
Finanças inteligentes:
Permitir o crescimento 
antes e depois da expansão 
dos negócios.
Como as organizações de todo o mundo estão conseguindo crescer 
e expandir seus negócios? E o que você pode aprender com suas 
experiências? Uma nova pesquisa com 500 executivos de �nanças 
e TI em organizações e pequenas e médias empresas – realizada 
pela Oxford Economics e SAP – revela resultados valiosos.1
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Principais motivos para as expansões recentes das organizações:

As organizações estão buscando crescimento para aumentar seu sucesso.

33% 
Capturar 

novos clientes

32% 
Alcançar a 

concorrência 
crescente

31% 
Alcançar maior 

e�ciência.

Antes e depois da expansão, crescimento é raramente fácil.

Dos executivos de �nanças relatam passar mais tempo em tarefas diárias, como:

Processamento de relatório de despesas; 

Gestão de gastos ou do �uxo de caixa 

Planejamento e análise �nanceira 

Gestão de viagens e despesas 

Processamento de faturas de fornecedores

Aumentar o número de funcionários não resolve o problema – 
e pode criar novos problemas.

À medida que as empresas aumentam o número de 
funcionários, relatam que passam mais tempo com:

• gestão de gastos e �uxo de caixa;
• processamento de relatório de despesas;
• alinhamento da estratégia de crescimento com 
 as partes interessadas internas;
• planejamento e análise �nanceira

52% 
das organizações 

sem consciência de custos 
relataram que gerenciar 

tempo e volumes de relatório 
de despesas tem se tornado 

extremamente desa�ador 
após a expansão

de organizações sem consciência de custos 
que têm di�culdade de acompanhar o 
aumento das faturas de fornecedores

41% 

Mas a consciência de custos acelera os trâmites de uma 
expansão bem-sucedida.

Empresas com receita rápida e crescimento de lucro consideram o �uxo de caixa 
e gastam muito na tomada de decisões relacionadas com expansão, incluindo:

das que adquiriram ou realizaram 
fusão com outra organização

93% 
das que aumentaram 
signi�cativamente as receitas2

88% 
das que aumentaram 
signi�cativamente o 
número de funcionários3

84% 

Um foco nos custos melhora o desempenho 
em áreas não relacionadas a gastos, como:

• Rapidez de recuperação após enfrentar um obstáculo
• Eliminando silos entre unidades de negócios
• Cultura corporativa e satisfação do funcionário

62% 
de organizações sem 

consciência de custos a�rmam 
que têm di�culdade em reagir 

rapidamente quando a empresa 
enfrenta um obstáculo, 

em comparação com 28% 
de organizações com 
consciência de custos

Controles de custos e gastos inteligentes permitem um crescimento 
e�ciente, sem funcionários adicionais.

81% 
das organizações 
relatam que se 
bene�ciariam de 
concentrar mais 
em e�ciência 
e controle de 
custos
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Saiba mais

Está na hora de TI e �nanças reunirem 
forças e permitir �nanças inteligentes.
Com soluções SAP® Concur®, os líderes de TI podem consumir 
inovação de processo que automatiza tarefas principais de �nanças, 
como processamento de faturas, viagens e despesas. Os líderes 
�nanceiros podem alcançar visibilidade total sobre os gastos e 
custos do funcionário, necessária para serem e�cazes. Juntos, podem 
transformar o �uxo de caixa e a gestão de gastos discricionários de 
formas que impulsionam as estratégias de crescimento.

Leia a pesquisa o�cial da Oxford Economics survey para explorar como 
controles de gastos e custos inteligentes podem ajudar a impulsionar um 
crescimento e�ciente.
1. “Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth” (Como gerir uma expansão: fundamentos de um 
 crescimento de negócios bem-sucedido), Oxford Economics, primeiro trimestre de 2019.

2. –4. Dados brutos de "Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth" (Como gerir uma expansão: 
 fundamentos de um crescimento de negócios bem-sucedido), Oxford Economics, primeiro trimestre de 2019.
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74% 
das organizações de grande 
porte relatam desa�os com 

visibilidade de gastos após a 
expansão

dos executivos de TI a�rmam que 
passam mais tempo e coletam mais 

informações depois de uma expansão

61% 

As empresas estão implementando novas tecnologias para apoiar 
o crescimento. De acordo com os entrevistados da pesquisa:4 

33% 
Adotaram 

técnicas de 
análise

24% 
Adotaram a 

nuvem

23% 
Adotamos 

inteligência arti�cial 
e aprendizagem de 

máquina


