
Ajudando os clientes a gerir os gastos 
e a impulsionar a inteligência e a 
otimização no processo.

Ao levar a gestão de viagens e despesas 

para a nuvem com o SAP Concur, os CFOs

podem usar tecnologia inteligente para 

conectar uma área crítica de seus gastos -

até 10% do seu orçamento - de fato - ao seu 

núcleo financeiro.

Com todos esses dados em um só lugar, eles 

podem finalmente ter visibilidade de todos os 

seus gastos e controlá-los de forma otimizada.

Eles também poderão oferecer a seus 

colaboradores ferramentas móveis e simples que 

permitem reservar e comprar da maneira que 

desejam - ferramentas que mantêm os gastos sob 

controle e políticas, enquanto detectam e 

corrigem erros quase em tempo real.

Um CFO não 
consegue ter

Você tem uma ferramenta para ajudar os CFOs a usar IA, machine learning e 

outras inovações para capturar esses gastos e aproveitar ao máximo seu 

investimento com a SAP.

• Fornecedores de viagens aprovados

• Diretamente com fornecedores não 
aprovados

• Através do consumo de Apps como 
Uber

• Em compras ou cartões virtuais

• Através de faturas sem ordem 
de compra

uma empresa inteligente 

se ele não consegue 

gerenciar os gastos.

Deveria ser mais fácil para seus clientes controlar os gastos, mas quanto 

mais flexibilidade seus colaboradores tiverem, mais difícil fica ter 

visibilidade do que está acontecendo. T&E, por exemplo, está em todo 

lugar.

Partilhando a história da SAP Concur com seus CFOs

Os viajantes gastam com:



Com aSAP Concur, seusclientes
otimizam processos.

Automatize os processos de T&E na nuvem, depois apoie-os com o poder da IA, machine

learning e outras tecnologias inteligentes, e você gera resultados que dão aos CFOs e 

colaboradores tempo para se concentrar no que é mais importante. Essas ferramentas tornam 

isso possível.

Concur®Locatecombina itinerário, cartão de crédito e outros dados de despesas, para 

que seus clientes possam identificar e proteger seus colaboradorespelo mundo.

Concur®Detecttrabalha junto com o Concur® Expense, usando IA avançada para auditar 

automaticamente 100% dos relatórios de despesas, reduzir os erros de relatórios em até 

66% e reduzir o tempo de auditoria em até 90% *.

Trazendo decisões mais inteligentes para sua 
empresa
Dê a seus clientes as ferramentas que seus colaboradores realmente desejam usar e 

eles obterão envolvimento em todo o processo - além de todos os dados que os 

acompanham.

ExpenseIt®transforma automaticamente as fotos dos recibos em relatórios 

precisos e pontuais de despesas - completos com a data, total, tipo de despesa e 

até a moeda.

E até melhores resultados.
Você pode ajudar seus clientes a crescer hoje. Você pode ajudá-los a financiar 

inovações que todos usaremos amanhã. E tudo que você precisa fazer é fornecer aos 

CFOs as ferramentas para ver, prever e controlar seus gastos.

Budgetajuda os clientes a capturar e consolidar dados para uma visão holística 

dos gastos, para que possam controlar e ajustar os orçamentos conforme as 

necessidades mudam.

Intelligence fornece aos clientes painéis baseados em funções e relatórios 

detalhados, além de alertas de gastos à medida que as políticas e os limites são 

atingidos.

Coloque a SAP Concur 
para trabalhar

dentro e fora
da sua organização.
Só a SAP Concur pode ajudar CFOs a 
gerir gastos de dentro:

• Controlando despesas desde a reserva até 

o reembolso

• Incorporando inteligência aos fluxos de 

trabalho de vendas e gerenciamento da 

força de trabalho

• Aproveitando machine learning e a 

análise avançada

Só a SAP Concur pode ajudar CFOs a 
gerir gastos de fora:

• Entregando Apps que os colaboradores querem 

usar

• Captando dados de parceiros para obter 

informações adicionais

• Conectando-se ao maior ecossistema de 

viagens do mundo

* Basedo no teste interno de dados da SAP Concur

Impacto 
Mensurável
Um estudo do IDC de 

2018 mostra alguns 

números da SAP Concur,  

em média:

$672,000
de economia emviagens corporativas

60%

62%

menos tempo para completar 
um relatório de despesas.

mais colaboradores respeitando 
as políticas de viagens e 
reembolsos.
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Despesas e Viagens. Uma parte crítica da 

empresa inteligente, apenas com SAP Concur.

1. Você já teve que interromper as viagens no final do ano ou no 

final de um trimestre devido ao excesso de gastos em T&E?

1. Você tem dificuldades em gerenciar os acúmulos de relatórios de 
despesas atrasados?

1. Qual o percentual de relatórios de despesas que você 

audita/analisa e quanta mão de obra isso exige?

Três perguntas

para começar uma 
conversa de T&E

Para mais informações visite:  

concur.com.br

concur.com/SAPConcurJam

http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx

