Como garantir
a adesão dos
colaboradores para
que façam uso de
relatórios de despesas
preenchidos de forma
automática
Como elaborar um case de negócios
que trata da gestão de reembolsos
automáticos
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Você já
entendeu.
Mas como você
ajuda os outros
a entenderem
também?
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também?

Você adora a ideia de um relatório de despesas que é
preenchido de forma automática
A elaboração de relatórios de despesas deve estar disponível no seu smartphone e
seus dados devem ser facilmente acessados na nuvem; mas como você consegue
que todos os seus colegas façam o mesmo?
Conforme você elabora um case que trate da elaboração de relatórios de despesas mais
inteligentes, é útil lembrar duas coisas:
A atualização do seu processo de elaboração de relatório de despesas não
representa uma prioridade para a maioria das empresas. É porque muitos
líderes corporativos não se dão conta de como a correta elaboração de
relatórios de despesas afetará positivamente muitos outros aspectos do
seu negócio.

Os líderes corporativos confiam no feedback de outras funções-chave
na empresa antes de decidir investir em qualquer tipo de mudança. Você
precisa garantir que trabalhará com diversas pessoas na sua organização
para fazer essa mudança acontecer.
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também? cont.

Quais são as barreiras que impedem uma mudança?
Muitas vezes, as empresas são resistentes a uma mudança porque não querem arriscar o que já é "bom o suficiente" por
algo que, no final, poderia ser pior. Mas passar da elaboração de relatórios de despesas manuais e ad-hoc para relatórios
de despesas mais inteligentes, baseados na nuvem - e até mesmo em dispositivos móveis - agrega valor em todos os níveis.

As 5 principais barreiras para melhorar a eficiência da empresa (% de entrevistados)

%

44% 30% 27% 27% 27%
Resistência
a mudanças

Falta de
habilidade/knowhow em tecnologia
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Falta de
urgência/
iniciativa da
liderança

Risco de
prejudicar o
crescimento do
negócio

Uma fraca
cultura de
eficiência
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também? cont.

Por que uma mudança leva tempo?
Com o aumento da pressão interna para tomar a decisão correta, o departamento de compras vai se tornando maior e
mais diversificado. A due diligence aplicada antes de cada compra está se tornando mais independente e detalhada. A
diversidade de opiniões e prioridades entre os stakeholders está tornando o consenso difícil. Em última análise, todos têm
algo a dizer. Consequentemente, muitos processos de compra ficam totalmente paralisados. É por isso que o envolvimento
antecipado dos principais stakeholders é crucial para que um projeto tenha êxito.
Os maiores desafios para o departamento de compras:

As decisões são tomadas
por um comitê.
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Uma média de 5,4 pessoas
participa de uma decisão de compra.

É difícil para as diferentes funções,
unidades de negócios e stakeholders
chegarem a um acordo sobre o
problema e a solução.
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também? cont.

Quem deve participar desta decisão?
O comitê de compras deve ser amplo e diversificado.
A identificação de funções-chave na empresa permite
que você apresente uma visão de como a mudança
beneficiará cada um dos principais stakeholders.

Caso contrário, quando os colaboradores tiverem que se
esforçar para cuidar dos relatórios de despesas, eles podem
se sentir:

A melhor maneira de obter apoio para uma nova
solução é criando uma mobilização de baixo para cima.
É por isso que é importante a participação das pessoas
que estão sentindo uma maior dificuldade ao lidar com
relatórios de despesas.
•

Os colaboradores, especialmente as equipes de
vendas, devem compilá-las e enviá-las.

•

Os gerentes devem revisar e aprovar as despesas.

•

O pessoal de Contas a Pagar precisa processar
relatórios de despesas e reconciliar orçamentos.

•

O administrador de viagens precisa ter visibilidade dos
custos.

•

O departamento de TI precisa gerenciar e computar
todos os dados.

Quanto mais cedo você engajar esses stakeholders, maior será
a probabilidade de eliminar possíveis obstáculos ao longo do
caminho.

•

E seus executivos C-level precisam ter uma visão global
do negócio.
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•

Frustrados por realizar uma atividade minuciosa e
demorada

•

Distraídos quando deveriam realizar trabalhos importantes

•

Chateados quando os reembolsos não são pagos no prazo
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também? cont.

Veja onde os interesses se alinham
Para gerenciar um projeto de sucesso, como líder do projeto, talvez você precise coordenar diversos grupos de pessoas
com diferentes necessidades, exigências e objetivos. Você precisa ajudá-los a compreender a nova tecnologia e os
benefícios específicos para sua área de negócios.
Use o gráfico abaixo para ajudar os responsáveis pela tomada de decisões que têm objetivos diferentes a descobrir onde seus
interesses se alinham.

Simplificação dos
processos

Segurança e
conformidade

Visibilidade
das despesas

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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CEO
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X
X

X
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Vendas

X
X
X
X

Líder Financeiro
Viagens
TI
Contas a pagar
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Você já entendeu. Mas como você ajuda os outros a entenderem também? contin.

Como engajar os stakeholders
Identificar valores em comum ajuda os stakeholders a
se concentrarem no que os une e não no que os separa.
Vamos analisar com atenção cada um dos seguintes
aspectos:

Líderes Financeiros

Viagens

TI

Contas a pagar

Vendas

CEO

© 2019 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.

99/25
/ 26

Fale a
linguagem
do líder
financeiro
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Fale a linguagem do líder financeiro

Se o CFO ainda não foi convencido, saiba
como responder a algumas preocupações
mais frequentes.
Nós sabemos, a responsabilidade final é do líder financeiro
ou CFO; então, é fundamental que você consiga o apoio deste
importante stakeholder. O que preocupa os líderes? Descubra a
seguir:
•

Obter uma visão geral das despesas e do fluxo de caixa

•

Reduzir custos e riscos

•

Controlar gastos discricionários

•

Aumentar o compliance relativo às diretrizes de gastos
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A elaboração de relatórios inteligentes das despesas resolve
esses problemas ao:
•

Proporcionar visibilidade dos gastos
dos colaboradores da organização

•

Eliminar comprovantes em papel

•

Preencher automaticamente o cartão
corporativo e as informações de
compras de viagens de um relatório
de despesas que praticamente se
completa sozinho

•

Reembolsar de forma automática os
colaboradores e pagar as operadoras
de cartões de crédito

•

Comparar informações de reservas de
viagens com mudanças nos cartões
corporativos e recibos eletrônicos para
criar um sistema seguro de verificação
e saldo

•

Detectar e prevenir fraudes aplicando
proativamente políticas de gastos
corporativos e sinalizando transações
que estejam fora de conformidade
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Fale a linguagem do líder financeiro cont.

“
“

Não temos
orçamento.

Quanto uma empresa de porte médio
economiza com a automação?

A automação do processo de gestão de despesas realmente irá
gerar uma economia dos nossos recursos financeiros, tornando
os colaboradores mais produtivos e eliminando gastos que não
estejam de acordo com a política. Com um software baseado
na nuvem, começar é fácil e barato, e os custos contínuos são
baixos. Uma pesquisa da SAP Concur revelou que uma empresa
economiza, em média, US$ 8 por relatório de despesas. Mas a
economia real se origina do aumento de produtividade e melhor
gestão do fluxo de caixa.
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“
“

Quanto vai
custar?

A nossa atual solução funciona.
Por que devemos mudar?

Considere o tempo que nossos colaboradores do atendimento
levam para encontrar e organizar recibos, digitar as informações
em planilhas, imprimi-las e anexar recibos em papel, imprimir
tudo e, finalmente, enviar o relatório. Depois é necessário mais
tempo para que nosso pessoal de back-office verifique a precisão
das informações, para que nossos gerentes revisem e aprovem,
e os colaboradores sejam reembolsados. Agora multiplique
esse tempo pelo número de relatórios de despesas em um ano.
Você ainda pode dizer que o nosso processo atual funciona? Um
aplicativo móvel baseado na nuvem pode ajudar a agilizar esse
processo - para não falar em como nossos colaboradores ficarão
mais felizes.
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Como
conectar
viagens
e despesas
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Como conectar viagens e despesas
Para muitas organizações, não se pode falar de
despesas sem falar de viagens. Afinal de contas,
muitas despesas são feitas assim. Converse com o seu
gestor ou administrador de viagens o quanto antes
para que haja transparência nas despesas totais de
viagens e despesas (T&E).
Quando as viagens e as despesas se cruzam, os
administradores de viagem podem:
•

Analisar rapidamente as despesas, relatórios e
tendências direto do seu desktop ou dispositivo móvel

•

Centralizar e alinhar as políticas e procedimentos de
T&E

•

Inspirar o compliance das despesas, proporcionando
aos viajantes flexibilidade com o uso de ferramentas
móveis simples e políticas integradas

•

Revisar recibos de forma instantânea

•

Obter total visibilidade das despesas por viajante,
projeto, reunião, região, ou fornecedor
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Imagine uma maneira mais fácil de administrar suas despesas
Contas de hotel automaticamente discriminadas e incorporadas
ao seu relatório de despesas assim que você faz o check-out. Os
encargos com o cartão aparecem automaticamente como itens
categorizados em seu relatório de despesas. Basta tirar uma foto
em vez de digitar um monte de informações no seu celular. Um
relatório de despesas que praticamente se preenche sozinho
- apenas uma das muitas maneiras que uma ferramenta de
automação como o Concur Expense ajuda a gerenciar os gastos
de sua empresa para que você possa ter uma visão geral do seu
negócio.
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Faça da TI
sua parceira
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Faça da TI sua parceira
Seu departamento de TI é essencial para que a transição
seja tranquila, e eles têm muito a fazer, portanto,
responda as perguntas que são importantes para o
andamento do processo:
A SAP Concur já está conectada com os sistemas
que você já possui, portanto, não é preciso criar
novas integrações.
A tecnologia baseada na nuvem não exige nenhum
esforço. As atualizações de sistema, do software e
as integrações contínuas dos dados estão incluídas,
sem custo adicional.
A SAP Concur disponibiliza treinamento para o
usuário final, recursos e administração para um
suporte seguro.
Segurança e desempenho - a TI não precisa se
preocupar. Instalações de hospedagem seguras,
normas de segurança e compliance, além de
auditorias.
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“

Mesmo assim, você ainda pode ouvir objeções como:

Nós não dispomos de recursos para
adotar a automação.

Com uma solução baseada na nuvem não é preciso
comprar, instalar, manter ou atualizar qualquer tipo
de software ou hardware. Isso significa que podemos
começar a trabalhar rapidamente. E como a solução é
simples e intuitiva, é fácil treinar e preparar nosso pessoal
para usá-la.

“

Não é um bom momento para mudar
nosso processo.

Um momento ideal para fazer uma mudança é algo raro.
Depois de ver como é fácil implantar um aplicativo móvel
baseado na nuvem, você verá que não podemos esperar
para fazer essa mudança e ficaremos agradecidos por
resolver de forma proativa esse processo difícil, frustrante
e caro.
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Agregue valor
ao contas a
pagar
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Agregue valor ao contas a pagar
Sua equipe de contas a pagar pode ser uma forte
aliada. São eles que experimentam, em primeira
mão, a frustração de um processo fragmentado;
mas quando eles entenderem como o processo
pode ser simples, conectado e transparente assim
que a gestão de despesas for automatizada, eles
ficarão do seu lado.

Ofereça soluções que mostram como a automação das despesas
pode:
•

Dar completa visibilidade de todas as fontes de gastos,
incluindo pedidos de compra, notas fiscais eletrônicas, despesas
com cartões P, redes de fornecedores, e muito mais

•

Permitir a análise de gastos por departamento, fornecedor,
tendência de gasto e tipo de despesa

•

Automatizar todo seu processo de Contas a Pagar utilizando
pontos de entrada de dados com tecnologia OCR

•

Reduzir o tempo de processamento, a entrada manual e os
registros em papel

•

Programar os pagamentos de forma proativa para maximizar
os descontos e nunca mais perder uma data de vencimento

Eles querem:

Ter uma visão geral de todos os gastos da
organização, não apenas uma parte deles
Reembolsar os colaboradores de forma rápida
e fácil

Garantir o compliance em toda a organização
Livrar-se da papelada e da entrada manual de
dados

© 2019
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SAP SE
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Parceiro
de vendas
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“

Parceiro de vendas
Automatizar nossa gestão de despesas
não é uma prioridade.
Lembre-se: os relatórios de despesas podem
afetar todas as áreas da sua empresa. Com a
automatização, podemos melhorar a eficiência,
aumentar a receita, conter os custos e
aumentar o ânimo dos colaboradores, tudo de
uma só vez.
Seus líderes de vendas não querem que os
relatórios de despesas sejam uma distração
quando existem negócios importantes em
andamento. O que eles querem:
•

Liberar os representantes de vendas da
sobrecarga de trabalho para que possam se
concentrar nas vendas

•

Entender a relação entre viagens, despesas e
contas

•

Garantir que seus representantes de vendas
estejam satisfeitos
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Os vendedores se beneficiam de relatórios de despesas inteligentes
porque:
É fácil. Eles podem tirar uma foto do recibo com o
smartphone, jogar o recibo no lixo e voltar à vender. Menos
tempo para declarar despesas significa vendedores felizes.
Está conectado. Eles podem acessar seus itinerários de
viagem a qualquer momento e fazer mudanças em tempo
real. Além disso, os gestores de VP podem revisá-los e
aprová-los instantaneamente.
É transparente. Relatórios de despesas inteligentes
capacitam seus líderes com as informações oportunas
necessárias para obter um panorama global dos negócios.
Como o relatório de despesas baseado na nuvem se integra a
ferramentas populares como o Salesforce, ele ainda oferece visibilidade
com relação aos custos de aquisição de um novo cliente.
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Resuma
para o CEO
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Resuma para o CEO
O CEO/presidente se preocupa com o valor total, o ROI e o consenso de todos os líderes
da organização. Mostre como um relatório de despesas que praticamente se preenche
sozinho se traduz em muito mais do que apenas um processo de elaboração de um
relatório de despesas melhor. Os líderes terão uma visão muito melhor da situação.
O CEO pode perguntar:

“

Como será daqui um ano,
após a automatização?

Você verá mudanças poucas semanas depois de passar do manual para o processo baseado
na nuvem. E esses efeitos de curto prazo se transformam em impactos de longo prazo:
•

A produtividade aumenta à medida que os colaboradores gastam menos tempo elaborando
relatórios de despesas e mais tempo trabalhando.

•

O ânimo melhora porque os colaboradores podem fazer os relatórios de despesas nos
dispositivos móveis de maneira tão natural quanto fazem a maioria das outras tarefas.

•

O compliance aumenta porque a política está integrada à solução.

•

Você economiza tempo e dinheiro com a automação de tarefas de rotina.

•

Você tem mais visibilidade no que se refere ao destino do dinheiro e pode tomar decisões
bem fundamentadas em relação ao futuro.

•

Você tem melhor controle sobre o fluxo de caixa.

•

Você obtém maior consistência nos processos.

•

Os colaboradores têm mais tempo para se reunir com clientes e possíveis clientes.
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Próximos passos

Identifique os maiores problemas que sua empresa
enfrenta quando se trata da gestão das despesas dos
colaboradores, incluindo:
1.

Como negociar até conseguir o menor preço

2. Simplificar os processos
3. Aumentar a eficiência operacional

Monte sua rede de
suporte interno

1.

Realize reuniões com os stakeholders internos
para demonstrar o SAP Concur

2. Identifique seus grandes parceiros internos

4. Melhorar as negociações com os fornecedores

3. Quem é influente o bastante para conquistar a
adesão de toda a empresa?

5. Maximizar a visibilidade dos gastos de T&E

4. Quem está claramente pronto para a mudança?

6. Trabalhar com os fornecedores preferidos

5. Envolva os principais stakeholders e descubra
uma melhor maneira de gerenciar os gastos dos
colaboradores.

7.

Métricas para controle do compliance, da
adoção e dos insights de dados sobre os
gastos e outros KPIs
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Somos a SAP Concur
A SAP Concur construiu uma próspera comunidade global
de pequenas e médias empresas totalmente conectadas.
Soluções conectadas ajudam a impulsionar o crescimento,
revelando os riscos e oportunidades ocultos nos dados de gestão de
despesas. E nossa rede de empresas conectadas permite que você
possa desbloquear o conhecimento coletivo, os dados e o poder de
compra necessários para atingir seus objetivos. Em resumo, nós
crescemos com você.
Acreditamos que empresas de todos os portes podem mudar o
mundo - mas às vezes elas precisam de uma ajudinha para dar
vida às suas ideias. Os proprietários de empresas precisam de
ferramentas poderosas que liberem tempo para que possam criar.
Eles precisam de uma visão clara e simples sobre as estatísticas
vitais de seus negócios. Eles precisam de inovação e insights
facilmente acessíveis. E precisam de um grande parceiro que apoie
seu crescimento a cada passo do caminho.

Quer mais informações?

Pensando em automatizar?
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Guia do comprador sobre
automação de despesas

Tour autoguiado
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Saiba mais em concur.com
DESCRIÇÃO SB ptBR(19/02)
© 2019 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma, ou com qualquer
objetivo, sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.
As informações contidas podem ser modificadas sem aviso prévio. Alguns produtos de software
comercializados pela SAP SE e pelos seus distribuidores contêm componentes de software proprietário de
outros fornecedores de software. As especificações dos produtos podem variar de acordo com o país ou região.
Estes documentos são fornecidos pela SAP SE ou suas empresas afiliadas SAP (“Grupo SAP”) com finalidade
exclusiva de informar, não representam nenhuma responsabilidade ou garantia de qualquer tipo, e a SAP ou
suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões em relação a estes documentos. As
únicas garantias para os produtos e serviços da SAP ou empresa afiliada da SAP são aquelas estabelecidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços, se houver. Nenhuma informação
contida nesta apresentação deve ser interpretada como garantia adicional.
Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não possuem nenhuma obrigação de realizar o curso de
negócios descrito neste documento ou qualquer apresentação relacionada, ou desenvolver ou lançar qualquer
funcionalidade mencionada naquele documento. Este documento, ou qualquer apresentação relacionada e
estratégia e desenvolvimentos futuros possíveis, produtos e/ou plataformas , direções e funcionalidade da
SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem ser alterados, sem aviso, pela SAP
SE ou suas empresas afiliadas, em qualquer momento e por qualquer motivo. As informações contidas neste
documento não representam um compromisso, promessa ou obrigação legal para fornecer qualquer material,
código ou funcionalidade.
Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderiam causar diferenças
substanciais nos resultados reais em comparação com os resultados esperados. Adverte-se aos leitores que não
depositem confiança indevida nestas declarações prospectivas de modo que não devem ser usadas como base
para tomar decisões de compra.
SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados nestes documentos, como também seus respectivos
logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP SE (ou empresa afiliada da SAP) na Alemanha e em
diversos outros países. Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais
pertencentes às suas respectivas empresas.
Acesse www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx para obter mais informações e comunicados
sobre a marca.

