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QUEM FAZ PARTE DO NOSSO TIME DE #SUCESSOS? 

Modelos 
Atores 
Bailarinos  
Cantores  
E todos os demais artista de todos os tipos e idades. 
Nossa objetivo principal é trabalhar no aperfeiçoamento das habilidades de cada um e apresentar, 
constantemente, novos perfis ao mercado, além de promover a gestão de carreira dos que estão em 
destaque na mídia, TV e cinema.  
 
QUEM SÃO NOSSOS CLIENTES?  

Fotógrafos 
Produtores de TV e Cinema  
Estilistas  
Agências de publicidade  
Grandes marcas de roupas, calçados e acessórios 
Entre outros profissionais envolvidos nas etapas de trabalhos como: editoriais para revistas, catálogos, 
outdoors e banners. Comerciais para TV, curtas e longas-metragens, além de eventos e desfiles de moda. 
 
O DIA A DIA DE UMA AGÊNCIA (UM RESUMINHO) 

O trabalho da agência é feito em parceria com pais/ modelos/ atores e demais artistas. 
Precisamos estar conectados para que a experiência do agenciamento seja eficaz para todos. 

A agência divulga o artista para o mercado de acordo com as suas características/habilidades e solicitações 
dos clientes.  
Encaminha os selecionados para testes, audições, provas de roupa e etc e posteriormente para os trabalhos 
efetivos, quando há aprovações. 
Além disso, a agência é responsável por toda parte burocrática que envolve esses processos.  
A divulgação do artista é feita, a princípio por meio do material fotográfico e videobook e posteriormente 
por meio de testes e demais processos de seleção.  
  
SOBRE OS TIPOS DE CONTRATOS 

Os contratos feitos por meio da Convenção 2021 do MGT são todos SEM EXCLUSIVIDADE: ou seja, os artistas 
pode ser agenciar em outras agencias, porém, pedimos que fique em no máximo em outras 2 (duas), por 
questões de mercado.  
O contrato tem validade de 1 ano. Podendo ser renovado automaticamente caso as partes tenham interesse 
e mediante a renovação do material fotográfico.  
A taxa de agenciamento especial para participantes do evento é de R$ 300 (Trezentos Reais) e deverá ser 
pago via depósito bancário.  
Quanto ao material fotográfico, trabalharemos com o material fornecido pelo evento.  
Assim que efetivado o agenciamento, entraremos em contato VIA E-MAIL com os novos agenciados 
informando sobre a conclusão do processo.  
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O material fotográfico, bem como as medidas e informações de contatos pessoais deverão ser renovados 

da seguinte maneira: 

❖ A cada 3 meses para crianças até 3 anos. 

❖ A cada 6 meses para crianças entre 4 e 12 anos. 

❖ Uma vez ao ano para maiores de 12 anos e adultos. 

As renovações podem ser feitas diretamente na agência, ou na cidade do agenciado à critério dos pais. As 
fotos precisam apenas seguir o padrão de qualidade estabelecido pela agência.  

Os pais devem estar atentos aos prazos e entrar em contato para agendar essas alterações. 

 

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO DE TUDO QUE ROLA  

Site: www.mariamariacasting.com.br  
Facebook: mariamariacasting 
Instagram: @mariamariacasting 
Twitter: @maria_mariacast 
 
AINDA TEM DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO: 

Tel. (11) 4386-9827 / Whatsaap (11) 4386-9827 / 9.4738-0733 
E-mail: atendimento@mariamariacasting.com.br  
 
DADOS BANCÁRIOS  

Banco Santander 
AG:. 1118 
Conta Corrente: 13000804-9 
CNPJ: 27.548.369/0001-90 
MARIA MARIA CASTING FOTOGRAFICA LTDA – ME 
 
 
 

Venha fazer parte do nosso time de #SUCESSOS!  
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