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VAI CASAR? 
VEJA COMO PLANEJAR A FESTA E A LUA DE MEL!

O casamento é a festa que mais requer cuidados com o planejamento. 

Muitas vezes, os noivos adiam por anos a chegada do grande dia para 

que tudo saia conforme o planejado. 

Todos querem fazer uma festa inesquecível, mas só têm dimensão do 

trabalhão quando colocam a mão na massa. São muitos detalhes que 

ficam na responsabilidade dos noivos: cardápio, decoração, escolha do 

local, contratação de serviços, vestido, roupas dos padrinhos, paletó… 

E, além disso, tem que pensar na lua de mel, que é muito mais do que a 

compra de passagens de ida e volta.

Por isso, confira a dica: nada de se apressar! O ideal é ter, no mínimo, 

um ano de antecedência para organizar tudo - contando com o risco de 

pagar mais caro em algum serviço. A Proteste (Associação Brasileira de 

Defesa do Consumidor) recomenda um prazo ainda maior: 18 meses de 

antecedência. 

Esse prazo permite negociar valores,  parcelar os gastos que surgem 

e oferecer segurança para que o casal não entre em pânico quando o 

grande dia estiver se aproximando. 

Por isso, criamos um guia completo para você planejar a festa de casa-

mento dos seus sonhos e acertar os detalhes da lua de mel. Confira!

UNIÃO E PLANEJAMENTO

Se você ouviu durante muitos anos que o casamento é o dia especial 

somente da noiva, isso ficou no passado (ainda bem!). O noivo deve, sim, 

participar de todas as etapas e contribuir para que tudo dê certo. 

É importante reforçar a união porque organizar um casamento envolve 

desgaste emocional, principalmente ao lidar com fornecedores, fazer 

compras, escolher detalhes e etc.

Antes de mais nada, é preciso criar uma planilha para o casamento ou, 

pelo menos, um método de controle que permita, lá na frente, ter ciên-

cia do que realmente foi gasto para a cerimônia. Nessa etapa, alguns 

casais optam por criar uma conta conjunta, que pode ser controlada por 

aplicativos de finanças pessoais bem úteis, como GuiaBolso ou Moni.

Se optar por uma planilha, separe os gastos dos preços. Porque, bom, 

essa é a hora de pechinchar bastante, e ter tudo isso documentado ajuda 

muito nas tomadas de decisão.
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CRONOGRAMA IDEAL DE CASAMENTO

A Proteste elaborou um cronograma do que priorizar em cada etapa que antecede o dia do casamento. Confira:

 ✓ 18 meses antes: Definição do orçamento, da lista de convidados, data do casamento e início da pesquisa de fornecedores.

 ✓ 17 meses: Escolha dos locais da cerimônia e da festa.

 ✓ 15 meses: Definição do fotógrafo e cinegrafista.

 ✓ 12 meses: Escolha do bufê, do DJ e reservas de datas com maquiador e cabeleireiro.

 ✓ 9 meses: Definição dos decoradores, bandas e início das pesquisas de vestidos.

 ✓ 8 meses: Escolha da decoração.

 ✓ 7 meses: Contratação do serviço de bar.

 ✓ 6 meses: Convite de padrinhos, daminhas e fechamento da lua de mel.

 ✓ 5 meses: Escolha dos bolos, doces e bem-casados.

 ✓ 4 meses: Escolha dos convites, do carro da noiva, de eventuais lembrancinhas e das bebidas da festa que não são oferecidas no bufê.

 ✓ 3 meses:  Escolher o buquê e as lapelas, grinalda, véu e todos os acessórios da noiva; providenciar os documentos para o casamento civil; definir a roupa 

do noivo, dos padrinhos, das damas e dos pajens; e lançar o site do casamento.

 ✓ 2 meses: Entrega dos convites, degustação do cardápio da festa e contratação dos seguranças da festa.

 ✓ 1 mês: Realização da reunião final com o decorador e o DJ; gravação dos nomes nas alianças e finalização da entrega dos convites.

 ✓ 15 dias:  Prova do cabelo e maquiagem; fazer uma checklist do que já foi pago e do que ainda falta pagar; reunir os contatos dos fornecedores e entregar 

para o cerimonial.

 ✓ Na semana:  Reunião final com o cerimonial; fazer o ensaio da cerimônia; arrumar a mala da lua de mel; pegar o vestido de noiva e os acessórios; e fazer 

procedimentos de beleza.
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Paciência para pechinchar

Quando você se organiza cedo para planejar o casamento, tem tempo hábil 

para visitar o local que deseja. Se optar por uma igreja, precisa conhecer a 

paróquia a fundo e pagar um valor que, geralmente, equivale a um salário 

mínimo. Mas, se a ideia é contratar um cerimonialista ou outra autoridade, 

veja o quanto antes os valores, para que possa contabilizar em sua planilha.

O segundo passo é ir atrás do local em que será celebrada a festa. Sítio 

ou praia geralmente exigem grande locomoção por parte dos convida-

dos, por isso redobre a atenção aos detalhes para que nenhuma sur-

presa ingrata aconteça. Contratar o serviço de um bufê pode ser uma 

boa pedida, mas peça recomendações de outros casais - isso pode ofe-

recer boa vantagem na hora de fechar o preço final.

Depois de escolher o local, já dá pra ter uma ideia de como será a organi-

zação e a quantidade ideal de convidados. 

Ah, um detalhe importante: se optar por fazer à beira da praia ou em um 

local aberto, tenha um plano B em mente para o caso de chuva ou fortes 

ventanias.

Banda ou DJ: escolha o que tem mais a ver com o 
casal

Com que música pretende entrar na cerimônia? Muitos casais já têm 

ideia de belos arranjos de cordas da sua canção favorita, o que significa 

reservar um montante para a banda. 

Se a ideia é ter uma festa mais formal, contrate a banda também para 

tocar durante a festa. Claro que o valor final ficará maior mas, compa-

rado ao serviço por hora, você pode ter um bom desconto na negociação.

No entanto, muitos casais optam por um DJ para animar a cerimônia. 

Para que tudo dê certo, alinhe as expectativas com antecedência: faça 

um breve roteiro das músicas, alinhe os ‘momentos’ da festa e, se possí-

vel, parcele o valor. Muitos costumam oferecer preços melhores quando 

recebem meses antes da festa.

Fotógrafo e cinegrafista: veja os detalhes com 
antecedência

Eternizar o dia mais importante da vida do casal é a maior missão do 

fotógrafo, por isso os detalhes devem ser vistos com antecedência. O 

ideal é ir atrás desse profissional após escolher o local da festa e da ceri-

mônia, para que ele possa se planejar. Dependendo do local, é preciso 

mobilizar mais de um profissional, o que pode gerar mais custos. 

Durante a negociação com o fotógrafo, você pode pensar em ações para 

engajar mais a participação dos convidados, como cabine fotográfica ou 

até mesmo o uso de uma hashtag nas redes sociais, que permita aos con-

vidados ter a foto revelada no dia do casamento. 

É com o fotógrafo que você deve passar as imagens da retrospectiva: 

por isso, planeje o quanto antes quais deseja enviar, para que ele possa 

adiantar.

Se quer gravar o casamento em vídeo, o ideal é incluir o valor do cine-

grafista em um pacote já com o fotógrafo. Ah, e tem mais uma coisa: se 

quiser fazer o dia da noiva ou tirar fotos em ambientes diferentes para 

imprimir em um banner no dia da cerimônia, veja com antecedência, 

para não ter gastos adicionais como uma surpresa.
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A importância de um site do casal

Em alguns casos, os fotógrafos também podem ser os criadores do hot-

site para o casal. De qualquer forma, vale a pena investir em uma página 

para os noivos. Lá, você reúne as principais informações sobre o casa-

mento, pode postar algumas fotos, listar os links das listas de presente e 

até mesmo elaborar uma vaquinha virtual para ajudar a financiar a lua-

-de-mel. 

Aqui, vale um parênteses importante: divulgue o site apenas para os 

convidados em uma data relativamente próxima do grande dia, com, no 

máximo, três meses de antecedência.

Maquiador e cabeleireiro

Para a noiva, estes são profissionais muito importantes. O ideal é ter alguém 

de confiança e já agendar com antecedência a data de contratação. 

Se optar pelo dia de noiva, avalie o melhor preço com profissionais reco-

mendados, para que não estoure o tempo. Invista um bom tempo para 

discutir maquiagem e como quer o penteado, para chegar arrasando no 

dia da festa.

Serviços de buffet, bar e decoração

Com tempo hábil, é possível conversar com vários gerentes de bufê. 

Leve em consideração a oferta de serviços e, de preferência, converse 

com casais que já foram clientes. Se tiver site, acompanhe as avaliações 

e leia com detalhes a cobrança dos serviços.

Vale lembrar que casamentos mexem com as emoções, e muitos proprie-

tários aproveitam para cobrar mais caro aquilo que fica em letras miú-

das no contrato. Veja se a decoração é cobrada em valor embutido ou 

separado do aluguel do serviço e entenda como funciona a política por 

objetos quebrados. Se isso realmente estiver estipulado em contrato, 

você tem o direito de pedir uma lista dos valores de cada item oferecido, 

para que saiba o que ressarcir na hora de prestar contas após a festa.

Outro detalhe importante: bufês cobram por horas de serviços - geral-

mente de 4h a 6h. Veja com antecedência valores por horas extra, para 

não se surpreender com os custos adicionais lá na frente. 

Vale lembrar que é possível pagar aos poucos pelo serviço, embora o 

saldo final só venha depois. A vantagem de quitar o maior percentual 

com antecedência é que, lá na frente, ficam apenas os custos variáveis 

para acertar.

Se você se sentir lesado pelo bufê, pode recorrer ao artigo 20 do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante que você seja reembolsado ou 

até receba uma indenização caso a empresa não cumpra o combinado 

na hora da festa.
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Faça uma lista de presentes

Na verdade, o ideal é fazer diferentes listas em diferentes lojas. Antes 

de tudo, verifique os procedimentos das lojas para efetuar troca de pro-

dutos, algo que ajuda bastante para não levar para casa presentes repe-

tidos. Fique atento aos prazos para as trocas e guarde uma cópia da lista, 

para evitar problemas.

Escolha presentes de diferentes valores, que possam se ajustar ao orça-

mento dos convidados. Eletrodomésticos e eletrônicos são muito bem-vin-

dos, mas é comum que algumas pessoas prefiram investir em outros tipos 

de presente, como jogo de copos, acessórios e móveis, por exemplo. 

Seja criterioso ao escolher a loja. Prefira as que permitam acompanhar a 

compra pela internet e tenham boa reputação pelos consumidores.

Vestido da noiva

O vestido da noiva é o item mais comentado da festa. Sabendo disso, 

muitas lojas cobram preços exorbitantes de seus melhores modelos. 

Tem sido cada vez mais comum as noivas entrarem em contato com cos-

tureiras de sua confiança para confeccionar um vestido personalizado. 

Se tiver a proatividade de comprar o tecido, esse serviço fica muito mais 

em conta. Mas, para que dê certo, é preciso ter um modelo preconce-

bido, para que a costureira modele à sua maneira.

Existe, também, a opção de alugar o vestido. Alguns lugares oferecem 

o primeiro aluguel com bons valores para, depois, disponibilizar para 

locação. Vestidos usados saem mais em conta, mas é preciso ter um bom 

olhar para não escolher um que esteja com danos aparentes.

Depois de escolher a cor e o modelo, já pode ir atrás de buquê, lapela, 

grinalda e os demais acessórios, para arrasar no altar.

Paletó do noivo

Embora não tenha tanto destaque quanto o vestido da noiva, o paletó 

também precisa passar por uma seleção criteriosa. Existem dezenas de 

estilos diferentes, que revelam perfis mais despojados, tradicionais e 

até modernos. Um paletó de alta costura é sempre uma ótima pedida, 

mas é preciso saber como combinar estilos, para não ficar fora de sincro-

nia com o vestido da noiva.

Assim como o vestido, também é possível alugar o paletó - embora difi-

cilmente um paletó já confeccionado se encaixe perfeitamente no noivo. 

Alianças

Não vá esquecer das alianças ao programar o casamento! Existem 

modelos de todos os tipos e preços. A maioria deles permite a customi-

zação de graça com os nomes dos noivos.

Ah, e se quiser renovar os votos no futuro, dependendo do local da com-

pra, você pode utilizar as alianças como moeda de troca pelo mesmo 

valor que pagou.
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LISTA DE CONVIDADOS E CONVITES

Quem está organizando uma festa de casamento passa por um dilema 

muitas vezes doloroso: não dá pra chamar todo mundo! Você pode ter 

uma boa reserva de dinheiro e levar a sério a ideia de fazer o casamento 

dos sonhos, mas mesmo as festas mais bem organizadas não contam 

com mais de 200 convidados - número que, em alguns casos, pode ser 

considerado elevado demais.

Isso porque o custo por pessoa de uma festa de casamento pesa bas-

tante. Se contratar um bufê, já veja com antecedência e seja bem 

assertivo ao enviar o convite. Afinal, além de ser muito chato ver a 

cadeira vazia, a ausência de um convidado tem um custo que não pode 

ser ressarcido.

Por isso, é preciso fazer uma lista de prioridades. Primeiro, os familiares 

mais próximos dos noivos. Aí tem os melhores amigos, colegas e alguns 

parentes. Pode não parecer, mas é comum extrapolar uma centena de 

convidados. 

Depois de organizar a lista, converse com o gerente do bufê, para enten-

der como fica a precificação de todos os serviços. Se tiver que cortar um 

ou outro da lista, paciência…

Só depois de ter tudo definido, incluindo a data e o local fechados, pode-

-se pensar em um convite. Muitos ainda gostam da opção mais tradicional: 

imprimir e enviar para cada convidado - o que, obviamente, tem um custo.

Escolha bem os padrinhos

A escolha dos padrinhos envolve afinidade de toda uma vida. E, na hora 

do casamento, é comum que sejam acionados para que a festa siga con-

forme o planejado. 

Por isso, deixe-os de sobreaviso. Se alguma coisa não sair conforme o 

rito, se houver atrasos ou se os convidados se sentirem inseguros por-

que algo está fora do comum, são os padrinhos que estarão lá para evitar 

que as coisas deem errado justamente no dia do casamento, evitando o 

pânico dos noivos.

Os padrinhos também cumprem outra função importante: agitam 

a festa para o momento da gravata (para o noivo) e do sapato (para a 

noiva), quando os convidados contribuem com uma graninha. Esse valor 

está longe de cobrir os gastos do casamento, mas ajuda bastante para a 

etapa seguinte: a lua de mel!
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COMO ORGANIZAR A 
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A organização da lua de mel deve caminhar junto à organização da festa 

de casamento. Embora muitos casais decidam de última hora o local que 

querem viajar, quando se tem a lua de mel na caneta, antes do dia do 

casamento, elimina-se um fator a mais de preocupação.

O ideal é começar a pagar a lua de mel o quanto antes, para evitar que 

entre em conflito com os muitos custos variáveis da cerimônia.

Confira algumas dicas importantes para preparar uma lua de mel 

inesquecível:

Qual o tipo de lugar ideal para o casal

É preciso que a viagem da lua de mel agrade os dois! Não vale ir para a 

praia se a noiva não curte, da mesma forma que uma cidade fria pode ser 

opção ruim se o noivo prefere o calor.

Defina o destino ideal e trace antecipadamente um roteiro do que o 

casal deseja fazer. Se a ideia é passar apenas um fim de semana, seja 

assertivo nas escolhas: não adianta querer se apertar com horários para 

conhecer tudo que tem em uma cidade, sem tempo hábil.

Cuidados com hospedagem

Um casamento parece ter gastos intermináveis, e muitos noivos aca-

bam caindo na armadilha de querer economizar ao máximo o momento 

mais propício para curtirem juntos. Sim, vocês merecem ficar em um 

bom hotel ou pousada. Se os preços estiverem muito altos, dê uma 

olhada no Airbnb, que pode oferecer locações incríveis com preços 

mais em conta.

Lembre-se: é uma viagem para o casal curtir tranquilamente. Portanto, 

evite situações de estresse, principalmente com gastos. Se o casal previr 

uma situação muito apertada ainda na organização, pode pensar em 

organizar uma vaquinha virtual ou até mesmo convencer algum padri-

nho a ajudar com os custos da viagem.

Faça reservas com nome de solteiro

Embora seja tentador fazer tudo com o nome de casado, lembre-se de 

um detalhe importante: os documentos do casal ainda não estão pron-

tos! Portanto, se você fez reserva no hotel com nome de casado, pode 

ter um trabalhão para comprovar. 

Permita ser original

Assim como a cerimônia é o momento dos sonhos do casal, a viagem de 

lua de mel não pode ser diferente. Pense em um lugar fascinante, que 

será a extensão do dia maravilhoso que foi o casamento. Mas, claro, é 

bom ter um pouco de pé no chão: se você quer ir à Paris ou Nova York, 

por exemplo, precisa organizar com uma antecedência ainda maior 

- principalmente se tiver que resolver questões como visto ou passa-

porte. Viagens internacionais também têm outro agravante: podem 

ficar com preços exorbitantes devido ao câmbio.

Mas, se o casal dispõe apenas de alguns dias, pode escolher alguma 

cidade brasileira. Das lindas cachoeiras de Poços de Caldas (Minas 

Gerais) ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões, no Amazonas, 

roteiros não faltam para que o casal possa curtir e se deslumbrar com 

nossas lindas paisagens. 
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Caso os recém-casados tenham mais tempo para curtir, podem tra-

çar um roteiro ainda mais completo para conhecer diferentes cidades. 

Nesse caso, vale a pena consultar uma agência de viagens, que organiza 

tudo para você enquanto ainda está preocupado com os detalhes da 

festa de casamento.

Tire muitas fotos

Os smartphones de hoje têm câmeras de ótima qualidade, mas se não for 

o caso de nenhum dos noivos, providencie uma boa máquina fotográfica. 

Não importa o lugar que escolher: vocês vão querer eternizar este 

momento para a posteridade - ou, quem sabe, colocar no site que cria-

ram, para que os familiares, amigos e convidados possam testemunhar 

este momento tão importante na vida do casal!

E aí, gostou das nossas dicas de como organizar o casamento e a lua de 

mel? Se você pretende se casar, pode facilitar bastante a sua vida inves-

tindo no consórcio de serviços do UP Consórcios. 

Só o UP Consórcios permite investir na carta de crédito pagando 

mensalmente o valor proporcional da divisão da carta de crédito e do 

número de parcelas. O valor da taxa de administração, cobrado para 

gerir os grupos de consórcio, só passa a ser incluído na mensalidade 

após a contemplação. Faça uma simulação no nosso site e organize já a 

sua festa de casamento.

https://www.upconsorcios.com.br/consorcio-de-servicos
https://simulador.upconsorcios.com.br/



