
Casamento está na moda e aquece setor de revistas 
Tainã Bispo De São Paulo 
 
Número de uniões registradas aumenta 16% desde 2000. 
 
O casamento tradicional, de papel passado e com direito a vestido, flores e festa, está na moda. 
Desde 2000, o número de casamentos registrados no Brasil, segundo o IBGE, cresceu 16,13% 
para 807 mil. E o mercado editorial especializado no assunto cresce junto. 
 
Nos bastidores, empresas cuidam para que tudo esteja adequado na hora do "eu aceito". Para 
esses profissionais, a estabilidade econômica ajuda a explicar o crescimento no número de 
casamentos e a expansão nos negócios. Há, ainda, um outro fator: alguns produtos vêm 
barateando o custo da cerimônia, como o "primeiro aluguel" - a noiva escolhe o modelo do vestido 
e é a primeira a usá-lo; depois da cerimônia devolve-o à loja para novo aluguel. 
 
Mas antes do vestido, das flores, da música, dos convites e docinhos, as noivas passas por um 
estágio que, para muitas delas, é fundamental e até prazeroso: a leitura de revistas 
especializadas. "As noivas têm todos os tipos de dúvidas possíveis nesse momento da vida", diz 
Patricia Broggi, editora da Manequim Noivas, publicada pela Abril. 
 
Esse tipo de publicação vem crescendo no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países, 
como os Estados Unidos, onde revistas dedicadas a casamentos são as mais bem sucedidas em 
receita publicitária. 
 
A Editora On Line começou a apostar nesse filão há dez anos, quando lançou a "Figurino Noivas", 
revista trimestral de 350 páginas e tiragem de até 90 mil exemplares. Desde então, outros títulos 
foram criados, como "Figurino Madrinhas" e "Cabelos para noivas" - totalizando seis títulos. 
 
Andrea Calmon, diretora da On Line, diz que a aposta neste segmento é tão grande que, em abril, 
será lançado um novo título, a "Noivas Estações", que será publicada pelo selo Arte Antiga, que 
pertence ao mesmo grupo da Editora On Line, o Instituto Brasileiro de Cultura. Ao contrário da 
"Noiva Figurinos", que privilegia o casamento tradicional, a nova revista quer atrair leitoras que 
buscam modelos alternativos, como casar no campo ou na praia. 
 
A Editora On Line não é a única que planeja novos negócios. Flávio Rodrigues é diretor do 
Mercado do Casamento, empresa que engloba uma revista, a "Noivas & Cia", com tiragem 
trimestral de 10 mil exemplares, três lojas de vestido de noiva e sites especializados no assunto. 
"Lançaremos, ainda, dois outros sites, o 'ShoppingNoivas.com' e 'Clube da Noiva'", diz Rodrigues, 
cuja publicação é voltada para o público da Baixada Santista. 
 
Ambas com tiragem semestral, a "Vogue Noivas", da Carta Editorial, existe há cinco anos e a 
"Criativa Noivas", da Editora Globo, está na terceira edição. 
 
Os editores notam que os maiores anunciantes continuam sendo as empresas de bufê, fotografia 
e vídeo e locação de carro. Mas percebe-se um crescimento, ainda tímido, da participação de 
empresas de turismo nesses títulos. "Em vez de comprar o presente em lojas de departamento, 
amigos e familiares contribuem para pagar a viagem dos noivos", diz Rodrigues. 
 
O diretor do Mercado do Casamento está criando outros produtos. Até julho, venderá vestidos, 
anéis e convites pela internet, através do ShoppingNoivas.com. 
 
O site terá entre 20 e 25 modelos de vestidos de noiva - que custarão, no máximo, R$ 1.199,00. 
As noivas mandarão suas medidas pela internet e a empresa fabricará o forro do vestido. 
"Primeiro será enviado o forro do vestido, que é feito de um tecido mais barato. Se as medidas 
estiverem corretas, faremos o resto", diz Rodrigues. "Tudo será remetido pelo correio." 



 
Não são só as editoras de revistas que apostam nesse nicho. A Melhoramentos tem dois livros: 
"Casamento sem frescura", de Claudia Matarazzo, foi lançado em 2000 e vendeu 24 mil 
exemplares. E "Casamento para toda a vida", de Judith Viorst, foi publicado em janeiro de 2005 e, 
desde então, 5,2 mil exemplares foram vendidos. 
 
Em dezembro, foi a vez da Mescla Editorial (que pertence ao grupo Summus Editorial) lançar o 
"Casar - do planejamento à celebração", de Vera Simão. "Em dois meses já vendemos 3 mil 
exemplares. Devido a essa receptividade, daremos continuidade ao projeto", diz Raul 
Wassermann, presidente do Summus Editorial. 
 
Patricia Broggi, editora da "Manequim Noivas" (tiragem semestral de 80 mil exemplares) também 
escreve um livro, em parceria com Carla Leirner. "Lançaremos 'Sim. Case do seu jeito' em junho 
ou julho, pela Editora Jabuticaba", diz ela, que trabalha nesse mercado há seis anos. 

 
 
Leia Mais 
 
Indústria da procriação também rende bons negócios 
The Economist   
 
Não existe uma ocasião melhor do que a orgia comercial que é o Dia dos Namorados para se 
refletir sobre a indústria da procriação. Então, com um timing impecável, Debora Star, uma 
professora da Harvard Business School (HBS), acaba de publicar um livro fascinante que explora a 
maneira como "o dinheiro, a ciência e a política conduzem o comércio da concepção". 
 
Felizmente, essa não é uma tentativa dos administradores de empresas de reduzir a procriação a 
alianças estratégicas e valores mensuráveis. 
 
Em "The Baby Business" (Harvard Business School Press), Debora leva a sério a idéia de que há 
uma enorme demanda por melhores maneiras de se conceber crianças, da parte daqueles que 
acreditam que a maneira tradicional não funciona - ou dá a eles pouco controle sobre o choroso 
produto final. Essa demanda está criando um aumento espetacular da oferta de técnicas, 
tecnologias e empresas que englobam tudo, do óvulo à mãe. 
 
O tratamento de fertilização é um negócio com mais de 1 milhão de clientes e receitas de US$ 3 
bilhões ao ano, só nos Estados Unidos. Óvulos de qualidade superior de, digamos, uma aluna de 
Harvard, custam cerca de US$ 50 mil. Uma mãe de aluguel custa cerca de US$ 59 mil. A 
Guatemala gera cerca de US$ 50 milhões por ano exportando bebês a cerca de US$ 25 mil cada 
um. Esses negócios prosperam, em parte, porque estão em um indústria global que é regulada 
nacionalmente, e que deixa grandes brechas para serem exploradas pelo cliente disposto a viajar. 
 
Assim, o Cryos International Sperm Bank da Dinamarca é o maior exportador de esperma do 
mundo (ainda não se tem notícia de que algum boicote promovido por muçulmanos tenha 
prejudicado o negócio). As exportações de bebês da Guatemala são facilitadas por leis de adoção 
amplas mas permissivas. E os Estados Unidos se tornaram um centro mundial do tratamento de 
fertilidade porque ao contrário de, digamos, o Reino Unido, o setor é altamente 
desregulamentado. 
 
Debora acredita na necessidade de uma melhor regulamentação. Ela afirma que os governos 
confundem quatro modelos diferentes do mercado de bebês - o "modelo de luxo" (comprar um 
bebê é como comprar uma jóia); o "modelo cocaína" (que deveria ser banido); o "modelo fígado" 
(doações são permitidas, o comércio não); e o "modelo prostético" (um certo subsídio, um certa 
oferta privada). 
 



A professora defende que os governos criem regulamentações que coíbam os abusos, mas 
permitam ao mercado funcionar. Entretanto, em função de problemas políticos e éticos que o 
comércio de bebês levanta, tal consenso global parece, bem, inconcebível. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


