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Soluções para Transporte Terrestre | USO EXTERNO

Reduza os custos. Aumente a visibilidade.
Aprimore a sua experiência de viajante.
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30%

 

O SAP Concur e o Uber for Business eliminam o 
incômodo dos recibos e reduzem os gastos com 
transporte terrestre

Simplifique toda a experiência de viagens terrestres para administra
dores e colaboradores. Com apenas alguns cliques, você pode começar 
a gerenciar como seus colaboradores viajam com o Uber e o quanto 
gastam em suas viagens. Acabar com os recibos de táxi que sempre 
se perdem ou lembrar os colaboradores sobre a política de transporte 
terrestre da empresa? O Uber for Business permite que você forneça 
a melhor experiência para seus colaboradores através do conhecido 
aplicativo Uber que eles já usam.

• Instalação Instantânea e Provisionamento. Proporcione aos seus 
colaboradores acesso aos benefícios resultantes da integração do 
Uber for Business e do SAP Concur com apenas alguns cliques.

•	Reembolso Automático. Elimine o esforço associado ao processo 
de despesas. As viagens dos colaboradores com o Uber em direção 
ao trabalho seguem diretamente para os relatórios de despesas do 
SAP Concur com todos os detalhes da viagens preenchidas. Nenhuma 
entrada manual de informações é necessária.

•	Maior Clareza e Melhor Apresentação dos Relatórios. Obtenha 
visualizações detalhadas e informações adicionais de cada viagem 
para maior clareza sobre os gastos com viagens terrestres, a redução 
de custos e as atividades dos viajantes de negócios utilizando o 
dashboard do Uber for Business.

•	Recompense seus Viajantes de Negócios: Quando um colaborador 
soma 5 viagens em seu perfil profissional, ele ganha até US$ 5 em 
créditos pessoais que podem ser usados em futuras viagens com o 
Uber ou pedidos pelo UberEATS.

“A integração com o Uber foi rápida e fácil. Nossos 
colaboradores adoraram a automação do sistema e já 

percebemos uma economia real.”
Maureen Ferguson, Constellation Brands

Obtenha a Integração do Uber for Business com o SAP Concur

concur.com/appcenter

ECONOMIZE DINHEIRO 
ECONOMIZANDO TEMPO

As viagens com o Uber são, em média, 
30% mais baratas do que um táxi ou 
transporte executivo.

OBTENHA A DEVIDA PROTEÇÃO  
COM CONCUR LOCATE

A integração com o Concur Locate 
propor ciona um maior conhecimento 
sobre a localização dos colaboradores 
em tempo real. Os feeds do local de 
destino são exibidos no seu dashboard do  
Concur Locate.
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SAP Concur e Uber for Business
Perguntas Frequentes

1. Como faço para ativar a integração e quanto 
custa?

O Uber for Business e a integração são gratuitos.

Para começar, acesse a listagem do Uber for Business 
no SAP Concur App Center.

2. No que esta integração difere da integração 
com o Uber?

A integração do Uber for Business + SAP Concur 
destinase a obtenção de recibos digitais automa
tizados em toda a organização. Ativar a integração 
significa que os colaboradores não precisam mais 
conectar suas contas individuais do SAP Concur às 
suas contas pessoais do Uber para obter todas as 
vantagens dos recibos digitais. Os administradores 
também têm acesso a um dashboard para análise 
dos gastos com transporte terrestre e uma visão mais 
completa das atividades de viagem da sua organização.

3. Onde esta integração encontra-se disponível?

O Uber for Business está disponível em âmbito global.

4. Onde os clientes podem obter mais informações?

Os clientes podem acessar o Uber for Business no 
SAP Concur App Center para obter mais informações 
e preencher um formulário de consulta. O gerente 
de contas entrará em contato com cada um dos 
colaboradores assim que a integração estiver concluída.

5. Por que devo usar o Uber for Business se alguns 
dos meus colaboradores já utilizam a integração 
de E-Receipt com o SAP Concur?

Ao utilizar a integração Uber for Business + SAP Concur, 
as organizações podem promover uma economia de 

custos ainda maior ao incentivar a adoção do Uber como 
principal provedor de transporte terrestre. As empresas, 
em média, economizam cerca de 30% em relação aos 
métodos tradicionais, como transporte executivo e táxis. 
Os administradores também podem integrar facilmente 
todos os colaboradores com apenas alguns cliques e 
obter um único dashboard, no qual podem verificar 
todos os detalhes da viagem (como custo, horário, 
informações sobre a cidade e muito mais).

Além disso, por meio da integração com o SAP Concur, 
a lista de colaboradores de uma organização pode ser 
atualizada automaticamente no Uber for Business.

6. Os meus colaboradores ganham recompensas 
ao andar com o Uber?

Sim, quando você cria uma conta do Uber for 
Business e permite que a “Roster Sync” convide seus 
colaboradores, aqueles que fazem 5 viagens de pelo 
menos US$ 10 em seu perfil profissional ganharão 
US$ 5 em créditos pessoais que podem ser usados 
para viagens no Uber ou pedidos no UberEATS. Os 
trajetos para/do aeroporto contam como 2 viagens o 
que ajuda os viajantes a acumular viagens de forma 
mais rápida.

7. O sistema pode integrar o Concur Locate?

Sim, o Uber for Business já está integrado ao Concur 
Locate para proporcionar um maior conhecimento 
sobre a localização aos colaboradores em tempo real. 
Se você estiver interessado em ativar o Concur Locate, 
entre em contato com a equipe do SAP Concur para 
ativar esse recurso.

SOBRE A SAP CONCUR

A SAP® Concur® imagina o modo como o mundo deve funcionar, oferecendo serviços baseados na nuvem que simplificam a gestão de viagens e 

despesas. Ao conectar dados, aplicativos e pessoas, a SAP Concur entrega uma experiência fácil e de total transparência sobre os gastos sempre e onde 

quer que ocorram. Os serviços da SAP Concur se adaptam às preferências dos colaboradores e escalam para atender às necessidades de empresas de 

todos os portes, para que possam focar o que é mais importante.


