
Administração de Gastos de Representação 

“Se sua empresa utiliza cartão corporativo 

ou dinheiro para pagamento de seus 

gastos de representação, ecExpense® faz o 

restante. Converta os gastos de 

representação de sua empresa em uma 

poderosa ferramenta de negócios! ”. 

® 
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O que é 
ecExpense? 

• É a plataforma de serviços de software baseada 

na web mais completa, segura e ágil, destinada à 

administração de gastos de representação de sua 

empresa. 

 

• Aceita relatórios de despesas com dados de vários 

cartões corporate ou dinheiro, múltiplas moedas e 

impostos, sem limite de usuários e com a 

capacidade de administrar eficientemente o 

pagamento do cartão pela empresa, pelo 

colaborador ou por ambos. 

 

• Com ecExpense ® seus colaboradores poderão 

criar seus relatórios de despesas e acompanhá-los 

durante todo o processo de aprovação e 

reembolso; 

 

• Os responsáveis pela aprovação dos gastos ou 

aprovação dos pagamentos podem ver, examinar, 

aprovar ou declinar os relatórios de forma simples 

e segura. 

 

• Relatórios detalhados de despesa permitem saber 

com precisão quando, como e quanto gasta sua 

empresa: por área, por centro de custos ou  por 

colaborador. Conta com relatórios detalhados por 

fornecedores, tipo de gastos, categorias, além de 

relatórios especiais com o “ranking” de 

fornecedores.  

 

• O workflow de ecExpense ® possibilita 

acompanhar sistemicamente todo o fluxo 

administrativo por setor envolvido: Entrada de 

dados, aprovação de gastos e aprovação dos 

pagamentos.  Todos os usuários, mesmo off-line, 

são alertados por correio eletrônico a cada vez que 

uma ação sua seja requerida no sistema. 

 

• Além disto, conta com um módulo de 

administração de adiantamentos de viagens, 

também desenvolvido para trabalhar com várias 

moedas, para controle e acompanhamento de 

todas as antecipações autorizadas. 

“… gestão completa, confiável 

e ágil para suas despesas de 

negócio” 

http://www.ecexpense.com/
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Vantagens do 
ecExpense 

• Sem investimento inicial 

Não requer investimento em licenças de software, 

hardware, sem custos iniciais como consultoria, 

custos de implementação. Não requer também 

treinamento de usuários, diferentemente de outros 

sistemas de administração de gastos; 
 

• Sem custo de manutenção 

Não requer pessoal técnico de TI dentro da 

empresa. 
 

• Fatura “fixa” 

 ecExpense ® é contratado por pagamento 

mensal. O valor do serviço é de acordo com a 

versão solicitada e varia somente de acordo com a 

quantidade de usuários que a empresa tem 

registrados ou transações.  
 

• Disponibilidade Imediata 

Ao contratar o serviço, você poderá acessar o 

serviço imediatamente. 
 

• Implantação Rápida 

Por ser uma solução baseada na Web, não se 

requer uma instalação de software nos 

computadores do cliente. Por isso, e em poucos 

dias, a configuração das contas e cadastro de 

usuários poderão ser completados pelo 

administrador. Os treinamentos se dão através de 

vídeos de capacitação disponíveis na plataforma. 

Suporte ideal para uma implantação rápida e 

efetiva - sem importar em que parte do mundo os 

colaboradores estejam. 
 

• Atualização automática sem custos 

ecExpense ® está em constante evolução, sem 

custos extras ou surpresas para os clientes.  
 

• Acesso desde qualquer lugar 

Os serviços podem ser acessados a qualquer hora 

e desde qualquer lugar através da Internet 
 

 

 

Sem investimento inicial 

Sem custo de manutenção 

Fatura fixa por usuário 

Disponibilidade Imediata 

Rápida Implantação 

Atualizações automáticas, sem custo 

adicional 

Acesso desde qualquer lugar com 

acesso à Internet 
 

http://www.ecexpense.com/
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Quem e onde? Planejada para facilitar o proceso de administração de 

gastos de empresas Latinoamericanas e Espanholas, 

ecExpense ® está pronto para ser utilizado por 

empresas baseadas na: 

 

Espanha Argentina Brasil  Chile 

Colômbia Equador México Perú 

 Uruguai Venezuela Caribe América 

Central 

 

 

Solução “via Web”  

Desenhado para apresentar a mais alta performance, 

com um custo compatível com a realidade da América 

Latina e com atualizações automáticas, sem custo 

adicional. 

 

Milhares de organizações de todo mundo e de todos os 

tamanhos requerem soluções que otimizem sua 

capacidade comercial: 

 

• Escritórios Profissionais 

• Pequenas e Médias Empresas 

• Grande Empresas e Corporações 

• Organizações Governamentais 

 

Não importa em que lugar estejam seus colaboradores – 

dentro do país, ou fora dele – ecExpense ® oferece a 

possibilidade de enriquecer o processo de gestão dos 

gastos de representação, trazendo: 

 

• Flexibilidade na administração 

• Eficiência na Gestão 

• Confiança na Informação 

 

  Simplificando todo o processo. 

 

“…Desenhado para apresentar a 

mais alta performance, com um 

custo compatível com a realidade da 

América Latina, e com atualizações 

automáticas, sem custo adicional.” 

http://www.ecexpense.com/
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Serviços Nossas soluções são comercializados como 

serviços:  

ecExpense ® – Web Base 

Obtenha transparência na gestão de gastos 

corporativos de sua empresa com uma poderosa 

ferramente totalmente escalonável  e robusta. 

É um modelo de distribuição de software através de 

um pagamento mensal, o que garante a 

manutenção, operação técnica diária e suporte ao 

cliente sem custos adicionais. 

Principais Características 

O Acesso à ferramente ecExpense ® acontece de 

maneira remota, via Web. Localizado em 

servidores centrais dedicados, escalonável e com 

altíssimo índice de segurança garante ao cliente 

sua disponibilidade 24 horas por dia, 365 dias ao 

ano. Desta forma, sua empresa evita, entre outras 

coisas:  Grandes investimentos, contratação de 

pessoal técnico especializado de manutenção e 

suporte.  

ecExpense ® é fácil, intuitivo e potente, com as 

melhores funcionalidades para gerir, controlar e 

administrar os gastos de seus empregados e 

colaboradores.  

A melhor solução do mercado latinoamericano para 

escritórios profissionais, empresas de todos os 

portes e organizações governamentais.  

 Desenvolvida com a última tecnologia .Net da 

Microsoft, a qual prioriza as funcionalidades para 

os usuários, ecExpense ® apresenta a mais alta 

segurança no tratamento da informação. 

 “Transparência na gestão dos 

gastos de representação de sua 

empresa, com uma poderosa 

ferramenta totalmente escalonável e 

robusta.”  

http://www.ecexpense.com/
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Segmentos ecExpense ® foi especialmente pensado e 

desenvolvido para satisfazer as necessidades de 

companhias de qualquer segmento  para facilitar 

os colaboradores, diretores em suas viagens, 

pessoal que efetua compras em nome da 

empresa, assim como administrar os gastos de 

sua equipe de vendas e/ou executivos de contas 

com os gastos na gestão de sua carteira de 

clientes. 

 

ecExpense ® pode ser utilizado por empresas de 

segmentos variados, com escritórios no mundo 

inteiro: 

 

• Companhias aéreas e empresas de transporte 

de passageiros 

• Alimentos e Bebidas 

• Automobilísticas 

• Bancos e Financeiras 

• Comercializadoras e Distribuidoras 

• Consultorias e Escritórios Profissionais 

• Entretenimento 

• Hotelaria e Turismo 

• Farmacêuticas e de Saúde 

• Petroquímicas e de Energia 

• Serviços 

• Tecnologia e Comunicações 

• Orgãos Públicos e Governamentais 

• Outros 

  

“… facilitar os colaboradores, 

diretores em suas viagens, pessoal 

que efetua compras em nome da 

empresa, assim como administrar 

os gastos de sua equipe de vendas 

e/ou executivos de contas com os 

gastos na gestão de sua carteira de 

clientes” 

http://www.ecexpense.com/
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Impacto no 
seu negócio 

Captura automática dos gastos efetuados com 

cartões tipo Corporate, através da importação de um 

arquivo eletrônico de pagamentos (mensal e/ou 

diário). Evite erros com a entrada manual de todos os 

dados e reduza os custos de cada etapa do processo:  

• Para os colaboradores, na criação dos relatórios e 

envio para aprovação;  

• Gerencialmente, evitando a perda de tempo no 

controle manual da informação; 

• Nas áreas contábil e financeira, no processamento da 

informação, evitando possíveis fraudes e omissões.  

Melhora na qualidade e consistência da informação. 

Redução de gastos corporativos: Com ecExpense ® 

sua empresa terá transparencia no processo .  

Controle impositivo dos gastos: Todos os gastos 

associados a faturas e recibos podem ser verificados 

e gerenciados por ecExpense ® de maneira a 

apresentar a área Contábil os valores exatos do 

Impostos de Circulação de Bens e Mercadorias, 

Imposto sobre Serviços, etc. A ferramenta permite 

incluir novos impostos, permitindo à empresa tê-los 

discriminados facilmente.  

Associação e distribuição de gastos totais ou 

parciais por centro de custos, clientes, ou 

projetos: Com ecExpense ® você terá a 

oportunidade de controlar as saídas por centros de 

custo, determinar a base de preços associados aos 

seus clientes e também determinar os custos 

referentes a projetos específicos.  

Ferramenta de Negociação com seus provedores: 

Poderá negociar com seus fornecedores e obter 

descontos e/ou beneficios associados ao seu 

consumo. Uma base de dados potente e relatórios por 

fornecedor apresentam a informação necessária para 

a negociação.  

 

Integração da informação com seus sistemas 

contábeis, financeiros e de gestão.  

• Captura Automática dos gastos dos 

cartões corporate Visa e American 

Express 

• Redução dos gastos corporativos 

• Controle de Gastos via  política de 

viagens 

• Distribuição dos gastos totais ou parciais 

por centro de custos, clientes ou 

projetos 

• Melhor negociação com fornecedores 

• Integração da informação com os 

sistemas contábeis e administrativos 

http://www.ecexpense.com/
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Benefícios para 
sua Empresa 

Com ecExpense ® T&E Information Management, 

você poderá: 

• Eliminar as ineficiências do processo 

• Reduzir gastos comerciais sem esforço adicional 

• Economizar tempo e recursos 

• Reduzir custos internos 

• Impor a política de viagens da empresa  

• Evitar fraudes ou omissões 

 

Utilizar o ecExpense ® T&E Information 

Management é a forma de acessar a informação 

correta no momento adequado, para uma melhor 

tomada de decisão. Comprove: 

• Melhora o processo de reembolso a colaboradores  

•  Aumentar o controle eficientemente, reduzindo 

custos 

 

ecExpense ® T&E Information Management  

• Simples 

• Efetivo 

• Rápido de Implantar 

 

 

  

“ecExpense ® … acessar a 

informação correta no momento 

adequado para uma precisa tomada 

de decisão”  

 

 

http://www.ecexpense.com/
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Benefício aos 
Usuários 

Colaboradores que realizam gastos corporativos 

em nome da empresa.  
 

Dê a seus colaboradores a segurança de contar com 

uma ferramenta que possibilita: 
 

• Criação de relatórios de viagens menos 

trabalhosos, bem como sollicitações de 

antecipações; 

• Certeza no proceso de reembolso 

• Funcionários podem acessar a ferramenta desde 

qualquer lugar através da Internet. 

 
 

Gerência 
 

A partir de sua implantação, os gestores poderão 

focar sua atenção no negócio, sem preocuparem-

se com o processo de aprovação de gastos 

corporativos.   ecExpense ®: 
 

• Reduz o tempo do proceso de aprovação tando de 

gastos no cartão corporate como das solicitações 

de antecipações de viagem em dinheiro; 

• Permite a pre-aprovação ou a não aprovação 

instantaneamente; 

• Possibilita observar ou modificar os relatórios, total 

ou parcialmente ítem a ítem; 

• Possui um sistema de alertas automatico, via e-

mail, sobre as ações, atrasos no envio dos 

relatórios e datas de vencimento. 

 
 

Administração e Finanças 
 

Permite eliminar processos tradicionais e morosos na 

gestão e pagamento de gastos corporativos, 

evitando: 

• Controlar o extrato de conta por cartão 

• Planilhas eletronicas ou formulários em papel 

• Processos administrativos morosos e 

• Sistemas altamente complexos que não 

contemplam suas necessidades 
 

Conta, por sua vez, com um sistema eficiente de 

alerta e comunicação para compartilhar a 

informação e a política de viagens da empresa. 

 

“Agilidade, certeza e segurança 

para todos seus usuários” 

http://www.ecexpense.com/
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Processo 
 Reconciliação 

Quando um colaborador realiza um gasto em 

nome da empresa, um processo por trás da 

cortina se inicia. Somente ecExpense ® pode 

resolver: “ administrar automáticamente, 

eficientemente os ralatórios de viagens”. Em um 

só relatório, o colaborador poderá reconciliar 

gastos diversos, como: 
 

• Táxis  
 

• Passagens 
 

• Hotel 
 

• Gastos com Alimentação 
 

• Outros 

 

 

… por sua vez, poderá enriquecer os relatórios 

de despesa com informação referente a: 

 

• Meio de Pagamento: Dinheiro ou Cartão 
 

• Valor e Moeda  
 

• Impostos incluídos 
 

• Tipo e número da Nota Fiscal, fatura ou recibo 
 

• Importação a contas contábeis e categorias de 

gastos; 
 

• Comentários e/ou observações das despesas 

realizadas 

 

 

Uma das funcionalidades mais importantes de 

ecExpense ® é permitir a associação e 

distribuição de gastos por: 
 

• Centro de Custos 
 

• Projetos 
 

• Clientes 

 

“…administrar automaticamente, 

eficientemente os relatórios de viagens” 

http://www.ecexpense.com/
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Processo … 
 Aprovação, 
Reembolso e Controle 
Impositivo 

Os gerentes recebem um alerta de relatórios de 

viagens por aprovar, que são enviados pelos 

colaboradores com  despesas em nome da 

empresa. Aprovado o relatório, ambos são 

alertados do início do processo de reembolso e/ou 

pagamento do cartão Corporativo. Você poderá:  
 

• Aprovar 
 

• Declinar 
 

• Fazer observações 
 

• Alterar, editar ou fazer correções; 

 

A Administração recebe das gerencias o pedido de 

autorização e pagamento dos referidos 

relatórios através de alertas em seu painel de 

controle. Com ecExpense ® , sua empresa 

poderá: 
 

• Autorizar 
 

• Declinar 
 

• Fazer Observações 
 

• Alterar, editar ou fazer correções 

 

E, por sua vez, emitir os relatórios e gerar 

automaticamente: 
 

• Reembolso a colaboradores 
 

• Controlar a entrada das despesas 
 

• Gerar a fatura para clientes com gastos designados 

a “projetos” 

 

Reembolso a colaboradores 
 

Os funcionarios recebem um alerta, via sistema, 

informando que os valores constantes no seu 

relatório foram creditados de acordo com a 

funcionalidade que a empresa selecionou: 
 

• Em conta corrente bancária 
 

• A disposição para recebimento na tesouraria 
 

• Acrescentados a sua remuneração  mensal 

Com ecExpense ®, os gestores e a 

área de administração da empresa 

podem resolver com eficiência o 

processo de autorização e 

pagamentos dos gastos 

corporativos” 

http://www.ecexpense.com/
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Relatórios Uma solução que permite: 
 

• Visualizar a informação on-line 
 

• Imprimir Relatórios 
 

• Baixar Relatórios em formato PDF. 

 

 

ecExpense ® T&E Information Management 

Reports produz relatórios com informação: 

 

• Atual ou Histórica 
 

• Por empregado, por área ou empresa 
 

• Centro de Custos, Projetos ou Clientes 
 

• Período Mensal – Anual – Período definido pelo  

usuário. 
 

• Moeda 
 

• Meio de Pagamento – Dinheiro ou Cartão 
 

• Conta contábil ou categoria de gasto 

 

 

“Sabemos que a informação é de suma 

importancia para sua empresa. ecExpense ® 

T&E Information Management reports a 

entrega com rapidez, no formato desejado, 

para que sua empresa possa obter todas as 

vantagens”: 
 

• Redução de Custos 
 

• Combate a fraudes e omissões 
 

• Negociação com clientes e fornecedores 

eficientemente 
 

• Efetivamente administrando custos por projeto  
 

• Estabelecendo padres de consumo para sua 

empresa.  
 

• Facilitando na criação do orçamento anual 

 

 

  

“ecExpense ® T&E Information 

Management Reports é o suporte 

para a tomada de decisão de sua 

empresa acerca dos gastos 

corporativos” 

http://www.ecexpense.com/
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Integração ecExpense ® T&E Information Management 

Integration administra sua informação 

eficientemente e o assiste na otimização dos seus 

sistemas, permitindo uma rápida integração com os 

sistemas: 

Contábeis Financeiros Gestão 

ecExpense ® permite exportar os arquivos de 

dados em diversos formatos, com toda a 

informação necessária para uma integração efetiva e 

rápida: 

• Excel  

• Fixed values  

• CSV 

• Tab delimited  

• XML 

Graças a esta funcionalidade, sua empresa obterá: 

• Melhorias de processo, evitando o retrabalho 

• Eliminação de erros 

• Redução de tempo 

• Uso eficiente dos recursos disponíveis 

Isto simplesmente se traduz em “aumentar a 

produtividade reduzindo os custos” 

ecExpense ® T&E Information Management 

Integration administra a informação exportável em 

formatos “padrão” para conseguir uma integração 

veloz e imediata. 

Sistemas contábeis múltiplos de empresas de 

todos os portes:  SAP, Oracle, JDEdwards e outros 

Envie ao seu banco as ordens de crédito em conta 

as quais deve realizar a seus colaboradores, 

através de arquivo com os valores dos relatórios 

aprovados, ou o relatório de créditos emitido pelo 

ecExpense ®  

“Envie ao seu banco as transferências 

eletrônicas com os valores a serem 

creditados aos colaboradores … “ 

 

ecExpense ® T&E Information 

Management Integration assegura a 

integração da informação com seus 

sistemas.  

 

+ Maior eficiência dos sistemas 

 + Incremento na Produtividade 

= Maximização de seus negócios 

 

 

 

http://www.ecexpense.com/
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Simples, Fácil e Seguro 

 

Para maiores informações, entre em contato com seu agente financiero,  

empresa de Cartão Corporatrivo ou entre em “Contato” em: 

 

www.ecExpense.com  
  

… a garantia de contar com a 

solução mais avançada e acessível 

de administração de gastos 

corporativos da sua empresa. 
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