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A crise econômica parece não ter afetado o mercado de preparativos para o 
casamento. É o que mostram os números de feiras como a Expo Noivas e de eventos 
como a São Paulo Wedding Week, que acontece nesta semana. 

Neste ano, a Expo Noivas em São Paulo recebeu 34.892 visitantes, 63,4% a mais que 
em sua primeira edição, em 96, quando recebeu 21.356. No Rio de Janeiro, a visitação 
passou de 15.723 pessoas em 94, primeira edição da feira, para 65.486 em 2002. 

"Em São Paulo, temos alguns bufês que concentram 20 salões e uma gama de outros 
serviços. No Rio, não há tanta concentração, e as empresas precisam da feira para 
promover seus serviços", José Luis Cezar, diretor da Goal Promoções & Feiras, que 
organiza o evento. 

No caso da São Paulo Wedding Week, a expectativa da DJ.Foz, que organiza o evento, 
é que 3.000 pessoas visitem a feira. Será a primeira edição do evento nesta escala. Ele 
já ocorre mensalmente, em edições menores, em hotéis de luxo como 
InterContinental, Sheraton Mofarrej e o Renaissance, todos em São Paulo. 

"Mais vale o sonho. As pessoas não deixam de se casar. E para algumas famílias esse 
ainda é um dos momentos mais importantes", dizem Florita Andreoni Foz e Juliana Foz 
Bettencourt, organizadoras da São Paulo Wedding Week.  

Sem parar 

Para algumas empresas, os pedidos não sofrem queda e as agendas estão sempre 
cheias de trabalho. 

"Em maio e setembro, que são os melhores meses, chegamos a 50 apresentações", diz 
Daniela Andreoni Foz, relações-públicas do Coral e Orquestra Baccarelli. Segundo ela, 
nesses meses chega a recusar eventos por falta de tempo. 

No caso dos doces, não se percebe muita queda. "No nosso ateliê, o público é 
principalmente das classes A e B. A pesquisa é feita mais buscando a qualidade, não os 
preços", diz Sílvia Maria Chuairi, diretora da Marisa Doces, no mercado há mais de 30 
anos. 
O estilista Ronaldo Esper, no entanto, diz que houve uma ligeira queda. "Com a crise 
financeira, as pessoas não estão mais casando em grande estilo. Oito anos atrás o 
mercado estava muito bom, foi a melhor época", diz o estilista. 

Planejamento 

Thais Galezi Cezar, 26, se casa no próximo sábado, mas os preparativos para a ocasião 
começaram em maio de 2002. "Passamos apertados uns dois meses, mas não 
precisamos pedir nenhuma ajuda aos nossos pais", diz Thais. O sogro da noiva 
ofereceu a festa como presente, mas o casal preferiu uma viagem. A festa para 350 
pessoas estava orçada em R$ 9.000. 



No caso da modelo Thays Tedeschi, 25, o casamento não sairá tão caro. "Ganhei 
muitas coisas, como a maquiagem, o vestido, o bufê", diz. "Só vou precisar pagar a 
igreja." 
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