
REUNINDO TUDO
Os benefícios de integrar soluções de 
viagens, despesas e faturas com seus 
sistemas ERP ou financeiros
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O papel do guardião econômico mudou

Introdução

72%
dos diretores financeiros dizem que agora 
têm a palavra final sobre a direção 
tecnológica apropriada da empresa.2

60%
dos CIOs serão medidos por sua capacidade de 
cocriar novos modelos de negócios e resultados 
por meio da colaboração em todo o ecossistema 
até 2023.3

Os líderes financeiros sempre foram vistos como 
guardiões econômicos da organização. No entanto, 
o cargo evoluiu. Agora eles têm maior probabilidade 
de serem vistos em toda a organização como 
parceiros estratégicos, com 40% impulsionando 
novos modelos de negócios e revisando a estratégia 
holisticamente.1 Espera-se que eles entendam os 
números e a história por trás deles para ajudar 
a escrever o próximo capítulo da sua organização. 

Eles devem agir rapidamente para desenvolver essa 
capacidade. Os dados para apoiar essas decisões 
precisam estar atualizados, disponíveis e tudo 
em um só lugar.

Ao mesmo tempo, a liderança de TI evoluiu

A transformação digital se tornou uma fonte vital de 
vantagem competitiva durante toda a pandemia da 
COVID-19. Como resultado, os líderes de TI estão 
pensando estrategicamente sobre agregar valor. Eles 
estão trabalhando com outras funções para facilitar 
a transformação, reinventar processos e reduzir 
o atrito, enquanto se concentram em melhorar 
a segurança e proteger os dados. Os líderes de TI 
precisam evoluir agora, antes que seja tarde demais.

Esses cenários estão se desenvolvendo em 
organizações em todo o mundo. Espera-se que os 
líderes financeiros e de TI sejam importantes para 
levar suas organizações adiante. Eles dependem de 
dados para tomar decisões oportunas, mas com 
muita frequência, os dados não estão disponíveis em 
um só lugar. Integrar sua solução de gestão de gastos 
com sistemas financeiros e ERP é um bom lugar para 
começar. Este guia discute como os líderes de 
finanças e TI podem se beneficiar da integração para 
ter melhor visibilidade, produtividade e simplicidade.
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É hora da sua solução de gestão de gastos evoluir

É hora da sua solução de 
gestão de gastos evoluir

Os líderes financeiros estão acostumados 
a tomar grandes decisões todos os dias. 
O acesso a informações precisas e oportunas 
é fundamental para avançar com confiança.
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A produtividade da sua equipe financeira melhora

•  Faça menos trabalho manual e crie menos erros.

•  Passe mais tempo resolvendo problemas de não 
conformidade e fraude.

•  Acelere o processo de pagamento para 
colaboradores e fornecedores. 

•  Crie uma experiência de trabalho mais satisfatória 
para sua equipe financeira.

•  Faça mais à medida que eles se concentram no 
trabalho estratégico que deveriam fazer. 

Quando tudo está em um só lugar

A integração da solução de gestão de gastos com os 
sistemas financeiros e ERP permite obter uma visão 
melhor dos gastos. Uma visão mais holística ajuda 
a dar contexto aos gastos dos colaboradores. 

Fique por dentro do fluxo de caixa quase em tempo 
real quando você obtiver informações sobre os dados 
mais rapidamente. Alavancar análises e tecnologia 
inteligente para identificar padrões em gastos 
destaca áreas de preocupação e oportunidades 
de melhoria, eliminando erros e desperdícios. 

É hora da sua solução de gestão de gastos evoluir
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Reduza a carga sobre a TI

Em muitas organizações, o ecossistema de 
tecnologia tornou-se complicado e difícil de 
gerenciar, proteger e manter. Simplificar significa 
menos soluções para TI gerenciar e mais tempo 
para gastar em outras iniciativas.

Reduza a carga sobre a TI
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Reduza a carga sobre a TI

Sua equipe de TI ganha simplicidade

•  Reduza a complexidade no ecossistema da 
sua organização com uma única solução para 
a TI implementar, dar suporte e manter. 

•  Integre-se nativamente para eliminar a necessidade 
de construir ou comprar conectores e middleware. 

•  Permita o fluxo de dados criptografados entre 
sistemas confiáveis e seguros.

•  Construa confiança na qualidade e segurança 
dos dados entre os usuários finais.

•  Crie experiências positivas para o usuário 
e gaste menos tempo resolvendo problemas 
de usabilidade.

Com uma única solução integrada

A integração da gestão de viagens, despesas 
e faturas com seus sistemas ERP simplifica os 
processos para que sua equipe de TI possa gastar 
mais tempo em trabalhos de maior valor. Com 
menos conectores e aplicativos de middleware 
para configurar a TI, é possível validar e proteger com 
rapidez e confiança uma solução única e completa. 
Eles podem se concentrar no crescimento da 
adoção, construindo confiança nos dados entre os 
usuários e criando novas maneiras de usar os dados, 
em vez de resolver problemas de conexão. 
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Crie novas possibilidades

Integrar soluções de gerenciamento de gastos com 
seu ERP oferece ainda mais maneiras de aproveitar 
seus dados de viagens e gastos. Com processos de 
viagens e gastos digitalizados e automatizados de 
ponta a ponta, você verá os benefícios ainda mais 
rapidamente.

Crie novas possibilidades
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O seu provedor de soluções  
é um parceiro?

No mínimo, seu provedor de soluções deve 
ser capaz de atender a esses requisitos 

para integrar o gerenciamento de viagens, 
despesas e faturas ao seu ERP.

Coloque os gastos em foco

•  Obtenha uma visão holística dos gastos, incluindo 
viagens e compras de colaboradores.

•  Elimine lacunas na coleta de dados.

•  Faça conexões entre conjuntos de dados 
anteriormente diferentes para maior visibilidade 
e percepção.

•  Obtenha relatórios e insights quase em tempo real.

•  Use percepções preditivas para encontrar mais 
maneiras de reduzir gastos, controlar 
a conformidade, manter os requisitos regulatórios 
e melhorar a segurança dos colaboradores.

•  Desfrute de maior confiança na tomada de grandes 
decisões.

•  Libere o foco da sua equipe financeira na inovação.

Como o tempo 
de configuração 

e implantação será 
minimizado?

Quanto suporte 
receberei durante 

o processo?

A integração 
é simples de 
configurar?

Isso exigirá recursos 
internos 

significativos?
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A integração está ao alcance

A integração está ao alcance

Integrar sua solução de gestão de viagens, despesas 
e faturas com seu ERP não precisa ser complicado, 
nem deve exigir um investimento significativo em 
tempo e energia de suas equipes de TI e finanças. 
É mais fácil do que você pensa quando sua solução 
de gestão de gastos fornece as opções certas. A 
melhor solução para a sua organização se adapta à 
sua tecnologia, recursos, orçamento e complexidade 
atuais de suas necessidades de tratamento 
de dados.
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A integração está ao alcance

As opções de integração podem variar de 
solicitações simples sob demanda de dados entre 
aplicativos até a integração total e perfeita por meio 
de conexões integradas. 

Escolha o método que melhor se adapta ao seu 
ambiente e o coloque em ação, porque nada deve 
impedi-lo de ter uma melhor visibilidade dos gastos 
dos colaboradores.

•  Mantenha os requisitos de segurança para seus 
dados de gerenciamento de gastos.

•  Dimensione e aumente suas capacidades através 
do acesso a um ecossistema de soluções de 
parceiros totalmente integradas.

•  Procure confiabilidade e estabilidade para garantir 
valor duradouro.
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Recursos

Reimagine seu ecossistema financeiro

Espera-se que você esteja mais em sintonia com as necessidades de sua empresa do que nunca, e que 
enxergue além de suas equipes de finanças e TI para encontrar maneiras de gerar impacto. Você precisa 
encontrar maneiras de oferecer valor duradouro em toda a organização por meio de estratégia e inovação. 

Trazer maior visibilidade e percepção sobre as viagens e os gastos dos colaboradores de sua empresa é uma 
das inovações que você pode aproveitar para ajudar a aumentar a eficiência da equipe financeira, reduzir os 
gastos gerais dos colaboradores e melhorar a experiência dos colaboradores para os gastos corporativos. As 
soluções SAP® Concur® se integram aos seus sistemas financeiros por meio de uma variedade de opções 
flexíveis. Você obtém segurança e escalabilidade para atender às demandas do seu negócio, além da 
confiança para tomar grandes decisões – todos os dias. 

Saiba mais sobre as soluções SAP Concur e a integração 
com seu ecossistema financeiro. 
Entre em contato com um representante de vendas da 
SAP Concur ou acesse concur.com

As funções dos líderes de finanças e TI estão crescendo e evoluindo.

https://www.concur.com/concur-integrated-platform
https://www.concur.com/concur-integrated-platform
http://concur.com
https://www.concur.com/concur-integrated-platform
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Recursos

1., 2.  “CFO Now: Breakthrough speed for breakout value, 
Accenture, 2021. 

3.   “IDC Unveils Worldwide CIO Agenda 2022 
Predictions”, IDC, 2021.

Fontes
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