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Como repensar os gastos corporativos e 
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A maioria das empresas quer apenas estar preparada para o futuro. Mas como é estar preparada? E para onde você 

deve direcionar sua atenção, especialmente quando se trata da gestão de gastos?

No momento em que você se empenha para fazer com que os negócios voltem a acontecer rapidamente, talvez o que 

você sempre fez antes pode não ser o melhor agora.

Uma gestão ineficaz dos gastos corporativos certamente pode atrasar o seu retorno aos negócios. As empresas 

inteligentes têm como foco três blocos de construção principais: resiliência, rentabilidade e capacitação dos 

colaboradores.

Caso você deseje fazer parte do grupo de Empresas Inteligentes e recomeçar de forma rápida e segura, confira o nosso 

novo Pacote de Soluções Back to Best da SAP Concur.

Christian Klein  

CEO da SAP

“Tornar as Empresas 
Inteligentes nos 
permite alcançar 
resultados comerciais 
incríveis em todas as 
dimensões.”



Com o Pacote de Soluções Back to Best, você está apto a recomeçar de forma rápida, fácil e eficaz. 

Não importa se os colaboradores estão trabalhando em casa, no escritório ou viajando, os nossos serviços do Pacote 

de Soluções Back to Best da SAP Concur operam em conjunto para criar uma solução holística de gestão de despesas 

que é ágil e escalável. Com a automação em seu core, aproveitamos o aprendizado de mais de 46.000 clientes e mais de 

25 anos de experiência para oferecer um conjunto de ferramentas para ajudá-lo a visualizar e controlar as despesas em 

toda a sua organização.

Descubra agora o Pacote de Soluções Back to Best. 
Bem-vindo ao Futuro. 
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O Pacote de Soluções Back to Best

Produto

Concur Request

Concur Expense e 
ExpenseIt 

Intelligence

Serviços Concur 
(Single Sign On, User Support 
Desk, Implementação)

Benefícios para o seu negócio Sobre o Pacote de Soluções

+ Controle dos 
custos

+ Transparência

+ Melhor 
experiência dos 
colaboradores

•  Pacote com preço atrativo

•  Implementação remota e rápida, 
além de integração nativa com o 
sistema SAP

•  Solução inovadora e escalável

•  Modular, flexível e adaptável, 
independentemente se os 
colaboradores trabalham em casa, 
no escritório ou viajando

•  Recursos globais

•  Acesso ao ecossistema de 
parceiros SAP Concur



O Pacote de Soluções para a Empresa Inteligente 

O futuro traz inúmeros desafios. Abordar questões que envolvem eficiência, transparência e experiência do colaborador 

agora lhe garante mais controle em tempos imprevisíveis. 

A transição para uma empresa inteligente, resiliente, transparente, eficiente e digital é o caminho a seguir. Você pode 

recomeçar como uma empresa inteligente com a SAP Concur e o pacote de soluções Back to Best, que também lhe 

garante integração nativa com o ecossistema SAP e SAP S/4HANA. Esta troca direta de dados permite estabelecer uma 

comunicação consistente entre os sistemas.

Recomece de Forma Inteligente com o Pacote de Soluções Back to Best

Maximize o Controle dos Custos 

Não há recomeço sem uma redução 
dos custos. 

Com o pacote de soluções Back to 
Best você controla as reservas e 
visualiza os gastos em tempo real. 

Além disso, você criará processos 
contínuos, quer os colaboradores 
estejam trabalhando remotamente 
ou no escritório, de modo que você 
também atingirá maior rentabilidade. 

Maximize a Transparência 

Não há recomeço sem a visibilidade 
dos dados. 

As ferramentas inteligentes do 
pacote de soluções Back to Best 
fornecem o máximo de insights 
sobre as transações para que você 
possa analisar os dados de forma 
rápida e fácil. 

Você será capaz de identificar erros 
ocultos e tomar decisões confiáveis 
com base em dados robustos.  

Maximize o Envolvimento dos 
Colaboradores 

Não há recomeço sem que a sua 
equipe esteja totalmente integrada. 

As ferramentas do pacote de 
soluções Back to Best automatizam 
e aceleram seus processos 
para que você facilite a vida dos 
colaboradores e os deixe livres para 
realizar seu trabalho de forma mais 
significativa e engajada.  
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Maximize o Controle dos Custos

Oportunidades ou desafios estão sempre próximas. Não importa o que esteja acontecendo no seu mundo, dedicar algum tempo 

para garantir que suas operações fundamentais estejam funcionando eficientemente é uma ótima política comercial. Comece 

ganhando visibilidade e controle sobre as despesas. Afinal, não se pode controlar o que não se pode ver.

Independentemente de se tratar de uma despesa de viagem ou de trabalho home office, o Concur Expense e ExpenseIt lhe 

proporciona um controle total dos custos.

O Concur Expense integra todos os dados de despesas para gerenciar e controlar 

efetivamente os gastos. Conecte facilmente as diferentes peças e parceiros do seu 

ecossistema de despesas - integrando despesas de viagem, ERP, contabilidade e dados 

de cartões em um sistema que gerencia todo o processo desde a solicitação até a 

reconciliação. Não importa se os colaboradores trabalham em casa, no escritório ou 

viajando, os dados são capturados automaticamente, sem erros, e sem a lenta e demorada 

entrada manual dos dados.

Com o ExpenseIt não se perde nenhum recibo. Os colaboradores simplesmente tiram 

uma foto do recibo e o ExpenseIt cria, categoriza e discrimina a entrada da despesa 

automaticamente. Os relatórios são concluídos de forma rápida e com mais precisão, 

fornecendo uma visão, em tempo real, das despesas para que você possa melhorar o controle 

dos custos e reembolsar os colaboradores mais rapidamente.

Outras ferramentas para transparência de custos incluídas no pacote de soluções Back 

to Best são: 

- Concur Request

- Concur Intelligence
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Concur Request

Concur Service
Intelligence

Concur Expense e 

Expenselt

Maximize a Transparência 
Controlar os processos e obter a máxima visibilidade de todos os custos, em tempo real. Com Concur Request e Concur 

Intelligence, você pode economizar dinheiro, aumentar a conformidade, tomar melhores decisões e acelerar os processos de 

aprovação. Uma vantagem definitiva, especialmente com o aumento do trabalho home office. 

O Concur Intelligence integra seus dados de gastos e ERP para que você tenha uma 

visão completa, tudo em um só lugar. Mais de 200 dashboards e relatórios desenvolvidos 

com base nas melhores práticas fornecem uma visão detalhada dos seus gastos que lhe 

permite monitorar tendências, aplicar políticas e simplificar sua gestão de gastos. O Concur 

Intelligence lhe permite tomar decisões mais informadas e robustas para que você possa 

navegar na incerteza com confiança.

O Concur Request lhe dá maior controle sobre o seu orçamento, implementando processos 

de solicitação de pré-compra e aprovação. E, como isso promove a conformidade do sistema, 

você pode gerenciar riscos e evitar gastos excessivos antes mesmo que uma reserva seja 

feita. Uma medida que é mais importante do que nunca, agora e no futuro.
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Concur Request

Concur Service
Intelligence

Concur Expense e 
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Maximize o Envolvimento dos Colaboradores  
Nunca foi tão importante transmitir a seus colaboradores um sentimento de segurança e simplicidade, especialmente em tempos 

de incerteza.  O Pacote de Soluções Back to Best significa que você pode oferecer a seus colaboradores ferramentas inteligentes 

como o ExpenseIt, serviços como o User Support Desk e o Single Sign On (SSO) que tornam a vida um pouco mais fácil, quer eles 

estejam viajando ou trabalhando em regime home office. 

Em um momento em que a experiência dos colaboradores é mais importante do que nunca, seu sistema de gestão de despesas 

precisa ser fácil de usar, sem deixar de reforçar a disciplina financeira necessária para a continuidade e resiliência dos negócios. 

Com ExpenseIt, os colaboradores podem visualizar facilmente a entrada 

de todas as suas despesas no sistema SAP Concur em segundos.  E por 

ser um aplicativo móvel que sincroniza em tempo real, o setor financeiro 

consegue visualizar os gastos rapidamente, e os responsáveis pelo 

orçamento podem administrar as despesas em total conformidade com 

as diretrizes corporativas. 

O processo automatizado end-to-end elimina a entrada manual de dados 

que é lenta e cheia de erros, resultando na economia de recursos e no 

aumento da produtividade. 

O User Support Desk dá aos colaboradores acesso ao suporte dedicado, 

24 horas por dia, 7 dias por semana, com os especialistas da SAP Concur. 

Os colaboradores recebem respostas rápidas às suas perguntas, 

resultando em maior conformidade, melhor adoção e maior produtividade.

Com o Single Sign On, os usuários podem acessar 

facilmente as soluções SAP Concur, sem ter que 

lembrar suas senhas e credenciais de login.

Primeiramente, os usuários são autenticados 

usando seu login corporativo antes de serem 

direcionados ao SAP Concur, economizando tempo 

e proporcionando uma experiência perfeita.

© 2020 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.

Pacote de 

Soluções 

Back to  

Best 



O Pacote de Soluções para a Gestão Total das Despesas

A nova realidade chegou. Independentemente do tamanho da sua empresa, o Pacote de Soluções Back 

to Best da SAP Concur inclui todas as ferramentas que você precisa para recomeçar de forma segura 

e eficiente. E com a rápida implementação e integração nativa com o sistema SAP, você pode começar 

imediatamente. Não importa se seus colaboradores estão em uma viagem de negócios, em casa ou no 

escritório, o Pacote de Soluções Back to Best lhe proporciona flexibilidade, resiliência e rentabilidade 

imediatas e sem precedentes, capacitando os colaboradores.

Caso você queira obter mais informações sobre como as soluções SAP Concur podem preparar 

sua empresa para navegar no futuro, entre em contato com:  

Ricardo Sugeda, Desenvolvimento de Negócios 

e-mail: ricardo.sugeda@sap.com | Telefone: +55 11 93255-1246

Com o Pacote de Soluções Back to Best você obtém:

Controle Máximo dos Custos Máxima Transparência
Máximo Envolvimento dos 

Colaboradores
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Um futuro de sucesso o espera.

Saiba mais sobre o pacote de soluções 

Back to Best e recomece com rapidez, 

segurança e eficiência rumo ao futuro.

SOBRE A SAP CONCUR

A SAP® Concur® é a marca líder global no fornecimento de soluções integradas 

de gestão de viagens, despesas e faturas, movida pela busca incessante de 

simplificação e automatização dos processos diários. O aplicativo da SAP 

Concur orienta os colaboradores durante as viagens, de modo a facilitar 

o preenchimento dos custos nos relatórios de despesas e automatizar as 

aprovações de faturas. Ao integrar os dados em tempo quase real e utilizar a IA 

para auditar 100% das transações, as empresas sabem exatamente o quanto 

estão gastando, sem se preocupar com pontos cegos no orçamento. As soluções 

da SAP Concur eliminam as antigas tarefas tediosas, facilitam o trabalho atual e 

auxiliam as empresas a funcionar sempre da melhor maneira. Saiba mais   

em concur.com.br.
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Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma, ou 

com qualquer objetivo, sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP. 

As informações contidas podem ser modificadas sem aviso prévio. Alguns produtos de software 

comercializados pela SAP SE e pelos seus distribuidores contêm componentes de software 

proprietário de outros fornecedores de software. As especificações dos produtos podem variar 

de acordo com o país ou região. 

Estes documentos são fornecidos pela SAP SE ou suas empresas afiliadas SAP (“Grupo SAP”) 

com finalidade exclusiva de informar, não representam nenhuma responsabilidade ou garantia 

de qualquer tipo, e a SAP ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou 

omissões em relação a estes documentos. 

As únicas garantias para os produtos e serviços da SAP ou empresa afiliada da SAP são aquelas 

estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços, 

se houver. Nenhuma informação contida nesta apresentação deve ser interpretada como 

garantia adicional. Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não possuem nenhuma 

obrigação de realizar o curso de negócios descrito neste documento ou qualquer apresentação 

relacionada, ou desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade mencionada naquele documento. 

Este documento, ou qualquer apresentação relacionada e estratégia e desenvolvimentos 

futuros possíveis, produtos e/ou plataformas , direções e funcionalidade da SAP SE ou de suas 

empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem ser alterados, sem aviso, pela SAP SE ou 

suas empresas afiliadas, em qualquer momento e por qualquer motivo. 

As informações contidas neste documento não representam um compromisso, promessa ou 

obrigação legal para fornecer qualquer material, código ou funcionalidade. Todas as declarações 

prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderiam causar diferenças 

substanciais nos resultados reais em comparação com os resultados esperados. Adverte-se aos 

leitores que não depositem confiança indevida nestas declarações prospectivas de modo que 

não devem ser usadas como base para tomar decisões de compra.

SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados nestes documentos, como também 

seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP SE (ou empresa afiliada 

da SAP) na Alemanha e em diversos outros países. Todos os outros produtos e serviços aqui 

mencionados são marcas comerciais pertencentes às suas respectivas empresas. 

Acesse www.sap.com/copyright para obter mais informações e comunicados sobre a marca

Saiba mais em concur.com.br
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