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São Paulo - Sete programas e planilhas ajudam você e sua empresa a controlar aplicações,
investimentos e despesas pela internet.

A crise de Wall Street, que pode provocar recessão na economia norte-americana e mundial, pode afetar suas finanças
pessoais e o resultado de sua empresa.
Mas se você tem um controle rígido de suas aplicações, investimentos e despesas, o impacto de uma recessão pode ser
menor.
Afinal, o manual do bom investidor sempre diz que é nas crises que estão as grandes oportunidades.
Para auxiliar as empresas no controle de entrada e saída de dinheiro e gerenciamento das finanças pessoais,
selecionamos quatro aplicações financeiras e três planilhas online para os conectados não deixarem que suas moedas
rodem para longe.
Bússola do Investidor
A aplicação criada pelo estudante de economia da Universidade de São Paulo, Frederico Skwara, é uma iniciativa
voltada ao controle de investidores em ações e opções.
O investidor, após registrar seus papéis, data da compra, preço pago pela ação e corretora, pode conferir o valor atual da
posição e preço atualizado do papel.
A Bússola apresenta ainda os ganhos ou perdas acumuladas - a diferença entre o preço pago e o atual, multiplicado pela
quantia da compra - e o risco da posição em aberto.
Além disso, os investidores contam com o cálculo do lucro acumulado mensalmente pelas ações e opções, valor dos
impostos devidos e cota restante de vendas para isenção ou dedução de impostos.
Debit
O Debit Caixa é a aplicação online gratuita da Debit para o controle de entrada e saída de despesas e receitas. A
interface é amigável e se divide em dois menus principais: Inserir e Ferramentas.
A aba “inserir” se refere a despesas e receitas, e os usuários devem acrescentar dados como a categoria e subcategoria
de um lançamento, observações, situação (recebido ou a receber) e frequência da repetição do valor - se houver.
Nas Ferramentas, estão um calendário online e gráfico com os movimentos do usuário - este último pode ser configurado
para mostrar os dados por data, tipo de conta, período, e situação (em aberto ou realizada).
Incluir lembretes de vencimento e criar filtros para especificar que tipos de lançamento devem aparecer quando ele for
selecionado. Os dados inclusos no Debit Caixa podem ser exportados para o Excel.
A Debit oferece o envio de mensagens de texto aos celulares dos usuários, avisando sobre contas a pagar e a receber. O
serviço custa a partir de 18,90 reais.
meugerenciamento
Entre as aplicações oferecidas pelo meugerenciamento está o meufinanceiro, que permite a administração de despesas
e receitas das empresas e, para tal, divide-se em módulos de contas a receber e fluxo de caixa.
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As empresas contam com recursos como controle de contas bancárias e tesouraria - ambos integrados às contas a pagar
e receber.
A aplicação oferece um módulo de planejamento, que dispõe de cenários para o cálculo de estratégias, além permitir o
acompanhamento de metas de receitas e despesas.
Entre as configurações, é possível selecionar intervalos de tempo (contas a receber à vista ou à prazo) ou filtrar
informações a serem exibidas - por cidades, clientes e outros.
A taxa mensal de uso do meufinanceiro é de 50 reais.
Spesa
Esta aplicação é voltada ao controle de finanças pessoais. Após um breve cadastro gratuito, o usuário começa a inclusão
de seus dados com o saldo de sua conta bancária.
A partir daí, é possível adicionar lançamentos e delinear a freqüência e datas nas quais ocorre um débito ou crédito mensal, semanal e assim por diante.
A aplicação tem a interface simples e o usuário pode organizar cada lançamento com o acréscimo de tags para facilitar
buscas posteriores.
A Spesa oferece um plug-in para o Firefox ou um widget para os usuários do Mac OS X, que facilitam o
acompanhamento das informações de sua conta.
Planilhas online
Aos usuários que preferem o gerenciamento financeiro por meio das tradicionais planilhas, também há opções online.
Google Spreadsheets
O Google Spreadsheets, a planilha online do gigante de buscas, oferece aos usuários - que tenham uma conta no
Google - o controle online das finanças.
Como em outros softwares de planilhas, o usuário pode criar gráficos e tabelas, abusar de fórmulas para cálculos
extensos e, além disso, configurar a disposição de linhas e colunas.
A Central de Ajuda do GoogleDocs explica detalhadamente como utilizar a planilha e seus recursos, além de apresentar
as novidades da aplicação.
EditGrid
Entre os recursos oferecidos pela aplicação estão os tradicionais: inserção de fórmulas, configuração das células, linhas
e colunas, criação de gráficos e importação de planilhas, entre outros - no total, são 500 funções.
Além de utilizar a aplicação diretamente pelo site do EditGrid, o usuário que possui perfil no Facebook pode instalar um
aplicativo para controlar suas finanças pela rede social.
Também é possível que os colaboradores de um documento se falem ao vivo por um chat da aplicação.
Zoho Sheets
A planilha é idêntica ao Excel, da Microsoft, desde a cor de sua interface até os desenhos e disposição dos ícones. Entre
seus recursos, estão comandos para localização de células, organização de documentos por frequência de uso e claro não poderia faltar -, o uso de fórmulas.
A importação de arquivos é veloz e também é possível exportar as criações online. Os arquivos gerenciados são salvos
automaticamente e os usuários podem compartilhar planilhas criadas pela rede.
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