
bricante do 
Nutella, “A 

participação na 
Equipotel foi bastan-

te positiva. O estande e 
a marca tornaram-se refe-

rência no evento e muitos contatos comerciais 
foram realizados. O destaque foi a aceitação 
do segmento de food service quanto aos pro-
dutos (embalagens de 15g e 650g) e as receitas 
apresentadas. A marca conseguiu reforçar o 
conceito de que Nutella se adapta perfeitamente 
às diversas combinações do café da manhã 
em hotéis, pousadas, restaurantes e demais 
estabelecimentos”.

Outra tendência consolidada que pôde 
ser vista na feira é o investimento em food 
trucks como nova opção de alimentação fora 
do lar. “Trouxemos para o público da Equi-
potel, no espaço do Food Truck do Saber, um 
pouco da nossa experiência como fabricantes de 
implementos/carrocerias e as diversas aplicações 
para desenvolver esse tipo de negócio”,  explica 
Renata Curupaná, gerente comercial da 
Universal Carrocerias. Segundo Renata, São 
Paulo foi o primeiro Estado a ter licença de 
food truck e muitos pequenos empresários es-
tão apostando no crescimento desse modelo 
de negócio para comida de rua. “Atualmente, 
temos 30 carros da Universal circulando pelo 
país. Em 2016, devemos aumentar em 25% 
a nossa frota de veículos. Durante a nossa 
participação na feira, junto com o Sebrae, 
� zemos palestras e trouxemos clientes, como 

o Rolando Massinha, que 
foi pioneiro no serviço 

de comida de rua”, 
destaca a gerente 

da Universal 
Carrocerias.

Diversidade dos eventos 
simultâneos 

Além das novidades apresentadas nos 
estandes, a programação neste ano foi 
composta por workshops, apresentações e 
palestras que juntas somaram mais de 160 
horas de conteúdo gratuito para os visitantes 
da Equipotel. Entre os exemplos, as Ilhas do 
Conhecimento Food Service e Hotelaria, pa-
lestras da Equipotel Conference, em parceria 
com o SEBRAE e instalações de mais de 20 
novos projetos, com os quais o público pôde 
conhecer boas práticas do mercado, inova-
ções e lançamentos para diversos segmentos, 
como mobiliário, vestuário, decoração e 
equipamentos para cozinha e técnicas culi-
nárias, como foi o caso das disputadas Ilhas 
Gourmet, parceria com a APC - Associação 
dos Pro� ssionais de Cozinha do Brasil - 
limpeza e outras atividades da indústria da 
hospitalidade. A área ligada à alimentação 
fora do lar mais do que dobrou desde a 
última edição da Equipotel, em 2014. Esta 
edição também recebeu o Carving Studio, 
no qual foi possível ver de perto a técnica de 
escultura em alimentos e entrar em contato 
com especialistas.

“O que pudemos concluir nesta edição é 
que este é um setor que não parou de crescer, 
independentemente de fatores externos. Em 
um cenário mais desa� ador, estas são empresas 
e empreendedores, visitantes e expositores, que 
vieram até a Equipotel procurar novos forne-
cedores, mais produtividade, conhecimento e 
tecnologia para seus trabalhos”, acredita o vi-
ce-presidente da Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, Paulo Octávio Pereira de Almeida. 

Novo local em 2016
A 54ª edição da Equipotel acontecerá no 

São Paulo Expo (antigo Centro de Exposi-
ções Imigrantes), em 2016, entre 19 a 22 de 
setembro. O São Paulo Expo será o maior 

centro de 
exposições, 
c o n g re s s o s  e 
c o n v e n ç õ e s  d a 
América do Sul, com 
100 mil m² e um inves-
timento de R$ 400 milhões. O projeto da 
GL Events prevê a construção, ampliação e 
modernização de um complexo arquitetôni-
co multifuncional, capaz de sediar feiras de 
negócios e de público, congressos e eventos 
corporativos nacionais e internacionais, além 
de eventos culturais, sociais, esportivos e de 
entretenimento.

Ao longo de 53 edições, a Equipotel 
já esteve “hospedada” em diferentes locais. 
Antes de chegar ao Anhembi, em 1993, era 
uma feira itinerante realizada junto com o 
Conotel - Congresso Nacional de Hotéis.

19 a 22 de Setembro de 2016
São Paulo Expo

www.equipotel.com.br
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GERAÇÃO DE NEGÓCIOS CONFIRMA 
SUCESSO DA EQUIPOTEL 2015

Feira foi palco de negócios e acordos setoriais, com intensa participação do segmento de alimentação fora do lar.

Encontro de negócios 
movimentam setor

Com 1.500 marcas apresentadas por 
360 expositores, dentre eles mais de 150 
estreantes, a Equipotel 2015 consolidou-se 
ao longo de seus quatro dias como a maior 
feira para o setor de hospitalidade em toda 
América Latina, proporcionando boas chan-
ces de negócios para visitantes e expositores. 
A organizadora da feira, Reed Exhibitions 
Alcântara Machado, registrou a presença de 
50.756 visitantes/compradores quali� cados, 
que passaram pelo Pavilhão do Anhembi, 
em São Paulo, SP, de 14 a 17 de setembro. 

Durante a feira, o clima foi propenso 
para a geração de negócios já que, somadas, 
somente as rodadas DIEFS e ABRACOHR, 
segundo seus organizadores, podem ter 

gerado pelo menos R$ 60 milhões, em es-
timativa modesta. “Estamos muito satisfeitos 
com a parceria de dez anos com a Equipotel. Os 
resultados das Rodadas de Negócios dessa edição 
superaram em 20% as rodadas anteriores”, 
calcula o presidente da Associação Brasileira 
de Compradores para Hotéis e Restaurantes 
(ABRACOHR), Antônio Xavier. A estima-
tiva � nal, de acordo com Xavier, é de R$ 18 
milhões gerados durante a Equipotel

Para Enzo Donna, diretor da ECD 
Consultoria e membro do Conselho Con-
sultivo da feira, pelo menos R$ 40 milhões 
foram movimentados durante o Encontro 
de Negócios do DIEFS (Distribuidores 
Especializados em Food Service) durante a 
Equipotel 2015.

Empresas como Vigor, Sakura, Arroz 
Urbano, Ferrero, Grupo Carino, entre ou-

tras 13 companhias, entraram em contato 
com distribuidores agrupados no Diefs de 
Estados de todo Sudeste, Paraná, Goiás e 
Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Maranhão, Ceará e 
Bahia. Juntos, atendem 65 mil clientes dos 
quais 2.880 são hotéis, de um universo de 
60 mil estabelecimentos de food service aten-
didos. “Foi um resultado parcial muito bom, 
pois a feira tem abrangência nacional e esses 
distribuidores alcançam praticamente metade 
de todo o território nacional. Daqui podem 
surgir negócios para todo o ano, movimentando 
até R$ 500 milhões” projetou Donna. 

Os expositores comemoram os negócios 
fechados durante o evento. Pela primeira vez 
na Equipotel, a Nutella apresentou sua linha 
de produtos para atender o canal de food 
service.  Segundo a direção da Ferrero, fa-
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bricante do 
Nutella, “A 

participação na 
Equipotel foi bastan-

te positiva. O estande e 
a marca tornaram-se refe-

rência no evento e muitos contatos comerciais 
foram realizados. O destaque foi a aceitação 
do segmento de food service quanto aos pro-
dutos (embalagens de 15g e 650g) e as receitas 
apresentadas. A marca conseguiu reforçar o 
conceito de que Nutella se adapta perfeitamente 
às diversas combinações do café da manhã 
em hotéis, pousadas, restaurantes e demais 
estabelecimentos”.

Outra tendência consolidada que pôde 
ser vista na feira é o investimento em food 
trucks como nova opção de alimentação fora 
do lar. “Trouxemos para o público da Equi-
potel, no espaço do Food Truck do Saber, um 
pouco da nossa experiência como fabricantes de 
implementos/carrocerias e as diversas aplicações 
para desenvolver esse tipo de negócio”,  explica 
Renata Curupaná, gerente comercial da 
Universal Carrocerias. Segundo Renata, São 
Paulo foi o primeiro Estado a ter licença de 
food truck e muitos pequenos empresários es-
tão apostando no crescimento desse modelo 
de negócio para comida de rua. “Atualmente, 
temos 30 carros da Universal circulando pelo 
país. Em 2016, devemos aumentar em 25% 
a nossa frota de veículos. Durante a nossa 
participação na feira, junto com o Sebrae, 
� zemos palestras e trouxemos clientes, como 

o Rolando Massinha, que 
foi pioneiro no serviço 

de comida de rua”, 
destaca a gerente 

da Universal 
Carrocerias.

Diversidade dos eventos 
simultâneos 

Além das novidades apresentadas nos 
estandes, a programação neste ano foi 
composta por workshops, apresentações e 
palestras que juntas somaram mais de 160 
horas de conteúdo gratuito para os visitantes 
da Equipotel. Entre os exemplos, as Ilhas do 
Conhecimento Food Service e Hotelaria, pa-
lestras da Equipotel Conference, em parceria 
com o SEBRAE e instalações de mais de 20 
novos projetos, com os quais o público pôde 
conhecer boas práticas do mercado, inova-
ções e lançamentos para diversos segmentos, 
como mobiliário, vestuário, decoração e 
equipamentos para cozinha e técnicas culi-
nárias, como foi o caso das disputadas Ilhas 
Gourmet, parceria com a APC - Associação 
dos Pro� ssionais de Cozinha do Brasil - 
limpeza e outras atividades da indústria da 
hospitalidade. A área ligada à alimentação 
fora do lar mais do que dobrou desde a 
última edição da Equipotel, em 2014. Esta 
edição também recebeu o Carving Studio, 
no qual foi possível ver de perto a técnica de 
escultura em alimentos e entrar em contato 
com especialistas.

“O que pudemos concluir nesta edição é 
que este é um setor que não parou de crescer, 
independentemente de fatores externos. Em 
um cenário mais desa� ador, estas são empresas 
e empreendedores, visitantes e expositores, que 
vieram até a Equipotel procurar novos forne-
cedores, mais produtividade, conhecimento e 
tecnologia para seus trabalhos”, acredita o vi-
ce-presidente da Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, Paulo Octávio Pereira de Almeida. 

Novo local em 2016
A 54ª edição da Equipotel acontecerá no 

São Paulo Expo (antigo Centro de Exposi-
ções Imigrantes), em 2016, entre 19 a 22 de 
setembro. O São Paulo Expo será o maior 

centro de 
exposições, 
c o n g re s s o s  e 
c o n v e n ç õ e s  d a 
América do Sul, com 
100 mil m² e um inves-
timento de R$ 400 milhões. O projeto da 
GL Events prevê a construção, ampliação e 
modernização de um complexo arquitetôni-
co multifuncional, capaz de sediar feiras de 
negócios e de público, congressos e eventos 
corporativos nacionais e internacionais, além 
de eventos culturais, sociais, esportivos e de 
entretenimento.

Ao longo de 53 edições, a Equipotel 
já esteve “hospedada” em diferentes locais. 
Antes de chegar ao Anhembi, em 1993, era 
uma feira itinerante realizada junto com o 
Conotel - Congresso Nacional de Hotéis.

19 a 22 de Setembro de 2016
São Paulo Expo

www.equipotel.com.br
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