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Sarah Caus é Catarinense e tem 27 anos. Nascida em uma
família pequena no interior do estado, desde muito jovem
mostrou afinidade para a carreira artística. Aos 16 anos
participou do seu primeiro desfile e desde então vem
acumulando diversas experiências profissionais na área.
Paralelamente a isso, se formou no ano de 2017 no curso de
Nutrição, sua outra paixão, pela Universidade Federal de Santa
Catarina. Sarah é reconhecida nacionalmente por sua
sensualidade, beleza e estilo, além de claro, sua personalidade
carismática e encantadora.

Sarah
Caus!

O  F A N T Á S T I C O  M U N D O  D E

BIOGRAFIA

O QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE

SARAH CAUS



love, peace,
and job

ALGUNS  TRABALHOS  REAL IZADOS

Atualmente Sarah trabalha com publiposts em seu Instagram, tendo realizado
propaganda para dezenas de empresas em diversos setores. Ela rabalha
também com a venda de assinatura dos seus Melhores Amigos. Esse serviço
permite que os associados acompanhem sua rotina e tenham acesso a
conteúdos exclusivos. Clique para saber mais. 

Fora das redes sociais, Sarah já realizou diversos ensaios e participou como
presença vip de vários eventos. Foi destaque do Diário Catarinense (fotos por
Thiago Mint), modelo do Wordkshop de fotografias sensuais, modelo da
campanha de outono da marca 18 Kilates, apresentadora da Gamer Con em
Florianpólis, Presença Vip da Casa Noturna Love Story (São Paulo), promotora
de eventos do Café de La Musique, Ocean, Salt Meat Bar e 1007 Floripa,
garota propaganda da marca de sucos BubbleKill, promotora de eventos das
festas universitárias da Agência PHE (Santa Catarina) e Super Liga (São
Paulo), Presença Vip do Camarote Rio (Rio de Janeiro), Musa de Bateria do
bloco de carnaval Berbigão do Boca, finalista do concurso Musa da Feijoada
do Cacau, além de diversos outros ensaios como modelo e participações em
clipes musicais.

https://www.sarahcaus.com/close-friends
https://www.sarahcaus.com.br/closefriends
https://www.sarahcaus.com.br/closefriends
https://www.sarahcaus.com.br/closefriends


+750 mil
SARAH CAUS EM NÚMEROS

@sarahcaus

SEGUIDORES REAIS - NOVEMBRO DE 2020

https://www.instagram.com/sarahcaus/


+ 64 MIL COMENTÁRIOS

+ DE 4,0 MILHÕES
de curtidas nos últimos 6 meses

+ DE 126 MIL 
média de curtidas por publicação 

200 A 300  MIL
quantidade de visualizações por storie

no feed nos últimos 6 meses

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES



FORAM MAIS DE

7 MILHÕES
DE IMPRESSÕES

SOMENTE EM

JUNHO/20

impressionante
As impressões informam o número total de vezes que um perfil

ou uma publicação (no Feed, nos Stories ou no IGTV)  foi exibida
aos usuários dentro de um determinado período de tempo. 



P u b l i c a ç õ e s  ( f o t o s  n o  f e e d )

I m p r e s s õ e s  d e  f e v e r e i r o  a  j u l h o  d e  2 0 2 0
V i s u a l i z a ç õ e s  d o s  s t o r i e s  

I m p r e s s õ e s  e n t r e  j u n h o  e  j u l h o  d e  2 0 2 0



quem segue e
onde SARAH 
CAUS está 
 PRESENTE

sobre o
pÚblico

LOCALIZAÇÃO

IDADE 

52, 6% - São Paulo
21, 1% - Rio de Janeiro 
10, 5% - Belo Horizonte
10, 5% - Brasília 
05, 3% - Curitiba 

47, 0% - 25 a 34 anos
27, 0% - 18 s 24 anos
18, 0% - 35 a 44 anos
04, 0% - 45 a 54 anos 
04, 0% - Demais idades

Além disso Sarah Caus obteve uma média de
2 mil comentários por foto e uma média de
100 mil compartilhamentos por publicação.



Sarah realiza presença VIP em eventos, faz a divulgação de marcas, de produtos
e de lugares. Seu engajamento é alto, possuí ótima interação com seguidores e
um grande número de contas alcançadas. Além disso seu número de impressões
é considerado alto e tem um crescimento diário de seguidores, os quais são reais

e em sua maioria Brasileiros. Não perca a oportunidade de contratar.

Serviços



PUBLI POST
& PRESENÇA

Foto no Feed / Carrossel

Duração: 30 dias (podendo ser mantida)
Valor da foto: R$ 1.000

Valor do carrossel: R$ 1.000 + R$ 200 (por foto adicional)

Descrição

Sarah tem um ótimo engajamento quando se trata do seu feed: ela possui uma média de 3
mil comentários por foto e uma média de 100 mil compartilhamentos por publicação. Por
conta disso deve-se obedecer a uma série de critérios para anunciar nesse espaço. O mais
importante deles é que o marketing deve ser indireto, que se baseia na divulgação de uma
marca, empresa, produto ou serviço de maneira sutil, geralmente fora de um contexto
publicitário. É muito comum em filmes, livres, programas de televisão, jogos e eventos. A foto
ou carrossel ficarão visíveis por 30 dias, podendo serem mantidas caso haja
compactibildade com o feed da Sarah. O anunciante poderá usar, além da foto, recursos
como marcações e conteúdo de marca (parceiros de negócios).

Sequência de Stories

Duração: 24 horas
Valor da sequência: R$ 500

Descrição

Cada sequência pode conter até quatro stories sem nenhum custo adicional. Nesse espaço
o anunciante poderá divulgar seu produto, eventos, serviços, marcas e locais. Os stories são
gravados, sem exceção, pela Sarah. Ela não reproduz imagens ou vídeos de outras pessoas.
O anunciante poderá ainda utilizar marcações, músicas ou redirecionamento para links
externos (o famoso "arrasta para cima") através do botão de ação da plataforma. A
postagem desaparecerá em 24 horas, conforme política interna do Instagram. Obs: Sarah
não anuncia produtos adultos nesse perfil, apenas na conta @asarahcaus, onde é oferecido
um desconto de 40% na sequência de stories, caso haja interesse.

http://www.instagram.com/asarahcaus


Mídia Kit feito por Lucas Telles 

OUTROS SERVIÇOS

Presença Vip 

Valor cobrado por hora: R$ 700
Tempo mínimo: 3 horas

Descrição:

Sarah Caus participa de vários eventos pelo Brasil, como festas, feiras e desfiles . Sua
participação sempre chama muito a atenção e ela nunca passa despercebida, sendo
sempre considerada o destaque da ocasião. O valor acima  incluí permanência no evento
pelo tempo contratado, fotos com fãs, autógrafos, check-in no evento com stories e
divulgação do mesmo, também através de stories. Para eventos fora de Florianópolis e
Grande Florianópolis será cobrado, além do cachê, hospedagem, passagem e translado de
Sarah Caus e um acompanhante. A contratada encaminhará um orçamento para a
contratante.

Ensaio Fotográfico

Divulgação de
Sorteio no Instagram R$ 5.000,00

R$ 2.500,00
(valor referente a 10 looks)

Verificar condições*

Participação em Clipes
R$ 2.000,00
valor por dia de gravação, mais
despesas de viagem (condições
de presença vip) se houverem.

à partir de

http://www.instagram.com/eulucastelles
http://www.instagram.com/eulucastelles


Mídia Kit feito por Lucas Telles 

Como Solicitar

É necessário encaminhar um e-mail para contato@sarahcaus.com informando o serviço o
qual o você está interessado. No caso de Publi Post, solicitamos maiores detalhes para
adiantar o atendimento, bem como a quantidade de postagens desejadas e a data da(s)
publicação(ões). Já para Presença Vip, solicitamos que encaminhem mensagem para esse
mesmo e-mail contendo o local, a data de evento e o número de pessoas esperadas.

Descontos e Condições de Pagamento

O pagamento do Publi Post poderá ser feito através de cartão de crédito (parcelado via
PicPay) ou transferência bancária. Caso haja interesse em contratar um pacote (feed +
sequencia de stories) será oferecido um desconto de 10% no valor total. No caso de
presença vip, passagens, translado, hospedagem e 50% do valor total do cachê deverão ser
pagos com antecedência. O pagamento poderá ser feito no cartão de crédito ou via
transferência bancária.

Saiba antes de contratar

Sarah não realiza trabalhos com nu frontal
completo e limita-se apenas a mexer com
a imaginação das pessoas usando sua
sensualidade. Além disso não participa de
jantares ou encontros de qualquer tipo,
tão pouco participa de eventos fechados
de procedência duvidosa. Ela sempre viaja
acompanhada  e pode abandonar o
evento sem custas processuais de sua
parte, caso se sinta assediada de
qualquer maneira pelos contratantes.

Dúvidas: contato@sarahcaus.com

http://www.instagram.com/eulucastelles
http://www.instagram.com/eulucastelles

