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Especial | Pequenas e médias empresas

Serviços País tem mais de oito mil empresas que
prometem casamento inesquecível para os noivos

Sonhos luxuosos
movem indústria
que gira bilhões
Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Reservas de datas e de agendas
de profissionais com antecedên-
cia de pelo menos um ano e
meio, busca por lugares paradi-
síacos dentro e fora do Brasil, de-
gustação de doces e bolos com
sabores exóticos e escolha de li-
vros que contam a história do ca-
sal através das fotos no lugar de
álbuns fazem parte da agenda
dos brasileiros dispostos a casar
sem se preocupar com o bolso. E
o número é cada vez maior.

Em 2011 foram registrados
1.026.736 casamentos no país,
um aumento de 5% em relação ao
ano anterior, de acordo com da-
dos do IBGE. Em 2012, embora os
números ainda não tenham sido
divulgados, a expectativa é de
que esse crescimento tenha se
mantido no mesmo ritmo.

Boa notícia para as mais de 8
mil empresas, a maioria de pe-
queno e médio porte, que fazem
do casamento uma indústria bi-
lionária, que deverá movimentar
este ano nada menos do que R$
14,8 bilhões quando se contabili-
zam apenas os gastos com festas
e decoração.

“O consumo do luxo é 99,9%
emocional e as comemorações
de casamento se enquadram nes-
ta categoria. Toda noiva busca vi-

ver uma experiência única, me-
morável neste dia”, afirma Danie-
la Khauaja, coordenadora da
área de marketing dos cursos de
pós-graduação da ESPM. “Só por
esta questão já é fácil constatar
que se trata de um nicho de mer-
cado com grandes oportunida-
des”, afirma Daniela.

Embora atrativo, trabalhar
com casamento exige mais do
que profissionalismo. A atuação
no setor pede alto grau de pa-
ciência para atender às deman-
das não apenas dos noivos, mas
também de toda a família; sensi-
bilidade para captar a essência
do sonho de cada um; dedicação
de horas de trabalho antes, du-
rante e, em alguns casos, até mes-
mo depois do evento, além de
discrição, exclusividade e quali-
dade nos serviços oferecidos.

Nos últimos tempos, requer
ainda disponibilidade para
transferir toda a logística para os
mais diversos destinos, de Tran-
coso, no Estado da Bahia, a Istam-
bul, na Turquia. “Os chamados
mini weddings, que reúnem no
máximo 200 pessoas fora dos bu-
fês tradicionais estão em alta”,
observa a cerimonialista Ana Ma-
ria Carvalho Pinto. “Nestes casos,
é preciso estudar até a tábua das
marés e o ciclo da lua, a fim de ga-
rantir uma cerimônia impecável
ao ar livre, por exemplo”, afirma.

Com anos de atuação na área,
Ana Maria diz que um casamento
de luxo, com profissionais reno-
mados do mercado, não sai por
menos de R$ 600 mil. Mas o céu é
o limite. Acostumada a atender
às famílias tradicionais paulista-
nas, a cerimonialista lembra que
esse é um segmento movido por
indicação. “É por isso que os noi-
vos, mesmo casando longe de
suas cidades, querem os mesmos
profissionais. O que pesa não são
os custos, que ficam entre 30% e
40% mais caros, mas a confiança
no trabalho a ser realizado”. Ana
Maria coordenada em média cin-
co casamentos por ano de alto lu-
xo, com recepções acima de 800
convidados. Cobra a partir de R$
25 mil mensais pelos serviços
que, muitas vezes, exigem um
ano de dedicação.

Foi de festa em festa, entre
uma indicação e outra, que o Ate-
liê Fabíola & Liana, de São Paulo,
comandado pelas empresárias
Fabíola Toschi e Liana Rangel,
conseguiu conquistar uma clien-
tela seleta e cativa para a qual
prepara bolos cujos preços po-
dem chegar a R$ 15 mil. “São nos
pequenos detalhes que fazemos
a diferença, por isso nossos clien-
tes se tornam cativos”, afirma Lia-
na. “Mais do que doces, bolos e
lembrancinhas, produzimos e
materializamos sonhos”.

São centenas de pétalas, folhas
e flores de açúcar modeladas
uma a uma, de forma artesanal e
distribuídas por até dez andares
de bolos, que mais parecem
obras de arte. Segundo Fabíola, o
trabalho de decoração exige téc-
nicas de confeiteiro e os sabores
são diferenciados, combinando
frutas secas, pistache italiano,
damasco, chocolate gourmet e
ingredientes de primeira linha.
“Não cobramos por bolo e sim
por projeto, já que a concepção e
a elaboração exigem horas de
trabalho e profissionais alta-
mente treinados”, afirma Fabío-
la. “Esse filão já representa 80%
dos nossos negócios”, revela.
Prestes a completar dez anos de
mercado, o Ateliê espera quebrar
este ano a barreira do R$ 1 mi-
lhão de faturamento.

Na visão do arquiteto e florista
Vic Meirelles, o sonho independe
do bolso. “A jovem que dispõe de
R$ 3 mil para decorar a igreja e a
festa quer o mesmo requinte da
noiva que dispõe de R$ 600 mil”,
afirma. “O importante é saber
exatamente com que público-al-

vo você quer trabalhar e oferecer
não só qualidade no serviço, mas
inovação nos arranjos, na esco-
lha das flores”.

Vic trabalha com uma cliente-
la diferenciada, que inclui de ce-
lebridades a sobrenomes tradi-
cionais da sociedade. Não cobra
menos de R$ 40 mil para decorar
casamentos, igreja e recepção, a
partir de 500 convidados. Seu
ateliê, localizado na Zona Oeste
de São Paulo, realiza em média
um projeto deste porte por mês.
Com 20 anos de experiência, ain-
da faz questão de ir pessoalmen-
te ao Ceasa, às 4h30 da manhã,
para escolher as flores que com-
porão os arranjos, que indivi-
dualmente custam cerca de R$ 2
mil. “O requinte tem seu preço.
Uma orquídea no Ceasa custa R$
50 a unidade e meus arranjos pri-
mam pela exuberância”, afirma.

Exclusividade, segundo a pro-
fessora Daniela, da ESPM, é um
dos principais diferenciais a se-
rem apresentados por empresas
que desejam atuar no segmento
do luxo, principalmente quando
o assunto é casamento. E a regra

vale não só para as primeiras
núpcias, como também para os
recasamentos, ou seja, pessoas
que se casam pela segunda ou
terceira vez, com o mesmo re-
quinte. Um nicho que em 2001
respondia por 12,3% das cerimô-
nias e que em 2011 já somava
20,3%, de acordo com o IBGE.

O empresário Tomas Perez, da
Tereza Perez Tours, de São Paulo,
especializada em viagens de alto
padrão, sabe exatamente o que
isso significa. “É preciso ter pes-
soas preparadas para entender
quais são as aspirações dos clien-
tes para, então, oferecer o desti-
n o”, afirma. “Nesse nicho de mer-
cado, ninguém está preocupado
com preço, mas sim com a expe-
riência que aquele produto ou
serviço lhe trará”.

Seguindo à risca esta filosofia,
a agência realiza viagens de so-
nhos, a exemplo de um roteiro de
três dias à África, com direito a
lodge exclusivo e jatinho fretado
a US$ 77.700 - ou R$ 4.532 por
hora. “Não se trata de ostentação,
mas de experiência e estilo de vi-
d a”, afirma o empresário.
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Célia Thomé: foco são grandes celebrações, acima de 800 convidados, para as quais dedica 60 horas de trabalho

Casamentos de luxo são
perpetuados em álbuns
Para o Valor, de São Paulo

Há 13 anos, em busca de belas
imagens para o editorial “Pa r i s
em Preto e Branco”, a fotógrafa
Célia Thomé acabou desviando
sua atenção para um casal de
noivos que realizava a cerimônia
de casamento dentro de um mu-
seu. Sem ser notada, registrou tu-
do. “Voltei para o Brasil com um
material bem diferente de tudo o
que se oferecia por aqui”, lembra.
Portfólio organizado, ela partici-
pou da primeira edição de uma
feira voltada para o setor. O tele-
fone não parou de tocar. Desde,
então, a publicitária de formação
deixou para trás os editoriais de
moda, as produções para revistas
e jornais, para se dedicar aos
eventos, especialmente às ceri-
mônias de casamento.

O foco são as grandes celebra-
ções, acima de 800 convidados,
para as quais dedica em média
60 horas de trabalho entre o fe-
chamento do contrato e a entre-
ga do álbum. Fotografa entre 40 e
50 casamentos de alto luxo por
ano, entre eles, os chamados mi-
ni weddings, para um grupo pe-
queno de pessoas, normalmente

em casa, em fazendas ou em pa-
raísos turísticos no Brasil ou no
exterior. Seus clientes são as fa-
mílias tradicionais paulistanas.
O trabalho completo custa entre
R$ 20 mil e R$ 40 mil. “O segredo
para fidelizar este perfil de clien-
te é oferecer serviços de qualida-
de, exclusivos e muito personali-
zados. Tudo, é claro, com muita
d i s c r i ç ã o”, afirma Célia.

Antes de disparar a máquina, a
fotógrafa costuma conversar ho-
ras a fio não só com os noivos,
mas também com a família, a fim
de captar as expectativas, o estilo
de vida e entender qual é o sonho
que eles desejam eternizar. “A es-
sência é registrar e ser fiel às ex-
pectativas dos noivos, porque é
desta sensibilidade e percepção
que sairá o enredo do álbum de
fotos que poderá se transformar
em livro”, diz Célia.

Contar a história do casamen-
to em forma de livro é um dos di-
ferenciais do estúdio de Célia
Thomé. Dos preparativos ao pós-
casamento tudo é registrado e
contado por meio de detalhes,
das fotos mais importantes da
cerimônia, dos noivos, da família
e dos amigos. Dependendo do

acabamento, tipo de papel, capa
e impressão, o preço pode variar
entre R$ 4 mil e R$ 15 mil. Os ál-
buns também recebem um trata-
mento diferenciado. “Tr a b a l h o
cada um como se fosse um ál-
bum de arte, com 100 fotos em
preto e branco coladas, capas de
couro ou tecido, iniciais dos noi-
vos destacadas em um camafeu”,
conta Célia. “Entrego, ainda, fo-
tos em caixas e reproduções para
presentear os padrinhos”.

Integrante de um setor que
movimenta cerca de R$ 1,5 bi-
lhão por ano, destes R$ 900 mi-
lhões apenas com fotografias,
Célia sabe que é preciso estar
sempre atualizada e inovar sem
perder a qualidade e a sofistica-
ção. Para tanto, a empresária fre-
quenta feiras e congressos de fo-
tografia e casamento em várias
partes do mundo e mantém uma
equipe afinada mesmo na cha-
mada entressafra, meses como
janeiro, fevereiro e julho, quando
o número de cerimônias cai.
“Nesse universo trabalha-se por
indicação, qualquer descuido
pode comprometer a reputação
conquistada em anos”, declara a
fotógrafa. (KS)

Fontes: IBGE e Instituto Data Popular
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