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Entendendo a Demanda por Festas e Cerimônias 

no Brasil: Comportamentos e Expectativas
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Background e objetivos

Na primeira etapa desse estudo, realizamos para a

ABRAFESTA um levantamento com os dados e

informações disponíveis sobre o segmento de festas e

eventos sociais no país a partir de dados secundários.

Nessa segunda etapa da pesquisa, buscamos levantar

as expectativas e demandas da população que deseja

realizar evento social, mapeando seu perfil, hábitos e

intenção de uso da cadeia de fornecedores.
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Metodologia utilizada no estudo

Pesquisa online
O que é?

A pesquisa quantitativa permite levantar 

dados ou comprovar hipóteses através de 

números estatisticamente relevantes.

Como funciona?

A coleta de dados online se baseia em 

entrevistas individuais, nas quais o 

entrevistado recebe um link para acessar o 

questionário por e-mail.
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Entrevistamos 564 pessoas que pretendem realizar 

eventos sociais no próximo ano, contratando pelo 

menos um fornecedor da cadeia.
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Metodologia

Pesquisa Quantitativa Online

Amostra 564 entrevistas online

Perfil
Pessoas com 18 anos ou mais, das classes ABC, que pretendem realizar eventos sociais 

nos próximos 12 meses contratando pelo menos algum fornecedor da cadeia

Praças Nacional – Brasil 

Questionário Questionário estruturado de autopreenchimento com aproximadamente 15 min. de duração

Período de campo Maio de 2015
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Perfil dos entrevistados
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Perfil da amostra

Norte

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

52%

17%

17%

8%

6%

Perfil por Região

Base: 564 entrevistas

41 59

Masculino Feminino

CLASSE SOCIAL

SEXO

15 33 52

Classe A Classe B Classe C

FAIXA ETÁRIA

Perfil dos entrevistados por Sexo, faixa 

Etária e Classe social \

40 38 22

De 18 a 29 anos De 30 a 45 anos 46 anos ou mais
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Agenda

Realização de festas e 

eventos sociais

Contratação de serviços 

em festas e eventos
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Realização de festas e eventos sociais
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Quais são os principais 

eventos a serem realizados?
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83% pretendem realizar festa de aniversário, na sequência estão 

casamento e formatura. Para 2/3, aniversário é o evento principal

0,3

7

7

9

17

20

83

Bar-Mitzvá / Bat-Mitzvá

Festa de Debutante / 15 anos

Bodas

Noivado

Formatura

Casamento

Festa de Aniversário

Eventos que pretendem realizar nos 

próximos 12 meses

(1 ou mais eventos)

Base: 564 entrevistas  

P2. Você pretende ser responsável por realizar algum dos eventos sociais listados abaixo nos próximos 12 meses, para você ou algum 

parente / amigo? / P4. Qual desses eventos que você vai realizar nos próximos 12 meses você considera o mais importante

%

0,3

4

3

4

9

15

66

Bar-Mitzvá / Bat-Mitzvá

Festa de Debutante / 15 anos

Bodas

Noivado

Formatura

Casamento

Festa de Aniversário

Principal evento que pretendem 

realizar nos próximos 12 meses

(Apenas 1 evento principal)

%
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35% pretendem realizar mais de um evento social no próximo ano – e 

a festa de aniversário também é o principal

39

24

16

22

Festa de Aniversário

Casamento

Formatura

Outras

Evento considerado o principal

(entre aqueles que irão realizar mais de um 

evento nos próximos 12 meses)

Base: 198 entrevistas

P2. Você pretende ser responsável por realizar algum dos eventos sociais listados abaixo nos próximos 12 meses, para você ou algum 

parente / amigo? / P4. Qual desses eventos que você vai realizar nos próximos 12 meses você considera o mais importante?

35% dos entrevistados 

pretendem realizar mais de um 
eventos nos próximos 12 meses

* Outros eventos: Noivado, Festa de 

Debutante/15 anos, Bodas e Bar-Mitzvá

%
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CLASSE CCLASSE A

11

10

67

12
14

8

65

13

Casamento,  aniversário e formatura são os principais eventos 

independente da classe

Distribuição do evento segundo as classes sociais

2023
23

12Aniversário Casamento Formatura Outros

CLASSE B

17

9
66

8

Base: Classe A – 115 / Classe B – 179 / Classe C 270  entrevistados

P2. Você pretende ser responsável por realizar algum dos eventos sociais listados abaixo nos próximos 12 meses, para você ou algum 

parente / amigo? / P4. Qual desses eventos que você vai realizar nos próximos 12 meses você considera o mais importante?

%
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Moradores da região Nordeste têm menor intenção de fazer festa 

de aniversário e maior participação nos outros eventos sociais

Distribuição do evento segundo a região

15

6

67

12
10

12

67

11

18

13 57

13

16

8
68

7

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste / Norte

Base: Sudeste – 160 / Nordeste – 132 / Sul 155 / Centro Oeste – 77 / Norte – 40 entrevistados

33% 43% 33% 32%

2023
23

12Aniversário Casamento Formatura Outros

% outros eventos, 
exceto aniversário

P2. Você pretende ser responsável por realizar algum dos eventos sociais listados abaixo nos próximos 12 meses, para você ou algum 

parente / amigo? / P4. Qual desses eventos que você vai realizar nos próximos 12 meses você considera o mais importante?

%
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O Sudeste é a principal região para todos os eventos, porém Sul e 

Nordeste se destacam na realização de formaturas

52 21

11
16

Distribuição de região segundo o evento 

pretendido 

FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

53 15

17

14

38

25

23

14

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste / Norte

P2. Você pretende ser responsável por realizar algum dos eventos sociais listados abaixo nos próximos 12 meses, para você ou algum 

parente / amigo? / P4. Qual desses eventos que você vai realizar nos próximos 12 meses você considera o mais importante?

%
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Para quem esses 

eventos serão 

realizados?
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Em geral, o evento se destina ao próprio organizador ou seus filhos

38
35

20

14 15
13

Para mim mesmo Para meus filhos Para outras pessoas
da família

Para minha
esposa/marido

Para amigos ou
conhecidos

Para meus pais

Pessoa para a qual o evento será realizado

Base: 564 entrevistas

P8. Para quem será esse evento? 

%
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52

33

12
7

24

12

32

42

17
12 10 10

52

9

34

24

30

15

41 30 21 16 14 12Para mim mesmo Para meus filhos Para outras pessoas da família
Para minha esposa/marido Para amigos ou conhecidos Para meus pais

Pessoa para a qual o evento será realizado por evento

Casamentos e formaturas são eventos mais organizados para si, 

aniversário que é uma festa para o outro

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P8. Para quem será esse evento? 

FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO

%
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Maior parte das festas de aniversário é para crianças

2

14

16

26

9

32

70 anos ou mais

50 a 69 anos

30 a 49 anos

18 a 29 anos

13 a 17 anos

1 a 12 anos

Idade do aniversariante 

(Entre os que realizarão festas de aniversário)

Base: 466 entrevistas  

P3. Será uma festa de aniversário de quantos anos? (RU)  DIGITE A IDADE |_______|

%
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Classes B e C organizam mais eventos para os filhos

42

25

24

22

13

11

Para mim mesmo

Para outras pessoas da
família

Para meus filhos

Para minha esposa

Para amigos ou
conhecidos

Para meus pais

CLASSE A
37

35

14

13

12

12

Para meus filhos

Para mim mesmo

Para amigos ou
conhecidos

Para outras pessoas da
família

Para minha esposa

Para meus pais

CLASSE B CLASSE C
39

38

24

16

14

14

Para mim mesmo

Para meus filhos

Para outras pessoas da
família

Para amigos ou
conhecidos

Para minha esposa

Para meus pais

Pessoa para a qual o evento será realizado 

segundo a CLASSE SOCIAL

Base: Classe A – 115 / Classe B – 179 / Classe C 270  entrevistados

P8. Para quem será esse evento? 

%
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Entre as regiões brasileiras, o Nordeste destaca-se por apresentar 

um perfil mais social no direcionamento das festas, fora da família

39

27

22

17

17

15

Para mim mesmo

Para outras pessoas da familia

Para amigos ou conhecidos

Para meus filhos

Para meus pais

Para minha esposa

Nordeste

Pessoa para a qual o evento será realizado segundo a REGIÃO

Base:  Sudeste – 160 / Nordeste – 132 / Sul 155 / Centro Oeste /Norte 117 entrevistados

P8. Para quem será esse evento? 

39

38

19

14

14

13

Para mim mesmo

Para meus filhos

Para outras pessoas da familia

Para minha esposa

Para amigos ou conhecidos

Para meus pais

Sudeste

38

35

19

16

14

9

Para mim mesmo

Para meus filhos

Para outras pessoas  da família

Para minha esposa

Para amigos ou conhecidos

Para meus pais

Centro-Oeste/Norte

35

34

20

15

13

9

Para meus filhos

Para mim mesmo

Para outras pessoas da família

Para minha esposa

Para amigos ou conhecidos

Para meus pais

Sul

%
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Os eventos reúnem, em média, 115 convidados

Número de pessoas convidadas 

para o evento por faixa

Base: 564 entrevistas

P11. Quantas pessoas serão convidadas para o evento? Se não souber, indique sua melhor estimativa.

3

8

17

29

43

mais 300

201 a 300

101 a 200

51 a 100

Até 50

Média de 115 
convidados

57% dos eventos 
são para mais de 
50 convidados

%
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8

24

34

24

11

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

53

31

12

4

0

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

36

16

24

17

7

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

Número de pessoas convidadas para 

o evento por tipo de evento

Maioria das festas de aniversário é para até 50 convidados, 

casamentos e formaturas envolvem mais pessoas

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P11. Quantas pessoas serão convidadas para o evento? Se não souber, indique sua melhor estimativa.

FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO

%
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As classes sociais seguem padrões similares em relação ao 

número de convidados

Número de pessoas convidadas para o evento 

por CLASSE SOCIAL 

Base: Base: Classe A – 115 / Classe B – 179 / Classe C 270  entrevistados

P11. Quantas pessoas serão convidadas para o evento? Se não souber, indique sua melhor estimativa.

43

35

14

7

1

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

CLASSE A CLASSE B CLASSE C
41

25

24

7

3

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

44

30

13

9

9

Até 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Mais de 300

Até 100

78%

Até 100

66%

Até 100

74%

%
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Quando ocorrem os 

eventos?
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O planejamento dos eventos começa, em média, com 10 meses de 

antecedência

Levam, em média, de 10 
meses de antecedência para 

planejar um evento

Base: 564 entrevistas

P10. Desde quando você está organizando este evento? P9. Quando será esse evento? 

16

24

38

22

Até 3 meses

Mais que 3 meses até 6
meses

Mais que 6 meses até 1
ano

Mais que 1 ano

%



27

A duração média dos eventos é de 5 horas – a maior parte dura de 

4 a 6 horas

Em média, os eventos têm 
duração de 5 horas

Base: 564 entrevistas

P12. Qual será a duração do evento? 

37

43

11

9

Até 4 horas

Mais que 4 até 6 horas

Mais que 6 até 8 horas

Mais que 8 horas

%
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15 meses

5 horas

8 meses

5 horas

15 meses

5 horas

Média de tempo 
planejamento

Média de duração 
do evento

Embora durem, em média, o mesmo tempo, casamento e formatura 

são planejados com mais antecedência do que aniversário

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P12. Qual será a duração do evento? 

P10. Desde quando você está organizando este evento? P9. Quando será esse evento? 

FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO

%
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9 meses

6 horas

10 meses

6 horas

10 meses

5 horas

Média de tempo 
planejamento

Média de duração 
do evento

E a renda não interfere muito na média de tempo para 

planejamento e duração do evento

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

Base: Base: Classe A – 115 / Classe B – 179 / Classe C 270  entrevistados

P12. Qual será a duração do evento? 

P10. Desde quando você está organizando este evento?  P9. Quando será esse evento? 

%
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Os eventos ocorrem sobretudo aos sábados e à noite

4

30

61

16

Manhã
Tarde
Noite
Não está definido

Período no qual o evento 

será realizado

Base: 564 entrevistas

P13. Em que período será realizado o evento? 

P14. Em que dia da semana será realizado o evento?

0,3

1,3

1,2

0,4

8,7

70,5

12,6

8,6

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Não está definido

Dia da semana em que evento 

será realizado

% %
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4 2555 16Manhã Tarde Noite Não está definido

Festas de aniversário estão mais distribuídas entre os períodos 

do dia

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P13. Em que período será realizado o evento? 

P14. Em que dia da semana será realizado o evento?

4
19

73

14

2,3

2,3

7,8

69,6

12,0

6,5

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Não sabe ainda

0,5

1,3

1,3

0,6

5,7

72,7

14,6

6,9

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Não sabe ainda

32,9

51,4

2,1

26,0

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Não sabe ainda

Período no qual o 

evento será realizado  

(em %)

Dia da semana que 

irão realizar o 

evento (em %)

1
13

73

22
4

36
56

15

FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO%
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Contratação de serviços em festas e eventos 
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Serviços de doces e buffet são os mais contratados, seguidos do 

espaço para o evento

77
69

63

62

58

57

54

49

48

35

25

22

7

3

Doces, bolo, bem-casado etc.

Buffet / Serviços de alimentação

Espaço para o evento

Decoração e/ou ambientação

Foto e Vídeo

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc.

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Serviços de bebidas

Música (DJ, banda)

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Assessoria profissional para organizar o evento

Agência de viagem

Serviço de manobrista

Serviços que contrataram ou pensam em contratar para o evento

Base: 564 entrevistas

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 

Pretendem contratar, em 

média, de 6 serviços 
por evento

%
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Serviços que pretendem contratar por região
SU

D
ES

TE

SU
L

Base: 564 entrevistas

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 

Doces, bolo, bem-casado etc. 76%

Buffet / Serviços de alimentação 70%

Espaço para o evento 64%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

62%

Decoração e/ou ambientação 61%

Foto e Vídeo 55%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 50%

Música (DJ, banda) 49%

Serviços de bebidas 47%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 32%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 23%

Assessoria profissional para organizar o evento 21%

Agência de viagem 7%

Serviço de manobrista 2%

Doces, bolo, bem-casado etc. 82%

Buffet / Serviços de alimentação 67%

Decoração e/ou ambientação 60%

Espaço para o evento 59%

Foto e Vídeo 56%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 51%

Serviços de bebidas 49%

Música (DJ, banda) 43%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

41%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 33%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 21%

Assessoria profissional para organizar o evento 19%

Agência de viagem 4%

Serviço de manobrista 2%
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Serviços que pretendem contratar por região
N

O
R

D
ES

TE

N
O

R
TE

 /
 

C
EN

TR
O

-O
ES

TE

Base: 564 entrevistas

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 

Doces, bolo, bem-casado etc. 82%

Buffet / Serviços de alimentação 73%

Espaço para o evento 68%

Foto e Vídeo 66%

Decoração e/ou ambientação 65%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 61%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

57%

Serviços de bebidas 56%

Música (DJ, banda) 53%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 44%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 34%

Assessoria profissional para organizar o evento 28%

Agência de viagem 9%

Serviço de manobrista 2%

Doces, bolo, bem-casado etc. 71%

Decoração e/ou ambientação 67%

Buffet / Serviços de alimentação 66%

Foto e Vídeo 62%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 60%

Espaço para o evento 58%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

52%

Serviços de bebidas 49%

Música (DJ, banda) 45%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 41%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 27%

Assessoria profissional para organizar o evento 23%

Agência de viagem 10%

Serviço de manobrista 5%
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Em casamentos, há maior apelo para serviços de decoração e 

registro da festa, para aniversários alimentação se destaca

Decoração e/ou ambientação 88,3%

Foto e Vídeo 85,1%

Doces, bolo, bem-casado etc. 84,7%

Doces, bolo, bem-casado etc. 77,7%

Buffet / Serviços de alimentação 63,5%

Decoração e/ou ambientação 56,0%

Espaço para o evento 90,4%

Buffet / Serviços de alimentação 83,0%

Serviços de bebidas 80,5%

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 

Média de 8 serviços por evento Média de 5 serviços por evento Média de 8 serviços por evento

Serviços que contrataram ou pensam em contratar 

para os eventos que planejam realizar (em %)

FORMATURAFESTA DE ANIVERSÁRIOCASAMENTO
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CASAMENTO
Decoração e/ou ambientação 88,3%

Foto e Vídeo 85,1%

Doces, bolo, bem-casado etc. 84,7%

Buffet / Serviços de alimentação 82,4%

Espaço para o evento 80,1%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 79,2%

Música (DJ, banda) 77,4%

Serviços de bebidas 68,4%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

65,6%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 58,7%

Assessoria profissional para organizar o evento 50,2%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 42,6%

Agência de viagem 23,6%

Serviço de manobrista 6,3%

FESTA DE ANIVERSÁRIO
Doces, bolo, bem-casado etc. 77,7%

Buffet / Serviços de alimentação 63,5%

Decoração e/ou ambientação 56,0%

Espaço para o evento 55,5%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

51,7%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 47,0%

Foto e Vídeo 46,8%

Serviços de bebidas 42,2%

Música (DJ, banda) 36,2%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 26,5%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 19,3%

Assessoria profissional para organizar o evento 11,2%

Agência de viagem 4,3%

Serviço de manobrista 2,0%

FORMATURA
Espaço para o evento 90,4%

Buffet / Serviços de alimentação 83,0%

Serviços de bebidas 80,5%

Foto e Vídeo 79,6%

Decoração e/ou ambientação 77,5%

Música (DJ, banda) 74,7%

Locação de materiais como mesas, móveis, 
talheres, etc.

66,4%

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 63,2%

Doces, bolo, bem-casado etc. 59,0%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 57,8%

Assessoria profissional para organizar o evento 45,1%

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 24,6%

Agência de viagem 2,3%

Serviço de manobrista 1,3%

Serviços que contrataram ou pensam em contratar para 

os eventos que planejam realizar por evento

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 

Serviços que pretendem contratar

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas
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O Nordeste é a região que possui maior média de serviços a serem 

contratados para o evento

Norte

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

6,1

6,9

5,8

6,2 

6,5

Média de serviços que se pretende utilizar nas regiões brasileiras

Base: Base:  Sudeste – 160 / Nordeste – 132 / Sul 155 / Centro Oeste – 77 / Norte – 40 entrevistados

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 
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Considerando as classes sociais, maior o poder aquisitivo, maior a 

quantidade de serviços considerados 

CLASSE A
6,5 serviços

CLASSE B
6,3 serviços

CLASSE C
6,1 serviços

Média de serviços que se pretende utilizar

Base: 564 entrevistas

P5. Pensando nesse evento, você contratou ou pretende contratar empresas que oferecem quais dos seguintes serviços? 
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Maior parte dos serviços não contratados estará presente na festa, 

porém será realizado pelo organizador

Motivo para NÃO CONTRATAREM os serviços 

listados para o evento que planejam realizar

P6. E pensando nos serviços abaixo, você não irá contratar empresas/profissionais por que vai organizar por conta própria, ou por que a festa não terá esse serviço? 

Base: Assessoria profissional para organizar o evento, 440 / Serviços de bebidas, 277 / Buffet, Serviços de alimentação, 174 / Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc., 261 / Moda 

(compra de vestidos, fantasias, etc.), 419 / Agência de viagem, 523 / Decoração e/ou ambientação, 211 / Doces, bolo, bem-casado etc., 125 / Espaço para o evento, 210 / Foto e Vídeo, 234 / 

Lembrancinhas e Papelaria (convites), 253 / Música (DJ, banda), 296 / Serviço de manobrista, 544 / Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador, 355

87

83

82

81

80

77

75

70

62

62

53

49

19

17

13

17

18

19

20

23

25

30

38

38

47

51

81

83

Buffet / Serviços de alimentação

Espaço para o evento

Doces, bolo, bem-casado etc.

Foto e Vídeo

Serviços de bebidas

Decoração e/ou ambientação

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc.

Música (DJ, banda)

Assessoria profissional para organizar o evento

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Agência de viagem

Serviço de manobrista

8783828180777570626253491917
1317181920232530383847518183

Buffet / Serviços de alimentação
Música (DJ, banda)Vai organizar por conta própria Festa não terá/precisa esse serviço

%
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Agência de viagem está entre os serviços menos acessados nos 3 

tipos de festas

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P6. E pensando nos serviços abaixo, você não irá contratar empresas/profissionais por que vai organizar por conta própria, ou por que a festa não terá esse serviço? 

Foto e Vídeo 100

Doces, bolo, bem-casado etc. 90

Espaço para o evento 88

Agência de viagem 55

Serviço de manobrista 80

Festa não terá/precisa desse serviçoVai organizar por conta própria

Assessoria profissional para o evento 62

Buffet / Serviços de alimentação 89

Doces, bolo, bem-casado etc. 84

Serviço de manobrista 84

Agência de viagem 87

Buffet / Serviços de alimentação 100

Serviços de bebidas 93

Foto e Vídeo 90

Agência de viagem 80

Serviço de manobrista 88

Motivo para NÃO CONTRATAREM os serviços listados 

para o evento que planejam realizar (destaques)

FORMATURAFESTA DE ANIVERSÁRIOCASAMENTO

%
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Motivos para não contratarem os serviços

CASAMENTO
Foto e Vídeo 100 -

Doces, bolo, bem-casado etc. 90 10

Espaço para o evento 88 12

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 83 17

Buffet / Serviços de alimentação 80 20

Decoração e/ou ambientação 77 23

Música (DJ, banda) 70 30

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 66 34

Assessoria profissional para organizar o evento 63 37

Locação de materiais como mesas, móveis,
talheres, etc. 62 38

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 62 38

Serviços de bebidas 57 43

Agência de viagem 45 55

Serviço de manobrista 20 80

FESTA DE ANIVERSÁRIO
Assessoria profissional para organizar o evento 62 38

Buffet / Serviços de alimentação 89 11

Doces, bolo, bem-casado etc. 84 16

Serviços de bebidas 83 17

Espaço para o evento 83 17

Foto e Vídeo 82 18

Locação de materiais como mesas, móveis,
talheres, etc. 80 20

Decoração e/ou ambientação 78 22

Música (DJ, banda) 68 32

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 59 41

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 50 50

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 43 37

Serviço de manobrista 16 84

Agência de viagem 13 87

FORMATURA
Buffet / Serviços de alimentação 100 -

Serviços de bebidas 93 7

Foto e Vídeo 90 10

Música (DJ, banda) 77 23

Decoração e/ou ambientação 71 29

Doces, bolo, bem-casado etc. 69 31

Espaço para o evento 67 33

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador 67 33

Locação de materiais como mesas, móveis,
talheres, etc. 62 38

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 62 38

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 61 39

Assessoria profissional para organizar o evento 56 44

Agência de viagem 20 80

Serviço de manobrista 12 88

Festa não terá/precisa desse serviço

Base: 79 entrevistas Base: 368 entrevistas Base: 55 entrevistas 

Vai organizar por conta própria

Motivo para não contratarem os serviços listados para o evento que planejam realizar (em %)

P6. E pensando nos serviços abaixo, você não irá contratar empresas/profissionais por que vai organizar por conta própria, ou por que a festa não terá esse serviço? 

%
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Em média, orçam com 3 fornecedores antes de escolher o que 

estará no evento

Serviço de manobrista 4,65

Buffet / Serviços de alimentação 3,51

Espaço para o evento 3,48

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 3,26

Empresa para fornecimento de doces, bolo, bem-casado etc. 3,11

Foto e Vídeo 3,05

Serviços de bebidas 3,01

Assessoria 2,99

Decoração e/ou ambientação 2,98

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 2,90

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc. 2,81

Música (DJ, banda) 2,81

Agência de viagem 2,62

Locação de som, luz e/ou gerador 2,46

SERVIÇOS
COM MAIOR NÚMERO DE 

FORNECEDORES PESQUISADOS

SERVIÇOS
COM MENOR NÚMERO DE 

FORNECEDORES PESQUISADOS

SERVIÇOS
COM NÚMERO INTERMEDIÁRIO DE 

FORNECEDORES PESQUISADOS

Número de empresas que orçou/orçará para 

contratar o serviço (MÉDIA)

Base: 564 entrevistas

P17. Para cada serviço, com quantas empresas diferentes você orçou ou pretende orçar o serviço? 
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A média de fornecedores consultados muda de acordo com o tipo 

de evento e o serviço buscado

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

P17. Para cada serviço, com quantas empresas diferentes você orçou ou pretende orçar o serviço? 

Número de empresas que orçou/orçará para 

contratar o serviço (MÉDIA)

MÉDIA POR EVENTO
Serviço de manobrista 2,98 6,82 2,00

Buffet / Serviços de alimentação 3,91 3,59 3,28

Espaço para o evento 4,06 3,38 3,52

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.) 3,52 3,39 3,00

Empresa para fornecimento de doces, bolo, bem-casado etc. 3,43 3,09 2,98

Foto e Vídeo 3,43 3,13 2,71

Serviços de bebidas 3,02 3,10 3,06

Assessoria 2,80 3,58 2,61

Decoração e/ou ambientação 3,12 2,98 2,99

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 2,94 2,97 2,59

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc. 3,03 2,79 3,10

Música (DJ, banda) 2,53 3,25 2,41

Agência de viagem 2,76 2,82 1,00

Locação de som, luz e/ou gerador 2,38 2,54 2,12

FORMATURAANIVERSÁRIOCASAMENTO
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Para a escolha de fornecedores, utilizam sobretudo o boca a boca 

(amigos ou familiares)

27

24

25

26

27

35

25

24

24

25

24

24

24

25

42

45

46

47

45

40

46

47

46

44

46

45

40

45

13

14

12

13

11

5

13

12

13

13

13

13

12

14

18

16

17

15

16

19

17

16

16

17

16

17

24

16

Assessoria profissional para organizar o…

Serviços de bebidas

Buffet / Serviços de alimentação

Locação de materiais como mesas, móveis,…

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Agência de viagem

Decoração e/ou ambientação

Doces, bolo, bem-casado etc.

Espaço para o evento

Foto e Vídeo

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Música (DJ, banda)

Serviço de manobrista

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

14131916122524232527272422 74 

6666606056 5252494846424242 18 

111311 104 1213121414191210 2 

9810 14281111161313122226 6 

Site da empresa Amigos e Familiares

Outros prestadores de serviço Outros

Base: 564 entrevistas

P18. Como você escolheu ou pretende escolher a empresa que prestará o serviço de _____________? 

Forma de escolha do fornecedor

– por serviço 

3

0

1

2

3

6

8

29

48

Outros

Revistas

Rádio

Feiras

Blogs

Outros prestadores de serviços

Sites de associações/sindicatos

Site da empresa

Amigos ou familiares

Forma de escolha do fornecedor
%
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22 56 18 4

Confio mais em empresas
que participem de uma
associação de eventos

Concordo totalmente Concordo em parte

Discordo em parte Discordo totalmente

78%

Base: 564 entrevistas

P22. Para finalizar, gostaria de saber se você concorda ou discorda com cada uma das frases 

E maioria declara confiar no aval de uma associação que legitime 

empresas de eventos

Frases de concordância

%



47

Serviço considerado mais importante para o evento é o de buffet / 

alimentação

O serviço mais importante para o 

evento (primeira menção)

Base: 564 entrevistas

0
0
1

2
3
3
3

5
5

8
14

24
33

Agência de viagem

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

Foto e Vídeo

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc.

Música (DJ, banda)

Serviços de bebidas

Decoração e/ou ambientação

Assessoria profissional para organizar o evento

Doces, bolo, bem-casado etc.

Espaço para o evento

Buffet / Serviços de alimentação

P7. Em uma escala de importância, quais você acha que são os 3 tipos de empresas mais importantes para serem contratadas em um evento como o que 
você vai realizar? Outros: Agência de viagem, Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador, Foto e Vídeo, Lembrancinhas e Papelaria (convites) Música (DJ, banda)

%
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Quando entrevistados escolhem os 3 mais importantes, 

alimentação segue em primeiro lugar

Base: 564 entrevistas

P7. Em uma escala de importância, quais você acha que são os 3 tipos de empresas mais importantes para serem contratadas em um evento como o que 
você vai realizar? Outros: Agência de viagem, Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador, Foto e Vídeo, Lembrancinhas e Papelaria (convites) Música (DJ, banda)

Os 3 serviços mais importantes 

para o evento (total de menções)

0
1

4
5

9
13

16
19

21
22

31
40

50
69

Serviço de manobrista
Agência de viagem

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Assessoria profissional para organizar o evento
Música (DJ, banda)

Foto e Vídeo

Serviços de bebidas

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc.

Decoração e/ou ambientação
Doces, bolo, bem-casado etc.

Espaço para o evento

Buffet / Serviços de alimentação

%
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FORMATURAFESTA ANIVERSÁRIOCASAMENTO

34,0

27,4

11,1

7,7

3,7

3,6

3,4

3,0

2,2

2,0

1,2

,8

Buffet / Serviços de alimentação

Espaço para o evento

Assessoria profissional

Doces, bolo, bem-casado etc.

Decoração e/ou ambientação

Locação de materiais

Foto e Vídeo

Serviços de bebidas

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Música (DJ, banda)

Moda

Serviço e Locação de som e luz

O serviço mais importante para o evento (por evento / primeira menção)

P7. Em uma escala de importância, quais você acha que são os 3 tipos de empresas mais importantes para serem contratadas em um evento como o que você 

vai realizar? Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

Espaço para o evento ganha maior importância no caso de 

formaturas

32,5

23,1

4,9

16,9

4,8

3,5

1,7

5,1

2,8

4,2

,0

,5

26,2

35,6

22,9

3,3

3,3

,0

1,3

6,4

,0

1,0

,0

,0

%
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Ranking de importância dos serviços utilizados

CASAMENTO FORMATURAFESTA DE ANIVERSÁRIO

Os 3 serviços mais importantes serviços para serem contratadas no evento que planejam realizar por evento 

Buffet / Serviços de alimentação 42,8%

Decoração e/ou ambientação 31,3%

Doces, bolo, bem-casado etc. 29,0%

Espaço para o evento 28,0%

Foto e Vídeo 15,9%

Serviços de bebidas 13,8%

Assessoria profissional 12,6%

Moda 7,3%

Locação de materiais 6,5%

Lembrancinhas e Papelaria 6,3%

Serviço e Locação de som, luz 3,6%

Música (DJ, banda) 3,0%

Buffet / Serviços de alimentação 44,5%

Espaço para o evento 36,0%

Música (DJ, banda) 31,8%

Decoração e/ou ambientação 28,4%

Foto e Vídeo 14,7%

Locação de materiais 13,5%

Serviços de bebidas 11,0%

Doces, bolo, bem-casado etc. 8,9%

Serviço e Locação de som, luz 4,3%

Assessoria profissional 3,2%

Lembrancinhas e Papelaria (convites) 2,6%

Moda 1,0%

Buffet / Serviços de alimentação 35,1%

Doces, bolo, bem-casado etc. 28,6%

Decoração e/ou ambientação 25,5%

Espaço para o evento 24,3%

Locação de materiais 21,2%

Serviços de bebidas 18,6%

Foto e Vídeo 15,8%

Música (DJ, banda) 11,9%

Lembrancinhas e Papelaria 8,2%

Assessoria profissional 3,6%

Serviço e Locação de som 3,1%

Moda (compra de vestidos) 2,6%

Agência de viagem 1,3%

Serviço de manobrista 0,3%

Base: 79 entrevistas Base: 368 entrevistas 

Base: 55 entrevistas 

P7. Em uma escala de importância, quais você acha que são os 3 tipos de empresas mais importantes 

para serem contratadas em um evento como o que você vai realizar? 
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E quanto pretendem 

gastar com o evento?
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Em média,  o gasto com eventos ficará em torno de 4 mil reais, 

sendo que 84% pretendem gastar até 10.000 reais

Média de gasto 

pretendida para o 

evento

Faixa de gasto com 

o evento

Até 1.000,00 reais 33

1.000,01 a 5.000,00 39

5.001,00 a 10.000,00 12

10000,01 a 20.000,00 7

20.000,01 a 50.000,00 5

50.000,01 a 100.000,00 2

Acima de 100.000,01 reais 2

R$ 4 Mil

Base: 564 entrevistas

P15. E quanto você pretende gastar, no total, com o evento? 

84%
%
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Apesar da média de gasto ficar próxima entre as classes sociais, 

as faixas de gastos são muito diferentes

Até 1.000,00 reais 20 28 39

1.000,01 a 5.000,00 39 39 40

5.001,00 a 10.000,00 18 17 8

10000,01 a 20.000,00 11 7 5

20.000,01 a 50.000,00 8 4 5

50.000,01 a 100.000,00 2 3 1

Acima de 100.000,01 reais 2 2 2

R$ 4.060,00

Faixa de gasto 

com o evento

R$ 3.300,00R$ 4.700,00

Base: Classe A – 115 / Classe B – 179 / Classe C 270  entrevistados

Para o calculo da média foram retirados os outlayers que deformavam as médias tanto para cima como para baixo

P15. E quanto você pretende gastar, no total, com o evento? 

Média de gastos pretendida*

88%
84% 79%

CLASSE A CLASSE B CLASSE C

%
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O Nordeste tem média mais alta de gastos

R$ 4.400,00 R$ 3.300,00R$ 3.800,00

Base: Sudeste – 160 / Nordeste – 132 / Sul 155 / Centro Oeste – 77 / Norte – 40 entrevistados

Para o calculo da média foram retirados os outlayers que deformavam as médias tanto para cima como para baixo

P15. E quanto você pretende gastar, no total, com o evento? 

Média de gastos pretendida para a realização do 

evento pretendido por região*

Sudeste Nordeste Sul

R$3.900,00

Centro-Oeste/Norte
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Os gastos previstos com casamento e formatura são maiores e 

variam mais do que os gastos com aniversário

Até 1.000,00 reais 29 26 3

1.000,01 a 5.000,00 16 49 45

5.001,00 a 10.000,00 14 15 15

10000,01 a 20.000,00 15 6 12

20.000,01 a 50.000,00 21 1 14

50.000,01 a 100.000,00 3 1 11

Acima de 100.000,01 reais 2 2 0

FESTA DE ANIVERSÁRIO

R$ 3.200,00

Faixa de gastos 

com o evento

FORMATURA

R$ 4.400,00

CASAMENTO

R$ 7.200,00

Base: Casamento: 79 entrevistas / Festa de aniversário: 368 entrevistas / Formatura: 55 entrevistas

Para o calculo da média foram retirados os outlayers que deformavam as médias tanto para cima como para baixo

P15. E quanto você pretende gastar, no total, com o evento? 

Média de gastos pretendida*

95%
90%

97%

%
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Qualidade é considerada mais importante que preço, sobretudo em 

serviços de alimentação

9

12

17

25

28

31 

31

40

42

43

44

46

50

57

91

87

83

75

72

69 

69

60

58

57

56

54

50

43

Buffet / Serviços de alimentação

Doces, bolo, bem-casado etc.

Serviço de manobrista

Assessoria profissional para organizar o evento

Foto e Vídeo

Agência de viagem

Moda (compra de vestidos, fantasias, etc.)

Música (DJ, banda)

Decoração e/ou ambientação

Serviços de bebidas

Espaço para o evento

Serviço e Locação de som, luz e/ou gerador

Lembrancinhas e Papelaria (convites)

Locação de materiais como mesas, móveis, talheres, etc.

Relação entre qualidade e preço na escolha dos 

serviços para evento

710162425 272734374041434551

9390847675 737366636059575549

Buffet / Serviços de alimentação
Música (DJ, banda)Preço é mais importante Qualidade é mais importante

Base: 564 entrevistas

P16. Para cada um desses serviços que você contratou ou pretende contratar, você se preocupa mais com preço ou qualidade? 

%
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57 32 5 6
Se eu tivesse mais dinheiro

faria mais eventos

Concordo totalmente Concordo em parte

Discordo em parte Discordo totalmente

89%

Base: 564 entrevistas

P22. Para finalizar, gostaria de saber se você concorda ou discorda com cada uma das frases 

9 em cada 10 afirmam que fariam mais eventos se tivessem mais 

dinheiro

Frases de concordância

%
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A experiência passada 

conta na organização do 

evento atual?
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A maioria dos entrevistados já tive experiências na organização de 

outros eventos, principalmente aniversários

Festa de aniversário 75%

Casamento  34%

Formatura  16%

Noivado 17%

Festa de 15 anos 8%

Bodas 8%

Outras 4%

34 62

Se já organizou outro evento 

além do que pretende 

organizar em 12 meses

Evento que organizou além 

do que está organizando

Base: 564 entrevistas

P19. Você já organizou algum outro evento social 

antes desse?

Base: 350 entrevistas

(SE SIM NA P19) P20. Qual dos seguintes 

eventos sociais você já organizou antes? 

3466Não Sim

%
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Custos fora do combinado ou serviços diferentes do pedido são as 

principais queixas dos entrevistados que já organizaram outro evento

21 

20 

19 

19 

17 

13 

7 

4 

32 

Inclusão de custos fora do combinado

Serviços entregues diferentes do que foi prometido

Falta de profissionalismo

Dificuldade de encontrar bons serviços

Produtos de má qualidade

Atraso na entrega dos fornecedores

Dificuldade para pagamento

Descumprimento de contratos das empresas

Não tive problemas

Base: 350 entrevistas

(SE SIM NA P19) P21. Você enfrentou algum(ns) dos seguintes problemas no(s) evento(s) que organizou antes? Quais? 

Problemas enfrentados com a contratação de serviços 

para eventos que já realizou antes

%
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79 18 11

É preciso tomar cuidado
com eventos, o barato

pode sair caro

Concordo totalmente Concordo em parte

Discordo em parte Discordo totalmente

97%

Base: 564 entrevistas

P22. Para finalizar, gostaria de saber se você concorda ou discorda com cada uma das frases 

É praticamente unânime a percepção de que o barato pode ficar 

caro

Frases de concordância 

%
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(11) 3218-2222

datapopular@datapopular.com.br

Obrigado!
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