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Hotel & Food Nordeste aborda desafios na hotelaria 

e alimentação 

Hotel & Food Nordeste acontece entre 6 de 8 de novembro 

14 de outubro de 2019  



 
 

 
 

Edição 

de 2018 do fórum no Hotel & Food Nordeste 

 

A Hotel & Food Nordeste divulgou programação paralela de conteúdo. 

Mutuamente a feira, o Fórum de Hospedagem e Alimentação do 

Nordeste (FHAN) tratará de tendências, cases e desafios nos setores 

de hotelaria e alimentação. 

As palestras abordam setores como distribuição; atratividade de 

hotéis; delivery e aumento de receita; produção e distribuição de 

alimentos; turismo corporativo e gestão hoteleira. 

O espaço do Hotel & Food Nordeste é realizado pela Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE) e conta 

http://abih.com.br/abih-estados/pernambuco/
http://abih.com.br/abih-estados/pernambuco/


 
 

 
 

com apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação 

(FBHA), Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco. 

Programação 

Turismo Corporativo 

 Dia: 06/11 

 Horário: 16h 

 Palestrantes: Gervásio Tanabe (Abracorp); Marcelo Oliveira 

(Transamerica Recife) e Danielle Almeida (Ser Educacional) 

Case Aviva: produção e distribuição de alimentos 

 Data: 06/11 

 Horário: 17h30 

 Palestrante: Rodolfo Vieira (Aviva) 

Tendências 

 Data: 06/11 

 Horário: 19h 

 Palestrantes: Artur Maroja (Vivá Resort), Fábio Kazuo (BW 

Premier), Daniel Machado (Verdegreen) 

Desafios da distribuição 

http://www.fbha.com.br/
http://www.fbha.com.br/


 
 

 
 

 Data: 07/11 

 Horário: 16h 

 Bruno Guimarães (Vert Hotéis) 

Case de restaurante de hotel 

 Data: 07/11 

 Horário: 17h30 

 Palestrante: Ana Paula Ernesto (B Hotel) 

Inspire-se no sucesso: o case do Yoo2 do Rio de Janeiro 

 Data: 08/11 

 Horário: 16h 

 Palestrante: Marcelo Marinho (ICH Administração) 

+Receita? Delivery! 

 Data: 08/11 

 Horário: 17h30 

 Palestrante: Daniel Saldanha (Digital Restaurants) 

https://brasilturis.com.br/hotel-food-nordeste/ 
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FÓRUM HFN DISCUTE TENDÊNCIAS E DESAFIOS PARA 

HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO NO NORDESTE 



 
 

 
 

 

Na programação do FHAN serão apresentadas e discutidas tendências, 

além de cases e dos principais desafios enfrentados pelos gestores de 

meios de hospedagem e do setor alimentício. (créditos: divulgação) 

Fórum HFN discute tendências e desafios para hotelaria e alimentação 

no Nordeste 

on: 14, outubro de 2019In: Eventos, Foto DestaqueNo Comments 

Imprimir Email 

Envie para um amigo:  

 

A feira HFN – Hotel & Food Nordeste, que acontece de 6 a 8 de novembro no 
Centro de Convenções de Pernambuco, traz uma intensa programação 
paralela de conteúdo. O FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do 
Nordeste é uma realização da ABIH-PE – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis em Pernambuco com curadoria do Hotelier News. O encontro conta 
ainda com o apoio da FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação, da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco. 

EDIÇÃO DO DIÁRIO 

https://diariodoturismo.com.br/categoria/economia-turismo/eventos-economia-turismo/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/foto-destaque/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/foto-destaque/
javascript:window.print()
javascript:window.print()
https://diariodoturismo.com.br/recife-roadshow-chega-ao-rio-de-janeiro/


 
 

 
 

Na programação do FHAN serão apresentadas e discutidas tendências, além 
de cases e dos principais desafios enfrentados pelos gestores de meios de 
hospedagem e do setor alimentício. Bruno Guimarães, diretor de Vendas do 
Vert Hotéis, por exemplo, aborda os desafios da distribuição. Ana Paula 
Ernesto, do B Hotel, explica como tornar os restaurantes de hotéis mais 
atrativos. Já, Daniel Saldanha, sócio do Digital Restaurants, foca 
o delivery como estratégia de negócios para aumento de receita. Rodolfo 
Vieira, gerente de Alimentos e Bebidas da Aviva, apresenta a sua expertise na 
produção e distribuição de alimentos. 

O segmento de turismo corporativo no Brasil e as potencialidades para o 
Nordeste são o tema do debate com Gervásio Tanabe, diretor executivo da 
Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas), 
Marcelo Oliveira, do Transamerica Recife, e Danielle Almeida, do Ser 
Educacional. O público confere ainda dicas de inspirações de sucesso com 
Marcelo Marinho, diretor executivo da ICH Administração, que fala sobre o 
case do hotel Yoo2 Rio de Janeiro. 

O tema tendências da gestão hoteleira é analisado pelos gerentes gerais dos 
empreendimentos Vivá Resort, Verdegreen Hotel e BW Premier. 

 

“Estamos trazendo palestrantes reconhecidos no Brasil e um conteúdo de 
qualidade para o empresariado da nossa região, o que contribui para o 
fortalecimento da atividade turística nos destinos nordestinos, gerando mais 
oportunidade e negócios”, afirma Eduardo Cavalcanti, presidente da ABIH-PE. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & 
Negócios com a Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da 
CNC, patrocínio bronze da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira 
contempla os principais fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e 
produtos de hospedagem, food service, padarias e similares. 

Inscrições: https://www.hbatools.com.br/FHAN-2019__410 

www.hfne.com.br 

https://diariodoturismo.com.br/forum-hfn-discute-tendencias-e-desafios-para-hotelaria-e-

alimentacao-no-nordeste/ 

 

https://www.hbatools.com.br/FHAN-2019__410
http://www.hfne.com.br/
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Hotel Cor discute arquitetura e sustentabilidade 

socioambiental em meios de hospedagem e de 

alimentação 

 

 

Será de 6 a 8 de novembro, no Recife a HFN – Hotel & Food Nordeste, no 

Centro de Convenções de Pernambuco. Pelo segundo ano, proprietários e 

dirigentes de hotéis poderão conferir as tendências no Hotel Cor, que dessa vez é 

assinado pela arquiteta com mestrado em Gestão ambiental pela Universidade 

http://correiope.com.br/wp-content/uploads/2019/10/F15255DE-ACC1-4D60-BE22-9260E66597A7-1024x576.jpeg
http://correiope.com.br/wp-content/uploads/2019/10/F15255DE-ACC1-4D60-BE22-9260E66597A7-1024x576.jpeg
http://correiope.com.br/wp-content/uploads/2019/10/F15255DE-ACC1-4D60-BE22-9260E66597A7-1024x576.jpeg


 
 

 
 

Federal de Pernambuco (UFPE) Luciana Raposo. Serão 170 m² com soluções de 

arquitetura e sustentabilidade. 

O projeto prevê ambientes internos e externos em meios de hospedagem e 

alimentação fora do lar. “Serão expostas tendências, materiais construtivos e de 

decoração, equipamentos e tecnologias que garantam a estética, funcionalidade, 

acessibilidade e sustentabilidade em hotelaria, bares e restaurantes”, afirma a 

professora universitária e consultora do SEBRAE-PE Luciana Raposo. 

Com uma experiência de 15 anos no mercado, Luciana trabalha em seus projetos 

de turismo os princípios da sustentabilidade socioambiental. A arquiteta já 

realizou projetos em mais de 30 pousadas em Fernando de Noronha. De acordo 

com ela, é preciso investir em projetos com a preocupação de minimizar 

impactos ambientais, promover a cultura local e garantir acessibilidade a 

todo(a)s. “O conceito do Hotel Cor 2019 não é apenas expor soluções, mas 

promover a experiência dos ambientes, trocar ideias e discutir temáticas no Hotel 

Cor Talks”, finaliza. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios 

com a Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, 

patrocínio bronze da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira 

contempla os principais fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e 

produtos de hospedagem, food service, padarias e similares. 

http://correiope.com.br/hotel-cor-discute-arquitetura-e-sustentabilidade-socioambiental-em-

meios-de-hospedagem-e-de-alimentacao/ 


