
EDIÇÃO DO 1º TRIMESTRE

Enquanto o mercado ainda permanece estável, os profissionais de 
eventos estão tendo que lidar com questões sérias, tais como 
o combate ao tráfico humano, desigualdade de gêneros e, mais 
recentemente, o corte das comissões.



Em sua conferência anual em Orlando, um evento 
para 2.500 pessoas, a empresa de marketing online 
“ClickFunnels” levantou mais de US$ 1 milhão em 
menos de 72 horas para a comunidade “Operation 

Underground Railroad”, formada por pessoas que viajam a 
alguns dos lugares mais perigosos do mundo para resgatar 
crianças do Tráfico de Humanos.

Mostrando o filme “Operation Toussaint” – que foi 
encomendado através dos esforços do grupo – e distribuindo 
camisetas e outros brindes para destacar este trabalho, a 
empresa baseada em Boise, Idaho, encorajou os participantes a 
fazer doações a essa empresa sem fins lucrativos através de uma 
série de páginas da web que elaborou.  A empresa correspondeu 
às contribuições do público dólar por dólar.

“Sabemos que quanto mais luz colocarmos sobre esta 
horrenda maldade, mais amedrontados os traficantes ficarão 
para cometer crimes que mantêm as crianças escravizadas, e 
nosso alcance e impacto serão maiores do que o número de 
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crianças que conseguimos resgatar pessoalmente”, disse o CEO 
da “Clickfunnels,” Dave Woodard.

Com discussões sobre os esforços para combater o tráfico 
humano que surge por trás das portas fechadas na indústria de 
eventos e hospitalidade, abordagens criativas como esta, para 
aumentar a conscientização e ajudar os sobreviventes, estão se 
tornando cada vez mais comuns.

Na última pesquisa MPI Outlook, 46 porcento dos 
participantes disseram que suas organizações estão se 
envolvendo em atividades para cessar o tráfico humano, 
com adicionais 22 porcento dizendo que farão o mesmo no 
futuro.  A abordagem mais comum é treinar os funcionários 
sobre os sinais do tráfico humano, relataram 17 porcento dos 
participantes da pesquisa.  Aumentar a conscientização através 
de “networking” foi a tática seguinte com maior popularidade, 
utilizada por 15 porcento.

“Mais e mais pessoas perguntam sobre e falam sobre 
isso”, disse Sian Lea, gerente de programa sênior na Shiva 
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Foundation, uma fundação corporativa antitráfico no Reino 
Unido, conectada aos Hotéis Shiva, que criaram um kit 
chamado “Stop Slavery Bluprint” para a indústria hoteleira, 
disponibilizando as melhores práticas e procedimentos para 
combater o tráfico humano.  “Precisamos apenas de alguns 
hotéis que sejam corajosos”.  Para reuni-los, a organização criou 
a rede “Stop Slavery Hotel Industry”, um grupo da indústria.

No entanto, nem todas as empresas estão dispostas 
participar.  Entre os participantes da pesquisa, 32 porcento 
comentam que que a organização não está tomando ações e não 
tem planos para isso.

E há ainda uma falta geral de conscientização na indústria 
sobre como como está sendo tratada a questão do tráfico 
humano.  Entre os participantes, 66 porcento disseram que 
desconhecem o que está sendo feito pelos organizadores em 
relação ao combate ao tráfico humano; 68 porcento disseram 
que desconhecem como hoteleiros e outros locais estão lidando 
com a questão.

Lea disse que uma das razões pelas quais a pesquisa 
detectou falta de conscientização pode ser decorrente da falta de 
comunicação sobre os esforços existentes.

Ela acredita que com o crescente número de empresas 
aderentes ao “Código”, há mais atividades antitráfico do que os 
membros da indústria podem imaginar.  “Código” é uma forma 
mais curta de chamar o “Código de Conduta para a Proteção às 
Crianças da Exploração Sexual na indústria de Turismo”, uma 
iniciativa da própria indústria para prover a conscientização, 
apoio e ferramentas para combater a exploração sexual de 
crianças.

“Tudo se resume a comunicar, ser aberto e transparente”, 
disse Lea,

Na “Meeting Professionals Against Human Trafficking”, 
a fundadora Sandy Biback, CMP Emeritus, CMM, diz que os 
organizadores que querem aprender sobre essa questão devem 
procurar por grupos como o ECPAT-USA (“Ending Child 
Prostitution and Trafficking”), baseada em

www.themeetingprofessionaldigital.org
Conheça nossa edição digital para 
assistir o vídeo da MPItv sobre as 
tendências do Meeting Outlook.

“Vá um passo à frente e retribua 
o favor treinando outras pessoas.  

A maior mudança ocorre 
quando trabalhamos juntos e 

compartilhamos conhecimento.”

Courtney Stanley
MPI at Large
Palestrante, Escritor e Estrategista de Negócios.



SOMENTE PARA
ORGANIZADORES DE EVENTOS

Você foi afetado, ou espera ser 
afetado pelas reduções nas 
comissões aos organizadores, por 
algumas empresas hoteleiras?

A redução das comissões para 
grupos e terceiros feita por 
empresas hoteleiras afetou seu 
comportamento?

Como sua empresa está se 
adaptando à redução das comissões?

Já fui afetado

Sim, consideramos as
comissões em nossas decisões

Cobrando nossos clientes uma
parte ou toda a redução

Mudando o foco do seu negócio
para áreas não afetadas por cortes
de comissão

Reduzindo nossos gastos já 
considerando uma queda na receita

Negociando mais comissões
nos acordos com os hotéis

A expectativa é que serei
afetado no próximo ano

Não, não consideramos as comissões 
em nossas decisões

Saindo do modelo baseado em 
comissão e indo para o modelo
baseado em “fee”

Evitando hotéis que
reduziram as comissões

Tentando capitalizar em novas 
oportunidades vindas de outros 
organizadores que optaram por
mudar seu foco de negócios

Continuaremos como sempre,
sem mudanças

Não serei afetado

24%

48%

7%

14%

21%

43%

28%

52%

14%

57%

14%

14%

48%

A maioria dos organizadores que responderam 
indicou que já foram afetados ou esperam ser 
afetados pelo corte das comissões no próximo 
ano – e sua resposta número um é evitar hotéis 
que estão reduzindo as comissões.

Brooklyn, N.Y., ou a divisão de Tráfico Humano do 
Departamento de Polícia local, caso exista um.

Mas também podem fazer suas próprias pesquisas, 
perguntando em locais que que realizam eventos se possuem 
um plano implementado para prevenir e reportar suspeitas de 
tráfico.

“Tudo se resume a fazer perguntas”, disse Biback.
O grupo da Biback quer tornar rotina a inclusão dos 

esforços antitráfico nos contratos, bem como procedimentos de 
sustentabilidade ambiental.

“Isso chama-se responsabilidade social”, disse ela.
Um estado onde a luta contra o tráfico humano está obtendo 

grande destaque é a Califórnia, onde duas novas leis estão 
sendo aplicadas.  AB260 desde 01 de janeiro, exige que motéis 
e hotéis informem a linha direta do Tráfico Humano Nacional 
em local visível ao público.  SB970 exige treinamento de 
conscientização quanto ao tráfico humano para os funcionários 
que têm possibilidade de interagir com ou contatar vítimas.  O 
treinamento deve ser concluído até 01 de janeiro de 2020, para 
quem já é funcionário até 01 de julho de 2019 e para os novos 
contratados até 6 meses depois dessa data.

O Conselho Regional de Tráfico Humano de San Diego tem 
trabalhado nos últimos anos com a indústria hoteleira local para 
combater e prevenir o tráfico, e está agora ajudando os hotéis a 
implementar essas novas leis.

Os esforços começaram em um simpósio em 2016, 
patrocinado pelo “Board of Supervisors” e pelo Escritório de 
Advocacia do Distrito de San Diego, onde os organizadores 
apresentaram uma visão geral da questão e mostraram como 
seria o treinamento online – o programa “SAFE Action”, 
desenvolvido pelo Instituto Sandra Day O’Connor, em Phoenix.  
60 hotéis enviaram 350 funcionários.

“Em San Diego temos mais de 550 hotéis, então entendemos 
que teríamos um longo caminho pela frente”, disse Ginger 
Shaw, vice-presidente do Conselho Regional de Tráfico Humano 
de San Diego, e também Diretor Executivo do “California 
Against Slavery”.  Ela lidera a “Hotel/Motel Initiative” com a 
Procuradora do Distrito, Mary Ellen Barret.

“Adoraríamos se os Organizadores de Eventos continuassem 
olhando para San Diego como um local “premium”, não só por 
suas belas paisagens, excelente clima, restaurantes e hotéis, 
diversão e ambiente multicultural, mas também porque estamos 
comprometidos em prover um ambiente totalmente saudável 
para nossos visitantes – uma San Diego SAFE”, disse Shaw.

O grupo deu continuidade com algumas varreduras, em 
que voluntários da comunidade pessoalmente visitaram 
mais cerca de 100 hotéis da área, fornecendo-os o mesmo 
material educacional que os participantes do simpósio de 2016 
receberam., disse ela.

“No futuro, a indústria de eventos precisa 
ter uma conversa honesta sobre qual é o 
impacto das comissões em todos os 
que fazem parte dessa indústria.”

JOAN EISENSTODT
MPI Protomac Chapter
iretor do “Eisenstodt Associates”



PALAVRAS DA

www.mpiweb.org/chapters/brazil

Analisando a pesquisa sobre comissionamento da MPI Global e cientes das 
diferenças entre as práticas de mercado, nós da MPI Brasil trazemos a vocês uma 
análise do tema sob a perspectiva local baseada no resultado do 1º. WebMeeting 
Evento Único, realizado em dezembro/2018  onde discutiu-se modelos de 
REMUNERAÇÃO DE AGÊNCIAS. 

“Remuneração de agências é um dos temas mais polêmicos no mercado MICE e 
Corporate Travel”, foi o que concluíram os participantes do WebMeeting.

Para garantir espaço a todas as perspectivas de mercado, foram convidados 
profissionais de várias empresas  entre eles clientes, agências de logística, agências 
de produção e também de associações representantes do setor. 

Durante a discussão foram listados os modelos mais utilizados em nosso mercado,  
FEE Percentual e FEE FIXO por tipo de evento (On Demand).

Os prós e contras de cada modelo e as considerações feitas pelos participantes 
encontram-se no quadro a seguir.

Para saber mais sobre o que foi discutido acesse  
e assista na íntegra os 90 minutos de discussão. 

REMUNERAÇÃO
DAS AGÊNCIAS

Fee Percentual

Fee Fixo por
tipo de evento
(“On Demand”)

PRÓS CONTRAS CONSIDERAÇÕES

Para eventos pequenos pode 
não compensar para as 
agências.  Para eventos 
grandes pode trazer 
desvantagem para os clientes.  
Portanto pode gerar conflito 
de interesse, fazendo com 
que clientes fiquem inseguros 
com as negociações 
realizadas pelas agências.

É o modelo mais comum 
hoje.  Funciona melhor para 
pequenas demandas.

É mais simples e
fácil de gerenciar.

A gestão do modelo exige 
constantes adequações aos 
inúmeros tipos de eventos 
gerenciados.

A maturidade do time de 
eventos contratante e 
também do time da agência 
impacta diretamente na 
gestão deste modelo, pois 
facilita a identificação da 
categoria em que o evento 
mais se encaixa.

Isenta o conflito de interesses, 
oferece maior transparência e 
remunera a agência por seu 
real esforço.



Quais são as ações, caso tenha, que 
sua organização está tomando para 
combater o tráfico humano?

Condições de Negócios

dos participantes da 
pesquisa preveem 
condições de negócios

dos participantes da 
pesquisa preveem 
condições de negócios

dos participantes da 
pesquisa preveem 
condições de negócios

favoráveis

neutras

negativas

Treinando os funcionários
a identificar os sinais

Provendo informações para
hóspedes e visitantes

Adotando iniciativas como o
“The Code” (Código de Conduta)

Usando sua rede de contatos para 
aumentar a conscientização

Nada, e não temos nada
planejado neste sentido.

Participando em organizações
como a ECPAT

Certificando-se que os contratos
com fornecedores contêm garantias 
de tolerância zero para abuso 
sexual de crianças

Nada ainda, mas planejamos fazer mais

Colocando pôsteres informativos para os 
funcionários nos bastidores

Usando ou encorajando o uso
do aplicativo TraffickCam

Outros

17%

4%

7%

15%

32%

4%

7%

22%

11%

4%

5%

Os organizadores, desde então, formaram um outro grupo 
de trabalho para explorar a melhor forma de ajudar hotéis 
locais e corporativos a cumprir as novas leis.  O grupo inclui 
representantes das principais redes hoteleiras, a Associação 
de Hotéis e Motéis de San Diego, e a Câmara de Comércio 
Regional de San Diego. Como também o conselho consultivo, 
organizações sem fins lucrativos, e o escritório de procuradores 
da cidade.

Eles estão trabalhando no desenvolvimento de um pôster 
que informe que o estabelecimento participa do programa; 
realizando um simpósio de treinamento para gerentes de 
hotel e oficiais de segurança; e desenvolvendo o programa de 
certificação “SAFE San Diego”, no qual os hotéis podem receber 
um selo de aprovação após terem colocado avisos em lugares 
visíveis ao público, desenvolvido um protocolo e treinado 80 
porcento dos seus funcionários.  Eles estão também explorando 
a possibilidade de criar seus próprios vídeos de treinamento.

Alguns na indústria hoteleira da Califórnia ainda não estão 
cumprindo a lei quanto a colocar em local visível na recepção 
a linha direta do Tráfico Humano, para não preocupar seus 
hóspedes, de acordo com Bianca Morales-Egan, gerente sênior 
do programa de prevenção ao tráfico humano na “Project 
Concern International” em San Diego, com Shaw, do comitê 
da Comunidade do Conselho Consultivo Regional de Tráfico 
Humano de San Diego.

“Mainsplaining” e Mais
Quando o movimento #MeToo chamou a atenção para 

problemas mal resolvidos enfrentados por mulheres no 
trabalho, a situação das mulheres na indústria também passou 
a ser uma questão relevante para a maioria dos entrevistados no 
Meetings Outlook.

Trinta e sete porcento das mulheres disseram que sentem 
que são tratadas de uma forma pior devido ao seu gênero.  
Entre as mulheres, 64 porcento disseram que enfrentam 
oportunidades de carreira limitadas ou desiguais, 54 porcento 
disseram que recebem salários menores, 54 porcento disseram 
que são tratadas como menos capazes ou menos inteligentes e 
46 porcento disseram que não são levadas a sério.

“Em várias ocasiões eu experimentei “mansplaining” 
no ambiente profissional”, disse Courtney Stanley (MPI At 
Large), uma palestrante, escritora e estrategista de negócios.  
(“Mansplaining” é um fenômeno frequentemente parodiado 
no qual um homem explica algo para uma mulher de maneira 
condescendente, sem levar em consideração se ela tem expertise 
no assunto).

Para lidar com os desafios que surgiram na pesquisa, Stanley 
recomenda treinamento profissional, principalmente para 
mulheres.

“Uma das melhores habilidades que podemos e devemos 
aprimorar no caminho da ascensão profissional é a 
assertividade, que é algo que muitas mulheres têm dificuldade 
de ter”, disse ela.  “É muito fácil dar um passo para trás quando 
você sente que não está sendo ouvida.  É fundamental que 
você continue a falar. Trabalho desenvolvido nos bastidores é 
raramente visto.  Nunca deixe uma reunião sem dar ao menos 
uma contribuição.”

Stanley também recomenda que as mulheres procurem 
qualidade, vários mentores.

“Tenha a intenção de desenvolver seu próprio conselho 
de administração”, disse ela.  “E então dê um passo à frente e 
retribua o favor treinando outras pessoas.  Grandes mudanças 
ocorrem quando trabalhamos juntos e compartilhamos 
conhecimento.”

66%

17%

17%



Comissões Cortadas
Um desafio quanto a direitos iguais que surgiu na 

pesquisa foi o corte das comissões para organizadores de 
eventos terceirizados.  Entre os organizadores de eventos, 
24 porcento já foi atingido pela redução nas comissões 
por algumas empresas hoteleiras, enquanto 28 porcento 
esperam ser afetados no próximo ano, a pesquisa apontou.

“Para mim como terceirizada, a tendência mais 
significativa é que eu estarei literalmente perdendo 30 
porcento dos meus ganhos no próximo ano”, reportou um 
participante que não quis ser identificado.  “Então ou eu 
terei que trabalhar 30 porcento mais ou achar mais clientes 
para que eu possa pagar minhas contas.  Com todas essas 
fusões e aquisições as empresas estão batendo recordes 
de vendas – pensei que eles não tentariam prejudicar suas 
parcerias”.

O corte das comissões está causando um efeito de 
agitação, conforme um participante anônimo.

A pressão sobre terceirizados e as mudanças nas suas 
estruturas de “fees” propostas pelos hotéis que trabalhavam 
com preços comissionados está criando mais pressão em 
outros fornecedores, observou um participante.

“Sendo uma DMC, começamos nossos preços do zero 
e construímos nossos ganhos incluindo a comissão a 
terceiros”, comentou um participante.

Pelo menos 4 grandes marcas cortaram as comissões 
de 10 para 7 porcento, notou Joan Eisenstodt (MPI 
Potomac Chapter), e Diretor do “Eisenstodt Associates” em 
Washington, D.C.

Outro problema subjacente é que o trabalho dos 
organizadores de eventos historicamente nunca foi valorizado, 
disse Eisenstodt.

“Nunca fomos valorizados”, disse ela.  “Já estou na indústria 
há mais de 40 anos.  Eu ainda ouço: ‘não é nada demais.’”

Não obstante, disse ela, as empresas comissionáveis devem 
olhar para sua Missão, à luz das mais recentes tendências, e se 
perguntar, “O que eles estão nos trazendo, vale a pena?”

As equipes dos hotéis têm reportando estarem sentindo 
também essa pressão que estão gerando.

“Nós não vemos o mercado com tanta demanda como as 
propriedades urbanas veem”, disse um participante, de um 
resort.  “Eu acho que os organizadores pedem muito mais 
concessões agora do que no passado. Tivemos que segurar as 

“Sabemos que quanto mais luz 
jogarmos sobre esse mal horrendo, 
mais amedrontados os traficantes ficarão 

de cometer crimes que mantenham as 
crianças escravizadas.”

DAVE WOODWARD
CEO da ClickFunnels

ESTIMATIVA DE PRESENÇA
PARA O PRÓXIMO ANO, HÁ UMA EXPECTATIVA DE 
CRESCIMENTO DE 2,1% E 2,8% NO NÚMERO DE PRESENÇA 
FÍSICA E VIRTUAL RESPECTIVAMENTE.

PROJEÇÃO DE
PRESENÇA FÍSICA

positivo

não sabe

não irácomparecer

66%

39%

6%



tarifas e concessões fortemente mesmo que talvez não seja 
possível ganhar o negócio.  Uma vez que você reduz uma tarifa, 
demora anos para restabelecê-la.”

Mas os organizadores não estão se lamentando por hotéis 
com alta demanda.  Oitenta e seis porcento dos organizadores 
afetados pelos cortes de comissão estão mudando seus modelos 
de negócio para se adaptar.

E, conforme previsto pelo Meetings Outlook no trimestre 
passado, há um movimento de organizadores, que passaram 
pela experiência de corte de comissões, de evitar hotéis que 
reduziram as comissões.  A estratégia mais predominante para 
lidar com a situação, utilizada por 57 porcento, é evitar os hotéis 
que reduziram as comissões, seguida por negociação com os 
hotéis para solicitar as comissões de volta em seus contratos, 
implantada por 43 porcento.

Eisenstodt, por sua vez, não acredita que evitar hotéis que 
cortaram comissões seja uma solução viável a longo prazo.  

“Dizer que você não irá mais utilizar um hotel porque eles 
não estão te pagando é uma gigantesca questão ética,” disse ela.  
“Se eles são um CMP então isso se torna um problema ainda 
maior”.

As preocupações reportadas na pesquisa falam da 
necessidade de mais discussão na indústria sobre as comissões, 
acredita ela.

“No futuro, a indústria de eventos precisa ter uma conversa 
honesta sobre qual é o impacto das comissões em todos os que 
fazem parte dessa indústria.”, disse Eisenstodt.
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NA SUA VIDA PROFISSIONAL, VOCÊ SENTE 
QUE ESTÁ SENDO TRATADA MELHOR OU PIOR 
EM FUNÇÃO DO SEU SEXO BIOLÓGICO?

QUAL A PIOR FORMA DAS PARTICIPANTES FEMININAS SEREM TRATADAS?

Sou tratada como menos capaz ou inteligente

Tratado muito melhor
Tratado um pouco melhor
Tratato igual a todos
Tratado um pouco pior
Tratado muito pior

Não sou levada a sério

Tenho oportunidades limitadas ou desiguais

Sofro “bullying” ou sou ridicularizada

Meu salário é menor

Oferecem-me menos flexibilidade para as solicitações de folgas

Fico sujeita a atenção sexual indesejada

Outros

54%

FEMININO
0%
0%

63%
31%
6%

MASCULINO
0%
8%

63%
31%
6%

EM GERAL
0%
8%

63%
31%
6%

46%

64%

4%

54%

4%

11%

14%


