
Quanto você está disposto a

Os funcionários estão gastando mais e de mais 
formas do que nunca. Se não puder visualizar 
tudo, você está se expondo a fraudes onerosas e 
violações de conformidade.

ARRISCAR?

Aqui está a soma das fraudes e taxas.

Não se trata apenas de dinheiro.

Quais são os seus pontos fracos? 

Como parar isso? 

US$ 
154.000

é a PERDA MÉDIA com a apropriação 
indébita de ativos.3

83%
dos casos de fraude ENVOLVEM APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA DE ATIVOS, incluindo o exagero em 
pedidos de reembolso de T&E2

5% das receitas típicas de uma organização QUE SÃO 
PERDIDAS devido à fraude todos os anos.1

por uma empresa de 
telecomunicações europeia

US$ 
956 mi

por uma empresa 
multinacional de tecnologia

US$ 
800 mi

por uma empresa de 
telecomunicações

US$ 
795 mi

As PENALIDADES MAIS ALTAS PAGAS por violações da 
Lei de Práticas de Corrupção no Exterior incluem:4

O volume de PAGAMENTOS MÓVEIS 
nos EUA triplicará até 2021.7 US$ 

282 bi 
Valor bruto de RESERVAS NO 
UBER em 2016.8US$ 

20 bi 
Usuários finais da SAP Concur reservaram US$ 77 milhões em 
ESTADIAS EM AIRBNB - mais de 320.000 despesas - em um 
período recente de dois anos.9

US$ 
77 mi 

Com mais opções de viagem e de pagamento, 
fica mais difícil visualizar os gastos. 

40,7% 
Trate-se da sua marca.

dos casos de fraude não são 
reportados para aplicação da lei 
por medo de má publicidade.5

Se você for como a maioria das empresas, está gastando 10-12% do seu orçamento total em 
despesas relacionadas à viagem.6 E T&E é propenso à fraude e riscos de conformidade.

Os gastos dos funcionários deixam margem para 
erros e fraude. 

Pergunte ao seu gerente de contas o 
que as proteções da SAP Concur podem 
fazer para baixar o seu risco e aumentar 
a conformidade.

dos viajantes a trabalho TIVERAM PELO 
MENOS UMA EXCLUSÃO em seus 
relatórios de T&E10

37%
O VALOR MÉDIO DE REEMBOLSO 
solicitado por funcionários que 
enviam PEDIDOS DE REEMBOLSO 
FRAUDULENTOS.11

US$ 
2.488 
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As organizações com 
proteção contra fraudes 
REDUZIRAM O TEMPO 
DE DETECÇÃO DE 
FRAUDE EM

50%
12

A implantação de 
proteção contra 
fraudes pode REDUZIR 
AS PERDAS POR 
FRAUDE EM ATÉ

54%
13


