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53%

das partes interessadas de nível executivo* consideram utilizar 
dados para maximizar o poder de negociação com fornecedores como 
tática extremamente ou muito eficaz para a prevenção de custos1 

de quem viaja a negócios usa várias plataformas de reservas4

38% dos gerentes de viagem querem garantir que seus viajantes recebam 
tarifas negociadas se reservarem suas viagens de negócios diretamente 
com os fornecedores6 

COMO DAR SUPORTE ÀS NECESSIDADES 
DOS SEUS NEGÓCIOS E DE QUEM VIAJA A 
NEGÓCIOS
À medida que as empresas se preparam para retomar as viagens, seu 
programa precisa ser mais adaptável do que nunca, equilibrando a segurança 
e a satisfação dos colaboradores com o controle de custos e a flexibilidade 
para ajudar sua empresa a responder rapidamente às mudanças de planos e 
de prioridades.

DÊ SUPORTE A SEUS VIAJANTES 
EM TODO O MUNDO

CRIE UMA EXPERIÊNCIA 
INTEGRADA PARA QUEM VIAJA A NEGÓCIOS

OBTENHA UMA VISÃO COMPLETA DE 
TODOS OS SEUS DADOS E DETALHES DE VIAGENS

OS CLIENTES SAP CONCUR ESTÃO 
PERCEBENDO UM VALOR SIGNIFICATIVO NO 
USO DAS SOLUÇÕES SAP CONCUR
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84% 67%

41%

Segurança e bem-estar 
dos viajantes 42%

das partes interessadas de nível 
executivo* consideram os relatórios 

de segurança dos viajantes 
extremamente ou muito importantes1

dos líderes classificaram a 
experiência dos colaboradores 

como importante3

de quem viaja a negócios 
diz que sua empresa é 

deficiente em tecnologias 
que facilitam as viagens4

dos gerentes de viagens classificam o aumento 
da satisfação de quem viaja como uma de suas 

principais prioridades estratégicas5

é uma das três principais 
preocupações de todas as partes 
interessadas de nível executivo*1

*CEO, finanças, compras, RH

das empresas não têm (ou não 
sabem se têm) os recursos para 
auxiliar e resgatar colaboradores 

em uma emergência.2

19% Líder78%
processamento de relatório 
de despesas mais eficiente7

O IDC posicionou o SAP Concur 
na categoria líder de aplicativos de 
reservas de viagens corporativas 

SaaS e habilitados para nuvem em 
todo o mundo8

menos tempo para 
reservar uma viagem de 

negócios7

Visite nosso site para saber como as soluções SAP Concur podem 
ajudá-lo a gerenciar melhor seu programa de viagens e despesas 

concur.com.br/business-travel-management
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