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Milhões de casamentos são realizados todos os meses e casais por todo mundo encontram cada vez 
mais opções de quando, onde e como irão celebrar seu “felizes para sempre”. Por isso, The Knot, 
WeddingWire e Casamentos.com.br se uniram para conseguir o feedback de mais de 20 mil casais 
em 14 países e entender como os noivos estão planejando o casamento. De luxuosos e familiares 
casamentos no norte da Índia a cerimônias pitorescas na Itália ou a uma alegre festa exterior no México, 
este relatório registra todos os detalhes sobre a jornada de planejar e realizar um casamento. 

01/ Introdução

ESTE RELATÓRIO LEVA EM CONTA:

Que cada país tem suas tradições únicas, ainda que casais por todo 
mundo estejam buscando maneiras de personalizar seu casamento. Seja 
escolhendo um vestido que combine com a personalidade da noiva - como a 
esta noiva francesa - ou filmando de um ponto de vista inesperado o baile de 
abertura da pista de dança, os casais estão sempre priorizando mostrar seu 
próprio estilo.

O Outono é a estação mais popular para casamentos na Europa e 
América do Norte, quando os casais são mais inspirados pela bela estação. Os 
rituais de noivado se diferenciam de acordo com o país, Dezembro é o mês mais 
popular para o pedido (com exceção da Índia). 

O papel dos pais também varia de acordo com o localidade e cultura. 
Mais de  dos casais nos EUA pedem a “benção” dos pais, enquanto esse número 
cai para menos de 10% em Itália e Espanha. No entanto, nesses dois países 
europeus é mais comum que os pais ajudem nos gastos do casamento (cerca de) 
do que em outros países. 

Dar aos convidados uma grande experiência é prioridade em muitas 
culturas. Na Espanha isso pode significar servir drinques diferentes ou oferecer um 
bar de cervejas, enquanto no Chile os convidados podem ser surpreendidos com 
“la hora loca”. Os casamentos colombianos têm a menor média de convidados 
com 90, enquanto a Índia supera todos os países com uma média de 524.

https://www.weddingwire.in/real-weddings/parul-parul--rw1641
https://www.weddingwire.in/real-weddings/parul-parul--rw1641
https://www.matrimonio.com/racconto-matrimonio/matteo-ilaria--rw59371
https://www.bodas.com.mx/historias-boda/sergio-paola--rw17285
https://www.mariages.net/reportages-mariage/stephane-marine--rw12780
https://www.bodas.net/articulos/6-maneras-de-servir-cerveza-en-vuestra-boda--c2455
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O momento do “quer casar comigo” tem um 
significado diferente pelo mundo. Os países da 
América do Norte são os que mais abraçam o 
significado oficial desse costume: nos EUA, México 
e Canadá mais de 80% dos casais têm um dia de 
noivado específico. 

Os italianos são os que menos tem um dia de 
noivado oficial (50%), já que vários apaixonados 
decidem se casar em uma decisão mútua.

Dezembro é um mês popular para pedidos de noivado em muitos países. Canadá e EUA registram a 
maior porcentagem de pedidos de casamento neste mês (18-19%).

Índia é o único país onde a tendência de fim de ano é diferente e onde a maior porcentagem de pedidos 
ocorre em Fevereiro (20%), seguido de Janeiro (13%). A maior razão para isso é que a realização da 
cerimônia de noivado deve ser em um dia positivo e que auspicie boa sorte, assim como também deve 
ser a data do casamento. Os dias de sorte variam de acordo com os anos e também com a cultura, mas 
acredita-se que eles podem trazer felicidade e sucesso no futuro do relacionamento. 

Como é?

Quando acontece?

A maioria dos casais nos EUA buscam a benção dos pais como uma 
das prioridades para o noivado. Para muitos, isto é visto como um 
gesto ou sinal de respeito mais do que uma permissão ou necessidade 
de segurança. Essa pratica é cada vez menos vista nos países 
europeus, onde casais tomam a decisão e depois informam os pais. 

Pais são foram consultados sobre o casamento com antecedência

EUA

67%

Peru

64%

Canadá

59%

Índia

56%

México

54%

UK

53%

Brasil

49%

Colômbia

46%

Chile

27%

Portugal

19%

França

14%

Argentina

13%

Espanha

9%

Itália

8%

Implicação dos pais

Você teve um dia específico de  
pedido de noivado?

EUA 84%

México 82%

Canadá 81%

França 79%

Colômbia 79%

Peru 77%

Chile 75%

UK 75%

Índia 73%

Portugal 71%

Espanha 70%

Brasil 63%

Argentina 60%

Itália 50%

02/Noivado

No México é comum ter 

padrinhos que ajudem a 
financiar o casamento. Eles 
são normalmente familiares, 
padrinhos religiosos ou 
indivíduos que tenham uma 
relação especial com o casal. É 
considerada uma honra ganhar 
este papel, ainda que venha com 
importantes responsabilidades 
como financiar parte do evento 
ou participar da cerimônia.

https://www.weddingwire.in/wedding-tips/vivah-muhurat-2019--c1827
https://www.bodas.com.mx/articulos/cuantos-padrinos-y-madrinas--c5388
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Casar mais tarde é uma tendência cada vez mais forte pelo mundo. E também significa que mais casais 
moram juntos antes de dizer o “sim, aceito”. Em França, Espanha e Reino Unido, cerca de 9 de 10 casais 
vivem juntos antes de casar. No entanto, a prática ainda não é tão comum em países mais religiosos como 
Brasil e México. 

Na maioria dos países, grande parte dos casais incorporam uma 
cerimônia religiosa à celebração, como na Colômbia, onde a 
porcentagem é a mais alta: 70%. O padrão é que a cerimônia 
esteja relacionada com os maiores grupos religiosos da localidade: 
os cinco países onde mais são realizados os rituais são de maioria 
Católica ou fiéis de igrejas evangélicas. Já no Reino Unido, há menos 
casamentos religiosos, já que 70% da população jovem afirma que 
sua celebração não terá nenhum vínculo religioso. ¹ 

Religião e cultura

Moravam juntos antes do casamento

França

93%

Espanha

89%

UK

88%

Portugal

80%

Argentina

79%

USA

78%

Canadá

76%

Chile

72%

Itália

68%

Colômbia

52%

Peru

40%

México

35%

Brasil

35%

(Dado não disponível para Índia)

03/ O casal

Relizaram uma cerimônia religiosa

Colômbia

79%

Itália

75%

Brasil

73%

México

73%

Portugal

68%

Chile

59%

Argentina

58%

USA

55%

Espanha

50%

França

50%

Canadá

34%

UK

29%

(Dado não disponível para Peru)

Colômbia e Itália
3 de 4 casamentos têm uma 

cerimônia religiosa
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Os casais colombianos têm o menor tempo médio de organização 
do casamento (7 meses), seguidos pelo indianos (8 meses), chilenos 
(8 meses) e peruanos (9 meses). Países onde há uma menor 
porcentagem de casais que vivem juntos antes do casamento também 
registram menores tempos de planejamento da festa. Os noivos dos 
EUA e Canadá começam o planejamento 14 meses antes da data do 
grande dia, enquanto no Reino Unido se registra o maior tempo: 15 
meses.  

Timeline

04/Planejamento

Média de duração do 
planejamento

11-12 meses 
Europa Ocidental

14 meses 
EUA e Canadá

Fornecedores

Quando se trata de contratar profissionais nupciais, os casais 
priorizam a fotografia. Do primeiro beijo a pequenos detalhes, um 
bom fotógrafo saberá registrar tudo. Em média, 80% dos casais 
contratam um fotógrafo profissional (nos 14 países).  

A exceção é a França, onde catering é a categoria mais contratada. 
Os franceses  sempre oferecem um “vin d’honneur” - um coquetel 
antes da recepção, onde são servidos aperitivos e drinques. O 
banquete principal e a recepção podem ser oferecidos a menos 
convidados com vários pratos ou porções casuais.

Em relação ao look, noivas do continente americano e da Europa 
continuam escolhendo o vestido branco. Porém, muitas buscam a 
personalização ou um modelo de estilo diferente, com um decote 
único, cortes criativos e acessórios. No Reino Unido, Meghan Markle 
não foi a única a usar uma tiara: 22% das noivas britânicas usam o 
acessório.

Deliciosas sobremesas são 

comuns nos casamentos 

franceses e uma das 

escolhas mais populares é o 

croquembouche - uma torre 

de bolinhas recheadas de 

creme com calda de caramelo. 

Elas podem ser elaboradas 

em diversos formatos e ter 

uma diversa variedade de 

elementos, como amêndoas 

açucaradas, flores e fitas. 

Os três tipos de fornecedores mais contratados (não inclui o espaço do casamento)

EUA
Foto: 90%
Cabelo e maquiagem: 80%
Vestido: 78%

Canadá
Foto: 83%
Cabelo: 78%
Vestido: 77%

México
Foto: 70%
Música: 57%
Trajes: 56%

Brasil
Foto: 85%
Decoração: 76%
Buffet: 72%

Argentina
Foto: 74%
Música: 57%
Alianças: 55%

Chile
Foto: 69%
Bolo: 54%
Alianças: 52%

Colômbia
Foto: 69%
Alianças: 66%
Trajes: 55%

Peru
Foto: 79%
Trajes: 71%
Convites: 67%

UK
Foto: 86%
Vestido: 85%
Cabelo: 81%

Espanha
Foto: 89%
Vestido: 88%
Música: 73%

França
Catering: 76%
Vestido: 75%
Foto: 70%

Itália
Foto: 78%
Vestido: 76%
Flores: 68%

Portugal
Foto: 83%
Música: 62%
Trajes: 61%

Índia
Foto-Vídeo: 89%
Catering: 87%
Maquiagem: 87%

https://www.mariages.net/articles/30-menus-de-mariage-tres-tendances--c6378
https://www.mariages.net/articles/un-barbecue-pour-votre-reception-de-mariage--c3058
https://www.matrimonios.cl/historias-matrimonio/gonzalo-melany--rw9971
https://www.weddingwire.ca/real-weddings/ali-tina--rw5561
https://www.bodas.net/cronicas-boda/daniel-miriam--rw45471
https://www.weddingwire.co.uk/wedding-tips/get-meghan-markles-look-for-your-wedding--c27212
https://www.mariages.net/articles/la-piece-montee-une-tradition-de-mariage-qui-ne-nous-quitte-pas--c6534
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O mês escolhido pelos noivos para a data do casamento 
depende principalmente de seu clima. Setembro e Outubro 
são os meses de pico para casamentos na Europa e na 
América do Norte, enquanto a maioria dos casamentos 
do hemisfério sul são de Outubro a Fevereiro.

Em relação a países como Índia, cuja a extensão 
geográfica abriga diferentes climas e temperaturas, notamos 
que a variação dos meses de casamento será baseada em 
localidades regionais. Como comentado anteriormente no 
relatório, os dias de boa sorte também interferem muito na 
escolha da data de um casamento na Índia.

05/ O casamento
Os meses mais populares 
para casamentos

América do Norte

Outubro (16%)  
Setembro (15%) 

EUA

Setembro (20%) Canadá 

Setembro (22%) Espanha

Setembro (23%)  
Junho (22%)

Itália

Setembro (21%)UK

Agosto / Junho (19%)França

Novembro (15%)   
Outubro (14%)

México

Setembro (21%)Portugal

Europa

Novembro (18%)Argentina

Novembro (12%)Peru

Outubro (17%)Brasil

Outubro (14%)Colômbia

Fevereiro (18%)Chile

América del Sur

Novembro (24%)Índia 
(sul)

Janeiro (20%)Índia 
(norte)

Asia
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Casamentos em todo o mundo são cheios de elementos culturais 
únicos. Porém, algumas tradições - como a primeira dança - 
são elementos muito populares nos EUA, França e outros países. 
O momento da inauguração da pista de dança pode ser uma 
oportunidade para que o casal inove em seu casamento, desde um 
número único de coreografia ou até com o uso de efeitos especiais de 
iluminação para ambientar o show.

06/ Tradições e Tendências

Outras tradições como o brinde pela felicidade do casal ou celebrar com vinho também são comuns 
em todo o mundo. No Reino Unido e na Espanha, a grande maioria dos casamentos serve bebidas 
alcoólicas (95-97%), embora a experiência em cada país seja diferente. O “open bar” é frequente 
em casamentos espanhóis, enquanto a maioria dos casamentos do Reino Unido tem um brinde de 
champanhe, mas geralmente não incluem bebida liberada.

Tradições e tendências por países

Servem bebidas 
alcoólicas  

89% EUA 

87%Canadá 

97%Espanha

70%Itália 

95%UK

90%França

85%México

93%Portugal

90%Argentina

79%Peru

64%Brasil

67%Colômbia

88%Chile

22%Índia 

Tem a primeira 
dança 

92% EUA

85%Canadá 

82%Espanha

37%Itália

84%UK

82%França

81%México

75%Portugal

65%Argentina

79%Peru

46%Brasil

66%Colômbia

72%Chile

47%Índia 

Hashtag

53% EUA

45%Canadá 

13%Espanha

9%Itália 

19%UK

3%França

14%México

21%Portugal

22%Argentina

10%Peru

30%Brasil

13%Colômbia

13%Chile

32%Índia 

Tendências modernas como 

criar um hashtag para o 

casamento estão ganhando 

popularidade - mais 

usualmente nos EUA e Canadá.

Em países como Chile e Peru, 

a música mantem a festa até o 

início da manhã. Uma tendência 

popular na Hispanoamérica é a 

“hora loca” (hora louca), onde 

a festa se eleva a outro nível. 

Em um recente casamento em 

Santiago, no Chile, gigantescos 

robôs de LED que lançavam 

confetes no ar enquanto os 

convidados dançavam sob 

luzes de neon. Alguns casais 

incorporam um tema, como em 

uma recente celebração em 

Lima, Peru, onde personagens 

fantasiados de Mario Bros 

divertiam os convidados 

e distribuíam chapéus e 

acessórios.

https://cdn0.matrimonios.cl/historias-matrimonio/fotos/2/4/1/t30_331539.jpg
https://cdn0.matrimonios.cl/historias-matrimonio/fotos/2/4/1/t30_331539.jpg
https://www.matrimonio.com.pe/historias-matrimonio/ricardo-cinthya--rw1485
https://www.matrimonio.com.pe/historias-matrimonio/ricardo-cinthya--rw1485


RELATÓRIO GLOBAL DE CASAMENTOS 2019 / THE KNOT    WEDDINGWIRE    CASAMENTOS.COM.BR8

Custos

07/ Gastos e convidados

Os custos de um casamento são mais altos nos EUA e mais baixos na 
América do Sul, onde a média salarial é mais baixa. Em países como 
Peru, Chile, Colômbia e Argentina, os casais pagam cerca de 55% 
dos gastos do casamento, e uma porcentagem significativa dos noivos 
pede empréstimos ou faz uso do cartão de crédito para pagar custos. 
Em outros países, os casais têm mais apoio financeiro dos pais/
família, especialmente na Espanha e na Itália, onde cobrem cerca de 
dois terços das despesas.  

O planejamento do casamento pode fazer noivos rirem e chorarem. Muitas vezes o orçamento é o ponto mais 
estressante, já que a realidade de quanto as coisas custam pode não corresponder com o sonho do casal.

(não inclui as alianças nem a lua de mel)

Número de convidados

Um dos fatores que mais influencia o custo de um casamento é o 
número de convidados. Em países europeus, a média é de cerca 
de 100 a 130 convidados.  As Américas vêem uma variação 
significativa: as médias variam entre 91 convidados na Colômbia, 
159 no Brasil e 185 no México. Devido à maior quantidade de 
convidados, os casamentos do Brasil e do México geralmente são 
organizados nas cidades onde moram os casais, para disponibilizar 
um local centralizado e conveniente para familiares e amigos.

Os casamentos indianos são tipicamente eventos de vários dias. E a média de convidados para o maior 
dos eventos pode exceder a 500 pessoas. Eventos como a cerimônia mehndi (onde a noiva é adornada 
com desenhos de henna) são reuniões mais íntimas. Já a recepção é uma celebração maior, onde os 
convidados desfrutam de comida e dança. Quando se trata de custos, os pais pagam a maioria, embora 
haja uma grande variedade de gastos. 

Custo do casamento

Gastos em R$ usando o câmbio de março de 2019. Não inclui as alianças de noivado nem a lua de mel. Média de convidados à recepção.

*Enquanto R$ 60.000 - 88.000 é a média de gastos de um casal com estudos na Índia, cerca de 20% gasta mais de R$ 180.000. Na Índia, uma pessoa de classe 
média ganha cerca de R$ 56.000 ao ano.³

EUA
114.700

126
Coste medio (R$)
Media de invitados

Canadá
86.000

154

Espanha
91.500

130

Itália
88.000

114

UK
75.400

104

França
68.800

105

Portugal
65.300

126

Índia
Varia*

524

México
33.800

185
Coste medio (R$)
Media de invitados

Brasil
34.100

159

Peru
30.200

151

Chile
34.100

114

Argentina
20.100

125

Colômbia
18.600

91

% Pedem um empréstimo/
Pagam com cartão de crédito

Peru 47%

Brasil 47%

Chile 45%

Colômbia 43% Itália 25%

França 21%

Espanha 15%

Portugal  7%

Mais alto Mais baixo

Pergunta: Você pediu algum empréstimo ou pagou o 
casamento com o cartão de crédito

% Casamentos  
na cidade natal

Brasil 57%

Índia 56%

México 46% Peru 31%

Argentina 30%

Chile 28%

Mais alto Mais baixo

% afirma que o casamento foi realizado em 
sua cidade natal.

https://www.weddingwire.in/wedding-tips/mehndi-ceremony--c2645


Fotos de: Lara Hotz; Cassie Rosch Photography; Milou + Olin Photography

08/ Lua de mel
Após o casamento, a lua de mel é geralmente um momento de 
descanso e para que o casal celebre a vida de recém-casados. Em 
cada país, a maioria dos casais tem uma lua de mel, seja nas incríveis 
praias de Fernando de Noronha ou na costa do nordeste do Brasil, ou 
explorando a famosa região vinícola de Bordeaux, na França.

78% dos casais
tiveram ou terão um lua de mel 

(média nos 14 países)

09/Metodologia
O Relatório Global de Casamentos de 2019 foi baseado 
principalmente em dados coletados da pesquisa anual de recém-
casados   The Knot Worldwide, WeddingWire e Casamentos.com.br, 
coletados com a opinião e experiência de casais casados   em 2018. 
A pesquisa foi enviada por e-mail em dezembro de 2018 para casais 
registrados e um total de 19.993 questionários foram respondidos. 
Os dados da Índia vêm de uma pesquisa “gen pop” de 357 casais 
recém-formados que estudaram em universidades. Para fornecer uma 
visão mais abrangente, este relatório inclui descobertas de estudos 
ad hoc e exemplos de casais que compartilharam suas experiências 
reais de casamento com a empresa. Por favor, em caso de qualquer 
dúvida, entre em contato com press@casamentos.com.br para mais 
informações.  

1: The Guardian      2: Worlddata.info      3. Business Standard
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https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion
https://www.worlddata.info/average-income.php
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/indian-middle-class-is-24-million-not-264-million-credit-suisse-115102900181_1.html

