


Aplicativo 
Controle Financeiro Pessoal

Dicas:
Anotar Gastos.

Aqui estaremos passando 
algumas dicas, como utilizar o 
aplicativo para anotar todos 
os gastos do seu dia a dia.



Alimentação Casa

Vestuário Cartão de Crédito

Transporte Saúde

O aplicativo oferece 06 categorias 
para anotar gastos



Para anotar um gasto basta clicar 
em uma categoria.

Alimentação Casa

Vestuário Cartão de Crédito

Transporte Saúde



Clicou na categoria CASA, essa 
será a tela para anotar os gastos.

Extrato  

Identificar o 
valor gasto. Ex.: 

gastou 
supermercado

Clicar aqui  para 
digitar o valor



Valor gasto
R$ 620,00

Identificar
Supermercado 

para casa



O aplicativo foi desenvolvido para 
controle financeiro mensal, 
significa que a cada início de mês 
começa um novo controle.

Todas as 06 categorias exibem 
Extrato e Extrato Detalhado.

Ao abrir o extrato, exemplo na 
categoria casam, vai ver o valor 
total de gastos até o momento.

Ao clicar no Extrato detalhado vai 
ver listados todos os gastos 
anotados.



Extrato categoria CASA

Extrato  Detalhado

Exibe o total gasto 
até o momento

R$ 620,00 

Inserir 
Limite de Gastos



Anotar Gastos no Aplicativo.

1º Pode anotar todos os gastos do 
mês numa única categoria.

Ex.: Anotar todos os gastos na 
categoria CASA.

Fica muito simples controlar, como 
vimos na página anterior. Pode ver 
o total que gastou até o momento.

Ainda pode definir 
Limites de Gastos 



Anotar Gastos no Aplicativo.

2º Anotar os gastos separando por 
categorias.
Alimentação, Casa, Vestuário, 
Cartão de crédito, Transporte, 
Saúde.

Pode utilizar quantas categorias 
desejar, a forma que melhor 
atende o seu perfil.

Separar os gastos por categoria 
ajuda a manter o controle 
financeiro por setores.
Ex.: Identificar o quanto gasta com 
Transporte, Saúde, Alimentação, ...



Anotar Gastos no Aplicativo.

3º Anotar gastos com viagens.

Ex.: Saiu numa viagem de férias, 
saiu numa viagem a trabalho, 
viagem com a família, ...

No aplicativo, pode escolher uma 
Categoria para anotar todos os 
gastos referentes a viagem.

Assim pode monitorar e manter 
um controle, nesse momento.

Também pode definir 
Limite de Gastos



Anotar Gastos no Aplicativo.

4º Anotar gastos com festas, 
eventos que irá participar ou 
organizar.

Ex.: Festa de aniversário, churrasco 
com a família, ...

No aplicativo, pode escolher uma 
Categoria para anotar todos os 
gastos referentes a esse evento.

Assim pode monitorar, manter um 
controle, inclusive definir um 
Limite de gastos.



Anotar Gastos no Aplicativo.

6º Identificar os gastos
Você pode identificar cada valor 
anotado no aplicativo

Ex.: 
Gastei num restaurante, comprei 
roupas, comprei remédios na 
farmácia, gastei com gasolina, 
paguei metro, Uber, comprei no 
cartão,  supermercado, gastei com 
churrasco, ...

Assim fica fácil saber onde o seu 
dinheiro está sendo gasto.



Anotar Gastos no Aplicativo.

7º Conta compartilhada
Pode criar uma conta onde o Login, 
e-mail e senha serão 
compartilhados.

Ex.: 
Conta da família Magal, essa conta 
pode ser compartilhada entre os 
membros da família.



Anotar Gastos no Aplicativo.

Qual a vantagem de utilizar uma 
conta compartilhada?

Essa forma de controle vai de 
encontro com a pessoas que, por 
algum motivo, querem administrar 
uma conta conjunta.

Assim sendo, os participantes 
podem administrar gastos e saldo 
em conjunto.



Aplicativo 
Controle Financeiro Pessoal

A página Dicas MM App 
compartilha outras Dicas:

-Limites de gastos
-Controle de saldo
-Planejamento financeiro

*Clicar aqui para outras Dicas

https://mymoneyapp.com.br/dicasmmapp/

