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RESUMO
O presente artigo vem mostrar que o controle financeiro é de extrema importância, porém a
instalação de aplicativos e planilhas não implicam em fazer parar de gastar, somente irá mostrar a
realidade financeira.Os aplicativos nos aparelhos móveis de forma gratuita estão se tornando cada
vez mais crescentes e acessíveis, têm facilitado o controle das finanças de muitos consumidores.
Anotar cada gasto mínimo feito no dia a dia, virtualmente, ajuda o cidadão a saber para onde está
indo o dinheiro. Mas é preciso ter disciplina e força de vontade. Para iniciar um bom planejamento
financeiro pessoal deve-se planificar todas as receitas e despesas para assim poder visualizar sua
atual condição financeira, reduzir despesas desnecessárias, endividamento e começar a poupar
pensando em um futuro melhor.
Palavras-Chave: Aplicativo móvel, Controle financeiro, Educação financeira
ABSTRACT
This article goes to show that the financial control is extremely important, but installing applications
and spreadsheets do not imply to stop spending, will only show the financial reality. The applications
in free mobile handsets are becoming increasingly growing and accessible, have facilitated the control
of the finances of many consumers. Write down every single expenditure made on a daily basis,
virtually, helps the citizen to know where you're going money. But it takes discipline and willpower. To
start a good financial planning should plan all revenues and expenses to allow you to view your
current financial condition, reduce unnecessary expenses, debt and start saving thinking of a better
future.
Keywords: Financial control, Financial education, Mobile application
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1.

INTRODUÇÃO

Organizar o orçamento é fundamental para que se tenha uma boa gestão
financeira pessoal, mas se tornam quase que impossíveis com a rotina acelerada do
dia a dia, dados do site G1 (2015) apontam que em cada dez brasileiros, oito não
elaboram um orçamento pessoal por falta de tempo, por indisciplina ou por não
recordar de todos os pagamentos, fora do extrato bancário.
Nos tempos atuais é fundamental cuidar da saúde mental e corporal, maspor
diversas vezes a saúde financeira é deixada em segundo plano, para se adquiri-la é
necessário reeducar o bolso, podendo assim consumir de forma consciente.
De acordo com o site SERASA 2015, a busca da saúde financeira se dá
através de alguns questionamentos, que respondidos com sinceridade podem evitar
o endividamento, que são:


Suas despesas mensais são superiores à sua renda?



Você não sabe quanto deve?



Paga contas com atraso?



Não consegue pagar o saldo mínimo em suas contas?



Pede emprestado mais do que pode pagar?



Obtém novos empréstimos para cobrir empréstimos antigos?



Perdeu seu emprego?



Pede dinheiro emprestado para as despesas do dia a dia?

Lucci et al (ano apud JACOB et al., ano) define os termos educação e
financeira como:
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“O termo financeira “aplica-se a uma vasta escala de atividades
relacionadas ao dinheiro nas nossas vidas diárias, desde o controle
do cheque até o gerenciamento de um cartão de crédito, desde a
preparação de um orçamento mensal até a tomada de um
empréstimo, compra de um seguro, ou um investimento. ”2 Enquanto
que, educação” implica o conhecimento de termos, práticas, direitos,
normas sociais, e atitudes necessárias ao entendimento e
funcionamento destas tarefas financeiras vitais. Isto também inclui o
fato de ser capaz de ler e aplicar habilidades matemáticas básicas
para fazer escolhas financeiras sábias”.

Savoia et al. (2007) diz que educação financeira:

“Sempre foi importante aos consumidores, para auxiliá-losa orçar e
gerir a sua renda, a poupar e investir, e a evitar que se tornemvítimas
de fraudes. No entanto, sua crescente relevância nos últimos
anosvem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos
mercados financeiros e das mudanças demográficas, econômicas e
políticas”. (OCDE, 2004, p. 223).

De um modo geral, indivíduos que possuem uma vida financeira regrada
tendem a ser imunizados contra toda e qualquer crise ou instabilidade financeira que
possa afetar a sociedade.
As finanças pessoais buscam estudar e analisar as condições de
financiamento nas aquisições dos bens e serviços necessários à satisfação das
necessidades e desejos dos indivíduos (PIRES, 2006).
O controle do fluxo de caixa é de extrema importância em toda e qualquer
empresa, da mesma forma a vida pessoal, queprecisa desse constante
acompanhamento através de análises dos gastos diários, quinzenais e mensais. Ou
seja, é necessário a organização e controle dos mesmos. De acordo com
Cerbasi (2013) grande parte das decisões tomadas em relação ao dinheiro provém
de hábitos que nem todas as vezes são saudáveis (do ponto de vista financeiro).
Esses hábitos são adquiridos no decorrer da vida e os imitamos das pessoas
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conhecidas (parentes e amigos). Diante desses hábitos não saudáveis que são
adquiridos

intuitivamente

percebe-se

a

necessidade

de

se

observar

o

comportamento dos seres humanos com relação aos hábitos de consumo,
investimento, poupança, etc.
Segundo Souza (2013) a educação financeira revela sua importância quando
se observa que é necessário estabelecer e seguir uma estratégia para atingir
objetivos financeiros e acumular as riquezas que no futuro formarão o patrimônio
dos indivíduos. Esse planejamento exige autodisciplina e mudança de hábitos para
entender o valor futuro do dinheiro e a observação da satisfação das necessidades.

[...] a prática de um planejamento financeiro pessoal certamente trará
este componente de qualidade de vida representado pelo sentimento
de liberdade, que pode ir além da mobilidade de emprego para
situar-se até mesmo no exercício pleno da consciência profissional
(SOUSA; TORRALVO, 2008, p. 80).

2.

APLICATIVO MOBILLS EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Mobills é um aplicativo que foi criado em 2013 por David Mosiah e Carlos
Terceiro, dois estudantes de tecnologia apaixonados por soluções simples para
problemas do dia a dia, trata-se de um aplicativo para smartphones, tablets e
computadores, com a intenção de auxiliar as pessoas a ter mais controle sobre suas
finanças, de uma maneira simples e de fácil utilização, este aplicativo mostra nossas
finanças de uma forma básica e clara, com gráficos, planilhas e relatórios que nos
ajudam a visualizar e analisar para onde esta indo nosso dinheiro, ficando assim
mais acessível o controle de nossas finanças diárias e mensais (MOBILLS, 2015).
Um aplicativo que tem como função, gerenciar nossas finanças pessoais,
filtrando todas as despesas e receitas que são separadas por categorias (ex:
supermercado, lanchonete, cabeleireiro, dinheiro, banco etc.), forma de pagamento
e prazo; também pode ser adicionado metas de gastos, com opções de lembretes
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para quando houver estouro em seu orçamento. Já na tela inicial do aplicativo é
possível

observar um resumo de como esta nosso

caixa com nossas

receitas/despesas, além de contar com uma interface muito agradável e prática.
O aplicativo Mobills é muito eficiente e simples de usar, além de contar com
completo controle de gestão financeira pessoal, segundo o site já possui mais de 1
milhão de usuários e o mais interessante é ser um aplicativo nacional.
O Mobills possui uma sincronização em nuvem basta apenas um cadastro e
você pode acessar seus dados na web, ioS ou Android, por isso de onde você
estiver acessando irá conseguir visualizar suas finanças, ele elabora cálculos de
juros e investimentos, basta colocar os valores e prazos solicitados que ele te da o
valor calculado.
3.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo foi embasado em pesquisas bibliográficas e na experiência
de utilização do aplicativo Mobills Educação Financeira por um período determinado
de sete dias para um melhor conhecimento sobre o mesmo pelos integrantes do
trabalho.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso de um aplicativo como este é muito benéfico para quem quer se
planejar e realizar sonhos, pois para tudo é necessário ter um controle dos gastos,
de acordo com as receitas, a utilização do aplicativo Mobills como ferramenta de
auxilio para as finanças pessoais é interessante e incômoda, pelo fato de não ser
habitual o uso do mesmo, o que dificulta bastante também é a falta de tempo em se
usar um aplicativo para tal, esquecer-se de anotar alguma despesas, às vezes,
atrapalha a gestão e deixa complicado a análise.
Igual a este aplicativo existem vários no mundo, só precisa se escolher o mais
adequado para cada pessoa, mas também há quem prefira controlar os gastos sem
o auxílio de ferramentas, e dizer que da certo, mas até que ponto tudo isso
funciona? Quando não se tem um controle maior para se analisar os gastos que
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estão sendo desnecessários fica complicado lembrar-se deles depois na hora de
calcular as finanças e eles acabam ficando sem que sejam percebidos.
O hábito de separar várias porções das nossas receitas para custear todas as
despesas e ao final guardar uma porção para investimentos e outra para gastos de
imprevisto é mais comumente e não exige tanto esforço e controle.
Utilizar uma ferramenta como Mobills pode ser muito eficiente, mas é
necessário se acostumar e se organizar para poder fazer uma boa gestão das
finanças pessoais e poder realizar o sonho com o dinheiro que será poupado de
gastos supérfluos.
O uso deste aplicativo mostra que o mesmo é um ótimo gerenciador de
finanças pessoais, não houve dificuldades em conseguir utilizá-lo, possui um
designer básico e de fácil visualização e utilização, cumprem com o prometido, que
é auxiliar o controle de nossa vida financeira diária e mensal, conseguindo observar
com clareza os gastos que são necessários e os supérfluos. Um aplicativo com
muita praticidade, pois o mesmo pode ser utilizado em smartphones, tablets ou
computadores, de modo que se pode utilizá-lo onde quer que esteja.
Para os integrantes, este é o primeiro gerenciador de finançaspessoais
utilizado, reconheceram que o mesmo é muito prático e fácil, porém ainda é
necessáriohabitualizar-se com este tipo de controle, mas por enquanto ainda são
registradas as despesas na caneta e no papel ou nas ferramentas básicas do
computador, caracterizam isto como falta de habitualidade apenas.
5.

CONCLUSÃO

Através de estudos feitos para este projeto, conclui-se que as pessoas
precisam ter uma vida financeira saudável, e para isso precisa-se ter um controle
detalhado de suas finanças assim conseguindo manter suas despesas e receitas
equilibradas, para que em um momento de crise o mesmo possa superá-la com mais
facilidade e nos momentos bom poder alcançar um sonho grande.
Com a ajuda da tecnologia cada vez mais presente em nas vidas concluímos
que o aplicativo Mobills irá proporcionar um grande auxilio no controle nas finanças
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pessoais desde que o uso do aplicativo seja de forma correta e detalhada. O
aplicativo auxilia com muita competência o usuário que for se beneficiar dele, com
ele o individuo vai poder anotar todos os gastos, despesas. Se estiver sempre
atualizado sobre a situação financeira será possível tomar decisões acertadas para
cada ocasião.
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