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A proximidade da Copa de 2014, que trará novos hotéis ao Brasil, aliada à necessidade de 
renovação do atual parque hoteleiro do País, responsável por um patrimônio instalado de R$ 
65 bilhões, anima as empresas fornecedoras de equipamentos e serviços voltados ao setor. 
Empresas como a Thonart, fabricante de móveis destinados ao segmento, e a Cummins Power 
Generation, fabricante de geradores de energia, estão atentas e trabalham para incrementar 
os negócios relacionados às redes de hospedagem. 
 
Estas companhias, entre outras mais de mil corporações especializadas em móveis, utensílios 
e máquinas, estarão presentes na Nova Equipotel 2009, uma das maiores feiras do setor na 
América Latina, para disputar uma fatia dos cerca de R$ 11 bilhões potencial de negócios que 
podem ser gerados com hotelaria e restaurantes brasileiros.  
 
Marcelo Vital Brazil, atual diretor comercial da Equipotel, explicou a conta dessas 
oportunidades ao DCI. "Cerca de 15% do valor total do patrimônio instalado são gastos com a 
manutenção, ao ano. Some-se a isso aproximadamente R$ 1,5 bilhão dos empreendimentos 
que entram a cada ano e ultrapassamos a casa dos R$ 10 bilhões que as redes gastam 
anualmente para manter suas acomodações adequadas", disse. 
 
Ainda de acordo com o diretor da Equipotel, a parcela de contratos gerados pelo evento é 
significativa dentro desse cenário. "Acredito que os negócios gerados vão sendo consolidados 
em um ciclo de 12 meses. Durante este período, creio que os que são alavancados pela feira 
chegam aos R$ 2 bilhões, mas trata-se de uma projeção", colocou.  
 
Energia 
 
De olho nesse segmento, a Cummins Power Generation, divisão de energia da Cummins Brasil, 
procura acelerar os negócios junto aos hotéis, especialmente os da Região Nordeste do País. 
"Hoje, o setor de hospedagem representa aproximadamente 10% de nossas vendas, mas este 
número deve aumentar com o avanço que o setor de turismo vem apresentando no País", 
falou Fausto Ferrari, diretor de Vendas e Marketing da Cummins Power para Brasil e Cone Sul.  
 
Segundo Ferrari, um dos mercados mais fortes hoje é o nordeste, mas o executivo observa 
boas oportunidades também no sul. "O segundo semestre sinaliza uma boa melhora do 
cenário, devendo voltar ao patamar aquecido de 2007", analisou o executivo. 
 
Recentemente, a Cummins implantou projetos no Hotel Park Samaúma, no Pará, no Hotel 
Jangadeiro, em Pernambuco, e nos Majestic Palace Hotel Costão do Santinho, Costão Golf e 
Ingleses Praia Hotel, em Santa Catarina.  
 
O diretor de Marketing e Vendas acrescentou que para atrair novos clientes, um dos principais 
diferenciais apresentados pela empresa é o produto possibilitar economia na conta de energia. 
"Se o estabelecimento utilizar o equipamento nos horários de ponta, entre as 17 e as 22 
horas, quando a tarifa elétrica chega a ser três vezes maior, ele poderá obter uma economia 
de até 30% na conta, além, é claro, do uso convencional", contou.  
 
A Cummins Power Generation fornece sistemas completos de geração de energia para 
abastecer indústrias, hotéis, hospitais, supermercados, data centers, ou qualquer 
estabelecimento em que houver demanda para energia stand by (prontidão). 
 
Outra empresa que aposta no segmento de hotelaria é a Thonarte, fabricante de mobiliário 
especial para o setor hoteleiro e gastronômico. A expectativa da empresa é crescer até 30%, 
ao atender os segmentos de hospedagem e hotelaria.  
 
Fabiana Schneider, diretora de Marketing da Thonart, diz que a companhia deve apostar em 
uma nova estratégia para levar mais contratos. "Estamos lançando um programa de recompra 



dos móveis pelo qual fornecemos os novos e recolhemos os antigos, o que garante um boa 
economia na renovação", comentou.  
 
Hoje, a fatia de negócios relacionada aos segmentos de turismo e gastronomia fica entre 65% 
e 70% das vendas da companhia. São produzidas anualmente, 58 mil peças de mobiliário, 
número que a fabricante projeta elevar para 70 mil por ano a curto prazo. 
 
A Thonart também exporta 8% de sua produção a países como Uruguai, Argentina, Chile, EUA, 
França e Japão. No Brasil, fornece para várias regiões do País, mas pretende reforçar a 
comercialização no estado paulista. "Queremos melhorar a atuação em São Paulo, onde há 
ainda muito mercado a ser explorado", incluiu Fabiana. 
 
Sediada no Rio Grande do Sul, a fabricante mantém em sua carteira de clientes 
estabelecimentos como Nonno Ruggero, Pizzaria Bráz, Ráscal, Carlota, Nico Pasta & Basta, 
Hotel Sonesta, Bourbon Street e Bourbon Pompéia. 
 
Cliente 
 
Um dos potenciais clientes destas fornecedoras é o InterContinental Hotels Group (IHG), das 
bandeiras Holiday Inn e Holiday Inn Express. A empresa tem planos de instalar mais cinco 
hotéis econômicos no Brasil, onde serão investidos R$ 55 milhões até 2011. 
 
"Em um hotel de médio porte, com 140 habitações, mais ou menos 20% do investimento total 
vão para a compra de equipamentos e tubulações e cerca de 6,4% do gasto são destinados ao 
mobiliário. Na cozinha são aplicados outros 3% do montante", calculou Victor Onetto, gerente 
de Manutenção do IHG no Brasil.  
 
Onetto falou que estes gastos podem variar de acordo com o padrão hotel, mas sinalizou que a 
cozinha é renovada depois de cerca de cinco anos de uso e os móveis chegam a durar dez 
anos, dependendo da qualidade.  
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