
Como garantir rapidez e eficiência  

no processamento de mais de 10 mil  

transações mensais?

Conferência manual de relatórios de despesas de

viagens é substituída por processo automatizado,

garantindo confiabilidade e agilidade ao processo.

A Braskem é hoje a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e maior  

produtora de polipropileno dos EUA. Com 41 fábricas no Brasil, Estados Unidos,  

Alemanha e México, concentra em seu Centro de Serviços Compartilhados (SC), em 

Salvador (BA), e com equipes de SC nos escritórios dos EUA e México, o processo de 

conferência e autorização de pagamentos de despesas de viagens de seus 8 mil

funcionários.A empresa, que tem em seu DNA um olhar humano e é apaixonada por 

transformações, buscava uma solução que automatizasse processos até então realizados 

manualmente, provendo melhor experiência de uso e mais agilidade aos seus colaboradores.



SAP Concur garante agilidade e confiabilidade no processo de  

pagamento de despesas

Braskem

Brasil

Indústria

Química ePetroquímica
Colaboradores

8.000+

Produtos eServiços

SAP Concur

A Braskem implementou o SAP Concur para realizar o controle e gestão de viagens dos colaboradores da

companhia, principalmente das equipes comercial e executiva. A solução está em operação hoje no Brasil,

México e Estados Unidos.

Com a implementação do SAP Concur, a Braskem:

• Eliminou o envio de notas fiscais e comprovantes de despesas por malote, bem como a sua  

conferência manual;

• Reduziu o tempo de aprovação de despesas pela área comercial de 4 dias para algumas horas;

• Manteve o número de relatórios mensais processados – 2 mil – mas ampliou o volume de  

transações mensais de 2,5 mil para 10mil;

• Alcançou a marca de R$ 1,4 milhão em despesas processadas mensalmente;

• Melhorou radicalmente a experiência dos colaboradores da companhia com processosenvolvendo  

despesas de viagem: a solução de mais de 70% de aprovação dos funcionários.

“Com a solução conseguimos melhorar radicalmente a experiência dos colaboradoresda  

Braskem com processos de viagem, que eram extremamente doloridos. Hoje você vê a  

tecnologia digital funcionando e trazendo produtividade para você e para as pessoas, e  

isso está acontecendo desde o analista até o presidente da empresa: todos estão tendo  

a mesma experiência”

Reinaldo Medeiros, especialista de TI para controladoria e finanças da Braskem
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