma referência 

com relação à competência no mercado de atuação no 

Brasil e também fora dele. 
 

Nos orgulhamos de ter talentos de todas as idades 

contratados por grandes emissoras, como: Fernanda 

Vasconcellos, Bianca Bin, Bianca Muller, Klara Castanho, 

Giovanni Gallo, Marco Pigossi, Jean Paulo, Rodrigo 

Dorado, Fabio Neppo, Paulo Vilela, João Pedro Carvalho, 

Fernanda Concon, Gustavo Daneluz, Guilherme Seta, Léo 

Belmonte, Sabrina Nonata, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA AGÊNCIA 
 
 
 

Razão Social: Tribo de Atores e Modelos Ltda 
 

Banco: itáu 
 

CNPJ: 05.584.011/0001-80 
 

Agência: 0754 
 

Conta Corrente: 45970-9 
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