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Introdução

O presente documento tem por objetivo descrever a política de despesas 
adotada pela Easysapers e praticada com nossos consultores.

Entende-se por despesas todos os gastos relacionados ao desempenho das 
funções de consultoria realizadas por nossos consultores em observância e 
atendimento a alocação contratada pelas empresas e que caracterizem as 
condições estipulados nesse documento. 

As despesas aceitas e passiveis são as seguintes: Quilômetro rodado, 
passagens viárias ou aéreas, hospedagem e alimentação. 

Em nossa plataforma praticamos o termo Per-diem  que caracteriza o valor 
dedicado as despesas, esse documento visa também padronizar o termo e os 
valores adotados. Em caso de divergências de política de despesas ou dúvidas 
em relação aos procedimentos, consultores e empresas podem a qualquer 
momento entrar em contato com a Easysapers via plataforma utilizando seu 
Dashboard para tirar dúvidas sobre os valores, procedimentos e condições aqui 
estipulados.

#SomosEasysapers
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Seguem as condições para os valores de despesas:

Condições de valores para as 
despesas com os Consultores

Parâmetro Referencia Condições Valores para calculo de Despesas

Quilometragem de 
0km a 200km

Distancia entre 
consultor e local da 
alocação

R$0.65 (sessenta e cinco centavos) 
por km rodado.
Valor que deve ser utilizado para 
efeitos de pedágio e outras ou 
quaisquer despesas relacionadas à 
alocação.

Quilometragem acima 
de 201km

Distancia entre 
consultor e local da 
alocação

Diária Per-diem de R$50,00 para 
suprir alimentação do Consultor. 
As despesas com aéreo (flyback) e 
hospedagem devem ser fornecidas 
pela empresa contratante, a qual 
se compromete a fazer o upload 
do E-ticket e do Voucher do Hotel 
via Dashboard da Demanda para o 
consultor.

Parâmetros: Nossa plataforma conta com tecnologia de geolocalização, 
propiciando o calculo de distancia entre consultores e empresas, para tal, 
utilizamos os endereços informados nos respectivos cadastros, portanto, é 
muito importante manter seu cadastro sempre completo e atualizado. No caso 
das empresas, o calculo é feito levando em consideração o endereço do projeto 
informado. 

Para quilometragem acima de 201km, a empresa deve observar:

Bilhetes aéreos: Não devem ser emitidos bilhetes aéreos que caracterizem 
ou coloquem em risco a integridade física do consultor, empresas aéreas não 
confiáveis ou que pratiquem ações em desacordo com aquelas estipuladas 
pelas autoridades e órgão reguladores do setor.
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Hospedagem: Os hotéis reservados aos consultores devem obedecer padrões 
mínimos de higiene e bem-estar, deve-se observar os requerimentos e 
atendimento as condições estipuladas pelos órgãos reguladores do setor.

Alimentação: A Easysapers adota como procedimento padrão e solicita que as 
empresas pratiquem o valor mínimo de alimentação diária de R$50,00 reais. 



Politica de valores de despesas 6

Empresa: O valor de Per-diem será calculado no momento do booking e 
adicionado ao valor da alocação, no recibo de serviços os valores serão 
discriminados separadamente. 
A Easysapers emitirá uma nota de débito referente aos valores de despesas por 
alocação.

Consultores: A Easysapers repassará aos consultores os valores pagos pelas 
empresas.

Formatos de pagamento e 
recebimento
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