
VIAGENS 
SUSTENTÁVEIS 
SÃO UMA PRIORIDADE
À medida que a conscientização sobre questões de sustentabilidade cresce, muitas 
empresas vêm tomando medidas mais abrangentes para controlar e gerenciar o impacto 
ambiental. Empregadores e funcionários precisam desempenhar um papel mais ativo 
e compartilhar a responsabilidade de conduzir os negócios de maneira sustentável.

81% 58% 
dos consumidores acreditam 

veementemente que as 
empresas devem ajudar a 

melhorar o meio ambiente1 

as partes interessadas de nível 
executivo* consideram relatórios sobre 

sustentabilidade e emissões de CO2 
extremamente ou muito importantes2

PESSOAS QUE VIAJAM A NEGÓCIOS 
SE IMPORTAM COM VIAGENS SUSTENTÁVEIS

O SAP CONCUR PODE AJUDAR 
COM OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE 
DA SUA EMPRESA

TOMADORES DE DECISÕES DE VIAGENS 
QUEREM OFERECER OPÇÕES SUSTENTÁVEIS 

AOS SEUS VIAJANTES

80%

39%

33%

de quem viaja a negócios estaria mais disposto a trabalhar para uma 
empresa que integra a sustentabilidade em sua política corporativa3

de quem viaja a negócios quer que suas empresas forneçam 
treinamentos relacionados a viagens sustentáveis4 

dos viajantes a negócios adaptaram sua forma de viajar 
devido a preocupações ambientais4

65% 53%

35% 31%

alegam que suas políticas de 
viagem são completamente 

sustentáveis ou a 
sustentabilidade é parte integral 

de suas políticas de viagens3

classificaram a melhoria 
da visibilidade para fazer 

escolhas mais sustentáveis 
como um dos fatores 
essenciais ao aprovar 

serviços para uso de seus 
viajantes corporativos3

classificaram o treinamento 
sobre questões de 

sustentabilidade como um dos 
três principais treinamentos3

das empresas estão 
dispostas a investir de 11 a 
20% em um programa de 
viagens mais sustentável3

Relatórios sobre pegada de carbono 

Sinalização de hotéis 

Configure o Concur Travel 

O aplicativo TripIt mostra 

para monitorar, analisar e ajustar sua abordagem de 
viagens sustentáveis

que tenham políticas ecológicas e 
carros de aluguel híbridos

para mostrar aos viajantes o 
impacto de carbono estimado

aos viajantes individualmente suas 
emissões de carbono em viagens aéreas 
e fornece ideias sobre como reduzir ou 

compensar esse impacto

Para obter mais informações sobre como o SAP Concur pode ajudar com 
os esforços de sustentabilidade de sua empresa, acesse nosso site em 

www.concur.com.br
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