
No tablet ou smartphone, não
faltam opções de aplicativos pa-
ra quem quer gerenciar melhor
as finanças. Entre as funcionali-
dades estão controle de gastos
pessoais e de investimentos, au-
xílio na declaração do Imposto
de Renda, registro de bens e ela-
boração de orçamentos.

Consultores de finanças reco-
mendam que o usuário teste
quantos aplicativos forem ne-
cessários até que encontrem o
ideal. Isso porque cada ferra-
menta tem um nível diferente
de sofisticação de dados.

Nas lojas virtuais da fabrican-
te do aparelho, há desde os
mais simples, com interface in-
tuitiva, até aqueles mais comple-
tos, para quem já está acostuma-
do a lançar gastos e fazer cálcu-
los em planilhas Excel. Apesar

de gratuitos, muitos têm uma
versão paga, que oferece mais
funcionalidades aos usuários. O
custo geralmente é de até R$ 10.

Jurandir Sell Macedo, consul-
tor de finanças pessoais do Itaú
e professor da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, e o edu-
cador financeiro Mauro Calil, re-
comendam o Yupee, um geren-
ciador financeiro gratuito dispo-
nível para Android e iPhone.

“Ele tem sofisticação interme-
diária. É possível verificar gas-
tos previstos e aqueles efetiva-
mente realizados. Também é fá-
cil reagrupar contas”, diz Calil.

O blogueiro da área de inves-
timentos Henrique Carvalho in-
dica o Organizze. “Abandonei
planilhas depois que conheci o
aplicativo”. conta.

Muitos aplicativos são a ver-
são mobile de programas finan-
ceiros que também estão dispo-
níveis em sites e podem ser bai-

xados no computador e acabam
sendo um complemento móvel
na rotina do dia a dia, o que pre-
vine esquecimentos e ajuda a re-
forçar o controle das contas.

Na hora da escolha, o usuário
deve verificar se o aplicativo é
bem avaliado por outros usuá-
rios. Algumas funcionalidades
também são importantes.

Alguns permitem importar
planilhas eletrônicas, para
quem já tem o hábito de contro-
lar gastos em outras platafor-
mas. Para proteger dados, ou-
tros requisitam senha para vi-
sualização das informações. Sof-
twares brasileiros tendem a ser
mais adaptados à realidade fi-
nanceira dos usuários do país.

Para quem quer fazer uma
análise sobre gastos, é interes-
sante poder dividi-los por cate-
gorias, como alimentação e en-
tretenimento. “Dessa forma, o
usuário tem consciência dos
gastos e otimiza as escolhas no
próximo mês”, aponta Samy
Dana, professor da Fundação
Getúlio Vargas.

Ele também aponta para a im-
portância de registrar gastos
‘fantasmas’. “São gastos meno-
res que fazem diferença no final
do mês. A plataforma móvel fa-
cilita o lançamento de gastos”.

Porém, não basta lançar con-
tas e não ter a visão dos univer-
so dos gastos, aponta o educa-
dor financeiro Reinaldo Domin-
gos. “O ideal são análises perió-
dicas. Sabemos que existe 20%
de excesso em cada despesa. Is-
so pode ser realocado quando é
feita uma análise. Não adianta
controlar o erro. O importante
é resolvê-lo.”

Para usar aplicativos, é neces-
sário o mínimo de disciplina.
“Eles não servem para quem
anota gastos no canhoto do che-
que. O usuário deve ter o míni-
mo de organização prévia”, diz
Calil. “O importante é criar a ro-
tina”, completa Macedo. “A
maior parte das pessoas só faz
controle quando está mal finan-
ceiramente. Mas ele também
serve para fazer planos”, apon-
ta Jurandir Macedo. ■
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Ferramentas para tablet e smartphone são multifuncionais
e ajudam a manter o controle das finanças pessoais

Oconsultor JurandirMacedo: plataforma ajuda a criar rotina

O Manchester United, 19 vezes campeão inglês de futebol e recordista
nesse critério, pode entrar com pedido para fazer uma oferta inicial
de ações nos EUA para levantar cerca de US$ 500 milhões, disseram
duas fontes. O clube, que anteriormente pretendia levantar cerca de
US$ 1 bilhão em Cingapura, está mudando os locais e deve realizar
o IPO após o verão no Hemisfério Norte. O pedido de registro da oferta
deve acontecer em questão de dias, disse uma das fontes. Bloomberg
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Algumas recomendações de aplicativos para controlar as finanças

Yupee 
Gratuito

R$ 10,33
versão 

paga

Gratuito
e US$ 1,99

versão 
paga 

Gratuito
e US$ 1,99

versão 
paga 

Gratuito

Gratuito

(para Android e iPhone)

Gerenciador financeiro prático, fácil de usar e integrado. Gratuito, ajuda a pagar as 
contas em dia, economizar e planejar contas financeiras. Tem controle de pagamento 
previsto e o efetivamente realizado e permite reagrupar planilhas

Oferece funções como rastreamento de contas pagas, por vencer, ou em atraso. 
Cartões de créditos também podem ser rastreados. Um calendário mensal ilustra 
os pagamentos próximos a vencer

Permite acompanhar ações minuto a minuto,  acessar dicas de investimentos, ver
os melhores negócios do dia e receber notícias sobre empresas nas quais investe

A versão gratuita do software financeiro permite lançamentos ilimitados, criar categorias, 
importação de planilhas Excel. Tem agenda de compromissos. É possível utilizá-lo também 
no site do desenvolvedor

Confira minuto a minuto como estão ações,  acesse dicas de investimentos, acompanhe 
quais são os melhores negócios do dia e notícias sobre empresas nas quais investe

Organizze (para iPhone, iPad e iTouch)

Cash Flow (para iPhone e iPad) 

(para Android) 

(para Android) 

Gerencia fluxo de caixa e permite adicionar grupos de despesas e receitas, e 
separar patrimônio por empresa, carro, casa, bem como utilizar diversas moedas

Fontes: consultores

Bill Keeper (para iPhone)
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




