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A cada ano, o mercado de produção e 
realização de eventos cresce no Brasil, pois 
gera oportunidades de negócios para em-
preendedores de diversas áreas. No entanto, 
é um setor competitivo entre os profissio-
nais e por isso é necessária criatividade, 
inovação e qualificação. Eventos de todos 
os gêneros contratam profissionais, sejam 
corporativos ou pessoais. Várias classes de 
especialistas estão envolvidas desde a orga-
nização, como cerimonialistas, fotógrafos, 
filmadores, garçons, decoradores, floristas, 
barmans, DJs, músicos, locadores de espa-
ços e roupas, maquiadores e cabeleireiros, 
chefs de cozinhas, entre outros. 

Uma questão que sempre é observada 
neste mercado é a experiência do profissio-
nal. Quanto mais experiência em eventos, 
menores são as chances de erro em alguma 
etapa. Por isso, para os profissionais que 
estão começando a dica é se engajar em 
equipes experientes para adquirir prática 
e oferecer seu serviço tranquilamente. A 
diversificação é uma opção para quem co-

meça a trabalhar com eventos. Mas como 
o mercado está movimentado neste setor, 
exige uma aparência cada vez mais pro-
fissional. A área corporativa também está 
ganhando cada vez mais espaço e tornou-se 
uma grande ferramenta de marketing. 

O setor de eventos está em plena ex-
pansão, crescendo em média 14% ao ano, 
nos últimos cinco anos. Este crescimento 
vem ao encontro do uso das tecnologias 
como forma de engajar clientes e facilitar 
as formas de apresentar os serviços. Os 
aplicativos, por exemplo, são usados desde 
a gestão financeira do evento para reduzir 
custos, até como forma do cliente conhecer 
melhor o produto ou serviço oferecidos. No 
mercado dos eventos e festas também entra 
em atuação a influência dos formadores de 
opinião nas redes sociais (influencers), que 
devido ao intercâmbio permanente com 
ideias e tendências podem ajudar na ela-
boração de projetos para grandes eventos 
sociais, garantindo repercussão.

Reunir a família e os amigos em come-
morações seja de aniversário, casamento 
ou formatura, é sempre motivo de alegria 
e dias memoráveis. Contudo, é preciso ca-
prichar na organização do evento para não 
ser surpreendido por eventuais imprevistos. 
Não importa o tamanho do encontro, sempre 
requer organização e planejamento. Confira 
algumas dicas:

– Comece pela lista de convidados: ela 
é fundamental para definir o local, o estilo 
e até o cardápio da festa. Se o orçamento 
for restrito, comece pelos amigos íntimos e 
pela família, para depois abrir para colegas 
de trabalho e vizinhos, por exemplo. Uma 
lista bem pensada fará seu evento dar certo.

– Quando os convidados estão definidos, 
é hora de pensar no local do evento. Liste os 
ambientes próximos que sejam convenientes 
ao estilo de festa e o número de convidados. 
Se a ideia for uma festa em casa (e se tiver 
espaço para isso), defina quais ambientes 
ficarão disponíveis para os convidados. Caso 

Um mercado sempre promissor 

Organização de um evento requer a contratação de profissionais.

Sem imprevistos 
seja um salão ou clube alugado, leve em 
conta a estrutura e principalmente o estilo 
do evento e dos convidados. 

– Não é novidade que música preenche 
os ambientes e é responsável por manter os 
convidados animados. Reserve um tempo 
para definir a playlist do evento, e se puder 
contar com música ao vivo escolha algo 
que combine com a proposta. Lembre-se de 
não escolher somente o repertório que você 
gosta, pois mesclar gêneros é importante 
para agradar o maior número de pessoas. 

– Um dos gastos maiores de qualquer 
evento, mas também um fator indispen-
sável, é a decoração. Os espaços ganham 
vida e estilo do anfitrião a partir da decora-
ção. Escolha itens relacionados ao tipo de 
festa e busque referências na internet para 
ter ideias das tendências e muitas vezes 
opções baratas e bonitas. Neste quesito, é 
importante contar com um especialista, que 
ajudará a pensar e distribuir a decoração de 
forma correta. 

– Se o evento for um casamento ou 
formatura é importante a contratação 
de um cerimonialista. Ele ficará res-
ponsável pelo horário certo de cada 
momento, sem atrasar ou adiantar o 
evento, e deixará os envolvidos mais 
tranquilos para curtir a festa. 

– O cardápio também é um fator primor-
dial para garantir o sucesso do evento. Ele 
deve ser adequado ao local e ao estilo da 
festa, podendo variar muito conforme as 
preferências do contratante. O que vale é 
calcular a quantidade para não faltar comida 
nem bebida aos convidados. 
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Vinhos e espumantes são bebidas que apa-
recem em todos os estilos de casamentos. A 
seguir, confira algumas dicas publicadas na 
revista Donna fornecidas pelo sommelier Vi-
nicius Santiago. 

Como escolher que tipo de bebida servir 
no casamento?

É importante analisar quais bebidas que 
os noivos e os convidados têm o costume de 
consumir. Como o gosto pode ser bem varia-
do, o ideal é ter opções que harmonizem com 
o cardápio escolhido e com clima desejado 
para a festa.

É preciso servir mais de um tipo de vinho?
Se o jantar não for harmonizado, não há pro-

blema em servir um único vinho na festa. Nesse 
caso, é interessante considerar outras opções 
de bebida. Se o menu for harmonizado, há 
seguinte sugestão tradicional de como servir:

– Canapés com espumante Brut;
– Entrada com vinho mais leve;
– Prato principal com vinho mais encorpado;
– Bolo com espumante Moscatel ou Demi-

-Sec.

Vinho ou espumante?
Nada impede de servir as duas bebidas du-

rante o casamento, mas, se tiver de escolher 
entre um e outro, o espumante tem priorida-
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Vinho e espumante sem erro
de: festivo por excelência, é um clássico dos 
casamentos.

Como calcular a quantidade?
– Para o brinde: 1 garrafa para 8 a 10 pessoas.
– Para uma refeição em que o vinho é a bebida 

principal: 1 garrafa para cada 4 pessoas.
– Para uma festa regada a espumante: 1 gar-

rafa para cada 1 ou 2 pessoas.
– Para uma refeição em que o vinho não é 

a bebida principal: 1 garrafa para cada 6 a 8 
pessoas.

 
Existe um vinho certo para ser servido em 

cada estação?
O correto é servir os vinhos de acordo com o 

menu, e não com a estação. Mas, em geral, o ve-
rão enseja vinhos mais leves, frescos e frutados, 
enquanto que o inverno é mais adequado para 
vinhos mais encorpados, ricos e amadeirados.

Como escolher o espumante?
O espumante ideal precisa agradar aos noivos, por 

isso é muito importante que seja degustado antes do 
casamento. Deve estar adequado ao momento em 
que será servido – brinde, refeição, coquetel –, e 
tem que estar de acordo com o orçamento do casa-
mento. De preferência, compre com antecedência. 
E lembre-se: deguste tudo o que irá servir em seu 
casamento antes da data. O aroma e o paladar dessas 
bebidas devem ser agradáveis para os noivos.


