
Artigo técnico sobre o dever de diligência da SAP Concur 

Mais do que uma questão de segurança
O dever de diligência como chave para a 
resiliência   
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A mobilidade no local de trabalho já era um tópico em rápida mudança antes de 2020. Depois, no decorrer de 
apenas um ano civil, quase tudo mudou. Empresas de todo o mundo foram forçadas a repensar o que achavam 
que sabiam sobre como e onde o trabalho é feito. Isso significou reinventar muitas políticas e procedimentos 
desenvolvidos para gerenciar colaboradores, quer eles trabalhassem no escritório, em casa ou em campo. 
Devido a um ritmo vertiginoso de mudança e ao surgimento de novas categorias de risco graves, os 
empregadores desenvolveram um novo senso de urgência quando se tratava de proteger a saúde e a segurança 
de seus colaboradores. 

Alguns fatores importantes impulsionaram as mudanças que surgiram nesse ano sem precedentes:
 • COVID-19. A pandemia global forçou as empresas a se adaptarem rapidamente para ajustar e expandir 
modelos de trabalho remoto enquanto estabeleciam simultaneamente novos protocolos de controle de 
contaminação.

 • Diversidade, equidade, inclusão. O movimento Black Lives Matter e os movimentos recém-revigorados de 
justiça social obrigaram as organizações a examinar e melhorar suas próprias práticas de equidade.  

 • Responsabilidade corporativa. Tornou-se cada vez mais importante para as empresas demonstrar seus 
compromissos com questões e metas que priorizavam mais do que apenas os resultados. 

O encadeamento de tudo isso foi uma responsabilidade de manter os colaboradores seguros fisicamente e 
emocionalmente, independentemente da localização, cargo ou circunstância. As empresas desenvolveram 
novos níveis de compreensão sobre sua obrigação de proteger as pessoas, enquanto os colaboradores 
começaram a esperar, de maneira justificável, um maior grau de proteção. Ao mesmo tempo, as empresas 
exploraram oportunidades estratégicas para desbloquear novos tipos de valor de negócios após a mudança 
dessas dinâmicas.

Essa ênfase renovada no dever de diligência, e a mudança de abordagens programáticas para soluções 
específicas para colaboradores, estavam indiscutivelmente entre as inovações mais importantes no local de 
trabalho que foram resultado de um 2020 muito tumultuado. 

A diferença que um ano faz 
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Indivíduos, empresas de todos os tamanhos e até mesmo entidades governamentais estão se adaptando às 
mudanças nas rotinas e cenários da força de trabalho, principalmente em relação ao dever de diligência, pois 
ele se aplica à força de trabalho móvel. Garantir a segurança do trabalhador em todos os contextos e de 
qualquer local não é mais uma preocupação secundária. Na realidade, 97% dos viajantes de negócios preveem 
um “novo normal” para viagens de negócios, com a expectativa de que alguns comportamentos persistam 
mesmo depois que as restrições forem revogadas.1  

Os especialistas preveem que as viagens após 2020 exigirão o enfrentamento de novos desafios, não apenas 
para os viajantes, mas também para os empregadores que precisam viajar. Muitas restrições iniciadas durante 
a pandemia permanecerão vigentes, enquanto outras provavelmente surgirão. Os fechamentos de fronteiras, 
exigência de histórico de viagens, documentação de vacinas e períodos de quarentena obrigatórios são 
apenas alguns exemplos do que, sem dúvida, se tornará a realidade típica de viagens nacionais e 
internacionais.

Um novo normal

“colaboradores dinâmicos exigem um 
padrão de cuidado mais alto enquanto 
estiverem longe dos negócios: um que 
reflita a importância deles para suas 
organizações e a natureza estratégica 
de suas atribuições. As políticas e 
procedimentos de risco de viagem 
estabelecidos para a força de trabalho 
mais ampla não atenderão às 
necessidades exclusivas desse grupo”.2

– Anvil Group (um parceiro da SAP Concur)

1. SAP Concur, Relatório global de viagens de negócios de 2020
2. Anvil Group, Fit for Growth: Building a resilient and valuable travel risk program for COVID-19 and beyond (Adequação ao crescimento: 

desenvolvendo um programa de risco de viagens resiliente e valioso para a VOCID-19 e o futuro)

https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/global-business-traveler-report-2020
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3. International SOS, “Risk Outlook 2021.” (Perspectiva de risco de 2021)

Com a ênfase renovada no dever de diligência, as empresas estão adotando o fato de que os colaboradores 

que viajam estão expostos a riscos em constante mudança e, às vezes, significativos para sua saúde e 

segurança. Do ponto de vista dos negócios, o dever de diligência agora é visto como uma ferramenta 

estratégica; uma maneira não somente de proteger os colaboradores, mas também de fortalecer e sustentar 

as organizações.

“Por muito tempo, a saúde e a segurança foram consideradas importantes para os negócios, mas altamente 

técnicas e não eram centrais para a discussão de sustentabilidade. A COVID-19 mudou completamente essa 

percepção”, escreve Francesca Viliani, diretora de saúde pública e codiretora de sustentabilidade do escritório 

da Dinamarca da International SOS (uma parceira da SAP Concur). 

Cuidar faz sentido para os negócios

“A pandemia da COVID-19 tem sido um 
alerta para todos os empregadores que 
perceberam agora que a saúde e a 
viabilidade de seus negócios dependem da 
saúde e vitalidade de sua força de trabalho. 
Os empregadores aumentarão sua ênfase 
na manutenção de uma força de trabalho 
saudável e segura como um fator essencial 
para a sustentabilidade de suas empresas. 
A saúde, a produtividade e o desempenho 
de seus colaboradores estão 
intrinsecamente ligados ao resultado final 
da empresa”.3

–  Ron Loeppke, vice-presidente do conselho,  
 U.S. Preventive Medicine Workforce Resilience Council (Conselho de 
resiliência  da força de trabalho de medicina preventiva)

https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7Ba4668fe2-937e-4cd1-8258-9901241fdd1f%7D_Risk_Outlook_2021_Predictions.pdf
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4. International SOS, “How Has COVID-19 Changed the Role of Sustainability for Organisations?” (Como a COVID-19 mudou o papel da 
sustentabilidade para as organizações?) 

5. Deloitte, “Maintaining Compliance with a Distributed Workforce,” (Como manter a conformidade com uma força de trabalho distribuída) SAP 
Concur Fusion 2021

6. Ibid

“Um exemplo claro é a necessidade de mudar o conceito do local de trabalho”, acrescenta Viliani. “Quando a 

maioria de seus colaboradores está trabalhando em casa, você precisa encontrar novas maneiras de protegê-

los e apoiá-los. O que podemos ver agora é que, o que começou como uma resposta a uma emergência, levou a 

uma mudança mais profunda nos modelos operacionais, com trabalho remoto e estruturas flexíveis se 

tornando mais predominantes. Isso resultará em uma mudança significativa na avaliação e relatórios de 

materialidade”.4 

Para ajudar a provar o argumento de Viliani, existe uma mudança documentada nas expectativas quando se 

trata de como e onde o trabalho é realizado. De acordo com a Deloitte, parceira da SAP Concur, 79% dos 

entrevistados relataram que pelo menos 75% de sua força de trabalho foi capaz de trabalhar remotamente 

durante a pandemia da COVID-19, e 60% dos entrevistados buscarão fazer mudanças nas políticas existentes 

para considerar as mudanças em sua força de trabalho móvel.5 E não são somente apenas infraestruturas 

físicas e processuais que estão mudando. As abordagens da experiência humana de trabalho também estão 

evoluindo.

A visão executiva6

 • Os executivos estão demonstrando se sentirem mais 

confortáveis com o desconhecido.

 • A natureza das viagens de negócios está se tornando menos 

estruturada.

 • A automação de processos e os dados permitem a mudança.

A resposta da empresa e dos colaboradores
 • O trabalho está se expandindo, assim como as funções dos 

colaboradores locais, em viagem e remotos.

 • O trabalho é uma experiência pessoal positiva e que 

humaniza.

 • O trabalho está ser tornando digital, com ferramentas 

construídas em projetos centrados no ser humano.

https://www.internationalsos.com/insights/how-has-covid-19-changed-the-role-of-sustainability-for-organisations
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Fatores de avanço significativo

Trabalho remoto. Ordens para ficar em casa relacionadas à COVID provaram que 
trabalhar remotamente pode funcionar de verdade. A produtividade não é afetada, 
as ferramentas virtuais mantêm os canais de comunicação abertos e muitos 
colaboradores desfrutam de um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
 
Considerações ambientais. Mesmo enquanto as viagens continuam, mais atenção 
está sendo dada aos impactos ambientais de vários meios de transporte e as 
empresas estão optando por soluções que as ajudem a reduzir a pegada de 
carbono relacionada aos requisitos de viagem e deslocamento.  

Digitalização. Há um ecossistema de dados sensível e em constante mudança no 
centro de cada organização com uma força de trabalho remota ou que viaja. Quanto 
mais complexa a rede de colaboradores, maior a necessidade de ferramentas 
tecnológicas que protejam tanto as pessoas quanto os dados.

Restrições de entrada. Confinamentos e fechamentos de fronteiras foram comuns 
durante a pandemia. Mesmo antes da COVID-19, não era incomum que regiões e 
nações em todo o mundo proibissem a entrada, às vezes repentinamente, devido a 
instabilidades políticas ou outras preocupações. 

Missões orientadas por objetivos. Para atrair os colaboradores da geração Y e da 
geração Z, as empresas estão explorando novas maneiras de fazer um bem maior à 
sociedade.

Bem-estar do trabalhador. Cada vez mais, os empregadores estão 
operacionalizando as conexões entre o bem-estar e o desempenho dos 
colaboradores. Em outras palavras, as empresas estão se apoiando no fato de que 
colaboradores felizes são colaboradores produtivos. 

À medida que os modelos de trabalho móvel e remoto se tornam cada vez mais predominantes, certas 
tendências estão moldando a força de trabalho global, influenciando a experiência dos colaboradores e 
afetando a abordagem das empresas quanto ao dever de diligência.  

“Uma grande parte de  repensar a nossa oferta após a COVID se resume em como 
usamos a análise de dados para colaborar com nossos clientes, apoiando-os na 
tomada de decisões e na construção da oferta de produtos”.

– Steve Norris, diretor administrativo corporativo, EMEA, Flight Centre Travel Group
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À medida que as vacinas se tornam cada vez mais disponíveis, os volumes de viagem aumentarão 

gradualmente, embora talvez não como os níveis antes da pandemia por algum tempo. Conforme previsto 

por alguns especialistas do setor, as regiões da Ásia e da EMEA lideraram a recuperação de viagens de 

negócios no 1.º trimestre de 2021, e as Américas estão mais lentas no retorno às viagens. Também é 

interessante observar que determinados setores estão se recuperando mais rapidamente do que outros em 

relação aos padrões de viagem. Os setores de mineração e construção indicam um retorno mais rápido das 

viagens nacionais e internacionais em 2021 do que outros segmentos pesquisados, com o setor de 

treinamentos/educação e serviços financeiros também mostrando fortes sinais de recuperação das viagens.7    

Pesquisas sugerem que viajantes de negócios de todas as regiões e setores estão ansiosos para voltar às 

rotinas anteriores a 2020, mas a segurança é uma consideração ainda mais importante do que nunca. 

Voltando à estrada   

7. FCM Travel, “A Fresh Approach to Business Travel.” (Uma nova abordagem para as viagens de negócios)
8. SAP Concur, “Global Business Traveler Report 2020.” (Relatório global de viagens de negócios de 2020)

97% esperam novas normas nas viagens

dizem que o treinamento fornecido pela empresa 
seria útil antes de retomar as viagens94%

46%
dizem que os recursos mais importantes de 
aplicativos móveis incluem informações de 
segurança do viajante 

dizem que o deslocamento em si é a etapa 
mais estressante das viagens corporativas.45%

DE ACORDO COM 4.850 VIAJANTES DE NEGÓCIOS DE 23 MERCADOS:8

https://www.fcmtravel.com/en-us/resources/white-papers/fresh-approach-2021
https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/global-business-traveler-report-2020
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Gerenciamento de crises. Adaptar-se rapidamente para estabelecer protocolos de 
segurança e comunicação sobre a COVID-19 deu a muitas empresas uma educação 
acelerada no gerenciamento de crises. Isso também mostrou como é importante ter 
contingências em operação que cubram uma ampla variedade de circunstâncias 
imprevistas que possam colocar empresas e colaboradores em risco. 

Segurança. Proteger os colaboradores das preocupações diárias de segurança e 
proteção é fundamental para o dever de diligência e fundamental considerar quando 
os colaboradores estão longe de casa.

Saúde. As preocupações da saúde surgem independentemente da localização. 
Quando os colaboradores estão longe de casa, especialmente entre fronteiras 
internacionais, pode ser especialmente difícil abordar questões médicas de modo 
seguro e eficaz. Ferramentas que conectam pessoas a provedores e instalações 
podem literalmente salvar vidas. 

Rastreamento de viajantes. Quer uma empresa envie seus colaboradores para a 
estrada ou para o mundo todo, ela tem a responsabilidade de monitorar o paradeiro, a 
logística de viagens e o status de segurança desses colaboradores. As ferramentas de 
rastreamento e comunicação eletrônicas podem ajudar as empresas a manter 
contato com os colaboradores para garantir que estejam seguros e protegidos.

Ajudar a evitar sexismo, racismo e preconceito. Mulheres e membros das 
comunidades BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color [Negros, indígenas e 
pessoas de cor]), AAPI (Asian American Pacific Islander [Asiáticos-americanos das 
ilhas do Pacífico) e LGBTQ+ enfrentam discriminação há muito tempo em seus 
países. Ao viajar, preocupações genuínas de segurança podem surgir. Esse é um 
componente cada vez maior e abrangente do dever de diligência.

Bem-estar do colaborador. Programas que apoiam o bem-estar beneficiam 
colaboradores e empresas. Mais importante ainda, eles fornecem ferramentas para 
melhorar a saúde física e emocional dos colaboradores. Como bônus, as iniciativas de 
saúde dos colaboradores estão diretamente ligadas à saúde da empresa, pois ajudam 
o recrutamento e a retenção. 

Dever de diligência: hoje, mais do que nunca
Combinar as estratégias de dever de diligência nas operações de negócios dá às empresas a oportunidade de 
abranger uma variedade de categorias de risco que suas forças de trabalho, tanto móveis quanto internas, podem 
enfrentar. É também uma maneira de dizer aos colaboradores: “Estamos apoiando vocês, onde e quando 
precisarem”. Um programa sólido de dever de diligência oferece benefícios mensuráveis e valor imensurável: 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DEVER DE DILIGÊNCIA PARA A FORÇA DE TRABALHO MÓVEL
9
 

 • Protocolos sistemáticos de segurança em 

viagens e no gerenciamento de crises

 • Serviços de suporte e comunicação 24 horas 

por dia, 7 dias por semana para viajantes

 • Listas de contatos de emergência para 

auxiliar e extrair colaboradores 

 • Sistemas de rastreamento de colaboradores 

com comunicações bilaterais integradas



10 / 16

© 2021 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados

Artigo técnico sobre o dever de diligência

É NECESSÁRIO TER UM CONSULTOR DA SAÚDE? 
Os diretores de segurança corporativa internos têm sido tradicionalmente 
responsáveis por minimizar os riscos gerais de segurança no local de trabalho. 
No entanto, um número crescente de empresas está expandindo essa função 
para incluir saúde e bem-estar. Esses “consultores da saúde e segurança” são 
encarregados de proteger a segurança física e emocional e o bem-estar dos 
colaboradores, onde quer que estejam trabalhando. Quando os colaboradores 
estão espalhados por grandes áreas e expostos a uma ampla variedade de 
perigos potenciais de segurança, esse elemento do dever de diligência torna-se 
uma responsabilidade mais significativa e complicada.

“Temos visto uma necessidade crescente de empresas que exigem um consultor 
de saúde e um reconhecimento da importância dessa função”, diz o Dr. Mark 
Parrish, diretor médico regional no norte da Europa da International SOS. “Afinal, 
as empresas têm consultores jurídicos e de segurança. O que aconteceu com a 
saúde? O cargo de diretor da saúde (Chief Health Officer, CHO) é muito mais 
frequente na atualidade”.

O Dr. Parrish acrescenta que a International SOS pode fornecer às empresas CHOs em tempo integral ou 
parcial, em que cada um tem acesso a milhares de profissionais de saúde dentro da rede. Esses CHOs 
podem compartilhar dicas e informações sobre questões relacionadas à saúde em praticamente 
qualquer país e na maioria dos idiomas. 

9. SAP Concur, “Top Ten Tips for Your Duty of Care Program” (As dez melhores dicas para o seu programa de dever de diligência)
10. International SOS, “Focus on Women’s Safety” (Foco na segurança das mulheres); International SOS, “Six Steps to Support Your LGBTQ Travellers” 

(Seis passos para apoiar seus viajantes LGBTQ)

“A principal coisa que as organizações podem fazer para apoiar seus viajantes 
é pensar em viagens em duas fases diferentes. Na fase anterior à viagem, as 
organizações precisam fortalecer os viajantes com habilidades e 
conhecimentos sobre o ambiente que eles provavelmente encontrarão. Para 
mulheres e pessoas LGBTQ+ em particular, isso significa entender as normas 
culturais para garantir que elas não aumentem os riscos decorrentes do 
próprio comportamento dessas pessoas. Ou saber o que fazer se 
encontrarem mais assédio do que em seus países. Em seguida, durante a 
viagem, as organizações precisam ter uma plataforma que ofereça aos 
viajantes suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguém disponível 
para ajudar com um problema menor, como uma mudança de voo, ou em 
uma situação extrema, como um ataque terrorista”.10

– Sally Napper, diretora global de assistência de segurança, SOS International

https://www.concur.com/sites/default/files/rc-import-1603492594305-WW%2520Tip%2520Sheet%2520DOC_Final_2020.pdf?pid=seo&cid=google.com
https://www.internationalsos.com/user-stories/sally-napper
https://www.internationalsos.com/client-magazines/six-steps-to-support-your-lgbtq-travellers
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Proteger os colaboradores é mais do que apenas a coisa certa a fazer. Reduzir as exposições de saúde e 
segurança para os colaboradores está rapidamente se tornando uma das estratégias de gerenciamento de 
resiliência e risco mais importantes para as empresas. 

De acordo com o relatório de Perspectiva de risco de 2021 publicado pela International SOS, “os especialistas 
entrevistados sentiram que as organizações agora reconheceram o quanto são vulneráveis como empresa se 
não protegerem seus colaboradores desses novos riscos; no futuro, haverá mais ênfase nos aspectos da saúde 
e segurança dos colaboradores. A saúde e o bem-estar agora estão no topo da pauta; eles são pela primeira vez 
um assunto de nível de diretoria para muitas empresas. Há uma expectativa não somente de que haverá um 
aumento nas medidas preventivas, mas que haverá um aspecto do monitoramento de saúde de longo prazo de 
uma empresa, garantindo não apenas que o negócio seja saudável, mas os colaboradores também. Isso, no 
futuro, vai além de tratar os doentes ou dar apoio durante crises curtas, para abranger uma medida mais 
holística do desempenho da saúde”.11 

Não há metodologia predefinida que determine como as empresas podem e devem operacionalizar o dever de 
diligência. A abordagem correta depende de muitos fatores. Independentemente disso, o programa deve conter 
uma estratégia coesa que seja fácil para cada departamento entender e adotar.

Como e por que criar uma cultura de segurança

11. International SOS, “Risk Outlook 2021.” (Perspectiva de risco de 2021)

Envolva todos os departamentos necessários. Um programa 
de dever de diligência eficaz requer a participação ativa de 
pessoas e funções em todos os níveis de uma organização. 
Líderes dos setores financeiro, viagens, jurídico, TI, RH e outras 
áreas operacionais, inclusive conselhos e diretores, devem ser 
chamados para defender e projetar estratégias apropriadas.

Fortalecer os colaboradores com informações.  Proteger os 
colaboradores das preocupações diárias de segurança e 
proteção é fundamental para o dever de diligência e 
fundamental considerar quando os colaboradores estão longe 
de casa.

Colocar a segurança no centro das políticas de viagem. 
Priorize a segurança ao mapear estratégias futuras de viagens 
corporativas. Leve em consideração todas as fases da viagem: 
não somente a viagem em si, mas também as medidas de 
segurança que podem ser tomadas antes e depois de qualquer 
viagem. 

https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7Ba4668fe2-937e-4cd1-8258-9901241fdd1f%7D_Risk_Outlook_2021_Predictions.pdf
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À medida que as empresas retomam as viagens, os gerentes de viagens continuam sendo uma das peças mais 
importantes do quebra-cabeça. Com uma profunda compreensão do comportamento e das preferências do 
viajante, eles também estão prestando muita atenção ao dever de diligência, e 36% esperam que soluções e 
serviços aprimorados sejam implementados em curto prazo.12 O acesso a recursos maiores e a estreita 
colaboração com os departamentos de finanças, recursos humanos e outros departamentos serão 
fundamentais.

O outro fator essencial para o sucesso: a tecnologia nas mãos de gerentes de viagens e colaboradores. De acordo 
com a FCM Travel, uma empresa de gerenciamento de viagens e parceiro da SAP Concur, os gerentes de viagens 
enfrentarão diversas variáveis complexas que tornarão essencial que eles possam comunicar dados precisos aos 
colaboradores em tempo hábil.13  

Devido à complexidade cada vez maior das preocupações de segurança que os colaboradores enfrentam, e que 
os empregadores devem se proteger, ferramentas tecnológicas que oferecem a melhor defesa são as que podem 
acompanhar esse ritmo e se integrar perfeitamente com outras plataformas. Além disso, com uma gama de 
soluções que podem ser adaptadas aos padrões de mobilidade específicos das forças de trabalho individuais, as 
empresas podem personalizar programas para atender às suas necessidades específicas. Em termos críticos, a 
tecnologia permite que os empregadores escalem suas abordagens de dever de diligência de acordo com os 
tipos e amplitudes dos conjuntos de dados necessários. 

Confiar na equipe e na tecnologia para 
mitigar riscos   

12. SAP Concur, Global Business Traveler Report 2020 (Relatório global de viagens de negócios de 2020)
13. FCM Travel Solutions, Travel Risk Management Beyond COVID (Gerenciamento de risco de viagens além da COVID)
14. Healix Group of Companies, Suspected COVID Case in Iraq Requiring Evacuation – Navigating a Complex Case During a Global Pandemic 

(Suspeita de caso de COVID no Iraque com exigência de evacuação – Lidando com um caso complexo durante a pandemia global) 

UMA HISTÓRIA DE SOBREVIVÊNCIA  
Quando uma empresa irlandesa descobriu que uma de suas colaboradoras havia desenvolvido 

sintomas súbitos e graves de COVID-19 enquanto trabalhava no Iraque, eles precisavam agir 

rapidamente para extraí-la e obter o atendimento médico urgente de que ela precisava. A 

ferramenta COVID Travel Safe da Healix (uma parceira da SAP Concur) acabou literalmente 

salvando vidas, com agentes entrando em contato com autoridades locais, consultores da 

saúde e serviços de transporte para determinar o melhor curso de ação em um momento em 

que as fronteiras estavam se fechando rapidamente devido à pandemia. Com a permissão da 

família, a Healix organizou o transporte do Iraque de volta para a Irlanda utilizando uma 

ambulância aérea equipada para tratamento da COVID. A coordenação eficiente e a gerência 

concentrada do caso, apoiada por uma sólida rede de agentes e fornecedores, significaram 

que a Healix conseguiu superar as restrições de voo e a capacidade hospitalar limitada para 

garantir que a paciente recebesse cuidados que salvaram sua vida em um centro de excelência 

em somente 49 horas após a notificação inicial.14 

https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/global-business-traveler-report-2020
https://www.fcmtravel.com/en-us/resources/insights/risk-management-beyond-covid-19
https://healix.com/case-studies/covid-evacuation/
https://healix.com/case-studies/covid-evacuation/
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De acordo com Healix, a capacidade de realizar uma 

avaliação de risco de viagem on-line é um primeiro 

passo crítico na identificação da melhor ferramenta 

automatizada para atender às necessidades 

específicas de uma empresa.15 Ao determinar a 

solução certa, procure a tecnologia que analise:

 • Destino

 • A saúde do colaborador

 • A duração da viagem

 • A probabilidade de disseminação na comunidade

 • Disponibilidade de suprimentos médicos, 

infraestrutura e testes locais

Além disso, procure ferramentas que forneçam 

dados praticamente em tempo real para viajantes e 

empregadores, incluindo:

 • Ferramentas de rastreamento e visibilidade 

 • Canais de comunicação 24 horas 

 • Uma resposta médica ou de segurança imediata 

quando minutos são importantes 

 • Uma maneira de prever e evitar preocupações de 

segurança específicas do local antes da chegada 

dos viajantes 

 • Ajustes rápidos na logística de viagem quando os 

planos ou itinerários mudam

 • Suporte de extração quando necessário

15. Healix Group of Companies, Risk Mitigation Tools for 2021 (Ferramentas de mitigação de risco para 2021), Healix
16. Terra Dotta, “Marquette University: Maintaining Duty of Care with Real-time Data” (Como manter o dever de diligência com dados em tempo real)

Dicas tecnológicas para empregadores

UMA CORDA DE SEGURANÇA PARA ESTUDANTES 
A Marquette University conta com a ferramenta AlertTraveler® da parceira da SAP Concur, 

Terra Dotta, para ajudar a rastrear e proteger os alunos em seus programas de estudo no 

exterior. Embora a plataforma ofereça vantagens diárias de dever de diligência, ela também 

tem sido fundamental para a capacidade da universidade de se comunicar e proteger os 

alunos diante de incidentes globais graves. Com o AlertTraveler, a Marquette conseguiu:

 • Rastrear e confirmar a segurança dos alunos em Londres após o ataque à Ponte de 

Londres em 2017

 • Alertar 18 estudantes em Omã sobre o ataque de 2019 a dois petroleiros no Golfo de Omã

 • Usar o recurso de check-in para saber que dois alunos tinham viajado da África do Sul 

para o Sudão do Sul, um foco de violência e agitação política, e para fazer com que eles 

voltassem em segurança à África do Sul. Informar a uma aluna na Grécia que um 

estudante de outra escola que morava no mesmo alojamento tinha testado positivo para 

COVID-19, o que ela não teria como saber16

https://healix.com/sharing-knowledge-and-news/risk-mitigation-tools-for-2021/
https://www.terradotta.com/case-studies-marquette-university.html
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As soluções da SAP Concur podem ajudá-lo a remodelar seu programa para manter e aumentar a confiança de 

todos. Ao capturar todos os detalhes do itinerário (independentemente de como foram reservados) e adicionar 

aplicativos de alto nível, as soluções da SAP Concur podem ajudá-lo a envolver os viajantes em uma experiência 

que demonstra seu compromisso de priorizar a segurança e o tempo deles.  

Antes de cada viagem começar e enquanto os viajantes estiverem viajando, você pode fornecer orientação para 

ajudá-los a fazer escolhas seguras e inteligentes, incluindo ferramentas que oferecem tudo, desde como se 

locomover em aeroportos específicos até os protocolos da COVID-19 em mais de 200 cidades e países. Essas 

informações são fornecidas por meio de aplicativos simples que tiram o incômodo diário das viagens de 

negócios, alertando os viajantes sobre mudanças nos itinerários e ajudando-os a encontrar outras opções e, ao 

mesmo tempo, se livrando dos frustrantes recibos em papel. 

Caso surjam circunstâncias inesperadas, desde surtos de vírus até desastres naturais ou outros problemas, 

nossos parceiros de dever de diligência se integram ao Concur® Travel para que você possa apoiar seus viajantes 

onde quer que estejam. Essas soluções identificam rapidamente as partes afetadas, conectam-se com elas e 

tomam medidas para levá-las para casa com segurança. Os principais recursos incluem:

 • Dados de localização do colaborador vinculados a perfis de RH, check-ins de localização e reservas de viagens

 • Monitoramento de risco global contínuo e mensagens proativas

 • Comunicação bilateral com um, alguns ou todos os colaboradores

 • Serviços críticos de segurança e assistência médica

A SAP Concur fortalece a rede de segurança

“As organizações interessadas em proteger seu pessoal e ativos  
devem ser alertadas sobre os riscos iminentes para tomar as 
medidas adequadas. Os riscos podem assumir muitas 
formas diferentes. Alguns riscos permanecem estáticos e 
previsíveis, permitindo que as organizações planejem com 
meses ou anos de antecedência de maneira confiável. 
Outros surgem inesperadamente e exigem ação rápida para 
mitigar o impacto negativo. Por meio de monitoramento 
contínuo e comunicação rápida, as organizações podem 
garantir que serão capazes de responder aos riscos de uma maneira  
que mantenha o dever de diligência, independentemente da circunstância”.17

– WorldAware (um parceiro da SAP Concur)
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ENTRE OS NOSSOS PARCEIROS DE DEVER DE DILIGÊNCIA ESTÃO OS 
SEGUINTES LÍDERES DO SETOR:

“Em um ambiente mundial e de negócios incerto e às vezes volátil, a 
abordagem do dever de diligência precisa ser flexível para atender às 
necessidades únicas e em constante mudança das organizações. Dados 
abrangentes de viagens e despesas, juntamente com poderosas soluções de 
dever de diligência, podem permitir que as empresas coloquem a segurança 
de seus colaboradores em primeiro lugar enquanto continuam trabalhando 
de casa, voltam ao escritório ou a viajar.”18

– Kevin Permenter, gerente de pesquisa, aplicações corporativas, IDC

17.  WorldAware, “Duty of Care” (Dever de diligência)
18.   SAP Concur Team, “New SAP Concur Duty of Care Partner Network” (Nova rede de parceiros de dever de diligência da SAP Concur)

Saiba mais sobre como as soluções da SAP Concur 
podem aumentar o compromisso da sua organização 
com o dever de diligência.

Soluções completas para gerenciar riscos, monitorar situações e dar aos 

colaboradores assistência e cuidado quando e onde for necessário.

A Healix International e sua divisão nos EUA, HX Global, oferecem serviços médicos 

internacionais, de segurança e assistência de viagem para forças de trabalho globais. 

Fornece suporte e assistência em situações médicas ou de segurança de mais de 

10.000 especialistas em saúde, segurança e logística em 85 países em todo o mundo. 

Líder em software de ensino superior que fornece relatórios e alertas de destino em 

tempo real enviados para administradores e viajantes. 

Soluções inovadoras que permitem que organizações multinacionais identifiquem e 

respondam proativamente a ameaças potenciais a pessoas e instalações.

https://www.worldaware.com/solutions/enterprise-solutions/duty-of-care
https://www.concur.com/newsroom/article/new-sap-concur-duty-of-care-partner-network
https://www.concur.com/en-us/duty-of-care
https://www.concur.com/app-center/listings/5f407f5c0d97b200130fc7bb
https://www.concur.com/app-center/listings/5787ad4ac5cec4160011e8df
https://www.concur.com/app-center/listings/5b9696fb4fb7733700c6019f
https://www.concur.com/app-center/listings/605902128590c800152ad1b2
https://www.concur.com/app-center/listings/5f4e9a5eb381ef00131fea11
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expressas de garantia que acompanham esses produtos e serviços, se 
houver. De forma alguma as informações contidas neste documento 
devem ser consideradas uma garantia adicional. 

Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não têm nenhuma 
obrigação de explorar qualquer atividade listada neste documento 
nem em qualquer apresentação relacionada, tampouco de desenvolver 
ou lançar qualquer funcionalidade mencionada nesse sentido. Este 
documento, ou qualquer apresentação correlata, e a estratégia da 
SAP SE ou de suas empresas afiliadas e possíveis desenvolvimentos, 
produtos e/ou plataformas, direções e funcionalidades futuras estão 
todos sujeitos a alteração e podem ser alterados pela SAP SE ou suas 
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sem comunicado prévio. As informações neste documento não são 
um compromisso, promessa ou obrigação legal de oferecer nenhum 
material, código ou funcionalidade. Todas as declarações relativas 
ao futuro estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderiam 
fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes 
das expectativas. Os leitores são advertidos a não dependerem 
indevidamente dessas declarações relativas ao futuro e elas não devem 
servir de base para tomadas de decisão de compras.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP referidos neste documento, 
além de seus respectivos logotipos, são marcas registradas ou marcas 
comerciais da SAP SE (ou uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha 
e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços 
mencionados são marcas comerciais de suas respectivas empresas. 
Consulte www.sap.com/trademark para obter informações adicionais 
sobre marca registrada e avisos.

www.sap.com/contactsap

https://www.sap.com/contactsap
https://www.facebook.com/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
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