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Controle e conformidade 

Enfrentando os desafios de
controle e conformidade

Mesmo em tempos normais de atividades, você estava confiante em 
sua capacidade de acompanhar os custos de viagens e despesas? As 
soluções da SAP Concur integram a gestão de viagens e despesas, 
fechando lacunas de dados e fluxo de trabalho que aumentam os custos 
e reduzem a conformidade, para que você possa administrar ativamente 
os gastos. 

O CONTROLE DE GASTOS É CADA VEZ MAIS CRUCIAL
Simplifique os processos enquanto fortalece o controle. Para ver o que você está deixando passar e 
economizar mais, recorra à tecnologia para dominar seus maiores riscos. Reduza fraudes, problemas 
de conformidade com regulamentações e riscos de reputação comercial. 

Desafio de negócios Solução
Recibos em papel Transforme recibos de papel em registros digitais, melhorando a precisão dos relatórios 

de despesas e removendo os riscos associados às despesas em dinheiro.  

Reembolso impreciso 
de quilometragem 

Substitua o rastreamento manual de quilômetros por um aplicativo automatizado, 
simplificando o processo e aumentando a precisão e o controle de uma categoria de 
despesas tradicionalmente difícil de gerenciar. 

Visibilidade limitada dos 
gastos futuros com 
viagens

Automatize solicitações e aprovações de gastos. Permita que os gestores de orçamento 
analisem os custos de viagem antes de serem reservados, para que as empresas 
possam controlar os gastos antes que aconteçam. 

62% das empresas estão considerando medidas de contenção de custos, mas muitas 
não estavam equipadas para fazê-lo mesmo antes da interrupção atual.
—Pesquisa de opinião da PwC com diretores financeiros sobre a COVID-19
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FECHE AS LACUNAS PARA NÃO DEIXAR PASSAR GASTOS QUE NÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE
Controle os gastos dos colaboradores antes que eles ocorram com os fluxos de trabalho solicitados e 
verifique todos os relatórios de despesas antes de serem enviados para gerenciar e aplicar a política 
de viagens e gastos em todas as reservas. 

Desafio de negócios Solução
Gestão do programa 
de viagens

Permita que as organizações capturem e apliquem controles de gastos a reservas feitas 
diretamente com fornecedores, controlando mais os gastos com viagens. 

Reduza custos com  
erros e fraudes 

Use tecnologias inteligentes, como Inteligência Artificial e Machine Learning, para 
revisar automaticamente os dados de despesas e recibos, aumentando a precisão e o 
controle, simplificando o processo de auditoria do contas a pagar.

80% dos CFOs veem o potencial de recessão global e 48% preveem um impacto 
financeiro que afeta operações, liquidez e recursos de capital.
—Pesquisa de opinião da PwC com diretores financeiros sobre a COVID-19

VEJA MAIS E MINIMIZE RISCOS
Para ver o que você está deixando passar e economizar mais, recorra à tecnologia para minimizar 
seus maiores riscos.  

Desafio de negócios Solução
Mudando políticas e 
regulamentos

Trabalhe com especialistas em auditoria para permitir que as organizações aumentem 
a supervisão de gastos sem aumentar a sobrecarga.

Melhore a governança 
de gastos 

Forneça total transparência aos gastos e métricas principais, dando às empresas a 
visibilidade para controlar custos, melhorar a conformidade e aumentar as previsões 
e a precisão do orçamento, para que você possa priorizar os gastos e tomar melhores 
decisões de negócios.

Dados limitados prontos 
para decisão

Obtenha acesso a especialistas em análise de viagens e despesas que podem se 
aprofundar nos dados, descobrir gastos excessivos e ajudá-lo a fortalecer políticas, 
conformidade e controle de custos.

Apenas 16% dos líderes de conformidade e ética sentem-se confiantes em sua capacidade 
de adicionar insights significativos sobre o risco organizacional.
—2020 Principais prioridades para conformidade legal, Gartner; Conformidade e Ética 2020, Gartner
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