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Os clientes da SAP Concur estão percebendo um valor significativo ao aproveitar as soluções 
Concur Travel e Concur Expense para automatizar e otimizar os processos de gestão de gastos dos 
colaboradores, resultando em um ROI de 628% em três anos.

A solução SAP Concur ajuda as organizações a 
otimizar a gestão dos gastos dos colaboradores 
enquanto melhora a eficiência empresarial

PRINCIPAIS RESULTADOS

DEPOIMENTO DO CLIENTE:

 A capacidade de análise e alguns relatórios em dashboards, onde podemos ver gastos, provisões e 
orçamentos por departamento nos permite agora verificar nossos gastos, agregá-los e usá-los para 
negociar tarifas com hotéis e locadoras de carros. 

628%
de ROI em 
3 anos

5,3 meses
para recuperar o 
investimento

$ 777 MIL
em economia de despesas 
com viagens

54% menos tempo
para reservar uma viagem 
de negócios

43% menos tempo
para preparar um relatório 
de despesas

50% menos tempo
para reembolsar 
despesas

Benefícios para o usuário final

DEPOIMENTO DO CLIENTE:

 Com (SAP Concur), o benefício é tê-lo em seu dispositivo e estar com você o tempo todo; então, você está 
basicamente criando o  relatório enquanto está em movimento. 

36% mais eficiente
na entrada de dados e manuseio 
dos relatórios de despesas

43% mais eficiência
na equipe de auditoria

Benefícios para a equipe financeira

DEPOIMENTO DO CLIENTE:

 Estamos economizando tempo e dinheiro, e não perdendo recibos. A Equipe de Finanças economiza 
tempo para aprovar todas essas despesas e consegue fazer tudo sem demora. 

32% mais colaboradores
cumprindo as políticas de 
despesas e viagens

43% de redução
na perda de recibos

65% mais compliance
nos relatórios de despesas 
apresentados

Benefícios de compliance

DEPOIMENTO DO CLIENTE:

 A tecnologia para as regras esta lá, então o funcionário não precisa saber em detalhes a nossa política de 
viagens, pois, se ele fizer alguma coisa errada, o sistema informa e alerta. Facilita a experiência do usuário e 
ajuda o processo de auditoria. 
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