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INTERNET:

SOLUÇÕES RÁPIDAS E BARATAS
POR FERNANDO SALLES

A

rede mundial de computadores há algum tempo se
transformou em fonte de consulta para as mais diversas finalidades. Porém, o que nem todos descobriram ainda é que, entre tantos web sites, alguns oferecem
recursos que podem ajudar o varejista em muitas das rotinas do
setor. A seguir, você conhecerá
quatro dessas soluções de
baixo ou nenhum custo, algumas recém-lançadas e
outras disponíveis há algum tempo. Elas o auxiliarão, entre outros pontos, a calcular as horas
extras de seus funcionários, a acompanhar e a controlar as
rotinas financeiras da
loja. Tudo disponível com um click.

Na rede mundial de computadores,
você encontra ferramentas para
cálculo de horas extras, cobrança
a clientes inadimplentes e controle
de estoque. Melhor: tudo a um
custo baixo ou até mesmo de graça.
Conheça alguns exemplos.

CÁLCULO GRÁTIS
DE HORAS EXTRAS

Horas extras e adicional
noturno dos seus funcionários já podem ser calculados de graça pela internet.
O recurso é possível graças
ao Debit Ponto, software
online gratuito que faz os
cálculos para empresas e funcionários interessados em confeJULHO 2007
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O software Debit Trabalhista efetua cálculos
previdenciários, de abonos salariais e recisões

O Debit Ponto ajuda os
varejistas a fazer o cálculo das
horas extras devidas aos
funcionários

automaticamente feitos de acordo com a legislação brasileira.
Outro recurso do Debit Ponto é
o preenchimento automático. Com
ele, um funcionário que trabalhou
rir a quantidade de horas extras por determinado tempo nos mesrecebidas. A ferramenta é da De- mos horários pode ter seus cálculos
bit (www.debit.com.br), uma em- feitos a partir do padrão estabelecipresa especializada em desenvol- do, sem necessidade de preencher
vimento de soluções para cálcu- linha por linha. O site conta atuallos trabalhistas e de correção mente com mais de 20 mil pessomonetária, cuja relação de clien- as/empresas cadastradas.
tes inclui Banco Bradesco, Aché
Laboratórios, Yoki e Wickbold.
DEFESA
De acordo com Marcelo Roz- NAS AÇÕES
grin Marques, sócio-diretor da TRABALHISTAS
empresa e desenvolvedor do siste- Também desenvolvima, a utilização do Debit Ponto é do pela empresa, o
simples: deve-se inserir o horário software Debit Trabade entrada, ida e volta do intervalo lhista efetua cálculos
e saída para o programa efetuar os previdenciários, abocálculos automaticamente.
nos salariais, férias,
O próprio usuário escolhe se recisões e outras desquer os cálculos a partir da jornada diária ou semanal. Feita a esO software Cobremais
colha, podem ser gerados relatóauxilia a cobrar os
rios por diversos períodos, como
clientes inadimplentes
e reduz gastos com
meses e até anos. Cálculos de hocorreio e telefone
rários noturnos, por exemplo, são
80
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MENOS CUSTOS
NA HORA DE COBRAR

Uma ferramenta recém-lançada
pela Z6-Soluções promete ajudar
as empresas a cobrar os clientes
inadimplentes. Trata-se do software online Cobremais, uma ferramenta de cobrança que economiza
gastos com correios, telefone e
pessoal. Para utilizá-lo, a empresa que contrata o serviço deve
acessar o site www.cobremais.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

pesas trabalhistas. Ele gera relatórios organizados que podem ser
utilizados como anexo na defesa
da empresa em possíveis ações
trabalhistas, evitando o pagamento de indenizações que, na realidade, não são devidas. O software
também é acessado online e já
está sendo utilizado por mais de 5
mil clientes. Ao contrário do Debit
Ponto, o Debit Trabalhista é pago.
O plano mensal custa R$ 30, o
semestral R$ 150 e o plano anual
fica em R$ 290.
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Quem contrata o sistema Cobremais não paga
adicional sobre os débitos quitados pelos clientes
DIVULGAÇÃO

nados, que contraíram dívidas por
problemas financeiros pontuais.
– Em relação aos meios tradicionais de cobrança, o sistema é
mais ágil e não cria constrangimento para quem é cobrado – lembra o executivo.
CONTROLE FINANCEIRO
E DE ESTOQUE
PARA PEQUENOS

Outro exemplo de software
gratuito na internet é o ERP Lite
Free, para gestão financeira e
controle de estoques

com.br , no qual terá acesso a uma
planilha de Excel em que deve
registrar os dados de seus clientes
devedores. Feito o cadastro, o
próprio sistema passa a enviar
avisos de cobrança via e-mail,
SMS (torpedos para celular) ou
correio para os inadimplentes, que
podem consultar seus débitos no
site e verificar as opções de pagamento (o dinheiro cai na conta do
próprio varejista).
As empresas usuárias do sistema pagam um valor fixo por operação, mas não há cobrança de
porcentagem sobre os débitos
quitados, prática comum entre as
empresas especializadas em cobrança. As empresas que necessi82

tarem de, no máximo, mil cobranças ao mês pagarão R$ 2,20 por
operação (o valor não inclui postagens, necessárias apenas para
clientes sem e-mail e celular).
Conforme aumenta o número de
operações, o preço diminui.
Quem contrata o sistema pode
acompanhar sempre que desejar
as cobranças e agendamentos de
pagamentos. Para isso, recebem
uma senha com a qual têm acesso
a relatórios gerenciais em uma
área exclusiva do site.
Por estar operando há pouco
tempo, a Z6-Soluções ainda não
tem dados sobre os resultados do
sistema. No entanto, César de
Aquino, diretor de novos negócios
e projetos da empresa, garante que
o sistema é eficiente, sobretudo na
cobrança de dívidas com até 90
dias de atraso, pois normalmente
envolvem clientes bem-intencioSUPERMERCADO MODERNO
http://www.sm.com.br

Na internet, é possível conseguir
de graça até um software de gestão (ERP). Quem disponibiliza é
a WK Sistemas. Trata-se de uma
versão compacta voltada apenas
para pequenas empresas, iniciantes em termos de tecnologia. O
ERP Lite Free pode ser usado na
área financeira e de controle de
estoque dos pequenos supermercados. Entre os recursos disponíveis estão o controle de contas a
pagar e a receber, a atualização
dos produtos estocados e até o
cadastro de clientes, com direito
à emissão de etiquetas para o envio de malas-diretas. A versão
gratuita do sistema não inclui a
emissão de cupom fiscal, portanto
não pode ser usada na gestão comercial. Essa função está disponível na versão paga do software.
O sistema está disponível no site
www.erplitefree.com.br, junto de
um manual de instruções.
■
■ MAIS INFORMAÇÕES
DEBIT: WWW.DEBIT.COM.BR
WK SISTEMAS: (47) 3221-8888 OU
WWW.ERPLITEFREE.COM.BR
Z6-SOLUÇÕES: (11) 5685-6480 OU
WWW.COBREMAIS.COM.BR
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