
Mônica Alarcão Wermelinger  

Data de Nascimento: 30 de julho de 1971 

Naturalidade: Belém-PA 

Proprietária do Buffet Mônica Wermelinger Gastronomia.  

O Buffet faz em média 120 eventos por ano, sendo 70 destes casamentos e o 

saldo entre eventos sociais e corporativos onde atende aproximadamente 

3.000 pessoas por semana em São José dos Campos e todo Vale do Paraíba. 

Está sempre presente nos eventos, acompanhando a produção e saída dos 

pratos para o salão, além de controle de qualidade na hora da festa, como 

temperatura, textura e padrão. Acompanha todos os processos administrativos 

e de produção, não como centralizadora, mas como suporte para o seu 

funcionário. Hoje seu quadro de funcionários diretos conta com 20 pessoas e 

free lancer 80 pessoas.  

FORMAÇÃO 

Bacharel em psicologia pela UNAMA – Universidade da Amazônia /  Belém-PA, 

concluído em 1994.  

Tecnóloga em Gastronomia pelo SENAC – Campus Grand Hotel / Campos do 

Jordão, concluído em 2003. 

 

TRAJETÓRIA DE VIDA 
Casada desde 1994 tem dois filhos, Valentina (21 anos) e Bernardo (18 anos). 

Em janeiro de 2001 chega a São José dos Campos acompanhando o marido 

Fernando Werner Wermelinger, piloto da Aeronáutica, transferido para fazer o  

curso no ITA de Análise de Sistemas.  

Em agosto de 2001 ingressa na faculdade de gastronomia a fim de aperfeiçoar 

seus conhecimentos nesta área (que sempre foi sua paixão). Durante a 

faculdade já trabalhava em petit comitês nas residências de seus clientes para 

pôr em prática seus aprendizados numa maratona intensa e constante, todos 

os dias subia a serra da Mantiqueira para as aulas e aos finais de semana 

cozinhava na cozinha adaptada na garagem de sua residência preparando os 

pratos para o evento do dia.  

Em outubro de 2004 aluga um galpão no Jardim Diamante de 500m² para ser a 

sede do Buffet, hoje o mesmo já é de sua propriedade onde funciona a cozinha 

e administração, e aluga outro galpão do mesmo tamanho e bairro para o setor 

de logística da empresa.  

Um grande evento que seria um marco em sua empresa aconteceria em 2006 

com a inauguração da FAAP para cerca de 1.200 pessoas, um evento que 

parou São José dos Campos e com certeza seu maior desafio, mas que com 

destreza e muito trabalho aconteceu com sucesso, o que fez seu nome ser 

descoberto e reconhecido em São José dos Campos. 



Atualmente o Buffet oferece banquetes de casamento e formaturas até fora do 

estado de São Paulo como Minas Gerais e Rio de Janeiro, atende empresas e 

indústrias da cidade e do Vale onde sempre leva com orgulho o nome de São 

José dos Campos representando a força de trabalho de nossa cidade. 

Com o tempo ademais da maturidade, a empresária diz ter se tornado mais 

paciente, menos ansiosa e mais observadora. Ela também tem se engajado 

mais em causas sociais, apoiando projetos nos quais ela acredita. Há três anos 

ela participa do evento “Casa de Noel”, importante ação beneficente que 

arrecada recursos para assistir entidades do Vale do Paraíba. “Eu quero 

acompanhar mais de perto os projetos que apoio, não para aparecer, mas sim 

para entender a necessidade do próximo e até onde atitudes simples podem 

mudar a vida do outro.” 

Os ingredientes principais para o sucesso de um evento são amor, dedicação e 

respeito às pessoas. Abraçou a cidade de São José dos Campos como sua 

terra, assim como a imagem de seu santo padroeiro, com profunda gratidão e 

respeito pela cidade que a acolheu com tanto carinho, aqui criou seus filhos, 

sua empresa e suas raízes.  
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