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COMO FUNCIONA A AGÊNCIA DÉSIR 
 

I - Trabalhos 
1- De acordo com os pedidos encaminhados pelas produtoras de elenco, a Désir 

envia inicialmente o material fotográfico dos cadastrados que estão dentro do perfil solicitado 
(eis a importância de um material fotográfico de qualidade, atualizado, que pode ser feito ou 
não na Désir, desde que esteja dentro do nosso padrão); 

2- As produtoras de elenco selecionam entre o material por nós enviado, as pessoas 
que participarão do teste de elenco (em alguns casos não há teste de elenco pessoal, as 
produtoras já aprovam diretamente através das fotos); 

3- Raríssimos são os testes que não há pré-seleção por fotos, e, nesse caso é a 
própria Agência Désir que seleciona o participante; 

4- A Désir entra em contato por telefone com as pessoas selecionadas para participar 
do teste de elenco. Esse aviso pode acontecer com antecedência ou não. Vai depender da 
solicitação da produção de elenco (caso o menor não possa comparecer ao teste, o 
responsável deve avisar a Désir para que possamos providenciar a substituição); 

5- Nos testes de elenco o menor deve ir acompanhado de apenas um responsável. 
Esses testes em alguns casos podem demorar, é preciso paciência e disponibilidade de 
tempo da pessoa que vai acompanhar o menor; 

6- Quando sai o resultado do teste, entramos em contato apenas com as pessoas 
que foram aprovadas. Quando necessário, solicitamos que seja providenciada a 
documentação pedida pela produção (conforme lista em anexo) e marcamos a data e horário 
da gravação; 

7- Existem casos em que o resultado do teste pode sair imediatamente, na hora em 
que está sendo realizado, portanto os menores devem estar preparados para resultados 
negativos; 

8- Os testes podem ser de vídeo, de foto ou apenas o produtor analisa o menor 
pessoalmente e dispensa por não preencher os requisitos desejados para o teste de elenco; 

9- Na ocasião da realização do trabalho, o menor deve estar acompanhado de 
apenas um responsável; 

10- É de responsabilidade dos pais o deslocamento até os testes e gravações, salvo 
quando este for oferecido pela produção; 

11- Em função da quantidade de trabalhos, a Désir na maioria dos casos não estará 
presente nos testes e gravações. Por isso, pedimos a compreensão dos pais e responsáveis 
para entrar em contato por telefone conosco imediatamente quando surgirem quaisquer 
contratempos ou dúvidas durante os mesmos; 

12- É vetada a distribuição, por parte dos responsáveis, as fotos ou DVDs dos 
menores diretamente aos produtores de elenco, sem a autorização da Désir. Caso seja 
autorizada pela Désir, o nome e os telefones da Agência Désir devem constar em todo o 
material do menor; 

13- É vetado a participação do menor cadastrado na Agência em testes de elenco, 
fotos publicitárias, gravações, etc., sem que a convocação tenha partido da Désir; 

14- É vetado o cadastro em outra agência de modelos/atores dentro do Estado do 
Rio de Janeiro (caso isso aconteça o menor estará imediatamente desligado do casting da 
Désir); 

15- Caso ocorra em que o menor seja chamado diretamente pelos produtores, 
diretores, etc, para qualquer trabalho, a Agência Désir deverá ser imediatamente 
comunicada para assistir como interveniente/anuente ao trabalho negociado; 

16- O responsável toma ciência que a agência poderá utilizar a imagem do menor 
cadastrado individualmente ou em grupo, em Folders, Home Page, Blogs, redes sociais e em 
qualquer meio de divulgação da empresa, sem que haja necessidade de outra autorização de 
imagem. 

17- Qualquer outra autorização de imagem e/ou voz será concedida no próprio 
contrato de trabalho que o menor realizar com terceiros. 

18- A Désir não estipula prazos ou dá garantia de que todos os menores cadastrados 
serão chamados para testes; 

19- É necessário que todo os agenciados tenham CPF; 
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20- Caso o responsável não mais deseje que o menor faça parte do casting da Désir 

deve comunicar tal fato por escrito; 
II- Oficinas  

1- A Désir oferece a seus cadastrados maiores de 5 anos de idade Oficinas (teatro, 
vídeo, passarela, expressão corporal, canto, etc.) que têm como objetivo preparar os 
menores para os trabalhos a serem realizados; 

2- Não é obrigatório que todos os cadastrados participem das Oficinas. A Désir 
apenas aconselha aqueles que tenham interesse em estar mais preparados, o que não 
significa que os alunos das Oficinas tenham mais chance que os outros; 
  
III- Material Fotográfico 

1- Como já citamos anteriormente, a Désir tem a necessidade de ter um material 
fotográfico de qualidade de todos os cadastrados. Esse material é realizado no estúdio 
fotográfico da própria agência, e deve ser renovado periodicamente. 

2- A Désir pode não aceitar o material fotográfico que esteja fora de nossos padrões de 
qualidade ou tenham sido feitos em outras agências; 
 
IV- Remuneração 

1- Os testes de elenco não são remunerados; 
2- A Désir participa de 35% sobre todo o trabalho que o menor realizar. 
3- A Désir participa de 20% sobre todo o trabalho que o menor realizar na Rede 

Globo de Televisão através de diárias (participações). Nesses casos é o próprio responsável 
quem recebe o cachê total e repassa o percentual à agência; 

4- Quando o menor for aprovado para algum trabalho em que seja diretamente 
contratado por uma emissora (novelas, minisséries, etc.) a Désir participará de 10%  (dez 
por cento) da remuneração Mensal. 

5- Quando o menor for contratado por uma emissora tendo a Désir como 
interveniente e se fizer necessária a emissão de nota fiscal mensal, a agência participará em 
35% sobre todos os salários do menor; 

6- Quando se trata de bebês, como existe o risco de  chorar, dormir, etc., são 
aprovados mais 1 ou 2 bebês para ficar em stand by. Caso o bebê em stand by grave e o 
trabalho vá ao ar, será dele o cachê integralmente. Em caso do bebê não gravar, ou se 
gravar o trabalho não for ao ar, receberá apenas um percentual, que varia de acordo a 
produção. O cachê integral vai para aquele que tiver sua imagem utilizada; 

7- Em geral, os cachês são pagos de 30 a 45 dias úteis após a realização do trabalho. 
O setor financeiro entra em contato com o responsável quando o cachê estiver disponível 
para ser retirado na Désir. É importante ressaltar que a Désir só faz o repasse ao agenciado 
após receber do cliente/contratante. Eventuais atrasos são de responsabilidade dos 
clientes/contratantes; 

8- É necessário que todos os menores tenham conta poupança em seu nome e que 
ao receberem cada cachê, 40% do valor total seja depositado nessa conta, segundo o artigo 
25 inciso IX da Portaria 07/2003 – expedida pelo Juiz Dr. Siro Darlan de Oliveira, da 1ª Vara 
da Infância e Juventude. 

 
Quaisquer mudanças que vierem a surgir posteriormente serão avisadas de acordo 

com as necessidades. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estou ciente e de acordo com todas as informações relacionadas acima. 
Nome do menor:__________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
Nome do responsável: _____________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
Data: _____/_____/_____ 
	


