
Cinco razões para transformar seu gerenciamento 
de gastos com as soluções da SAP® Concur®
Gerenciar viagens e despesas é um grande trabalho para o financeiro, colaboradores e sua 
equipe de TI. E se você pudesse tornar a gestão de viagens e despesas (T&E) mais eficiente e 
eficaz adicionando inteligência a esses processos? As soluções da SAP® Concur® oferecem cinco 
maneiras de simplificar os relatórios de despesas, ajudando a criar visibilidade total de gastos, 
aumentar a conformidade com a política, aumentar a conveniência e a segurança do 
viajante e reduzir a administração da TI. 

1.–4. “Capacitação de empresas para transformar digitalmente seus processos de viagens e despesas”, IDC, 2018. 
5., 6. Resultados baseados em depoimentos de clientes das soluções da SAP Concur.
7.  “Cotas de mercado mundiais de software de gestão de viagens e despesas, 2018: simplicidade e escalabilidade que 

impulsionam a diferenciação competitiva”, IDC, 2019.
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Não é de admirar que as soluções da SAP Concur mantêm 54% da participação no mercado global de software 
de viagens e despesas (T&E).7  
Gerenciar viagens e gastos é um grande trabalho. Com as soluções da SAP Concur, você está pronto para lidar com isso. 

Entre em contato conosco em www.concur.com.br para dar o primeiro passo em direção à transformação no 
gerenciamento de T&E.

1. GERENCIAMENTO MAIS SIMPLES DAS DESPESAS
 Capture e gerencie todos os seus dados de T&E (despesas e viagens) em um só lugar, incluindo as 
reservas diretas, para que você possa processar relatórios e fazer pagamentos mais rapidamente.

menos tempo para completar um relatório de despesas160%
2. VISIBILIDADE E ANÁLISE TOTAL DE GASTOS
Integre o gerenciamento de T&E ao seu cenário mais amplo de ERP para fornecer às equipes de finanças 
e de auditoria os dados necessários para analisar todos os aspectos do seu programa de viagens e 
gerenciar efetivamente os gastos.

Economia em viagens de negócios2US$ 672.000
3. CONFORMIDADE DA POLÍTICA INTERNA E EXTERNA
Crie políticas internas de T&E para reservas e garanta a conformidade com impostos, vistos, comércio e 
outras regulamentações governamentais para proteger sua empresa e seu pessoal contra fraudes, 
multas e outras penalidades.

dos colaboradores seguem a política de viagens e despesas398%

5. A SEGURANÇA DO COLABORADOR
Forneça aos gestores de viagem e equipes de segurança as ferramentas e os dados de T&E necessários 
para localizar imediatamente os viajantes e fornecer informações e suporte em caso de emergência. 

Instantâneo Notificações e alertas que 
podem ser enviados por 
várias plataformas para 
pessoas localizadas no 
mundo todo6

Localização dos colaboradores 
que viajam em caso de 
emergência — em horas, 
não dias5 

Mais 
rápido

4. MELHORES EXPERIÊNCIAS DOS COLABORADORES
Registre recibos, envie relatórios de despesas, agende viagens e faça alterações onde estiver, tudo por 
um aplicativo móvel de primeira linha, sem depender da TI.

78% 4,7menos tempo para reservar uma 
viagem de negócios4

de 5 estrelas na Apple App Store para o 
aplicativo móvel da SAP Concur

https://www.sap.com/documents/2019/07/d6ef6076-587d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/idc-report-te-marketshare-2018-differentiation
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/idc-report-te-marketshare-2018-differentiation
http://www.concur.com.br/

