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TURISMO

DESTINATION WEDDING

Uma nova opção para o turismo
Os casamentos sempre fizeram parte do imaginário dos casais, principalmente das mulheres, que sonham
com que essa data seja comemorada de maneira inesquecível. Uma tendência nesse setor são os casamentos
diferenciados, que fogem do tradicional e conseguem unir elementos que os tornem singulares, como praia
paradisíaca, montanhas charmosas, castelos luxuosos ou belos jardins. O Relatório de Inteligência deste mês
abordará como essa prática pode movimentar muitos destinos no Rio de Janeiro.

No Brasil,
o IBGE apontou
dados referentes
à quantidade de
matrimônios.
Confira:

O último levantamento do IBGE
estimou que o
mercado de festas
e cerimônias
atingiu R$ 16,8
bilhões;

 No último levantamento do IBGE, o número de casamentos foi de 1.052,4 milhão no Brasil. O
Estado do Rio de Janeiro contabilizou 88.036 mil.
 O Estado do Rio representa 8% dos matrimônios do Brasil.
 Na capital fluminense esse número atingiu a marca de 63.478 mil e representou 72% dos
casamentos do Estado.

A região Sudeste
liderou o ranking
de maiores gastos
em casamentos,
com cerca de R$ 8,6
bilhões de faturamento;

O Estado do
Rio de Janeiro
movimentou
R$ 1,7 bilhão;

A Capital
fluminense
somou R$ 800
milhões;

75% dos casais
possuem de 20
a 39 anos;

Os casais
investiram
R$ 793 bilhões
em casamentos
no Brasil;

A classe média
movimentou
328 bilhões em
matrimônios
no país;

Fontes: Pesquisa da Associação Brasileira de Eventos Sociais mostra que o mercado de festas e cerimônias atingiu R$ 16, 8 bi no ano passado, Associação Brasileira de Empresas de
Eventos (ABEOC) (2015); OLIVETTE, C., Segmento voltado a casamento não sofre com a crise, O Estadão (2015); e TOSTES, S., Aonde Casar. Aonde Casar (2016).
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TIPOS DE CASAMENTO
O ritual do casamento pode ter apelo legal e/ou religioso ou ser simplesmente uma festa sem nenhum dos
apelos citados. Confira os tipos de casamentos:

A FORMALIZAÇÃO
 Casamentos no cartório: realizados em audiência civil, na presença do juiz.
 Em diligência: realizados fora do cartório, com a presença do juiz.
 Religiosos com efeito civil: presença de autoridade religiosa, com registro civil. Nesse casamento, cada religião possui seus
rituais.
 União estável: formaliza uma relação de convivência com o objetivo de construção familiar.
UM MERCADO EM POTENCIAL
A partir da resolução nº. 175, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo estão crescendo no país e são considerados uma tendência nesse ramo:
 O Brasil já registrou 3,7 mil casamentos realizados entre pessoas homoafetivas.
 O Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking nacional, com 211 uniões desde o advento da resolução.
CERIMÔNIAS ALTERNATIVAS
Esse modelo de evento é destinado a pessoas que não querem realizar o casamento nos moldes religiosos, legais ou burocráticos. São
momentos regidos por um juiz de paz, que oferece uma bênção aos noivos. Nesse tipo de casamento, o cenário para a cerimônia pode
ser: praia, montanha, navio ou parque. Além do local, a cerimônia alternativa também é cheia de criatividade e personalidade:
 Cerimônia das areias: são três recipientes - um com a noiva, outro com o noivo e o terceiro fica no altar, vazio. Os noivos despejam
a areia no recipiente vazio para que se misture, mostrando o simbolismo do casamento.
 Cerimônia das árvores: os casais plantam uma árvore enquanto fazem seus votos.
 Cerimônia das velas: cada noivo carrega uma vela e acendem juntos uma terceira de tamanho maior.

PERSONALIDADE REFLETIDA
Os noivos que buscam exclusividade e diferenciação devem adicionar toques que representem sua personalidade em todo o
evento. Todos os detalhes contribuem para isso, mas o local onde será realizada a cerimônia gera a atmosfera de todo o evento.

Fonte: Cerimônias alternativas de casamento, Guia Celebrar (2014); Brasil já realizou 3,7 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (2015);
Resolução nº 175, de 14/05/2013, Conselho Nacional de Justiça (CNJ); NEUMAN, A., Tipos de Cerimônia. Casar-se - Guia de Noivos e Eventos (2016);
e Tipos de casamento, Casamento Civil (2016).
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RIO DE JANEIRO

Diversos destinos para a união
O Rio de Janeiro começa a fazer parte de uma restrita e especial lista de destination wedding (destino para
casamento). Essa lista é formada pelos lugares mais procurados por casais que desejam conciliar a cerimônia
de casamento com a lua de mel, proporcionando aos convidados e familiares um excelente passeio também.

CAMPO
O sítio Meio do Mato tem sido muito procurado por casais que desejam
casar próximo à natureza, possibilitando vários tipos de decoração. Além
da beleza natural, dispõe de uma excelente estrutura para gastronomia,
decoração e cerimonial.

PRAIA
Em Búzios, a pousada Praia da Tartaruga atrai os amantes de praia e
belezas naturais, que encontrarão um local com toda a infraestrutura
necessária para a realização de eventos. A pousada possui 11 suítes,
combina ambientes cobertos e abertos e comporta até 3.000 convidados.

CASA DE SANTA TEREZA
Em meio à natureza e com uma vista exuberante do Pão de Açúcar, da
Baía de Guanabara e do Corcovado, a Casa de Santa Tereza abriga até
250 convidados.

CRISTO REDENTOR
Os noivos podem realizar a cerimônia na capela Nossa Senhora Aparecida, que fica aos pés da estátua e abriga 22 pessoas. Cabe lembrar que o
Corcovado é um dos lugares mais altos do Rio e está sujeito a diversidades
climáticas, além de ser um ponto turístico que ficará aberto à visitação. O
acesso será feito por vans cadastradas, como já ocorre.

MUSEU DE ARTE MODERNA - RJ
Com uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar
e do Outeiro da Glória, o museu está cercado de locais turísticos e é
um dos destaques na arquitetura do Rio. O ambiente possui espaços
fechados e abertos, consegue abrigar até 1.200 pessoas e conta com um
serviço de buffet especializado em casamentos.
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O RIO É REPLETO
DE CENÁRIOS PARA
CASAR, NO ENTANTO, É
IMPORTANTE OS CASAIS
AVERIGUAREM SE O LOCAL
ESCOLHIDO PRECISA DE
ALGUMA LICENÇA DA
PREFEITURA.

Os noivos que pensam em casar em um destination wedding procuram esticar um pouco mais o casamento.
No entanto, vale ressaltar que um evento desse porte exige uma excelente estrutura de serviços. Em geral,
essa modalidade de enlace costuma sair de 20 a 30% mais caro.
Pontos de atenção que o empresário deve observar:

O local onde será realizada
a cerimônia deve apresentar
boa estrutura, com ambientes
abertos, que valorizem a natureza do Rio, mas que também
contem com ambientes fechados, em caso de chuva.

Busque parcerias com empresas de hotelaria, buffets, decoração e confeitarias de boa
qualidade. São serviços que os
noivos deverão contar no destino do casamento.

Facilidade de acesso. Alguns
dos destinos de casamento no
Estado do Rio possuem aeroportos próximos. Outros são
mais rústicos e devem disponibilizar a contratação de serviços de transfer até a festa.

Fonte: AUTRAN, P., Rio se torna destino de casamento para noivos de fora, apaixonados pela cidade, O Globo (2014); CESAR, M., Destination Wedding, Colher de Chá (2015);
FURTADO, C., Roteiros para destination weddings: os mais pops e as promessas, Inesquecível Casamento (2016); e 10 lugares para casar no Rio de Janeiro, Revista Caseme (2016).
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MERCADO EM ASCENSÃO
Nesse ramo de negócios há muitas oportunidades, mas um dos serviços que vem ganhando destaque e pode
pode ser um ótimo investimento nas agências de turismo é o assessor de destination wedding.

Profissional encarregado de sugerir aos noivos todos os fornecedores locais que poderão oferecer seus produtos e serviços.

Responsável por contratar o local da festa e averiguar presencialmente as condições físicas
do ambiente.

Dar apoio aos convidados, prezando pelo conforto de todos.

O MAIOR DESAFIO DESTE PROFISSIONAL É
TORNAR REAL O SONHO DOS CASAIS

O que é necessário
Ficou interessado nessa profissão? O especialista
nesse mercado é o turismólogo, que tem formação
superior e capacidade técnica para planejar, organizar e executar eventos com foco no destino. Outros
profissionais podem até ser consultados, desde que
possuam pós-graduação em eventos.

Da importância ao diferencial
A importância desse profissional se torna maior nessa
modalidade de casamento do que em festas tradicionais. Além dos desejos e sonhos dos noivos, existe a
falta de conhecimento sobre fornecedores e detalhes
do local, que podem fazer toda a diferença em um uma
celebração experiencial, e não uma festa de casamento
tradicional.

Fonte: O papel da assessoria de casamento, Constance Zahn Casamentos (2013); Por que contratar uma assessoria de eventos e viagens?, Fernanda Murici (2014);
e AMARAL, A.C., Assessoria de casamento: por que contratar? Inesquecível Casamento (2015).
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CASO DE SUCESSO

Aonde Casar

A empresa Aonde Casar é um exemplo de empresários do Rio Janeiro que se uniram com o objetivo de atender brasileiros e estrangeiros que pretendem casar em lugares inusitados e que desejam uma experiência
única. A empresária e proprietária Simone Tostes atende desde casais que desejam casar até os que desejam
renovar os votos matrimoniais.

SERVIÇOS OFERECIDOS
A empresa oferece serviços de planejamento, organização, roteiro turístico, acompanhamento
dos convidados e concretização da festa. Para adquirir o conhecimento necessário, a proprietária
investiu em viagens ao redor do mundo para oferecer serviços de qualidade. Ela ressalta que as
viagens são diferenciais de mercado, somados aos 15 anos de experiência no ramo de organização
de festas e turismo.

NENHUMA NOIVA ESQUECE
O DIA DO SEU CASAMENTO.
COM O ‘AONDE CASAR’,
NENHUM CONVIDADO IRÁ
ESQUECER O SEU.
Simone Tostes, no site “Aonde Casar”.

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
A dona da empresa acredita que o profissional da área deve conhecer todos os detalhes que cercam esse
tipo de evento - por exemplo, se o destino inclui alguma restrição para realizar o casamento, se é necessária
autorização por parte do governo local ou se é preciso visto de turistas.

Sem isso, a chance de encontrar surpresas desagradáveis é muito grande.”
INVESTIMENTO
A empresa, além de apostar no conhecimento dos profissionais, investiu no próprio site,
disponibilizando fotos de eventos realizados por eles em diferentes destinos. Dessa forma, fica
mais fácil entender a proposta e a qualidade dos serviços prestados pela empresa.
Fonte: TOSTES, S., Aonde Casar, Aonde Casar (2016); e ORTIZ, V., Viajar pra casar? Saiba quanto custa e como funciona um destination wedding, UOL (2016).
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RECOMENDADAS

Conte com o Sebrae/RJ para inovar em seu negócio. Entre em contato pelo telefone 0800
570 0800 e agende atendimento na unidade mais próxima;

Atualize-se por meio de capacitações e eventos. O Sebrae EaD e o Senac oferecem cursos
para o desenvolvimento do seu negócio. Consulte o calendário de eventos e participe
dos que forem do seu setor. Além de conhecer tendências e informações de mercado,
eles possibilitam o networking com profissionais e empresários da área, contribuindo
para eventuais parcerias e novos negócios;

Estabeleça parcerias com fornecedores de sua região para oferecer um preço acessível
aos clientes, bem como variedade de opções;

Busque informações em órgãos de turismo de sua região, como a Setur/RJ, para ficar por
dentro de iniciativas e novidades sobre locais turísticos do Rio de Janeiro.

TURISMO
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
SETEMBRO/2016

Gerência de Conhecimento e Competitividade
Gerente: Cezar Kirszenblatt
Gestor do Programa Sebrae Inteligência Setorial: Marcelo Aguiar
Analista de Inteligência Setorial: Mara Godoy
Disseminação Empresarial: Rafael Simão
Conteudista: Kelly Brito
Especialista: Márcia Raquel Cavalcante Guimarães

Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). Fotos: Banco de imagens.

www.sebraeinteligenciasetorial.com.br
www.sebrae.rj.com.br

