
PRESSÕES DE CUSTO
A tendência:
Com mais viajantes passando mais tempo em trânsito do que outros setores, 
T&E é uma fatia grande dos orçamentos de serviços financeiros. Acabar com 
a ineficiência e o custo excessivo e ao mesmo tempo economizar é essencial.

A solução da SAP Concur:
• Negocie melhores preços tendo uma visão completa dos gastos de T&E, 

acessando dados diretamente dos fornecedores, operadoras de cartão de 
crédito e outras fontes.

• Controle custos efetivamente e reduza a fraude com painéis e alertas que 
apresentam visibilidade completa dos gastos.

• Elimine etapas manuais de T&E com ferramentas que adicionem e classifiquem 
os pagamentos automaticamente, de modo que os relatórios de despesas 
sejam praticamente autogerados.

RISCO E CONFORMIDADE
A tendência:
As organizações de serviços financeiros são altamente reguladas, altamente 
analisadas e têm uma baixa tolerância a riscos, portanto, os sistemas de T&E 
precisam aumentar a conformidade com políticas, prevenir fraude e atender os 
requisitos das regulamentações. 

A solução da SAP Concur:
• Aumente a conformidade com as políticas e diminua a fraude aplicando 

automaticamente controles de gastos e regras de auditoria direcionadas em 
cada transação.

• Recupere o imposto sobre o valor agregado (IVA) e gerencie proativamente as 
deduções/responsabilidades nos impostos com aplicativos de parceiros que 
utilizam dados de T&E para aumentar a conformidade e a economia.

• Mantenha-se em conformidade com as regulamentações do setor como a lei 
norte-americana de práticas de corrupção no exterior (FCPA) aprovando/ 
revisando automaticamente processos, limites de gastos e protocolos de 
políticas.

• Apoie e comunique-se com viajantes no mundo todo, independente de onde 
ou como eles fizeram a reserva da viagem, triangulando os dados do itinerário 
com os riscos globais.

SEGURANÇA
A tendência: 
A segurança e a integridade dos dados é primordial nos serviços 
financeiros, e T&E gera grandes volumes de dados que exigem uma alto 
nível de segurança.

A solução da SAP Concur:
• Protege os dados de T&E com sistemas que superam os padrões do 

setor, incluindo as certificações ISO 27001 e ISO 20000, certificações 
SSAE 16 e cumprimento da PCI. 

• Atenda os padrões do RGPD com uma abordagem em vários níveis. 

DIGITALIZAÇÃO
A tendência:
Ferramentas móveis simples estão encurtando o tempo do processo de 
T&E, tornando as viagens mais agradáveis, ajudando a recrutar e reter 
os profissionais com maior desempenho e a manter os funcionários 
focados. 

A solução da SAP Concur:
• Oferece a melhor experiência móvel com aplicativos nativos para tudo, 

desde a reserva de itinerários até a aprovação de faturas.

• Digitalização embutida nos detalhes diários de T&E através da 
eliminação de processos em papel.

 – Recibos eletrônicos de companhias aéreas, hotéis e locadoras 
de carro preenchem previamente as cobranças de cada item em 
relatórios de despesas.

 – Tire fotos dos recibos para criar, discriminar e classificar 
automaticamente entradas de despesas.

• Conecte os funcionários às marcas que eles gostam, como Uber e 
Airbnb, para que os recibos fluam automaticamente para os relatórios 
de despesas. 

Empresas de serviços financeiros cuidam destas 
principais preocupações de T&E na nuvem. 

Clientes em destaque
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Levar o T&E para a nuvem proporciona transparência, controle e uma melhor experiência para os funcionários. 
Saiba mais.

Os dados 
contam a 
história

Apenas 38% das 
empresas estão muito 
satisfeitas com os seus 
relatórios e os recursos 
analíticos de T&E1.

40,7% dos casos 
de fraude não são 
reportados para 
autoridades de aplicação 
da lei por medo de má 
publicidade.2

54% de redução 
em perdas por 
fraude pode ser 
atingido através da 
implementação de 
proteções.3
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