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POR QUE O GUIA?
Todo bom Scout precisa de um guia para indicar o caminho. Este é o seu.
Olá, membros de equipe da Hilton. Bem-vindos ao seu guia do Scout. Nestas páginas, você encontrará  
respostas simples às suas perguntas relacionadas ao Scout. Então, leia as informações a seguir.  
Mantenha este guia ao seu lado. E prepare-se para ganhar um bom dinheiro.

http://scout.hilton.com
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O QUE É O SCOUT?
Basicamente, o Scout é o seu passe para ganhar muito dinheiro com tarefas simples.
O Scout é um programa de indicações que permite que VOCÊ indique negócios com grupos para  
uma das propriedades da Hilton Worldwide participantes e ganhe uma boa bolada por isso.  
Mais negócios com grupos para nossos hotéis significam mais dinheiro para você.

QUEM PODE USAR O SCOUT?
Todos os membros de equipe são qualificáveis?
Todos os membros de equipe em propriedades participantes são qualificáveis para enviar indicações de grupo.

INSCREVA A SUA PROPRIEDADE:
Não sabe se a sua propriedade está inscrita no Scout? Siga as etapas abaixo  
para começar a usar o Scout:
Para descobrir se a sua propriedade está inscrita no Scout, peça que o gerente geral ou diretor de  
vendas envie um e-mail para Scout@hilton.com. A equipe do Scout fornecerá os termos e condições 
que seu gerente geral ou diretor de vendas precisa assinar e devolver para a equipe do Scout. O Scout 
processará a documentação em cinco dias e enviará um e-mail de confirmação com guias sobre os 
processos de envio, recebimento e pagamento, bem como uma cópia autenticada dos termos e condições.
 

ACESSO AO SCOUT:
Como os membros de equipe da Hilton se cadastram e enviam indicações com o Scout? 
Para se cadastrar:

1.  Certifique-se de que a sua propriedade esteja inscrita no Scout
2.  Acesse diretamente Scout.hilton.com
3.  Escolha o seu idioma e clique em SUBMIT AN OPPORTUNITY (Enviar uma oportunidade)
4.   Quando a nova janela se abrir, clique em REGISTER NOW (Cadastre-se agora) no canto superior 

direito da tela e preencha todas as informações necessárias
5.  Clique em SUBMIT (Enviar) para concluir o envio da indicação

OBS.: você não precisa usar um endereço de e-mail do hilton.com para se cadastrar no Scout.

Para enviar indicações:
Depois de cadastrado, você pode acessar Scout.hilton.com diretamente e clicar em SUBMIT AN 
OPPORTUNITY (Enviar uma oportunidade).

http://scout.hilton.com
http://scout.hilton.com
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10 propriedades
receberam mais de
USD 1 milhão

em receitas

EM 2015

http://scout.hilton.com
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ENVIAR UMA OPORTUNIDADE NO SCOUT
Garantir a sua oportunidade não poderia ser mais fácil.
Da forma como vemos, simplicidade é a chave para o sucesso. É por isso que abrimos um caminho digital  
com sinalizadores por toda a sua extensão. Vamos começar pelas etapas simples:

1.  Acesse sua conta no Scout.hilton.com
2.  Clique em SUBMIT AN OPPORTUNITY (Enviar uma oportunidade)
3.   Preencha os campos obrigatórios

Na maioria das vezes, isso basta. No entanto, observe que quanto mais informações você puder fornecer,  
mais fácil será trazer para casa a sua oportunidade... e  junto com ela, uma boa grana!

O que se qualifica como evento de grupo para o Scout?
Qualquer evento em sala de reunião ou evento de grupo com o mínimo de dez diárias de quarto é  
considerado uma oportunidade qualificada.

Exemplos de oportunidades no Scout incluem grupos de diversos mercados, como:
•  Casamentos 
•  Chás de bebê e de panela
•  Bar ou Bat Mitzvahs/baile de debutantes
•  Grandes ou pequenas reuniões
•  Conferências/convenções
•  Corporativo/governamental
•  Blocos de quartos em geral
•  Reunião familiar/Igreja 
•  Viagens e turismo
•  Esportes 
•  Agentes de viagens

Quando eu criar uma oportunidade no Scout, quanta informação precisa ser inserida? 
Para ser qualificável para um prêmio, todas as indicações devem ser enviadas pelo Scout.hilton.com.  
Além de informações de identificação do membro de equipe, os campos mínimos que devem ser  
completados são os seguintes: 

1.  O nome da oportunidade (por exemplo, "Casamento Roberts-Kramer") 
2.  A data inicial 
3.  O número aproximado de participantes 
4.  O número de quartos por dia e salas do evento por dia 
5.  Nome, endereço de e-mail e número de telefone de contato
6.  O nome da empresa, se aplicável 
7.  Entre uma e cinco propriedades devem ser selecionadas para receber a oportunidade. 

Obs.: quanto mais informações fornecidas no envio da oportunidade, mais fácil será para a propriedade 
destinatária se qualificar para a oportunidade e trabalhar para fazê-la acontecer.

http://scout.hilton.com
http://scout.hilton.com
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Posso enviar uma oportunidade para o meu próprio hotel? 
Sim, um membro de equipe pode enviar uma oportunidade para seu próprio hotel, com certas condições.  
Se o membro de equipe tiver uma meta de reserva de vendas para o hotel, poderá enviar indicações que sejam 
de caráter pessoal apenas (por exemplo, um casamento ou um bar mitzvah). Se o membro de equipe não tiver 
uma meta de reservas de vendas para o hotel, então poderá enviar qualquer tipo de indicação de negócios. 

Se eu quiser indicar a mais de cinco hotéis, basta eu enviar diversas oportunidades? 
Não, você deve escolher apenas as propriedades que sejam mais adequadas para o seu grupo. Se os cinco 
hotéis aos quais você indicou recusarem a oportunidade ou não responderem em tempo hábil, então poderá 
reenviar a oportunidade a mais cinco hotéis, mas pedimos que você qualifique totalmente a oportunidade 
para as propriedades que você estiver selecionando. 

Há um limite de oportunidades que posso enviar? Ou quanto dinheiro posso ganhar? 
Não, você pode enviar todas as indicações que tiver. Os pagamentos de prêmio não têm limite. 

E se a oportunidade estiver vinculada a uma conta da Hilton Worldwide Sales (HWS)? 
Oportunidades vinculadas a uma conta da HWS não são qualificáveis para o Scout. Qualquer oportunidade 
que esteja vinculada a uma conta da HWS deve ser transferida para o proprietário da conta global. Para 
obter uma lista de contas e proprietários da conta, por favor, CLIQUE AQUI.

Enviei oportunidades, mas quando eu exibo o meu Scout Dashboard (painel do Scout),  
não aparece nada. 
Observe que as telas do painel exibirão somente dados referentes ao intervalo de datas especificado.  
A página "My Dashboard" (Meu painel) é codificada para mostrar apenas os 30 dias anteriores e os  
30 dias seguintes. A página "Sent Opportunities" (Oportunidades enviadas) mostra somente as 
oportunidades enviadas nos últimos 90 dias por padrão. Para exibir uma "Sent Opportunity"  
(Oportunidade enviada) fora do padrão normal, altere o intervalo de datas. 

E se a propriedade à qual desejo indicar não estiver listada? 
Apenas as propriedades participantes estão listadas na função de pesquisa. 

Quanto dinheiro vou ganhar? 
Se uma indicação do Scout for reservada em uma das propriedades indicadas, você ganhará  
5% sobre a receita realizada para essa reserva. 

http://scout.hilton.com
https://lobby.hilton.com/departments/globalsales/Pages/AmericasSales/HiltonWorldwideSales/AccountListings/AccountListings.aspx
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
SOBRE A POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE DA  
HILTON WORLDWIDE:
É crucial obter a permissão do seu cliente, vizinho, amigo ou 

conhecido antes de enviar uma oportunidade através do Scout. 
Também é um cuidado recomendável. Para tanto, certifique-se 
de manter todas as informações confidenciais. Respeitamos a 

privacidade de todos. Porque isso é a coisa certa a fazer. Ponto.

Para quaisquer dúvidas sobre  
a política de privacidade oficial da  

Hilton Worldwide, clique no link abaixo. 

Política de privacidade da Hilton

https://lobby.hilton.com/brands/hampton/Documents/information_privacy_policy.pdf#search=privacy%20policy
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Waldorf Boca Raton e Hilton New Orleans Riverside

2 propriedades
receberam mais de
USD 2 milhões

em receitas

EM 2015

http://scout.hilton.com
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RESPONDER A UMA OPORTUNIDADE  
NO MEETING BROKER
Como faço para responder a uma oportunidade? 
Pronto para despachar aquele grupo e levar o dinheiro para casa? Bom, então, vamos lhe mostrar o 
caminho. Se esta for a primeira vez que você acessa o MeetingBroker, siga estes passos simples:

1.   Abra o seu navegador e acesse https://my.meetingbroker.com/SimpleUI/MyRfps.aspx
2.   Insira o USER NAME (nome de usuário) e a PASSWORD (senha)
3.       Se você esqueceu de algum dos dois, clique em FORGOT PASSWORD (Esqueci a senha)
4.      Informe o seu endereço de e-mail e clique em SUBMIT (Enviar)
5.     Você receberá uma nova senha temporária no seu endereço de e-mail genérico de hotel

Agora você está pronto para começar a corrida do ouro e depois colher os frutos.

Abaixo você encontra o endereço de e-mail padrão usado para notificações e atualizações 
relacionadas ao Scout. 

MARCA ENDEREÇO DE E-MAIL PADRÃO

Conrad, Hilton, Hilton Garden Inn e Waldorf Inncode-SalesAdm@hilton.com
Exemplo: xxxxx-SalesAdm@hilton.com

DoubleTree, Embassy, Home2 e Homewood Inncode_DS@hilton.com
Exemplo: xxxxx_DS@hilton.com

Hampton Inn Inncode_Hampton@hilton.com
Exemplo: xxxxx_Hampton@hilton.com

Hampton Inn & Suites Inncode_Hampton_Suites@hilton.com
Exemplo: xxxxx_Hampton_Suites@hilton.com

Quem precisará de acesso ao MeetingBroker? 
Somente os membros de equipe de vendas que sejam responsáveis por receber e responder às 
oportunidades no MeetingBroker precisarão ser adicionados ao aplicativo. Não há necessidade de 
adicionar todos os membros de equipe, porque o acesso ao MeetingBroker e o Scout são separados. 
Uma vez que o administrador da propriedade entrar no MeetingBroker como usuário padrão, primeiro 
deve criar o seu próprio perfil pessoal com o administrador da localização e acesso de diretor; entrar no 
MeetingBroker por si só para criar a senha permanente e, em seguida, adicionar os outros membros de 
equipe. Os usuários não devem NUNCA mudar nem alterar o perfil de usuário padrão.

Como vou saber quando recebi uma oportunidade?  
Primeiro, é importante notar que embora você receba oportunidades do Scout no MettingBroker,  
também poderá de vez em quando receber oportunidades da equipe de vendas da Hilton Worldwide  
no Reino Unido. Quando uma oportunidade for recebida no MeetingBroker de qualquer canal, um e-mail 
será enviado para a mesma distribuição de e-mail genérica (veja o gráfico acima). Portanto, é muito 
importante que você garanta que os membros de equipe necessários sejam adicionados a essa lista.

Minha propriedade tem uma assinatura do MeetingBroker; as oportunidades do Scout 
aparecerão automaticamente na fila principal do aplicativo Delphi? 
Atualmente, não há nenhuma integração entre o MeetingBroker e o Delphi. Todas as oportunidades do 
Scout e Hilton Sales Worldwide precisarão ser respondidas e atualizadas diretamente no MeetingBroker 
para que o membro de equipe remetente receba o crédito. 

https://my.meetingbroker.com/SimpleUI/MyRfps.aspx
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PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Qual é o procedimento de pagamento? 
Uma vez que a reserva seja realizada, o processo começa e o membro de equipe responsável pela 
indicação é pago!

1.    A propriedade destinatária deve inserir o número real de diárias de quarto no MeetingBroker  
até cinco dias úteis depois da data do check-out do grupo

2.   Depois que os dados efetivos forem inseridos, é enviado um e-mail com um resumo de  
pagamento para a propriedade do membro de equipe remetente (via o endereço de e-mail 
genérico da propriedade)

3.   O gerente geral ou a equipe de contabilidade do hotel do membro de equipe remetente precisa 
enviar uma fatura para a propriedade destinatária pelos 5% e 0,69% (para cobrir o FICA) 
detalhados no resumo de pagamento

4.   A propriedade destinatária deve enviar o pagamento ao hotel do membro de equipe remetente.
5.   Quando o pagamento for recebido da propriedade destinatária, um cheque de 5% deve ser pago 

ao membro de equipe responsável pela indicação da oportunidade (menos 0,69% pago para 
cobrir os impostos).

Quando recebo? 
O seu hotel adicionará o pagamento de incentivo ao seu salário cerca de 50 dias após o check-out ou assim 
que a propriedade destinatária tiver sido paga pelo cliente e o seu hotel tenha recebido o pagamento do 
prêmio do hotel da reserva. 

E se um membro da equipe sair da empresa antes do pagamento? 
O hotel remetente deve fazer os levantamentos necessários, conforme exigido por lei, para pagar o 
funcionário que saiu, assim que os fundos sejam recebidos. A folha de pagamento corporativa da Hilton 
processa todas as folhas de pagamento domésticas nos EUA e fará o pagamento para o membro de equipe 
cujo contrato tenha sido rescindido. 

Se o destinatário trabalhar para uma operação de franquia, ela será obrigada a pagar o membro de equipe. 
A propriedade franqueada e seus proprietários ou empresas gerenciadas têm que determinar a melhor 
forma de processar os pagamentos de remunerações a ex-funcionários. 

Como o 1% de taxa de marketing é cobrado? 
Uma vez por mês, a equipe de auditoria enviará a lista de propriedades qualificáveis para a Contabilidade 
Central da Hilton. A equipe de Contabilidade Central produzirá faturas para esta taxa de marketing e 
distribuirá para as propriedades destinatárias conforme necessário. 

E se eu ainda não tiver recebido depois de 50 dias? Com quem devo falar?
Se você ainda não tiver sido pago após 50 dias, entre em contato com o seu gerente geral ou líder de 
vendas e peça que acesse Scout@hilton.com.

PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Quanto os membros de equipe recebem? 
Para todos os negócios realizados enviados pelo Scout, os membros de equipe recebem 5% das receitas 
líquidas de comida e bebida efetuadas nas salas, bem como o aluguel das mesmas.

Existe um limite máximo de incentivo? 
Não, não há limite de valor você pode ganhar neste programa 

Quando os membros de equipe receberão o pagamento?
Quando o hotel destinatário enviar o prêmio de 5%, mais o FICA ao hotel remetente. O hotel remetente 
pode, então, fornecer o prêmio de 5% para o membro de equipe.

http://scout.hilton.com
http://www.scout.hilton.com/
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em 2015 mais de
1.100 propriedades
receberam em média 
USD 50.000
em negócios
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INFORMAÇÕES PARA CONTATO
Perguntas sobre o Scout: 

Entre em contato com o seu gerente geral ou líder de vendas

Assistência adicional:
Entre em contato com Scout@hilton.com

Questões de suporte técnico: 
Entre em contato com Amadeus Hospitality no 1-603-427-6400 

e escolha a opção de suporte do MeetingBroker.

http://scout.hilton.com
http://www.scout.hilton.com/

