
DICAS VALIOSAS DE

ESPECIALISTAS

PARA PLANEJAR O SEU

CASAMENTO

VOU CASAR E

AGORA?

12 DICAS 

PARA VOCÊ

PLANEJAR

MELHOR.



01 - Vou te dar alguns conselhos.

02 - Encare de outra forma.

03 - Perguntas que fazem a diferença.

04 - O casamento com a cara do casal.

05 - Estilos do momento, encontre o seu.

06 - Reserve um dia e um momento.

07 - Quanto pretendem gastar?

08 - Lista de convidados.

09 - Força aí.

10 - É hora de se organizar.

11 - Escolha suas prioridades.

12 - A cerimônia.

O que cada dica dirá:



Dica 01 - Vou te dar alguns conselhos.

 Um bom planejamento vai deixar tudo mais fácil, 

 vou logo avisando é bem trabalhoso.

 Nunca se esqueça do motivo que esta fazendo você 

ler isso:  vai ser demais e daí que vai ser 

trabalhoso?

O maior barato desta preparação toda é que isso 

faz parte da história do casal! 

E por isso vá com tudo: pesquise bastante, veja 

muitas referências, visite as empresas 

selecionadas, negociei e sim aproveite pois é o 

seu casamento!



O nosso dia a dia já é bem corrido, com muitos afazeres sociais e familiares e agora nos                 

preparativos essa correria vai aumentar um tiquinho, mas borá lá.

Encare com leveza, com CARINHO  cada momento , cada conversa, cada decisão.

 Façam como se fosse uma espécie de desafio e divirtam-se com isso.

Nunca levem os desacordos para o dia seguinte, afinal vocês sim irão decidir muitas coisas       

 juntos e pequenos acordos diários serão necessários. E quer saber? Isso e ótimo para fortalecer       

 o relacionamento, muita conversa torna a parceria cada dia mais forte, podem ter certeza.

Para controlar a ansiedade ( se der né?), vou dar quase que um passo a passo para encararem os

preparativos, vamos lá? 

Dica 02 - Encare de outra forma.



Que tipo de noivos voce são? Já pensou nisso?

Sofisticados? Minimalistas? Práticos?

Qual o seu maior sonho para seu casamento?

Uma carruagem com cavalos brancos, ou apenas entrar com seu pai/mãe de braços dados?

 Lute por esse sonho, é o principal detalhe do seu casamento.

Quais são os sonhos dele(a)?

Já perguntou para ele (a)?

 Conversem bastante sobre o que desejam, o que podem abrir mão, o que deixaria ambos felizes.         

Não precisam decidir nada na hora, mas também não podem protelar para sempre esses assuntos.

Dica 03 - Perguntas que fazem a diferença.



Que tipo de cerimônia é a que parece com a personalidade do casal?

Com o tempo de namoro já contabilizado, voces irão conseguir formatar um casamento que vai            

ficar a cara de vocês. 

São do tipo que ficam mais em casa? Curtem uma noitada? Aventuras na montanha ou no mar?                  

Super modernos ou curtem um ar mais vintage como de antigamente?

Pesquisem ( no google mesmo), pode ajudar vocês a encontrar o melhor estilo da dupla.                    

Salvem as referências  (no celular em uma pastinha), ou no computador, assim podem conversar e 

sempre buscar as referências lá.

Dica 04 - O casamento com a cara do casal.



Tradicional

No campo 

Religioso 

Coquetel

Destination Wedding 

Na praia 

 Só no civil 

Brunch 

Elopement 

No Buffet 

Só uma benção 

Almoço

Mini Wedding

Espumante e bolo

Jantar

Home Wedding



Alternativo

Temático

Industrial

Glam

Rústico

Moderno

Vintage

Boho

Romântico

Clássico

Dica 05 - Estilos do momento, encontre o seu.

Pesquise também os estilos,  google imagens vai ajudar bastante.



Para ter uma conversa gostosa com seu amor, reserve um dia e um local, assim vocês não serão 

interrompidos.

 Ah pode ser um jantar fora ou um local de vocês.

Podem decidir , a data do casamento, quem vai ficar de frente e as primeiras decisões sobre o 

casamento. 

Quem vai controlar a parte financeira porque no momento que vocês pisarem no altar, tudo ,

 tudo mesmo, deverá estar pago. Qual dos dois vai cuidar da planilha financeira? Alimentá-la, 

modificá-la e atualizá-la?

Essa primeira conversa vai definir de onde virá a renda e como farão o controle das despesas e 

contratações, uma planilha junto como checklist ajuda muito.

Dica 06 - Reserve um dia e um momento.



Os pais/padrinhos/avós vão ajudar? Com quanto? Uma dica nessa hora: é melhor cada um ter uma

primeira conversa com seus pais separadamente para evitar mal estar. Sejam bem transparentes e

claros, seus pais se casaram faz tempo e as coisas mudaram muito de lá pra cá. 

Depois, se for o caso, bate-se um papo todo mundo.

Se não tem, vocês vão abrir uma conta conjunta ou de investimentos para ser usada com esse

propósito. A quantia que os dois depositarem mensalmente não precisa ser a mesma, pois cada 

um tem uma renda e disponibilidade diferente. É importante que os dois estejam ok 

com esses valores para não haver nenhum tipo de ressentimento, tá?

Quanto antes vocês contratarem um serviço ou os locais, mais meses terão para parcelar 

o pagamento. Sejam organizados com as finanças. Façam até planilhas se acharem necessário.

Façam um orçamento do local da cerimônia, do buffet ( ou local da festa) e da decoração 

(incluindo flores, móveis, iluminação). Nesse momento não precisa ser nada muito exato.

 E esses são os itens mais caros e tendo um número aproximado desses três fornecedores, é só

acrescentar 50%. Pronto, já terão uma base.

Dica 07 - Quanto pretendem gastar?



Dos vários assuntos,  esse é delicado , porque envolve os familiares e amigos de ambas as partes, 

mas precisam definir a quantidade de convidados. Porque boa parte dos fornecedores precisará

 deste número para um orçamento.

Separei mais algumas sugestões para vocês:

façam uma lista separada em categorias: a família, os amigos próximos, os da faculdade, 

o pessoal do trabalho, convidados dos pais, etc. Assim, quando for preciso cortar alguém 

fica mais fácil procurar.

Antes de colocar os nomes nas categorias, é bom conversar sobre alguns pontos: vocês vão convidar 

parentes distantes? Vão incluir crianças? E as pessoas do trabalho e os respectivos chefes?

 Como prosseguir no caso dos acompanhantes, namorados e ficantes, vão ser incluídos? Seria bacana 

conversar caso a caso sobre esses convidados e estarem ambos prontos para ceder.

Dica 08 - Lista de convidados.



O número de convidados dos seus pais e sogros vai 

depender de alguns fatores, e um deles é se forem 

pagar 100% do casamento. Lógico que uma boa conversa 

sempre resolve algum impasse. Se vocês dois que estão 

bancando tudo ou quase tudo, não tem nenhum problema 

colocar um limite para os convidados dos pais. 

Uma regrinha boa é de 10 a 15% para os pais da noiva e 

a mesma percentagem, 10 a 15%, para os pais do noivo. 

A divisão deve ser feita de forma igual para as duas 

famílias. Mas lembre-se, os pais que estiverem 

bancando a festa têm prioridade na lista. 

Não se descabelem com a lista no começo, que ela vai 

ser refeita algumas vezes.

Depois que vocês baterem o martelo, deixem a lista 

quieta. Não sofram mais pelas pessoas que foram 

cortadas.



Para não ficar com a sensação de estarem sendo esmagada(o)s pelos preparativos de seu casamento, 

fique do olho nas pequenas coisas que podem te deixar indisposta(o):

#Alinhe suas expectativas com a realidade.

Pode ser que você tenha sonhado com um casamento na fazenda mais disputada, mas ela é muito cara ou 

não tem data. Existem outras, pode ter certeza.

#O quanto podem gastar.

imaginou que teria disponível três vezes mais do que havia planejado. Não tem problema, faça de 

acordo com o "bolso do casal". 

#Falta de sintonia com seu amor.

Alinhados na jornada, vocês estão construindo sua história, lembre-se sempre.

#Nâo comecem sem planejamento.

Vocês vão se perder.

Dica 09 - Força aí



No casamento dos seus pais, o bolo era de nozes e na saída todos levavam amêndoas confeitadas para 

casa depois de jogar arroz nos noivos. O vestido a costureira que providenciava e o cardápio quase 

nunca mudava.

Vamos falar de coisa boa? Viva o século 21 e todas as opções de fornecedores para qualquer perfil de 

casal! Com tanta gente que ama o que faz no mercado, ter um casamento com a sua personalidade ficou 

bem descomplicado. 

Não é à toa que existe a expressão “profissão noiva” para quem decide encarar preparativos por

conta própria. É um trabalho full time. Como vocês já têm um (trabalho), uma empresa de assessoria 

vai ser seu braço direito para fazer acontecer seu sonho. Essas empresas agem como maestros de uma 

orquestra, na qual todos os fornecedores têm que estar bem afinadinhos para apresentarem, no dia, 

uma sinfonia em perfeita harmonia.

Dica 10 - É hora de se organizar



Anote, mantenha uma cópia das planilhas da assessoria, reúna os contratos e acompanhe cada 

fornecedor. Você vai precisar da ajuda da sua mãe, irmã ou madrinha porque tem muita coisa para ver 

mesmo. Mas saiba, não exija demais e não espere muito. Aceite toda ajuda de coração aberto, mas tenha 

o máximo de cuidado para não se frustrar. As pessoas têm suas rotinas e pode ser que não entendam as 

suas prioridades.

Não tem nada mais enlouquecedor do que fechar com um 

profissional ou decidir alguma coisa e depois mudar de 

ideia porque achou algo mais legal. Se já contratou, 

vire a página e se concentre no próximo item. Fique 

feliz e seguro(a) com as escolhas que fizer, ok?



É inevitável que a noiva se encante e se perca, pois dá vontade de ter tudo o que se vê. Escolher a 

lembrancinha, os doces, o tipo do bolo, a música para a cerimônia, o layout do convite, o acessório 

do cabelo, o tipo de buquê é realmente desafiador. Pense conosco: o que é importante para vocês? É 

boa comida? São as fotos e o vídeo? Uma festa animada? O vestido dos seus sonhos?

Escolha cinco coisas mais importantes e lute por elas.

Aprenda que abrir mão de alguns detalhes faz parte da jornada e, ainda assim, o seu casamento será 

incrivelmente especial. Abrir mão não quer dizer “qualquer coisa serve”, quer dizer que vocês 

usarão a opção b nas suas escolhas. Não sofra e não fique chateada com seu amor, com seus pais ou com 

você mesmo(a) se não conseguir contratar um fornecedor específico. Lembre que você já listou o que é 

mais importante, então, foque nisso. 

Dica 11 - Escolha suas prioridades



Por fim, a no a última dica é:  priorize a cerimônia do seu casamento, o momento em que vocês dirão 

sim, o momento em que o tempo vai parar e que serão vocês dois, olhos nos olhos - mesmo que tenham 

1000 convidados e muito barulho ao redor. 

A essência de um casamento está na celebração da sua escolha em dizer sim ao seu noivo(a), e esse 

momento acontece durante a cerimônia.

 É o princípio de todas as coisas que planejaram e o verdadeiro motivo de toda essa comemoração.

Dica 12 - A Cerimônia



Lembra que comentei lá no comecinho o quanto a organização de um casamento era simples no tempo 

dos nossos pais e avós?

Temos certeza de que tudo foi resolvido em poucos passos, enquanto você vai ter que se preocupar 

com coisas do tipo: quando é preciso contratar o bar? Em que momento entregar a documentação da 

igreja e do civil? Onde alugar o carro? E a orquestra? Para dar conta de tantos detalhes acredite, 

são muitos detalhes mesmo, é bom ter um check list na mão. Hoje um casamento envolve mais de 25 

fornecedores e poder orientar e cobrar a assessoria contratada, é bom ter um.

Espero que, com esse material em mãos, vocês possam dar um start no planejamento com confiança de 

que tudo vai se realizar da melhor maneira possível.

Tenha, para tudo o que se refere ao seu casamento, um plano b. Se, por algum motivo, o que você 

planejou com tanto carinho (mesmo que tenha sido só na sua imaginação) não se concretizar, sua 

frustração vai ser menor.

Considerações Finais



Informe-se e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Vá em feiras de casamento,

workshops e palestras.

Foque sua atenção nas suas realizações, esse momento encantado é para ser curtido com seus

convidados e, especialmente, o amor de sua vida. Vocês estão dando um passo enorme a caminho de um

futuro extraordinário lado a lado.

Sejam honestos com seus fornecedores. Só assim eles vão saber se o trabalho deles está de acordo

com o que vocês sonharam. 

Não me canso de falar: converse muito, mas muito mesmo, com o amor da sua vida.

Decidam com serenidade sobre os itens que sabem ter um significado importante para vocês, como:

Escolher quem vai levar as alianças.

 Escolher as músicas da cerimônia e da primeira dança.

 Escrever os votos.

 Escolher um presentinho surpresa para seu amor que vai ser entregue no dia do casamento.



Tudo o que é bom termina alguma hora

agora sim, é hora de nos despedirmos.

Estou muito grato em poder compartilhar todas essas

valiosas dicas com voce.

Espero que sejam úteis e ajudem no planejamento do seu

grande dia.

Um abraço, Mario Medice.

Estou aqui,  especialmente para atendê-los.

Dê uma olhadinha em tudo o que podemos oferecer para

vocês em nossos sites: 

Pesquisa: Uol casamentos, 
Zankyou, Lápis de Noiva, I casei 
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