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O rito tradicional do casamento parece nunca sair de moda, mas maio pode não ser mais o 
mês das noivas. Desde 2001, cresce o número de registros civis de união, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo alcançado a marca de 890 mil, em 2006. O 
crescimento foi de 6,5% em relação ao ano anterior. Quem não dispensa a cerimônia religiosa 
nem a grande festa de comemoração ajuda a incrementar a demanda do ramo de festas. 
Segundo empresários, os eventos seriam responsáveis por pelo menos 60% do faturamento 
desses negócios, como produção de bolos artísticos, venda de convites e serviço de bufê. É 
possível ingressar nesse mercado com investimentos de R$ 20 mil a R$ 500 mil.  
 
Comprovação do aquecimento do setor é a grande procura pela Expo Noivas & Festas, que, em 
sua 45ª edição, recebeu cerca de 8 mil pessoas e gerou R$ 2,6 milhões em negócios somente 
no primeiro dia da feira, que terminou ontem no Rio de Janeiro. Os organizadores do evento 
estimam que o mercado de casamentos movimente no Brasil uma média de R$ 3,7 bilhões por 
ano.  
 
Maio parece ter perdido o status de mês das noivas ao longo do tempo, como afirma Carlito 
Prado, dono do Carlito Prado Convites Personalizados. Pelo menos 85% dos convites vendidos 
pela empresa referem-se a matrimônios, enquanto o restante destina-se a festas de 15 anos, 
bodas e eventos corporativos. “O mês de maio continua sendo uma justificativa comercial para 
as lojas tentarem incrementar o faturamento, mas os casamentos já se espalharam ao longo 
do ano”, afirma Prado.  
 
O empresário trabalhou durante muitos anos em uma gráfica e, de tanto produzir convites, 
decidiu apostar em um negócio próprio. Prado aposta em produtos personalizados, de acordo 
com a festa produzida pelo cliente. O atendimento é um dos principais desafios do negócio. 
Hoje, seu site dá dicas às noivas e indica outros profissionais para ajudar na produção do 
casamento, como fotógrafos, bufês e confecções de vestidos. Para entrar no segmento, o 
empreendedor deverá investir cerca de R$ 20 mil na montagem do negócio.  
 
Bufê.  
Os serviços voltados para casamento também são o carro chefe do Buffet Festeria. Eles 
respondem por 60% do faturamento da empresa, que disponibiliza não só os pratos, bebidas e 
salgados, como também o espaço para realização da festa. A entrega de um produto 
personalizado também é prioridade para César Nahar, sócio-gerente do estabelecimento. Para 
isso, investimentos se fazem constantes. “Estamos sempre mudando os móveis e investindo 
em infra-estrutura. É importante que o cliente possa voltar ao estabelecimento para outra 
festa e encontrar um local repaginado”, conta Nahar. Os últimos investimentos do empresário 
foram em um novo aparelho de ar condicionado, que custou R$ 200 mil, e um gerador, de R$ 
50 mil.  
 
A empresa está no mercado há 17 anos e conta com a divulgação boca-a-boca para atrair 
clientes. Nahar afirma que esse mercado é baseado em confiança, pois há muitas empresas do 
tipo oferecendo trabalhos de pouca qualidade ou prometendo o que não podem cumprir. Outra 
forma de captar novos clientes é a distribuição de brindes ao fim das festas. Para que a 
estratégia dê certo, o atendimento deve ser impecável. “Conseguir formar uma boa equipe é o 
principal desafio. Costumo fazer muitas reuniões para motivar e treinar os funcionários”, conta 
Nahar.  
 
Ele afirma serem necessários cerca de R$ 500 mil para a montagem de um espaço de 
aproximadamente 1 mil metros quadrados, com salão e cozinha. Como os eventos são 
fechados com até um ano de antecedência, é preciso ter disciplina na administração do 
faturamento ao longo do ano. Principalmente, em função da sazonalidade. O período de férias, 
no início e meio do ano, costumam ter queda drástica na realização de eventos. Nahar lança 
mão de promoções para esses meses.  
 



O empreendedor deve ainda estar preparado para trabalhar sob pressão, pois se trata de um 
dia sonhado e idealizado pelo cliente. Lidar com a tensão da noiva também é um desafio 
enfrentado por Danielle Beviláqua, gerente da Vip Clinique de Niterói. A clínica de estética 
recebia tantas noivas ansiosas que decidiu implementar um novo serviço há dois meses: o Dia 
da Noiva.  
 
Por R$ 600, a mulher prestes a se casar pode reservar todo o espaço exclusivamente para ela. 
Assim, pode se preparar com mais tranqüilidade para o grande dia. O serviço está disponível 
ao longo de todo ano e inclui limpeza de pele, banho de chocolate com hidro-massagem, 
drenagem facial, maquiagem e outros preparativos, divididos em três dias. O kit já é 
responsável por 30% do faturamento da clínica, segundo Danielle.  
 
Decoração.  
A preparação do matrimônio inclui ainda a decoração do ambiente. Velas costumam enfeitar 
tanto a igreja quanto o local da comemoração posterior ao ritual. Esse nicho de mercado é 
bastante explorado por Letícia Carvalho, sócia da Candle Design. Inicialmente, a empresária 
optou por desenvolver coleção de velas de produção própria para vender no varejo. Devido à 
demanda de clientes que compravam para festas, a empresa passou a disponibilizar 
mercadorias para locação também. Nesse caso, os objetos não se restringem à produção 
própria, sendo comprados em outras empresas também.  
 
“Nosso diferencial é que não nos restringimos a velas comuns. Ampliamos nosso portfólio para 
objetos que iluminam. Produtos de decoração funcionam como luminárias a partir do momento 
que colocamos velas em seu interior. Isso possibilitou também a utilização dos itens em mais 
de uma ocasião, viabilizando o aluguel”, conta Letícia. De acordo com a empresária, a locação 
representa cerca de 50% do faturamento da empresa.  
 
A empresa existe há nove anos, e somente há cinco iniciou o serviço de locação. Letícia explica 
que cada negócio tem seus desafios próprios. “O desenvolvimento da coleção própria é mais 
trabalhosa, mas os produtos utilizados para locação precisam passar por manutenção rígida e 
demandam frete para entrega no dia da festa e recolhimento posterior às comemorações. O 
aluguel demanda estrutura maior e o serviço precisa ser cuidadoso, pois o cliente tem 
expectativas altíssimas”, afirma.  
 
A escolha das velas e do material para produção também deve ser rigoroso, pois as chamas 
devem se manter acesas durante muitas horas. Letícia tem hoje uma equipe de 15 pessoas a 
auxiliando, mas no princípio eram apenas seis. Com aproximadamente R$ 20 mil é possível 
começar um pequeno negócio do tipo.  
 
Esse mesmo investimento é suficiente para a abertura de um ateliê de produção de bolos e 
doces artísticos. Verônica Leal é dona do Ateliê Zahari e conta que os casamentos são 
responsáveis por 50% do faturamento da empresa e maio ainda é o melhor mês em vendas. 
São cerca de 50 bolos produzidos por mês, além de trufas e docinhos embrulhados, que 
servem como lembrança do evento.  
 
Verônica começou apostando no segmento infantil, mas após os primeiros anos e a realização 
de alguns cursos em confeitagem, percebeu o nicho mais promissor. Para divulgação de seu 
trabalho, costuma atualizar o site com imagens dos produtos e conta com a indicação de 
clientes satisfeitos. A margem de lucro alcançada pelo negócio é de até 30%. “Para se ter 
sucesso no segmento, é preciso antes de tudo muito treino e criatividade”, complementa 
Verônica.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


