
por Mari Camardelli

Qual o impacto do coffee break do seu evento 
na vida das pessoas e no Planeta? 

GUIA DA 
COMIDA DE VERDADE 
EM EVENTOS



(e comer é uma 
grande revolução!) 

EVENTOS SÃO
PEQUENAS
REVOLUÇÕES



PARA NÓS, TODOS OS DETALHES IMPORTAM…

Dentro desse lema, alimentar pessoas durante os 
eventos é uma responsabilidade que a gente leva 
muito a sério. Servir comida de verdade, sem 
desperdício e com mínima geração de resíduos, 
deixando pessoas felizes, atentas e animadas, são 
os nossos principais objetivos.

Este guia visa orientar nossos fornecedores e 
mostrar aos nossos frequentadores como tratamos 
desse assunto tão importante. Ele também pode 
ajudar você, designer de eventos, a fazer escolhas 
mais bacanas e conscientes nos seus projetos!

A ALTOS EVENTOS acredita que os 
eventos podem ser o primeiro passo 
para novas revoluções e que eventos 
significativos encantam pessoas, 
tocando o que é simples, humano e 
verdadeiro. 



AO TERMINAR DE LER, 
A GENTE ESPERA QUE 
VOCÊ: 
• Compreenda a importância da escolha dos 
alimentos nos eventos, 

• Tenha mais consciência no momento de 
tomada de decisão sobre fornecedores e 
parceiros de alimentação e bebidas em 
eventos, 

• Esteja morrendo de fome (e pronto para 
uma refeição linda e saudável, o que a 
gente deseja para você). 



Este guia também pretende apoiar a agenda de desenvolvimento 
sustentável da ONU, e a gente estudou bastante todas as ODS para 
dizer que, com muito orgulho, queremos apoiar principalmente as 
seguintes causas:

OBJETIVO 2
Fome zero e agricultura sustentável:
Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável. 

OBJETIVO 8
Trabalho decente e crescimento econômico:
Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todas e todos.

OBJETIVO 11
Cidades e comunidades sustentáveis:
Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

OBJETIVO 12
Consumo e produção sustentáveis:
Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis. 

OBJETIVO 13
Ação contra a mudança global do clima:
Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança climática e seus impactos. 

PARTE 1: Escolhendo fornecedores e cardápio



COMIDA 
DE VERDADE

Uma alimentação saudável é aquela baseada em 
ingredientes in natura e minimamente processados. 
Queremos dar preferência, na ordem abaixo, aos seguintes 
alimentos. 

(Mas antes disso, um papo reto: a gente foi buscar estas 
informações no Guia Alimentar da População Brasileira, 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde, para trazer a vocês 
informação consistente e de fonte confiável. 

Entretanto, a gente acredita que precisamos mudar 
radicalmente nossa dieta no Brasil, passando a consumir muito 
mais vegetais do que carne vermelha.  A gente acredita que 
pode ajudar a mudar o mundo através de escolhas mais 
conscientes sobre alimentação. Não é sustentável comer carne 
vermelha todos os dias, em todas as refeições.)

PARTE 2: Sustentabilidade na execução



TÁ, AGORA VAMOS LÁ: 

ALIMENTOS IN NATURA OU 
MINIMAMENTE PROCESSADOS: 

Obtidos diretamente de plantas ou de 
animais (como folhas, frutas, ovos e leite) 
e adquiridos para consumo sem que 
tenham sofrido qualquer alteração após 
deixarem a natureza. Incluem grãos secos, 
polidos e empacotados ou moídos na 
forma de farinhas, raízes e tubérculos 
lavados, cortes de carne e leite. 

AQUI TEM MAIS UM POUCO DE PAPO 
RETO: 

Ovos: Prefira ovos de galinhas felizes, 
criadas soltas, de vida digna, como diria 
Paola Carosella.

Carne vermelha: Se você for a um evento 
produzido pela gente, dificilmente vai 
encontrar carne vermelha nos nossos 
menus. Afinal de contas, a gente precisa 
ser a mudança que deseja ver no mundo, 
certo? 

FRANGO, PORCO, PEIXE, FRUTOS DO MAR: 

Consumo consciente, fontes confiáveis, 
buscando informação sobre animais 
(principalmente frutos do mar) que 
sofrem risco de extinção. 

PRODUTOS EXTRAÍDOS DE ALIMENTOS 
IN NATURA OU DIRETAMENTE DA 
NATUREZA: 

Usados para temperar e cozinhar 
alimentos e criar preparações culinárias. 
Exemplos são óleos, gorduras, açúcar e 
sal. 

SOBRE AÇÚCAR E SAL:  
Sempre com bom senso e 
moderação. 

Produtos fabricados essencialmente 
com a adição de sal ou açúcar a um 
alimento in natura ou minimamente 
processado: Conservas, geleias, queijos 
e pães.

LEITE: 

Ah, o leite, tão controverso.  Tem quem 
ame, tem quem odeie. Tem até quem 
acredite que leite de caixinha é leite. Não 
é, mesmo. É tudo menos leite. 
A gente prefere leite fresco, quando 
precisa ser usado em receitas. E para 
beber a gente tem amado explorar os 
sabores e nutrientes dos leites vegetais. 



A Altos Eventos evita servir produtos 
cuja fabricação envolve diversas 
etapas e técnicas de processamento 
e vários ingredientes, muitos deles 
de uso exclusivamente industrial, 
com exemplos que incluem: 
refrigerantes, biscoitos recheados, 
salgadinhos e alimentos 
instantâneos. 

NINGUÉM VAI 
SAIR DO EVENTO 
TRAUMATIZADO, 
A GENTE GARANTE. 

Aproveitando este momento para 
conversarmos sobre suco de caixinha. 
Você já deve saber, mas vamos retomar: 
suco de caixinha não é suco. É um monte 
de coisa, menos suco. Na próxima vez que 
você contratar um serviço de buffet, 
questione sobre o suco. 

Se não for natural, desista. Senão, você 
estará servindo para as pessoas uma 
mistura de açúcar, corantes e 
conservantes. Não rolou grana para um 
suco natural? Tudo bem, sirva um chá 
natural gelado, ou uma água aromatizada. 

GOSTAMOS DE SERVIR APENAS 
PRODUTOS COM RÓTULOS AMIGOS,  
CUJOS INGREDIENTES 
CONHECEMOS TODINHOS. 



Este é um bom momento para 
citar um livro que a gente ama, 
Em defesa da comida, do Michael 
Pollan. 

Segura aí algumas das frases que 
compõe o manifesto escrito por 
esse brilhante professor e 
pesquisador: 

Estes são os pontos deste 
manifesto que a gente acha que 
mais combinam com eventos, caso 
você tenha interesse em saber 
mais sobre este livro, o manifesto 
e as regras da comida, dê um 
Google simples em Michael Pollan 
e divirta-se!

Não coma nada 
que sua avó 

não reconhecesse 
como comida

Evite comidas 
contendo ingredientes 
cujos nomes você não 

possa pronunciar 

Não coma nada 
que não possa 

um dia apodrecer 

Evite produtos 
alimentícios que 

aleguem vantagens 
para sua saúde

Coma uma 
variedade maior 

de alimentos

Coma com ponderação, 
acompanhado, quando 

possível, e sempre 
com prazer. 

coma 
COMIDA



ORIGEM DO 
ALIMENTO 

A Altos Eventos acredita que princípios alimentares devem 
levar em conta o impacto das formas de produção e 
distribuição dos alimentos. 

A depender de suas características, o sistema de produção 
e distribuição auxilia a promover justiça social e proteger 
o ambiente, sem ameaçar os recursos naturais e a 
biodiversidade. Em função disso, preferimos, sempre que 
possível: 

Alimentos orgânicos: 
Providos de sistemas agrícolas 
baseados em processos naturais, 
que evitam agredir o solo. 
São aqueles produzidos sem 
agrotóxicos, organismos 
geneticamente modificados 
(transgênicos), fertilizantes e 
radiações ionizantes. 

Ingredientes frescos e de 
fornecedores locais: 
Alimentos que incentivam a 
economia da região e evitam 
que a comida realize viagens 
desnecessárias, produzindo 
gases poluentes ao meio 
ambiente. 



A gente acha que todo evento 
deveria ter gente sorrindo, água e 
café grátis, sempre. 
A gente sabe que restrições 
financeiras às vezes fazem com que 
falte aquele café gostoso, mas 
quem resiste a essa preciosidade - 
tão bem cultivada em nosso país? 

O momento de escolher o café que 
você vai servir é um ótimo exemplo 
para colocar em prática a escolha de 
fornecedores locais - dê preferência a 
pequenos produtores e marcas 
brasileiras. Vamos valorizar o que 
temos de bom neste país tão rico e 
produtivo!

Vamos falar sobre 
CAFÉ, um clássico 

dos eventos? 

Eventos que necessitem de alimentos que obedeçam a 
restrições alergênicas ou religiosas receberão instruções 
especiais. 

RESTRIÇÕES ALIMENTARES 
Para que todos os frequentadores de nossos eventos 
sintam-se felizes e satisfeitos, os alimentos servidos 
devem obrigatoriamente atender os grupos abaixo: 

1. VEGETARIANO: Sem carnes ou peixes.
2. VEGANO: Alimentos baseados em plantas, sem 
produtos de origem animal.
3. DIETÉTICO: Alimentos sem açúcar. 
4. SEM GLÚTEN: Alimentos para celíacos intolerantes 
ao glúten.   



PARTE 2: Sustentabilidade na execução

Os alimentos devem ser identificados individualmente, com seu nome e 
ingredientes principais, no formato abaixo, sinalizando obrigatoriamente 
o tipo de carne ou peixe e a presença de ovos e laticínios (queijo, leite e 
iogurte), além dos símbolos adequados. 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS ALIMENTOS 

Deve ser posicionada em local visível, placa explicativa, em inglês e 
português com a explicação da simbologia:

VEGETARIANO 
(sem carnes e peixes) 
Vegetarian 
(no meat or fish) 

VEGANO 
(sem carnes, ovos, laticínios, 
mel) Vegan (no meat, eggs, 
and dairy product, honey)

SEM AÇÚCAR 
Sugar free

SEM GLÚTEN 
Gluten free



DESPERDÍCIO MÍNIMO 

Antes de cada evento, a Altos Eventos informará aos seus 
fornecedores o número de participantes confirmados, para 
que o cálculo da quantidade necessária de alimentos seja 
realizado, evitando-se desperdícios. As sobras limpas, 
quando existirem, serão encaminhadas para doação, nos 
limites da nossa legislação.

Se você está lendo este guia para aprender mais sobre 
alimentação em eventos e irá demandar de parceiros e 
fornecedores refeições também, pense bem na quantidade 
de comida que você vai precisar pra evitar ao máximo o 
desperdício pós evento.  

1. Não utilizar qualquer material plástico descartável 
(copos, garrafas, canudos, mexedores, pratos e talheres). 
Optar preferencialmente por louças, ágatas e metais e, 
somente quando necessário, copos e pratos de papel 
reciclável e talheres e mexedores de madeira. 
ZERO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. A gente gosta muito dos 
produtos da Parangolé. Sim, é jabá grátis, mas a gente 
ama mesmo!

2. Dar preferência a alimentos a granel e evitar aqueles 
embalados individualmente em plástico. 

3. A água deve ser disponibilizada em jarras e filtros e 
jamais em garrafas ou copos descartáveis de plástico.

A Altos Eventos sabe que eventos podem geram uma 
quantidade imensa de resíduos e desenhamos nossos 
encontros pensando nos materiais e seus impactos 
ambientais. As seguintes orientações devem ser seguidas 
quando o alimento for servido: 

REDUÇÃO DE RESÍDUOS 



LIMPEZA DE UTENSÍLIOS 

Os utensílios utilizados no preparo ou no oferecimento 
das bebidas e alimentos devem, preferencialmente ser 
higienizados com com produtos de limpeza ecológicos, 
advindos de ativos naturais e que não causem impactos 
negativos ao meio ambiente. (A gente ama os produtos da 
YVY, da Positiva, da BioWash…) 

Se cozinhar é uma forma de amar e de cuidar de quem a 
gente gosta, servir comida em eventos também é. 
Vamos aproveitar esta oportunidade para deixar as pessoas 
mais felizes, mais conectadas, mais cheias de energia e de 
alegria por estarem nos nossos eventos! 

E mais ainda: vamos aproveitar nossos eventos para gerar 
menos impacto e mais orgulho de nossos projetos. 

Incentive os participantes a 
trazerem seus próprios copos, 

canecas e garrafas. 
Sabemos que é uma mudança de 

modelo mental e que muitas vezes é 
difícil de realizar. Mas a gente 

também sabe o quanto 
vale a pena tentar.



ESTÉTICA, COMIDA, ENERGIA E MEMÓRIA AFETIVA 

Prepare-se para 
uma revelação:

Carboidrato refinado 
dá sono. FIM. 

É triste quando as verdades chegam na vida da gente, 
mas precisamos encarar. Eventos com os famosos 
festivais de carboidrato dão sono. 

Geram mais desconexão do que conversas. 

Precisamos olhar para os menus dos eventos e pensar 
como eles deixam as pessoas com mais energia, e não 
menos. 

Como profissionais de eventos, podemos usar nosso 
conhecimento para tomar decisões que criem melhores 
resultados para os nossos participantes. 

Ou seja: é a gente que escolhe o que as pessoas vão 
comer, então é a gente que escolhe a qualidade da 
comida e das conexões.



 "CÉREBROS SAUDÁVEIS 
FUNCIONAM MELHOR”

 - comenta Tahira Endean, autora do livro 
Intentional Event Design. 



Precisamos estudar e entender que o tipo de comida que 
a gente escolhe vai ajudar as pessoas a se sentirem mais 
energizadas, a pensarem melhor, a aprenderem mais e a 
lembrarem do que aprenderam.

Procure equilibrar o que você serve para as pessoas, sem 
exagerar em carboidratos refinados no café da manhã, 
momento em que as pessoas precisam ficar mais alertas e 
atentas. 

Opções como frutas, iogurtes, cereais, castanhas e nozes, 
ovos, palitos de verduras são ótimas para manter corpo e 
mente saudáveis sem pesar.

Deixe os carboidratos mais pesados para refeições que 
pretendem relaxar mais as pessoas. Tipo aquele happy 
hour no fim do evento ou um momento de trabalho em 
equipe.

Procure caprichar na estética, nas diferentes alturas na 
mesa, em materiais bacanas para servir e decorar. 

Quem nunca ouviu falar que a gente também come 
pelos olhos? Um belo arranjo de flores, uma toalha 
combinando com as cores do evento (toalhas de 
algodão, por favor). 

Por que algodão? Todos os tecidos sintéticos como 
poliéster e sua turma são, na prática, plástico. 

Quando lavados, esses tecidos soltam este microplástico 
que vai parar nos oceanos. Esta é uma outra conversa 
sobre sustentabilidade, mas por enquanto, se você puder, 
prefira toalhas e jogos americanos de algodão (pode ser 
de linho, se você for bem chique!) 



Lembre-se de observar o fluxo das pessoas ao 
redor das mesas ou balcões de comida.

• Por qual lado elas entram? Por qual lado 
saem? 

• Tem espaço suficiente para o número de 
pessoas que você vai servir ao mesmo tempo? 

• As pessoas irão andar ao redor de uma mesa 
ou ela ficará encostada em uma parede? 

•  Tem coisa mais frustrante em evento do que 
simplesmente não conseguir chegar na mesa 
de comida? 



Alguns livros que a gente adora e que nos 
ajudaram com ideias e inspirações para este 
manual: 

• Event Design Handbook, por Roel Frissen, 
Ruud Janssen, Dennis Luijer - sim, é daquela 
turma que certifica profissionais de Design de 
Eventos, onde a Mari Camardelli estudou em 
2016) 

• The Art of Gathering, por Priya Parker 

• Intentional Event Design, por Tahira Endean 

Este guia foi baseado nos princípios do 
Guia Alimentar da População Brasileira, 
elaborado pelo Ministério da Saúde, na 
nossa experiência com 15 anos de 
produção de eventos, em tudo que temos 
lido sobre sustentabilidade, resíduos, 
reciclagem, impacto social e ambiental.

A gente também leu uma matéria bem 
bacana da Revista Science, com uma 
extensa pesquisa sobre o impacto do 
consumo de carne no Planeta. 



Além de pesquisar a respeito de alimentação em diversas fontes, a gente 
também ouviu as pessoas. É, as pessoas que participam de eventos, que de 
fato estão sendo servidas.

E olhem que interessantes estes comentários: 

“
“

Não gosto de frituras 
de festa sempre

Gosto de comer 
alimentos frescos“

“

“ “Que seja prático de comer ao 
conversar, que não suje as mãos 
a ponto de a gente não conseguir 
segurar as coisas depois

“

“

Gosto de comida 
salgada que dê energia

Não gosto de docinhos que 
melecam e de comidas que a 
gente tenha que ficar pedindo 
desculpas porque está 
comendo e não pode falar

“ “

Me incomoda cheiro forte, 
dificuldade em se servir, 
comidas apimentadas e 
pesadas, que dão sono…

“ “
“ “É importante quando dá pra 

ver que a comida foi pensada 
também e que não é qualquer 
salgadinho ou lanchinho

“

“Não gosto de bolos que 
esfarelam, nem de frutas 

grandes demais!

“

“

Eu gosto quando tem uma 
característica brasileira

“

“ Já fico feliz quando vejo 
alguma opção de fruta e 
suco sem ser de caixinha

“

“

Adoro me surpreender em eventos, 
então quando a comida é surpreendente 
é maravilhoso. Como surpreender? 
Trazendo comidinhas fáceis de comer 
(ou seja que não precisa de muitos 
utensílios), que tenha uma apresentação 
bonita (decoração faz toda diferença) e 
que sejam saudáveis e gostosas

“ “

Sei que no mundo corporativo 
geralmente as pessoas são bem 
limitadas em relação a coffee break, 
então geralmente é aquele festival 
de carboidratos simples com gosto 
de comida industrializada. Três dias de 
workshop e eu já tô me sentindo mal 

“ “Gosto de comer com os olhos. 
Ser recebida em uma mesa com 
comida de verdade, apetitosa, 
colorida, convidativa e com 
orientações sobre os ingredientes

“ “O que mais importa: comida ser 
nutritiva e reconfortante. o que 
gosto de comer: comida de 
verdade, com grupos alimentares 
pensados

“
“

Ser algo vegetariano e que me 
permita continuar sorrindo sem 
verdes nos dentes após comer



Fizemos esse guia pensando em orientar nossos 
fornecedores e também para que as pessoas que 
frequentam nossos eventos saibam como 
trabalhamos. Como a gente acredita que tudo 
aquilo que é bom deve ser multiplicado, esperamos 
muito que este guia seja útil também para você, na 
sua casa, nos seus eventos, na sua empresa e onde 
mais essas ideias puderem ser aplicadas. 

Vamos adorar receber comentários e opiniões que 
ajudem a construir ainda mais conhecimento sobre 
o tema. Vamos nessa? 

Assine aqui e prometa que você só irá servir pão de 
queijo em eventos se jurar pra gente que ele estará 
quentinho.

Alguém gosta de ir direto em direção àquele 
pãozinho ali tão lindo e amarelinho e quando coloca 
a mão… Putz, tá frio. A gente precisa mudar isso. 

E contamos com você.

E por último, mas não menos importante, 

UM MANIFESTO BRASILEIRO 
PELO PÃO DE QUEIJO. 
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