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Gestão Estratégica de Viagens e Eventos 
Corporativos

Com

FERNÃO LOUREIRO 

e ROBERTA NONIS



VAMOS COMEÇAR?

Feche sua câmera

Feche seu microfone

Canto esquerdo inferior



Roberta
Nonis
Iniciou sua carreira em eventos em 1985 
como free lancer, seguindo para hotelaria, 

agências de eventos, organizadoras de 

congressos e indústria farmacêutica, onde 

foi gestora das áreas de Eventos e Viagens da 

AstraZeneca do Brasil liderando um time de 10 

pessoas, gerenciando mais de 12 contratos 

com fornecedores e respondendo por um 

budget anual de 45M.

Fundadora e CEO da Evento Único 
Consultoria, atualmente desenvolve e 

ministra cursos e palestras sobre melhores 

práticas em gestão de eventos e viagens 

corporativas além de atuar como consultora 

para agencias e empresas que buscam uma 

atuação mais estratégica na gestão de seus 

eventos.

BLOGUEIRA publica matérias abordando 

temas polêmicos e atuais do setor exercendo 

papel de influenciadora e líder de opinião.

Acadêmico

Graduação em Administração de Empresas – USM 1992

Pós-graduação em Eventos Planejamento e Produção – UAM 2010

Especialização em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas – INSPER 

2014 

Mercado

Presidente – Meeting Professional International Brasil – FEV a SET 2019

VP Educação – Meeting Professional International Brazil - 2018/2019

Membro Comitê Corportivo HSMAI Brasil – 2017/2018

Personalidade do Ano - Prêmio Caio 2016

https://www.mpiweb.org/


Advisor and 
Corporate Travel 
Leader

Fernão Loureiro



GLOSSÁRIO
Traduzindo termos técnicos

SIGLA/PALAVRA TRADUÇÃO/SIGNIFICADO

ADR / Average Daily Rate Tarifa Média em Diária de Hotel

Ancillaries Serviços auxiliares (Internet; café da manhã, estacionamento, etc)

B2B - Business to Business Relações comerciais entre empresas

B2C - Business to Customers Relações comerciais entre empresas e clientes finais

Benchmarking Troca de experiências / Referências de práticas, processos

BID Oferta, lance utilizado para processos de compras

Branded Fares Tarifas onde os serviços são adicionados pelo cliente  Ex.: Poltrona conforto, despacho de bagagem, etc

Bundled
Tarifas que agregam mais de um serviço / Combos
Ex.: reserva de hotel/aéreo/locação de carro

Business Travel Viagens a Negócios / Viagens Corporativas

Category Leader
Lider de categoria, utilizado em procurement para definir que tipos de produtos os serviços o profissional negocia e 
compra

Client Review Revisão do cliente - Relatório que analisa a demanda do cliente

Compliance Conformidade / Estar de acordo com a regra

Duty of Care Dever de cuidar / Garantir a segurança do viajante

Events Manager Gestor de Eventos

Expenses Despesas de viagem (estacionamentos, pedágios, refeições, pacote de dados)



GLOSSÁRIO
Traduzindo termos técnicos

SIGLA/PALAVRA TRADUÇÃO/SIGNIFICADO

Facilities
Instalações / Recursos necessários a atividade empresarial (segurança patrimonial, telefonia, 

refeitório, jardinagem, limpeza)

GDS - Global Distribution System Sistemas  de distribuição de serviços para viagens vôos, hoteis, etc.

HCP - Health Care Professional Profissional de Saúde

IATA - International Air Transport 

Association 
Associação Internacional de Transportes Aéreos

ITM - Integration Travel & Meeting
Integração Viagens e Eventos, sistema de gestão onde as negociações das demandas de viagens e 

eventos são unificadas com o objetivo de obter melhores tarifas e beneficios para a empresa

KPIs Key Performance Indicator

LSP - Light Speed Presentation Apresentações rápidas, dinâmicas

Management Fee Taxa de Gerenciamento / Taxa mensal para gerenciar a demanda de serviços

MICE - Meetings Incentives Conferences 

Exhibitions 

Sigla em inglês para resumir os tipos de eventos corporativos: reuniões, incentivos, congressos e 

feiras

Mixed Fee Taxa mista / Valor fixo por mês para gerenciar a demanda + valor individual por serviço executado

MKT share - Market Share Fatia de mercado na venda total de um serviço ou produto 

MMC - Meeting Management Company Agência de Gerenciamento de Eventos

Mobility Manager Gerente de Mobilidade

NPS - Net Promoter Score
Pontuação líquida de promoção / Sistema de mensuração de lealdade do cliente aos serviços 

prestados/marca



GLOSSÁRIO
Traduzindo termos técnicos

SIGLA/PALAVRA TRADUÇÃO/SIGNIFICADO

OBT - Online Booking Tool Ferramenta para reserva online / Via Aplicativo de celular ou sistema para computador

OKR - Objectives and Key Results
Resultado chave de objetivos / Sistema de mensuração de satisfação do cliente aos serviços 

prestados/produto

On Demand
Sob demanda - modelo de precificação de agência onde as ações que devem ser executadas são 

detalhadas e o valor cobrado pela agência é fixo

Open Booking
Reserva aberta / Representa autonomia total do viajante em escolher como reservar voos, hoteis etc e 

quais serviços/empresas quer utilizar

Open Space (em eventos)
Espaço aberto na programação para incluir conteúdos desejados pelos participantes e/ou espaço para 

perguntas e respostas

OTA - Online Travel Agency Agência de Viagem Online - Ex: Booking, Decolar

PNR - Passenger Name Record
Registro de nome de passageiro - Informação relacionada aos itinerários de um ou mais passageiros 

em um sistema de reservas

Previous Content Conteúdo previamente definido

Procurement Compras de serviços estratégicos ao funcionamento da empresa

Rebate
Rebater – Significa “incentivo pago pela prestadora final do serviço ao cliente final e/ou à intermediária 

do serviço, geralmente pago por unidade consumida”

ROI - Return on Investment
Retorno sobre o investimento / em eventos significa se o objetivo foi atingido Ex.: Satisfação do 

participantes, melhoria na imagem da marca, etc 

Savings Economias obtidas em negocições

Silent Conferences
Conferências silenciosas / Em eventos são conferências em que todos usam fone podendo sintoniza-lo 

na palestra de maior interesse

SLA - Service Level Agreement Nivel de serviço acordado / Prazo para execução de uma tarefa

SMM - Strategic Meeting Management Gerenciamento estratégico de Eventos



GLOSSÁRIO
Traduzindo termos técnicos

SIGLA/PALAVRA TRADUÇÃO/SIGNIFICADO

Sourcing Abastecimento / Processo de negociação e compra de serviços/produtos

Stakeholder Parte interessada, parceiro de negócio

Startups Empresas em fase inicial que desenvolvem serviços inovadores

Supply Chain Cadeia de suprimento

SWOT - Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats

Metodologia utilizada para analisar o cenário na criação de um negócio ou processo (novo em 

adaptação)

T&E - Travel & Expense Despesas com viagens

Tarifas NET Tarifas não comissionadas

TMC - Travel Management Company Agência de Viagens Corporativas

Transaction Fee Tarifa por transação 

Travel Demand Demanda de viagens / volume total de viagens de uma empresa

Travel Manager Gestor de Viagens

VCN - Virtual Card Number
Cartão de crédito virtual com geração de número de cartão por reserva, diminuindo expressivamente 

riscos de fraudes

WAPT Weighted Average Payment Terms

XML - Extensible Markup Language
Linguagem Extensível de Marcação Genérica - Arquivo de texto com formato definido pelo emissor. 

Pode descrever diversos tipos de dados, facilitando o compartilhamento de informações 





Fonte: Omnibees



Fonte: Omnibees



Fonte: Omnibees



Volte com sua câmera

Abra seu microfone

Perguntas & Respostas?



• Fernão Loureiro

• fernaoloureiro

• fernao@loureiroconsultores.com

• ferlota68

FERNÃO 
LOUREIRO

ROBERTA 
NONIS

• Roberta C Nonis

• Evento Único Consultoria

• robertanonis@uol.com.br

OBRIGADO!!

mailto:fernao@loureiroconsultores.com
mailto:robertanonis@uol.com.br

