
                       INFORMATIVO AGÊNCIA LÁPIS DE COR 
 
A Agência Lápis de Cor tem como filosofia de trabalho a objetividade e transparência com todo o seu casting de 
modelos e atores. 
 Nosso diferencial é um atendimento pessoal e direto, feitos diretamente pelas sócias da Agência: Vivi, Anna Lu e 
Renata. 
Estamos sempre dispostas a atender e nos colocamos à disposição de nossos agenciados para esclarecimentos sobre 
todo o mercado publicitário. 
 
Trabalhamos em diversos segmentos do mercado: tanto a parte fotográfica como elenco de modo geral. 
 
Atendemos todas as idades, desde recém nascidos até adultos. 
  
Nossa sede de atendimento é no Bairro da Vila Mariana, região de SP de fácil acesso, estamos há 05 minutos da 
estação de Metrô Vila Mariana. 
Rua Conde de Irajá, 61 / 11-94006-7491 
E-mail: agencialapisdecor@gmail.com  -  Site: www.agencialapisdecor.com.br 
Instagran: @agencialapisdecor  -  You Tube: Agência Lápis de Cor 
 
Atendemos com horário pré-agendado para que possamos dedicar a atenção a que todos os agenciados necessitam. 
  
Do contrato de agenciamento: 
Nosso contrato de agenciamento é de 12 meses e a prorrogação é automática, sem custos, pelo mesmo período, com 
a única condição de manutenção de atualização tanto do material fotográfico, quanto dados dos agenciados. 
 
As renovações periódicas de composite (que é o material que utilizamos para nosso trabalho) é um comprometimento 
que os responsáveis pelos modelos devem assumir.  
 
Da renovação de composite:  
Cada idade tem um período para renovação: 
  
00 – 10 anos recomenda-se renovação de composite a cada 04 meses ou mudança de perfil; 
10 – acima recomenda-se renovação de composite a cada 06 meses ou mudança de perfil; 
  
A Agência Lápis de Cor possui valores para atualização de material bem acessíveis no mercado, para que desta forma 
o modelo tenha chances de permanecer no mercado. 
Todo o material fotográfico entregue pela Agência Lápis de Cor é digital (não trabalhamos com material impresso). 
 
Outra forma de atualização de composite, poderá ser feita através do envio de fotos profissionais, respeitando a 
periodicidade de acordo com cada idade. 
 
Do recebimento de material / agenciados: 
Assim que o material e cadastro estiverem disponíveis para a Lápis de Cor, entraremos em contato via e-mail com as 
formalizações necessárias para a conclusão do agenciamento. Para que ambas as partes fiquem seguras do processo 
completo de agenciamento. 
Enviaremos também o composite, que é a nossa ferramenta de trabalho, para que modelos e responsáveis tenham 
ciência do material que será utilizado para nosso trabalho. 
 
Ao Agenciado menor e seu representante legal: 
Declaram ter ciência que a maioria dos trabalhos realizados por menores nas grandes cidades, exigem Alvará Judicial, 
que será providenciado pela parte contratante da prestação de serviço. 
Declaram ainda que providenciarão a documentação necessária (anexo que é parte integrante do Contrato de 
Agenciamento, que será encaminhado aos agenciados) para fins de obtenção da devida autorização Judicial. 
 
Dados bancários da agência: 
Banco Itau (341) 
Ag 0081       c/c 03220-3 
Agência Lápis de Cor Produções Ltda  
CNPJ 18.529.437/0001-82 
  
Para maiores informações, agende um horário conosco através dos telefones acima. 
Será um prazer recebe-los.Bjs 
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