
Mudar é desafiador, mas como vimos no ano passado, 
as empresas podem tomar decisões durante a noite, as 
organizações podem experimentar com confiança, as empresas 
podem passar por transformações profundas sem burocracia 
pronunciada. 

O ano de 2020 nos mostrou do que somos capazes; o ano de 
2021 nos mostrará até onde podemos ir. Líderes financeiros de 
todo o mundo já estão compartilhando seu otimismo cauteloso 
sobre o aumento da receita e o alcance de níveis de negócios 
pré-pandêmicos. 

Para aproveitar esse impulso, é preciso dar uma boa olhada em 
como você sempre fez as coisas, além de um compromisso com 
a melhoria contínua.

Solução:

Concur Travel & Expense

Concur Request

Resultado: 

Transforme o gerenciamento de viagens e gastos em um fluxo de 
trabalho digital tranquilo, assegurando que cada parte do processo 
esteja funcionando com eficiência máxima e entregando os resultados 
de que você precisa.   

Adicione aprovação pré-gasto aos seus processos, fornecendo controle 
proativo sobre os gastos.

E é sempre 
mais fácil 
construir e manter 
o ímpeto com 
as ferramentas 
certas. 

As soluções SAP Concur se encaixam em suas 
metas, onde quer que você queira ir.
Conforme sua empresa avança, suas políticas e processos podem não ser capazes de acompanhar. 
Coloque as ferramentas certas em operação e você poderá ver seus gastos, gerenciar suas viagens e 
quebrar as barreiras que impedem seus orçamentos. 

Líderes financeiros: Implemente sistemas para proteger os resultados financeiros e 
manter a conformidade sob controle. 

Administradores do programa: Melhore as políticas e os fluxos de trabalho, fortalecendo 
os controles de custos e simplificando os processos para todos os colaboradores.

Explore os dois conjuntos de ferramentas a seguir para descobrir maneiras de fazer isso acontecer.

Previsão
Adicione pré-aprovações ao seu processo e você poderá ver o 
futuro de tudo, desde gastos até a segurança. 



Use inteligência artificial (IA), machine learning e especialistas da SAP 

Concur para assegurar que todas as despesas recebam o detalhamento 

certo, você obtenha análises precisas e sua empresa tenha mais controle.

Supervisão

Solução: Resultado: 

Serviços de auditoria  Transforme processos de auditoria complicados em especialistas em 
auditoria, para que as equipes financeiras – alimentadas pela tecnologia 
de IA – possam voltar sua atenção para a melhoria de políticas, 
processos e a saúde financeira da empresa.  

Concur Tax Assurance  
by VATBox

Use tecnologia inteligente para melhorar a reclamação de IVA - 
capturando e enriquecendo dados e se adaptando às regras de cada 
mercado - para que você possa atender aos requisitos de forma eficiente 
e trazer mais fundos de volta para o negócio.

Inteligência/ 
inteligência consultiva

Ofereça visibilidade sobre os gastos e as principais métricas (incluindo 
análises personalizadas compiladas por especialistas em relatórios), 
oferecendo uma visão sobre o que está funcionando e onde melhorar. 

Concur Detect Use IA e machine learning para revisar automaticamente os dados de 
despesas e recibos, aumentando a precisão e o controle, ao mesmo 
tempo que simplifica o processo de auditoria para AP.

Você só pode avançar se souber o que pode gastar. 
Você não pode criar impulso sem flexibilidade financeira e, para que uma empresa seja tão ágil, 
ela precisa de visibilidade. As soluções SAP Concur mostram onde você está financeiramente, 
para que possa tomar decisões mais informadas com mais rapidez.

Para obter mais informações, fale com um executivo de vendas da SAP Concur ou visite  
concur.com.br

http://concur.com.br

