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Mayerling Vaz conta como aplicou sua experiência no 
mercado fi nanceiro na realização de festas e eventos 
sociais, por meio da May Eventos
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Do mercado fi nanceiro à 
organização de festas, por 
meio da produtora May 
Eventos. Assim pode ser 
descrita a trajetória pro-
fissional de 
M a y e r l i n g 
Vaz. A em-
presária, com 
mais de 20 anos de carreia 
como executiva do mer-
cado fi nanceiro, resolveu 
abandonar tudo há cerca 
de três anos para dar novo 
rumo à sua vida profi ssio-
nal. A mudança veio da 
busca pessoal por alguém 
que a atendesse plena-
mente na organização 
de suas festas, seguindo 
o seu padrão de qualida-
de. “Precisava sentir que 
meu evento seria abraça-
do por um profissional e 
que não seria apenas mais 
um”, explica a empresá-
ria, responsável pela May 
Eventos. Nesta entrevista 
ao JORNAL DA CIDA-
DE, Mayerling fala sobre 
carreira, desafi os e a arte 
de receber.

JORNAL DA CIDADE Por 
20 anos você atuou como 
executiva do mercado fi -
nanceiro. Como surgiu o 
desejo de abrir a sua pro-

dutora, a May 
Eventos?
M AY E R L I N G 
VAZ Na ver-

dade, a minha paixão por 
festas e eventos vem de in-
fância. Eu sempre gostei de 
realizar festas e sempre me 
preocupei muito com cada 
detalhe, para que tudo cor-
resse perfeitamente e meu 
convidado saísse encanta-
do. Porém, a vida me le-
vou para a área financeira 
e acabei me especializando 
nesse mercado, atendendo 
empresas de grande porte. 
Depois do casamento, nas-
ceu a vontade de ser mãe e, 
junto, a vontade de ter meu 
próprio negócio, de mudar 
e ter mais fl exibilidade de 
horários, mas sem deixar 
de trabalhar com o que eu 
gosto. Foi quando decidiu 
abrir a May Eventos e estou 
plenamente realizada!
 

observando os mínimos 
detalhes que fazem toda 
diferença.
 
Quais os seus planos 
para o futuro?
Consolidar a marca May 
Eventos como sinônimo 
de personalização, quali-
dade, profissionalismo e 
diferenciação no mercado.

Quais os grandes desafi os 
encontrados durante a sua 
trajetória? 
O maior deles é conciliar 
a rotina de mãe, esposa e 
dona de casa com os desa-
fi os que envolvem a criação 
de uma empresa, sua im-
plantação e consolidação 
no mercado. Além disso, 
os desafi os que a própria 
economia brasileira nos 
impõe neste momento.
 
Gostar de planejar festas 
é o bastante para entrar 
no ramo dos cerimoniais? 
De forma alguma. Esse fa-
tor também é importante, 
pois só se faz bem aquilo 
que você realmente gos-
ta e acredita. Mas para se 
administrar uma empresa 
de planejamento de even-

tos e cerimonial é 
necessário muito co-
nhecimento de mercado, 
experiência profissional, 
treinamento, estrutura fí-
sica compatível, equipe 
constantemente treinada 
e motivada, rede ampla de 
relacionamento em vários 
setores, atualização cons-
tante, parcerias sólidas e 
de qualidade e confiança 
inquestionáveis, flexibi-
lidade, disponibilidade e 
foco na satisfação total do 
seu cliente.
 
Como a sua bagagem pro-
fi ssional lhe ajuda na sua 
atual carreira?
Além da rede de relacio-
namentos que fi z, fruto de 
mais de 20 anos de carrei-
ra, exercitei durante toda 
minha vida profissional a 
disciplina, a seriedade no 
trato com meu cliente, o 
profi ssionalismo nos míni-
mos detalhes e a excelência 
na entrega do meu produto 
fi nal, no caso, os eventos.
 
O que diferencia a organi-
zação de uma grande festa 
e de um evento intimista?
Basicamente o tamanho da 
estrutura que será necessá-
ria. Em nossa concepção, 

tanto uma festa grande 
quanto um evento mais in-
timista precisam ter os mes-
mos cuidados e contar com 
fornecedores e prestadores 
de serviço exemplares de 
qualidades inquestionáveis. 
Nossos clientes e seus con-
vidados precisam sair dos 
nossos eventos com a pala-
vra ‘perfeição’ em mente.
 
O que não pode faltar para 
que uma festa seja um su-
cesso?
Um buffet de qualidade, 
bebidas na temperatura 
ideal, boa música, climati-
zação adequada, uma deco-
ração que priorize a beleza 
e o conforto do convidado, 
e segurança.
 
Deixe uma dica para 
quem quer dominar a arte 
de receber e celebrar. 
Preocupe-se sempre com 
seu convidado! Quando 
você se propõe a realizar al-
gum evento e convida pes-
soas a saírem de suas casas 
para comparecerem à sua 
festa, precisa demonstrar 
o carinho e a gratidão por 
terem aceitado o convite, 

ELA DISSE...
“Precisamos 
demonstrar o carinho 
e a gratidão por terem 
aceitado o convite”

PERFIL 

NOME Mayerling Vaz da 
Silva Persichini
DATA DE NASCIMENTO 24 
de fevereiro de 1972
A FESTA IDEAL Minha festa 
de 40 anos
VIAGEM Alemanha e 
França
LIVRO “Inovação: a arte de 
Steve Jobs”, de Carmine 
Gallo, e “Os Catadores de 
Conchas”, de Rosamunde 
Pilcher
FILME “O silêncio dos 
Inocentes”, com Jodie 
Foster e Anthony Hopkins
NÃO VIVE SEM Meus fi lhos
FRASE “Não sabendo que 
era impossível, foi lá e 
fez”, de Jean Cocteau

Preocupe-se sempre 
com seu convidado 

texto
Amanda Medeiros


