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Conotel 2019
Esse trio assegurou

o sucesso do evento!
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Conotel 2019, prestigiado
evento na capital de Goiás

 “Tivemos um belo e representativo encontro em 
Goiânia, reunindo hoteleiros de todos os estados e
proporcionando uma grade de palestras e debates de alto 
nível, além de uma elogiada feira comercial”, comemora 
Manoel Linhares, presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis-ABIH, ao se referir ao principal evento 
da entidade. Resumindo: o 61º Congresso Nacional de
Hotéis-Conotel, realizado entre os dias 8 e 10 desse mês de 
maio, na capital de Goiás, alcançou total êxito.
 As edições desse ano do Conotel e da Equipotel 
Regional aconteceram nos espaços do Centro de
Convenções de Goiânia, traduzindo uma parceria entre a 
ABIH, a ABIH-GO – entidade presidida pela hoteleira
Vanessa Pires Morales – e a empresa Reed Exhibitions
Alcântara Machado.
 Desde a solenidade de abertura o Conotel 2019
deixou perceber sua força. Afinal, contou com o prestígio de
personagens de vulto, a exemplo do governador goiano, 
Ronaldo Caiado, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antonio, e dos presidentes da CNC, da Goiás Turismo e da 
FBHA, nessa mesma ordem, José Roberto Tadros, Fabrício 
Amaral e Alexandre Sampaio, entre outras lideranças do 
mundo empresarial, econômico e sindical.
 “Os resultados dessa edição do congresso
confirmam, em números, o sucesso já esperado quando a
capital de Goiás foi escolhida para sediá-lo. Conseguimos 
mobilizar expressivos profissionais e empresários do
turismo e hotelaria da região centro-oeste”, destaca ainda o 
presidente Manoel Linhares.
 Após a cerimônia de abertura, lideranças do setor, 
hoteleiros, palestrantes, expositores e outros convidados 
compartilharam exclusivo coquetel, com sabores goiânos, 
em agradável noite no Memorial do Cerrado. E como o
Conotel de 2020 será realizado em Salvador, a festa de
encerramento do evento de Goiânia aconteceu com muita
animação, oferecida pelos futuros anfitriões da Bahia.

No alto da página, vista parcial do
auditório onde ocorreu a cerimônia de
abertura do Conotel 2019.
Acima, o presidente Manoel Linhares dá
as boas-vindas aos congressistas
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Aplaudida programação de palestras
 No eixo do tema Tendências e Inovações no Segmento 
Hoteleiro, a organização do Conotel 2019 apostou em palestras 
focadas no alinhamento necessário entre a tecnologia e a
humanização – para, a partir dessa parceria, transformar os serviços 
em experiências e diferenciais – e em debetes em torno das
expectativas e anseios da hotelaria na atual conjuntura econômica e 
política.
 Com efeito, a grade de palestras agregou os seguintes
assuntos: É possível potencializar a experiência do hóspede por 
meio de um robô?; O Sistema “S” e a hotelaria: uma aliança
frutífera focada no desenvolvimento dos colaboradores;
Segurança hoteleira em tempos de transformação digital:
novidades da tecnologia em sinergia com o humano; Expectativas 
e anseios da hotelaria no atual cenário econômico e político; O 
uso de multicanais para aumentar a venda na hotelaria. Caminhos 
virtuosos ou tortuosos?; A jornada do hóspede na hotelaria:
encantamentos e desalinhos; Inbound, SEO, mobile –
desvendando o marketing digital para aumentar suas reservas;
Nichos em ascensão: a hotelaria está pronta? PTEs,
público infantil e clientes com mais de 60 anos.
 No rol dos palestrantes estavam convidados experientes, 
entre eles, Alexandre Sampaio, presidente da Federação
Brasileira de Hospedagem e Alimentação-FBHA, Bob Santos,
secretário nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do
Turismo, o empresário Ricardo Aly e Cristina Cintrão,
sócia-fundadora da Improve Human Consulting.

Na coluna ao lado, do alto para baixo,
os palestrantes Alexandre Sampaio, Ricardo Aly
e o campeão olímpico do vôley, Giovani Gavio (esse, 
convidado para a palestra de abertura). Acima, uma 
das concorridas apresentações do Conotel 2019
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 A realização do Conotel 2019 
em Goiânia abriu a oportunidade para 
lideranças locais promoverem
homenagem a Manoel Linhares, 
presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis-ABIH. Isso 
aconteceu com a entrega do Título 
Honorífico de Cidadania Goianiense 
ao hoteleiro e dirigente da principal 
entidade da área de hospedagem. O 
homenageado recebeu o documento 
de cidadania das mãos do governador 
Ronaldo Caiado e da vereadora goiana 
Sabrina Garcez, autora da proposta 
de distinção aprovada pela Câmara 
Municipal.
 Durante o congresso, a
diretoria da ABIH igualmente
aproveitou para enaltecer autoridades e 
hoteleiros com placas em
reconhecimento ao trabalho
desenvolvido em favor da atividade 
turística, da hotelaria e das entidades 
do setor.
 O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antonio, foi um dos 
agraciados por Manoel Linhares com 
placa alusiva à data. Da mesma forma, 
Fabrício do Amaral, presidente da 
Goiás Turismo – Agência Estadual de 
Turismo, acabou homenageado pelo 
inestimável apoio à realização do
congresso em Goiânia. Nesse aspecto, 
a entidade também destacou José

Roberto Tadros, presidente da
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo-CNC.
 Entre outros, ainda foram
merecedores de homenagem da ABIH 
os hoteleiros Osmar José Vailatti e 
Arthur Maroja, respectivamente,
presidentes da
ABIH-SC e da ABIH-PR.

Manoel Linhares, entre
o governador Ronaldo

Caiado e a vereadora Sabrina 
Garcez. Nas fotos abaixo, o 

presidente da ABIH entrega
placas de distinção ao

ministro do Turismo e ao
presidente da
Goiás Turismo
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Equipotel Regional, pleno sucesso

 Durante três dias de feira, a Equipotel Regional 
Goiânia, realizada em paralelo ao Conotel 2019,
movimentou os espaços do centro de convenções da capital 
de Goiás e alcançou pleno êxito, a exemplo da primeira 
edição, ocorrida em 2018, em Fortaleza. A Reed
Ehxibitions Alcântara Machado, empresa organizadora do 
evento, contabiliza mais 3.200 visitantes, um universo de 
trinta expositores, 50 marcas na vitrine e para além de 25 
horas de palestras técnicas.
 Do total de empresários e executivos presentes 
na feira comercial, é importante ressaltar: 65% detinham 
poder de compra. E entre os visitantes, 79% igualmente se 
mostraram satisfeitos. Além da oportunidade para conhecer 
e adquirir equipamentos, produtos e serviços voltados para 
hotelaria e alimentação fora do lar, a Equipotel Regional 
Goiânia também ofereceu aos profissionais visitantes
momentos de atualização, através das palestras realizadas 
no Café do Saber.
 Para Thaís Faccin, gerente de Produtos da
Equipotel, “ouvir as impressões dos expositores, visitantes 
e jornalistas nos ajuda a reinventar cada edição do evento. 
Nós visitamos feiras similares ao redor do planeta, mas a 
nossa tem um perfil muito particular, completamente
alinhado às expectativas dos empresários do setor de
hospitalidade”.
 A propósito da edição do próximo ano, em
Salvador, Thais salienta: “Levar essa feira para outros
estados fortalece nosso compromisso com o
segmento. Será uma nova oportunidade de mostrar ao 
público um pouco mais da maior feira comercial da área de 
hospitalidade da América Latina”.

A feira comercial 
ainda
proporcionou au-
las-show com chefs 
do Senac, momen-
tos de
degustação e
espaço para
venda de
artesanato da
região
centro-oeste do 
Brasil
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e network
 O Conotel 2019, com a mesma 
intensidade, assegurou aos participantes 
muitos momentos de convívio social e de
fortalecimento das relações pessoais
comerciais.
 Seja no intervalo de atividades, 
durante a circulação pelos estandes da 
Equipotel Regional, nos almoços e jantares 
ou nas festas de abertura e encerramento, 
todos encontraram ocasiões para
aproximação e interação.
 Nas fotos dessas duas páginas 
estão, dentro do diversificado universo de 
congressistas, alguns dos personagens do
encontro dos hoteleiros desse ano.

A partir do alto, Vanessa Morales e Manoel Linhares,
Dilson Fonseca, ministro Marcelo Antonio,

Alexandre Sampaio e Edilson Baldez das Neves, Thaís 
Faccin e Gustavo Binardi,

e, ao lado, Glicério e Eliana Santana
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Panorama do Turismo participou do Conotel 2019 e da Equipotel Regional
como mídia convidada da ABIH

Do alto, em 
sentido horário, 
Luciano
Castro Carneiro 
e José
Guilherme 
Shwam,
Henrique Lens 
César Filho, 
João Jacob 
Mehl e Orlando 
Kubo, Manoel e
Morgana
Linhares,
Eduardo
Fontes Neto, 
Cláudio Tinoco,
Manoel
Barbosa e José
Reinaldo Ritter, 
e Léia e Wilson 
Macedo
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