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Dicas de Ferramentas para Gestão Financeira Digital

Chegou a hora de colocar em prática o que já se 
tornou uma realidade, utilizar ao máximo as 
ferramentas digitais disponíveis, e a gestão 
financeira não pode ficar de fora desta onda!

Há algum tempo o mercado já possui diversas 
opções digitais para ajudar na gestão financeira 
das empresas de todos os portes, desde os 
Microempreendedores Individuais (MEI), até 
grandes empresas, opções estas que não só 
colaboram e muito na gestão como facilitam a 
implantação de controles financeiros.

Estamos em um momento que quanto mais fácil e 
seguro o acesso a informações melhor, assim 
vamos dar algumas dicas de ferramentas e formas 
de fazer a gestão financeira de forma digital de 
qualquer lugar do mundo de forma eficiente:

e-book

Sebrae

Planilhas 
Se você não possui na sua empresa um aplicativo 
ou sistema de gestão financeira, o meio mais fácil 
são as planilhas. Há como você controlar todos os 
aspectos financeiros da sua empresa por meio 
desta ferramenta, trabalhe sempre com planilhas 
fáceis e práticas. Caso você não tenha nenhuma, o 
Sebrae possui tudo que você precisa, são várias 
planilhas prontas (Controle de estoque, controle de 
caixa, etc.), pra você começar a usar clique aqui.

Aplicativos
A solução para sua gestão financeira pode estar 
na palma da sua mão, existem no mercado uma 
quantidade enorme de opções de aplicativos de 
finanças, pagas e gratuitas. Procure as 
melhores opções para o seu negócio, instale no 
seu celular e comece a testando as opções para 
ver com qual se adapta melhor. Em pouco 
tempo de uso você ganha familiaridade e 
começa ter informações essenciais para gestão 
financeira da sua empresa.
Como exemplos temos o Qipu e o ZeroPaper
que podem lhe ajudar muito.

Softwares e Sistemas
Se sua empresa já possui um software ou sistema 
de gestão financeira. Ótimo! Meio caminho 
andado. Caso sua empresa já possua uma 
ferramenta de gestão financeira temos duas 
situações:  se a ferramenta for via WEB (acesso 
via navegador de internet) você já está preparado, 
basta começar a usar, aperfeiçoar e usufruir de 
todas as opções disponíveis. Explore sua 
ferramenta ao máximo: elabore seus relatórios, 
faça suas projeções e planejamentos.
Caso sua ferramenta não seja via WEB, verifique 
se é possível atualizar 
para que você possa
acessar
remotamente.

Acesso remoto
O Acesso remoto lhe dá 
oportunidade de conectar 
um computador (ou celular) 
a um outro computador sem 
estarem conectados na 
mesma rede, apenas 
utilizando a internet. Assim 
você pode a partir de 
qualquer lugar acessar o 
servidor da sua empresa, ou 
o computador que esteja 
instalado o seu sistema de 
gestão financeira.
Esta opção é bastante 
segura, só é preciso manter 
os recursos de segurança 
ativos e atualizados. Se 
você não tem esse 
conhecimento, consulte um 
especialista para 
configuração do acesso 
remoto.

Trabalhe na nuvem
Nuvem (do inglês cloud) é você salvar suas pastas e 
arquivos em um local específicos na internet. Isto 
lhe permite acessar seus arquivos e pastas de 
qualquer lugar, até mesmo com o celular. As opções 
de pastas compartilhadas em nuvens são diversas, 
há vários aplicativos e empresas que fornecem este 
trabalho, muitos de forma gratuita, porém com 
tamanho e acesso limitado.
As plataformas mais conhecidas de trabalho em 
nuvem são o Google Drive (do Google) e o One Drive
(da Microsfot).
Enfim, há como facilitar a gestão da sua empresa 
durante este período que passamos, e depois 
continuar a utilizar estas ferramentas que tornam a 
gestão financeira da sua empresa ágil e segura.
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