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Eventos Sociais 

§  Reunir e confraternizar pessoas 
de um mesmo círculo por meio de 
comemoração; 

q  Promover a alegria – é a grande 
tônica; 

q  Evolução na área de eventos – 
Segmento com aumento 
significativo nos últimos anos 



Eventos Sociais 

Entre os tipos Eventos Sociais, o mais 
explorado têm sido as festas de 
casamento 
 
 
Com o aumento da concorrência, 
empresas especializadas em festas e 
casamentos apostam em originalidade, 
investindo em serviços inovadores e 
criativos 



Festa do Divórcio 

ü   Nova tipologia de 
Eventos Sociais; 

ü  Surge no Brasil em 
2010; 

ü  Celebração – liberdade 
e superação; 

ü  Festa do 
Descasamento ; 

ü   Busca pelo novo – 
recomeço 



Algumas Especificidades 
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Destinos 
O inusitado é uma das marcas registradas 
do evento, sendo ainda a busca pelo novo, 
outra especificidade marcante, já que 
sinaliza o recomeçar. 
 
 E nesse caso surge uma nova possibilidade 
de sub-segmentação para o Turismo de 
Negócios e Incentivos, no qual está inserido 
o universo de eventos: A realização da Festa 
do Divórcio em destinos turísticos. 



Pesquisa 



Metodologia Pesquisa 

No intuito de compreender a real 
aceitação desse tipo de evento social 
no Brasil, foi concebida uma 
pesquisa quantitativa entre 211 
pessoas, sendo que apenas 205, 
responderam a todas as questões. 
Nesse contingente de 203 pessoas 
contabilizou-se ambos os gêneros, 
concentradas na região geográfica 
do estado de São Paulo, justamente 
por ser o estado que mais computa 
casamentos. 



Metodologia Pesquisa 



Conhecimento Objeto 
de Pesquisa 



Já participou? 



Destinos Nacionais com 
Sinergia 



Destinos 
Internacionais 



Adesão ? 



Considerações Finais  



Considerações Finais  

Com	   a	   realização	   desse	   trabalho	   pode-‐se	  
perceber	  que	  a	  festa	  do	  divórcio	  é	  um	  evento	  
rela<vamente	  novo	  no	  Brasil	   e	   que	  o	  mesmo	  
ainda	  é	  desconhecido	  por	  muitos	  e	   tendo	  até	  
o	   momento	   dito	   pouca	   par<cipação	   de	  
público.	  

Mesmo	  com	  a	  polêmica	  de	  sua	  
realização,	  essa	  <pologia	  demonstra	  
vigor	  para	  crescer	  no	  país	  em	  função	  
do	  aumento	  progressivo	  das	  
separações	  de	  casais	  e	  na	  busca	  de	  
novamente	  criar	  vínculos	  sociais.	  
	  



Trabalhado	  como	  uma	  espécie	  de	  
catarse,	  esse	  <po	  de	  evento	  pode	  

colaborar	  para	  que	  as	  pessoas	  consigam	  
atravessar	  a	  ruptura	  de	  um	  

relacionamento,	  que	  independente	  das	  
razões	  e	  decisões,	  sempre	  traz	  consigo	  
emoções	  de	  muita	  dor,	  sofrimento	  e	  
sen<mento	  de	  perda.	  Não	  que	  será	  a	  
salvação	  de	  tudo,	  mas	  poderá	  ser	  uma	  
a<vidade	  colabora<va	  no	  reencontro	  de	  

uma	  caminho	  de	  mais	  felicidade	  e	  
esperança	  da	  mesma	  em	  um	  futuro.	  

 

Considerações Finais  



Considerações Finais  
Se	   des<nos	   já	   conhecidos	   por	   possuir	   um	  
branding	   de	   maior	   fes<vidade,	   celebração	   e	  
ode	  ao	  bem	  viver,	  inves<rem	  nessa	  associação	  
como	  sendo	  um	  cenário	  ideal	  para	  a	  realização	  
desse	   <po	   de	   acontecimento	   especial,	  
certamente	   ganharão	   um	   novo	   nicho	   de	  
mercado.	  
	  

Na	  alegria	  e	  na	  tristeza,	  o	  organizador	  de	  
eventos	  tem	  como	  responsabilidade	  prover	  e	  
prever	  todas	  as	  necessidades	  para	  que	  o	  

fruto	  de	  seu	  trabalho	  sa<sfaça	  aquele	  que	  o	  
contratou,	  possibilitando	  assim	  um	  final	  feliz,	  

independente	  da	  ocasião.	  Livres	  de	  
preconceitos	  e	  moralidade,	  o	  trabalho	  dessas	  
profissionais	  deve	  acompanhar	  a	  própria	  
evolução	  humana	  e	  suas	  especificidades.	  

	  



Muito Obrigada pela atenção! 
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