
Gestão de despesas sem dor de cabeça



Precisa juntar todos os comprovantes e no2nhas de papel 

Perde horas preenchendo relatórios de despesas 

Quando perde a no2nha tem que pagar do próprio bolso 

Espera semanas até ser reembolsado

EQUIPE EXTERNA

Precisa analisar os gastos para definir orçamentos 

Não tem noção gerencial dos gastos 

Ví2ma constante de fraude 

Paga os funcionários por esse tempo ú2l desperdiçado

DIRETORIA

Cobra todos da empresa para que envie seus relatórios 

Confere nota por nota, planilha por planilha 

Relatórios atrasados e pilhas de papel desorganizados

FINANCEIRO



TEMPO É DINHEIRO

Tiago 2ra por mês R$4710,00* 
Equivale a R$29,50/hora 
Relatórios de despesas semanais 
1 hora por relatório

*Salário médio de um representante comercial. Fonte: Love mondays

4 horas x R$29,50 = R$118/mês
Fazendo a conta:



PROBLEMA
Prestação de contas de 
despesas corpora/vas e 
gestão de adiantamentos e 
reembolsos de forma manual



Na nossa Plataforma Web, os 
supervisores acessam os relatórios 
detalhados de toda sua equipe, 
fazem auditoria, adiantamentos e 
aprovam os reembolsos.   

Plataforma Web

Quem trabalha em campo usa o 
nosso App para lançar suas despesas 
no momento em que elas acontecem. 
Depois, basta um toque para enviar o 
relatório para a empresa.

Aplica1vo

SOLUÇÃO
Um processo de reembolsos automa0zado!



O funcionário lança a despesa na hora e registra o comprovante com foto ou mapa 
ganhando tempo, segurança e evitando perdas financeiras



Gestão de relatórios de maneira centralizada e padronizada, facilitando o reembolso, 
com auditoria e aprovação de despesas mais rápido e com menos burocracia



Análise gerencial e controle 
das despesas com esta=s/cas 
de uso e dashboard de gastos



ROLLOUT

Envio de convites para os usuários 

Acompanhamento do primeiro mês de uso

Parametrização a 4 mãos com gerente de sucesso 

Upload de usuários, centro de custos, projetos, etc

PARAMETRIZAÇÃO

TREINAMENTO

Reuniões de treinamento para equipe de backoffice 

Materiais ricos e canal de youtube para equipe de campo

INTEGRAÇÃO COM ERP’S

IMPLANTAÇÃO ORIENTADA

Não te abandonamos após o contrato!  
Implementação acompanhada, simples e sem dores.

Exportação de arquivos customizados 

Integração via API



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



Ana Souza
Pagamentos

Processo 100% automa2zado 

Espresso é o único canal para reembolsos 

Mais de 80 usuários cadastrados 

Redução de 90% no tempo de reembolso

Velocidade. Antes o processo de 
reembolso demorava até um mês 
pra acontecer. Hoje, demora 1 ou 2 
dias.

E: Porquê vocês escolheram o Espresso?



Gestão de despesas sem dor de cabeça


