


Com sede no Brasil e escritório em Portugal, a 

GLOBALIS atende exclusivamente o mercado 

corporativo de viagens, oferecendo desde 2010 

um serviço personalizado e o gerenciamento 

completo de toda a operação, incluindo a 

GESTÃO DE CUSTOS dessas viagens.



Uma Equipe Exclusiva é dedicada à

GESTÃO DE DESPESAS E 

CUSTO DE VIAGENS



• Foco na redução de custos

• É hora de recuperar o tempo perdido com a crise

• Solução completa e descomplicada para o 

controle das despesas

• Redução de papéis e trocas de e-mail



Nossa ferramenta para a gestão de despesas permite o controle

de adiantamentos, reembolsos e prestação de contas.

• Gestão Orçamentária

• Controle de Solicitação

• Aprovação via mobile

• Rotas e Geolocalização

• Armazenamento digital 

de comprovantes fiscais

• Automação de 

validação de políticas



Adiantamentos
Processo sem

burocracia para 

crédito em conta

Prestação

de Contas
Notas e recibos

podem ser inseridos

no Sistema em

tempo real, durante

a viagem

Reembolsos
Dinheiro rápido de 

volta na conta do 

colaborador



A gestão dos custos de 

viagens pode ser realizada a 

qualquer hora, de qualquer 

lugar, com acesso integral à 

ferramenta, inclusive via 

MOBILE. O aplicativo possibilita 

a gestão das despesas, 

visualização de itinerários e 

aprovação de viagens.



• Rateio de despesa por centro de custo/projeto

• Configuração de workflow para aprovação

• Processo end to end

• Controle de solicitação

• Fluxo de conferência e pagamento

• Prestação ou despesas do cartão corporativo

• Integração com os processos de viagem

• Eliminação de papéis e trocas de e-mail



• Processo unificado Travel + Expense + Conciliação

• Usuário e empresa utilizando um único ambiente para 

diferentes necessidades

• Visualização do custo total da viagem em uma única OS

• Interface amigável e familiar para o usuário

• Plataforma vinculada ao aplicativo



• Sistema com fácil acesso

• Agilidade no lançamento de despesas e aprovações

• O processo pode ser realizado durante a viagem do colaborador 

• Facilidade no fluxo de aprovacão com gestores,                   

diretores, C-level

• Rastreabilidade de todas as operações 



30%
de redução de custos 

com despesas e 
controle de budget

100%
de rastreabilidade

100%
de Transparência

50%
de tempo do seu

colaborador

100%
de satisfação do 

Usuário

30%
de Saving em valores
contabilizados e não

utilizados

Até

100%
Sustentável

Processo

• Substitua o papel pelo digital

• Elimine os GAPs de dinheiro

parados nas prestações de contas
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