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Durante	os	prepara1vos	para	o	
grande	dia,	uma	série	de	
dúvidas	faz	parte	da	ro1na	dos	
noivos.	No	entanto,	uma	das	
principais	trata	sobre	como	
escolher	um	buffet	
de	casamento	corretamente.		
Afinal,	o	serviço	precisa	estar	
de	acordo	com	o	es1lo	dos	
noivos	e	da	cerimônia	para	que	
tudo	aconteça	conforme	o	
esperado. 
 

A	eficiência	dos	
profissionais	também	
influencia	a	experiência	dos	
convidados.	Caso	o	
cardápio	não	seja	servido	
com	eficiência,	a	fome	
pode	deixar	todos	
impacientes.	E	na	hora	de	
pesquisar	os	buffets,	você	
certamente	vai	precisar	de	
muita	organização	—	já	que	
essa	é	uma	das	maiores	
despesas	de	uma	festa	de	
casamento.	

Para	te	ajudar	a	acertar	
nessa	escolha	tão	
importante,	vamos	
mostrar	neste	ebook	
alguns	detalhes	que	você	
precisa	observar	antes	de	
fechar	negócio	com	uma	
empresa.	
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Insira seus 
dados A DATA 

Pesquise a melhor data para o seu casamento 

A	data	da	cerimônia	interfere	
diretamente	nos	valores	finais.		
O	sábado	é	o	dia	mais	disputado,	
considerado	nobre	para	
casamentos.	Durante	a	semana	e	
aos	domingos,	os	serviços	de	
buffet	tendem	a	oferecer	mais	
descontos	e	as	negociações	
podem	ser	mais	fáceis. 

Para	quem	deseja	economizar,	
períodos	de	emendas	em	feriados	
são	ó1mas	oportunidades	
de	encontrar	um	melhor	preço.		
Mas	é	importante	considerar	a	
possibilidade	de	faltas	ao	escolher	
opções	alterna1vas.	
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A DATA 
      X 
 
As faltas... 

Em	qualquer	1po	de	festa,	20%	
dos	convidados	costumam	não	
comparecer.	Já	nos	dias	de	
semana,	domingos	e	feriados,	
esse	número	sobre	para	30%.		
	
Caso,	os	noivos	façam	questão	
de	casar	no	sábado,	o	ideal	é	
que	o	buffet	seja	contratado	
com	antecedência.		
	
Os	sábados	são	as	primeiras	
datas	a	serem	vendidas	ao	
longo	do	ano.	Então,	se	a	
opção	for	esta,	é	preciso	
procurar	com	antecedência	de	
pelo	menos	1	ano.	
 



A DATA 
\\ Buffet para Casamento: como escolher sem erro 

X O MÊS 

Isso	mesmo!	
Maio	não	é	o	mês	
das	noivas!	
Setembro,	
outubro,	
novembro	e	
dezembro	são,	de	
longe,	os	mais	
procurados. 

Mas o 
que 

isso 

signi
fica?
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A DATA 

que nesses meses o casal terá pouquíssimo poder de negociação junto aos buffets e 
fornecedores de eventos devido a alta procura. Além disso quem casa entre os meses de 
NOVEMBRO e DEZEMBRO concorrem com os eventos corporativos. 
 
As empresas costumam agendar suas festas de confraternização em dias de semana, 
então quem pensa em casar em dias de semana, nesses meses a possibilidade de 
desconto fica bastante comprometida.  
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SIGNIFICA…  



No DE CONVIDADOS 
CAPACIDADE DO BUFFET 

Neste ponto precisamos fazer a pergunta certa. 
Geralmente o casal pergunta: quantas pessoas 
cabem neste salão?  
 
Geralmente a resposta gira em torno da 
capacidade máxima do salão, para coquetel.  
 
O que isso significa? No serviço de coquetel os 
convidados ficam em pé, e o salão conta com 
pouco mobiliário, como mesas bistrôs para o 
apoio de copos, por exemplo. 
 

Entretanto, a imensa maioria dos casais opta 
por contratar um jantar para sua festa de 
casamento, o que significa que os convidados 
deverão ficar sentados para comer. Neste caso 
as pergunta que deverão ser feitas são:  
ü  Qual a capacidade do salão para um 

jantar?  
ü  Quantas mesas serão montadas para 

atender aos convidados?  
ü  Mesas de quantos lugares? 

•  Número de mesas tem impacto direto sobre o orçamento da decoração – quanto maior o número de mesas, 
maior será o valor da decoração do evento (cada mesa deverá ter um arranjo, além do custo com toalhas, 
souplats etc). Neste momento vale perguntar sobre o layout do salão (onde ficará o que). É comum os 
casais contratarem serviços diversos e no dia do evento esses serviços terem sua qualidade comprometida, 
seja por falta de espaço ou condições mínimas para a execução do serviço.  

 

\\ Buffet para Casamento: como escolher sem erro 
 



No DE CONVIDADOS – Será que cabe tudo???? 

CAPACIDADE DO BUFFET 

Mesas 
com 8 
lugares 

Cabine do DJ e  
pista de dança 

Bartender 

Lounge Rechaud* 

*Ponto 
p/

alimentação
 

dos 

convidados 
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•  Sobre	o	preço.		Considerar	o	número	de	
convidados,	o	valor	por	pessoa.		

•  Não	tem	jeito,	quanto	maior	o	número	
de	pessoas,	maior	o	valor	do	casório.		

•  É	um	erro	achar	que	o	valor	do	
casamento	se	limita	ao	buffet.	Porque	o	
buffet	contempla	em	média	40%	de	tudo	
o	que	se	gasta	em	um	casamento.		

•  Então,	fazendo	uma	conta	simples,	um	
buffet	que	custa	100,00/pessoa,	orçando	
uma	festa	para	200	convidados,	
determinará	um	valor	total	de	20	mil.		

•  Com	tudo	o	que	um	casamento	precisa,	
decoração,	fotofilmagem	etc,		este	
casamento	deverá	chegar	a	um	custo	
total	de	50	mil.	 

No DE CONVIDADOS 

Preço por 
pessoa 

Capacidade do bolso 
do casal 

•  Coisas que vocês precisam saber: o 
buffet consome em média, de 40 a 
50% de tudo o que se gasta em um 
casamento! 
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O LOCAL 

\\ Buffet para Casamento: como escolher sem erro 

ü  Distância Igreja X Buffet 
ü  Acesso (pavimentação, demora em dias de 

chuva ou trânsito) 
ü  Serviço de Vallet 
ü  Necessidade de mapa (junto ao convite)? 
ü  Necessidade de sinalização na estrada 

para indicação do casamento? 
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Insira seus 
dados O LOCAL 

Sobre o acesso dos convidados 

	
	
 

Casar	na	mesma	cidade	facilita	o	acesso,	
mas	distância	não	é	tudo.	Acessibilidade	
sim.	Então	por	mais	longe	que	a	festa	
seja,	um	fácil	acesso	sempre	facilita	as	
coisas.		
	
Então	considerar	se	é	fácil	chegar	com	um	
aplica1vo	como	o	Google	Maps	ou	Waze,	
estrada/rua	asfaltada,	e	sinalização	para	
acesso	ao	local	devem	ser	considerados.		

Se	a	opção	for	campo	ou	praia	considerar	
também	a	distância	e	tempo	de	estrada.		
	
Seu	convidado	necessitará	de	hospedagem?	As	
proximidades	contemplam	hotéis	em	número	
suficiente?	



O LOCAL – com ou sem cerimônia? 

Se	vocês	casam	em	uma	Igreja	ou	templo,	ok,		pois	o	buffet	abrigará	apenas	a	festa.	Mas	se	
vocês	também	querem	celebrar	a	cerimônia	no	mesmo	local,	é	preciso	considerar	se	tudo	
bem	casar	entre	as	mesas	do	buffet	ou	vocês	fazem	questão	de	uma	área	para	cerimônia?	

X 

CASANDO ENTRE AS MESAS CASANDO EM ESPAÇO PARA  
CERIMÔNIA DO BUFFET 
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O LOCAL 
CASANDO ENTRE AS MESAS 
 
Este é um assunto para tratar com 
a empresa de decoração, mas é 
importante checar com o buffet 
acerca da desmontagem da nave 
(local onde o casamento será 
celebrado). O buffet faz essa 
desmontagem ou a empresa de 
decoração se encarregará disso? 

Importante: ver com a 
empresa de decoração 

quem desmonta a “nave”e 
toda a área de cerimônia 

O cortejo (padrinhos, noivos 
etc.)  entrou por aqui 

O Casamento foi celebrado aqui 
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CERIMÔNIA ENTRE AS MESAS 

O Cortejo entrou por aqui 

Nesta f
oto tem

os 

um 

OUTRO ÂNGULO 

 da mesma 

cerimônia 

O Casamento foi celebrado aqui 
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O LOCAL 
CASANDO EM UMA ÁREA DE 
CERIMÔNIA DO BUFFET 
 
Esta costuma ser uma solução ideal 
para os casais que querem casar no 
mesmo lugar da festa. 
 
Neste caso checar o número de 
lugares que serão montados na área 
de cerimônia e o espaço a ser 
reservado para a celebração do 
casamento.  
 
Se for uma área ao ar livre, conferir 
a possibilidade de locação de tendas.  
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GASTRONOMIA 

SOBRE	DEGUSTAÇÕES...	
	
É	essencial	experimentar	a	
gastronomia	do	buffet	para	
acertar	na	escolha	ANTES	do	
fechamento	do	contrato.	
Cada	chef	u1liza	ingredientes	
diferentes	ou	variações	de	
temperos	que	alteram	os	
sabores	e,	caso	seja	possível,	
no	ato	do	fechamento	do	
contrato	deixe	acertado	uma	
SEGUNDA	DEGUSTAÇÃO,	
próxima	ao	casamento.	



GASTRONOMIA 
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A	ESCOLHA	DO	CARDÁPIO	
	
É	importante	convidar	outras	pessoas	para	acompanhar	o	processo	de	degustação,	
pois,	a	par1r	de	outras	opiniões,	ficará	mais	fácil	definir	qual	a	melhor	opção	e	
experimente	tudo	-	porções	quentes,	os	coquetéis,	as	sobremesas	e	frios.	Se	puder,	
conte	com	as	indicações	de	amigas	casadas	sobre	o	serviço	u1lizado	em	sua	festa	
também	pode	ser	um	grande	diferencial.	
	
No	momento	de	escolher	o	cardápio,	não	se	esqueça	de	pedir	algumas	variações	
especiais.	Por	exemplo,	muitas	crianças	podem	não	gostar	do	prato	principal,	além	
disso	alguns	alimentos	podem	não	ser	adequados	para	pessoas	com	alergias.	Tenha	
um	plano	B	disponível	para	evitar	essas	situações	ou	considere	uma	boa	variação	do	
cardápio	para,	dentro	do	possível,	agradar	a	todos.	



•  Assim	que	os	convidados	chegam	são	
recebidos	com	entradas	frias	e	quentes	
como	canapés	e	os	salgados	fritos	e	
assados.	

•  Geralmente	servidos	entre	o	coquetel	e	o	
jantar.	São	comidinhas	como	
escondidinhos	ou	fricassês,	servidas	em	
pequenos	balls	(cumbucas)	de	louça.	Em	
recepções	mais	informais	farão	as	vezes	
do	jantar	e	serão	servidos	até	o	final	do	
evento.	Em	recepções	de	caráter	mais	
formal	poderão	compor	o	coquetel.	

•  Composto	por	pelo	menos	1	prato	
quente,	em	geral	uma	massa.	Pode	ou	
não	vir	acompanhado	por	1	ou	mais	1pos	
de	carne.	

•  Pode	ser	o	próprio	bolo	de	casamento.	
Se	o	buffet	oferecer	uma	sobremesa	na	
composição	do	cardápio,	esta	será	
servida	primeiro	e	depois	o	bolo.	

GASTRONOMIA – Composição do cardápio 

Coquetel 

\\ Buffet para Casamento: como escolher sem erro 
 

Finger Foods 

Jantar 

Sobremesa 



GASTRONOMIA – Como servir? 

O	1po	de	serviço	tem	que	combinar	com	o	1po	de	festa	que	vocês	querem	dar.	Festas	mais	
formais	exigem	serviço	empratado.	Festas	mais	informais	podem	contar	com	o	jantar	
servido	em	rechauds.	

X 
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Empratado 
 

ü  Apresentação do prato 

ü  Organização do serviço 

ü  Comodidade dos convidados 

ü  Alguns convidados podem 
ficar intimidados de pedir 
para repetir algum prato 

ü  É um serviço mais demorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechaud 
 

ü  Rapidez para servir  

ü  O convidado fica livre para 
repetir sem depender do garçon 

ir à sua mesa 

ü  Fila de convidados 

ü  Apresentação do prato 
comprometida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GASTRONOMIA – Como servir? 

X 
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Jantar Empratado Jantar servido em Rechaud 



GASTRONOMIA 

DOCES	E	SOBREMESAS	
	
Pergunte	sobre	doces	e	sobremesas.	Normalmente	o	
recomendado	para	festas	são	5	doces/pessoa,	mas	se	
o	buffet	oferece	muitas	opções	de	sobremesa,	esse	
número	pode	ser	reduzido	para	4	doces/pessoa.		
	
Observe	a	qualidade	do	doce	em	termos	de	sabor	e	
aparência.	O	doce	de	casamento	é	um	doce	refinado	e	
bonito	e	será	um	item	decora1vo	na	mesa	de	doces	e	
por	isso	deve	ser	muito	bem	feito.		
	
Em	tempos	de	orçamento	curto	considere	a	opção	do	
brigadeiro	gourmet:	é	1picamente	brasileiro	e	
garan1a	de	sucesso!	
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IMPORTANTE: considere a aparência 
dos doces do buffet pensando na 

decoração da mesa do bolo 



Quer saber mais? 

Visite nosso Blog 

 Lunan Eventos Assessoria e Cerimonial| www.lunaneventos.com.br         /lunaneventosassessoriaecerimonial         @LunanEventos 
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Nome ou Marca da Empresa| Site |          /seulink               @seunick 

\\ Template: Como criar eBooks no Estado da Arte usando o PowerPoint 

SIGA A LUNAN EVENTOS  

/lunaneventosassessoriaecerimonial 

@LunanEventos 

contato@lunaneventos.com.br 
www.lunaneventos.com.br 

CONTATO 

 Lunan Eventos Assessoria e Cerimonial| www.lunaneventos.com.br         /lunaneventosassessoriaecerimonial         @LunanEventos 

\\ Buffet para Casamento: como escolher sem erro 



Para conferir o material educativo, acompanhe o blog (http://lunaneventos.com.br/site/blog/) e acesse os 
eBooks: http://lunaneventos.com.br/materiais/  

A	Lunan	Eventos	está	no	mercado	há	quase	10	anos,	atuando	com	excelência	na	assessoria	de	casamentos,	
bodas	e	bailes	de	debutantes.	Somos	reconhecidas	por	administrar	de	forma	eficiente	cada	detalhe	proposto	

pelos	nossos	clientes.	
	

Nossas	assessoras	são	treinadas	e	preparadas	para	realizar	qualquer	evento	com	muito	profissionalismo.	
Estamos	prontas	para	atender	e	oferecer	o	melhor	ao	seu	sonho	e	desejo.	Fazemos	desde	uma	assessoria	
completa,	na	qual	coordenamos	tudo	desde	o	começo,	todo	o	passo	a	passo	do	seu	evento,	como	também	
apenas	o	cerimonial	do	dia,	para	que	tudo	corra	de	forma	tranquila,	evitando	contratempos	e	preocupações.	

	
Nosso	obje1vo	é	integrar	todos	os	profissionais	contratados,	conhecendo	cada	serviço,	para	que	desempenhem	

seu	trabalho	de	forma	eficiente	para	suprir	as	necessidades	de	seu	evento	e	de	seu	sonho. 


