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A. Quem somos



Características/diferenciais

Soluções/diferenciais

Quem somos

Módulo Exponential

Relatórios, dashboards e BI

Pricing

WEXP – Willy 
Exponential
A única plataforma 
de soluções digitais 
para redução de custos, 
remunerada pelas 
economias geradas



B. Características/ 
diferenciais



Características WEXP

Plataforma disruptiva com aplicativo (APP 
disponível em IOS e Android) e gestão integral 
através de portal web

Um dos pilares principais da WEXP, a plataforma 
é sistematicamente certificada por auditoria "Big 
4" e está hospedada na AZURE1)

Espaço ilimitado para armazenamento de 
informações com fácil extração de dados/NFs para 
atendimento ao Compliance e Autoridades Fiscais

Multimoeda com disponibilidade nos idiomas 
português, inglês e espanhol

Mobilidade
e cloud

Cyber 
security

Storage

Cobertura 
interna-
cional

1) (Microsoft, disponibilidade de 99,98%, no Centro Sul dos EUA, mesma localidade que atende o Governo dos Estados Unidos e o Vale do Silício)



Diferenciais WEXP
Economias exponenciais
por transação

Programado para selecionar 
o serviço mais econômico

Modelo de 
remuneração

Preferencialmente, 100% 
baseado em êxito 

Processos automatizados 

Visibilidade online e histórica 

Alertas parametrizáveis 

Resultados podem ser 
percebidos em 30 dias

Simplificação dos 
processos

Controle e 
compliance

Gestão
proativa

Celeridade e 
formalização



Detalhamento dos diferenciais
8

Economias exponenciais
por transação

§ PROGRAMADO PARA SELECIONAR O SERVIÇO 
MAIS ECONÔMICO, conforme política de uso 
da sua empresa, apresenta apenas uma 
solução viável ao colaborador, assegurando 
que cada transação gere o máximo de 
economia possível. Processos automatizados, 
adicionam economias em tempo, backoffice e 
créditos de impostos

Modelo de 
remuneração

§ PREFERENCIALMENTE, 100% BASEADO EM 
ÊXITO (success fee), não cobramos fee ou 
assinatura pela utilização da plataforma. Em 
outras palavras, a WEXP só ganha se os 
clientes ganham, sendo remunerada sobre o 
que efetivamente economiza em cada 
transação. Por trabalhar em regime de caixa, o 
pagamento só é realizado após os resultados 
entrarem na tesouraria dos clientes, o que 
traz transparência e credibilidade à parceria

Simplificação dos 
processos

§ PROCESSOS AUTOMATIZADOS desde a 
solicitação do serviço, aprovações, reembolsos 
até a contabilização, economizam tempo do 
usuário e do backoffice. Por se tratar de uma 
plataforma totalmente digital, elimina o uso de 
recibos em papel, permitindo GED (Gestão 
eletrônica de documentos) e reconciliações 
automáticas, integrado a vários fornecedores 
e a própria Receita, permite a gestão unificada 
de documentos/NFs e processos em uma 
única plataforma

Controle e 
compliance

Gestão
proativa

Celeridade e 
formalização

§ Aplicando as regras de alçadas definidas pela 
empresa provê VISIBILIDADE ONLINE E 
HISTÓRICA para usuários, gestores, auditorias 
internas e externas e até eventuais 
fiscalizações. Como cada transação é tratada 
como um evento contábil, a captura de 
informações como desembolso permitem a 
geração de laudos creditatórios
individualizados, otimizando o aproveitamento 
seguro de impostos

§ A plataforma possibilita a gestão dos 
orçamentos de despesas dos funcionários por 
centro de custos, projetos e limites individuais 
por transação e/ou totais. ALERTAS 
PARAMETRIZÁVEIS de forma simples pela 
empresa, controlam excessos até em horários, 
datas e montantes desembolsados

§ Os primeiros RESULTADOS PODEM SER 
PERCEBIDOS EM 30 DIAS. Parametrizável, cada 
passo/ alerta/ processo é formalizado e 
autorizado pelo cliente, o que garante 
qualidade, controle e economias permanentes



C. Nossas soluções/ 
diferenciais



Soluções

§ É um motor de busca 
da melhor alternativa 
de TPU (Transporte 
Privado Urbano: táxi e 
veículos de aplicativo) 
em linha com a política 
de uso determinada 
pela sua empresa

DRIVER
§ É uma solução para 

gerenciar o geoposicio-
namento e reembolso de 
Km de veículos próprios ou 
alugados pelos 
colaboradores das 
empresas. É possível 
utilizar a interface do KM, 
Waze ou Google Maps para 
monitoramento dos 
trechos percorridos.

KM
§ É um workflow que 

gerencia o processo de 
reembolso de despesas 
de forma digital e 
automatizada, sem 
necessidade do uso de 
recibos e notas em 
papel.

EXPEN

Gestão de mobilidade Gestão de despesas
e reembolso



Diferenciais DRIVER

DRIVER
Multifornecedores em uma 
única interface
Sempre a melhor alternativa 
selecionada
Economias metrificadas na 
transação e no processo
Alertas proativos e de não 
conformidade

Sa
vi

ng
s

§ É um motor de busca 
da melhor alternativa 
de TPU (Transporte 
Privado Urbano: táxi e 
veículos de aplicativo) 
em linha com a política 
de uso determinada 
pela sua empresa



Armazena 
pesquisas

è AUDIT

Uma ÚNICA
resposta

Sempre a melhor 
alternativa selecionada 
conforme política de uso

UX e inteligência - DRIVER

Uber X

Select

Black

Bag

Black Bag

POP

99 Taxi

Taxi Comum

TOP Taxi

Economy

Premium

Taxi Promo

Taxi Comum 

Black

Essential

Taxi Promo

19 cotações simultâneas chegando a +34 produtos

2. Multifornecedores em interface única 
oferecem sua melhor cotação

Alertas
proativosBAG (Porta mala Gde.)

TAXI (placa vermelha)

< $ (mais barato)

3. Política de USO das empresas (exemplos)

Ticket RN
reconciliações

A

B

A

B

Shopping Iguatemi
Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 –
São B. do Campo

Usuário insere destino
e solicita cotação

Dia /
hora

1.

BID

GO

Tarifa
dinâmica

$$$$

Taxi Comum



Alertas e compliance - DRIVER

Alertas proativos e de não conformidade, 
auxiliam na transparência do processo 

e na melhoria da gestão

Budget
Percentual de Desvio da Rota
Valor
Dia
Horários



Economia transacional - DRIVER
Origem

Destino

Shopping Iguatemi Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 - São Bernardo do Campo

Tempo

Distância

56 min

44,49 Km
Valor real 
da corrida R$ 100,00

REF firmado
Mix de produtos de referência

Identificação
do ProdutoProvedor

UBER
UBER 
WAPPA

X
BLACK
Taxi Comum

[%]

70%
20%
10%

Cotações Capturadas (BID armazenado)

Identificação
do ProdutoProvedor

WAPPA
99TAXI
UBER
UBER
UBER
99TAXI
WAPPA
99TAXI
UBER
WAPPA
WAPPA
UBER

Wappa Economy
99POP
X
Select
BAG
99TOP
WAPPA Premium
99TAXITOP
BLACK
Taxi Comum
TAXI Mulher
BLACK BAG

Estimativa
[R$]

R$ 110,00
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 180,00
R$ 190,00
R$ 150,00
R$ 210,00
R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 180,00
R$ 240,00
R$ 280,00

Tempo de 
espera [min]

2
7
5
5
8
2

15
5
5

10
8

10

Política de uso - “mais econômica”
Corrida selecionada: R$ 100,00

REF ajustado à Transação Realizada

Identificação
do ProdutoProvedor

UBER
UBER 
WAPPA

X
BLACK
Táxi comum

[%]

70%
20%
10%

Valor [R$]

R$ 84,00 
R$ 40,00 
R$ 18,00

Valor REF Ajustado: R$ 142,00

II I

R$ 142

R$ 100

REF 
Ajustado

R$ 42

30%

Economia Corrida real

I II$$$



LIMITAÇÃO DE TEMPO

(Ex. Existe produto mais 
barato, mas não chega no 
tempo limite, selecionou 
categoria superior)

LIMITAÇÃO DE PRODUTO

(Ex. Usuário selecionou 
categoria superior (ex. Select) e 
existia produto mais 
econômico)

LIMITAÇÃO DE FORNECEDOR

(Ex. Fornecedor não 
cadastrado na empresa, porém 
a plataforma WEXP aponta 
economias potenciais com
objetivo de cadastramento

PLACA VERMELHA INÚTIL 

(Ex. Usuário seleciona “placa 
vermelha” (taxi), sem benefício 
de transitar no corredor 
de ônibus)

§ Apesar da 
plataforma 
disponibilizar 
vários sinais de 
alerta, algumas 
vezes,  o 
usuário deixa 
de economizar 
por outros 
motivos... 

Economia perdida - DRIVER



Diferenciais KM

KM
Usa a sua interface 
de GPS preferida
Simplifica
processos
Economias metrificadas na 
transação e no processo
Vanguarda em controle e 
economia M

an
ag

em
en

t

§ É uma solução para 
gerenciar o geoposicio-
namento e reembolso 
de Km de veículos 
próprios ou alugados 
pelos colaboradores 
das empresas. É 
possível utilizar a 
interface do KM, Waze
ou Google Maps para 
monitoramento dos 
trechos percorridos.



UX e inteligência - KM
Shopping Iguatemi Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 - São B. do Campo

A

B

A

B

A

B

A

B
Origem e destino 
selecionados

Motor de
utilização

Usa a sua interface 
de GPS preferida

Livre

horas

+ Rápida

+ Curta

KM

Economias metrificadas na 
transação e no processo

"Alertas para Check-out" 
(Δ variação de 50-200 m) 

Envio de 
alertas

Redução de 15% do 
processo manual 

(preenchimento de 
formulários)

Processos produtivos/ 
corridas produtivas

Economias adicionais 
em Impostos 

Li
vr

e
+

Rá
pi

da
+ 

Cu
rt

a

Ro
ta

s

Var. 
[%]

65,0

73,8

48,8

2h:21m

1h:05m

1h:13m

+14%

-25%



Diferenciais EXPEN

EXPEN
Controle e 
Compliance
Simplifica
processos
Economias metrificadas na 
transação e no processo
Gestão 
proativa

W
or

kf
lo

w

§ É um workflow que 
gerencia o processo de 
reembolso de despesas 
de forma digital e 
automatizada, sem 
necessidade do uso de 
recibos e notas em 
papel.



UX e inteligência - EXPEN

Aprovado?

Auto aprovado por IA 
(inteligência artificial)

+2 +3 +N

Workflow: alertas, controle, compliance

Laudos creditatórios: economia em impostos

Redução de back-office (até 35%)
Redução de > 6 h do Executivo

APROVADORES

S



D. Módulo 
Exponential



Economias 
(módulo SAVINGS)

Captura de créditos 
tributários (módulo TAXES)

Aderência ao Compliance
(banco de dados AUDIT 
Single Tenant).

Módulo EXPONENTIAL

O módulo Exponential é o Cérebro da WEXP, 
apura o retorno gerado a cada transação 
capturada pela plataforma



E. Relatórios, 
Dashboards e B.I.



Relatórios, Dashboards e BI
A WEXP disponibiliza diversos canais de informação para a 
gestão proativa e histórica dos desembolsos das empresas

§ Relatórios, alertas e 
indicadores já 
parametrizados com as 
demandas mais frequentes 
de nossos clientes

§ Dashboard recomendado, 
porém 100% parametrizável 
com a ferramenta de Power 
BI da Microsoft

§ Banco de dados relacional, 
disponível para download em 
extensões xls, csv, txt, pdf



F. Pricing e clientes 
Willy Group



Preço da solução

50%

50%

40%

30%

20%

100

100

100

100

100

0-24 meses

25-36 meses

+49 meses

37-48 meses

Data de assinatura
até o Marco Zero

[%] de participação 
da WEXP nos resultados

Por usuário
Por transação

Por êxito
Tempo



Clientes do Willy Group

2010 2008 2018

2017 2008 2016

2004 2013 2006 2006 2016

2017 2018 2014 2008 2010

2014 2017

2018 2017
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