
Menu para eventos corporativos 
 
A elaboração de um evento corporativo é algo que gera sempre algumas dúvidas, 
principalmente em relação ao menu que será oferecido aos convidados. É de extrema 
importância que os convidados saiam satisfeitos com o evento como um todo, afinal é o nome 
de sua empresa que esta em jogo. 
 
A escolha do menu deve levar em conta alguns critérios e que pode variar de acordo com 
diversas situações. Para a escolha ser a mais acertada, devemos conhecer os tipos de serviço 
existentes e os menus adequados a cada situação.   
 
Dicas para a escolha do melhor menu 
 
Para cada tipo de evento há um tipo de público e este público deve ser levado em conta na 
hora da escolha do menu, afinal cada um deles tem um tipo de expectativa sobre aquilo que 
deve ser servido, algumas dicas importantes para acertamos em cheio nesta escolha, são: 
  

 Local do evento: auxilia na escolha de que tipo de menu deve ser servido, devido ao maior 
ou menor grau de requinte do local; 

 

 Horário e duração: eventos que ocorrem pela manhã possuem características diferentes 
dos que acontecem à noite. Outro fator a se pensar é a duração deste evento, são eventos 
curtos e pontuais ou congressos que duram alguns dias? Todas estas características 
implicam diretamente na escolha no menu; 

 

 Perfil dos convidados: é outro fator a ser levado em conta, já que funcionários, clientes, 
parceiros, acionistas têm expectativas diferentes ao menu oferecido; 

 
Quais são os tipos de menu? 
 
Bom, já vimos que para definir um melhor menu para seu evento é preciso estar atento a 
alguns detalhes importantes, mas e aí quais os tipos de menus e para quais situações eles são 
mais indicados? 
 
Uma das opções mais utilizadas é o coquetel, este tipo de buffet é bastante utilizado em 
eventos formais, onde os garçons circulam entre os convidados servindo a comida e bebida. 
Neste tipo de buffet o ideal é que as porções sejam pequenas, pois normalmente as pessoas 
estão de pé circulando pelo ambiente. 
 
Um buffet bastante utilizado em eventos mais informais é o buffet americano, onde os 
alimentos e as bebidas são dispostos em uma mesa e os convidados se servem conforme suas 
preferências, nestes casos o menu é composto por petiscos, canapés e outros tipos de 
alimentos que possam ser consumidos com as mãos. 
 
Para eventos mais formais, normalmente envolvendo principais clientes, acionistas e diretores 
de empresas o mais indicado é o buffet à francesa, por ser mais requintado. Este tipo de menu 
é composto por cardápio já fechado ou com opções que ficam a critério do convidado, onde o 
mesmo deverá ser servido por garçons em sua mesa. 
 

Gostou das dicas? Acompanhe também o nosso artigo sobre como escolher o local para seu 
evento corporativo. 


