


É recompensador administrar 
o dinheiro para alcançar 
objetivos e realizar sonhos.

Para tal satisfação, é 
necessário ser pontual na 
organização, controle e 
planejamento de gastos e 
saldo.



My Money App desenvolveu 
um Aplicativo + Guia prático 

Aquela ajuda para organizar
e controlar o dinheiro do mês.

Fácil de utilizar, veja a  
apresentação a seguir. 



Aplicativo Financeiro 
oferece recursos para:

* Organização

* Controle

* Planejamento



ORGANIZAÇÃO

Identificar os gastos e 
organizá-los é a primeira 
etapa.

No aplicativo vai separar os 
gastos por categorias:

- Alimentação
- Casa
- Vestuário
- Cartão de Crédito
- Transporte
- Saúde



Organizando os gastos por 
categorias vai identificar 
onde gasta o seu dinheiro.

• Tenha como meta 
principal anotar e 
organizar os gastos 
durante o mês. 

• Ao organizar vai poder 
controlar e planejar.



ALIMENTAÇÃO

CASA

VESTUÁRIO

CARTÃO DE 
CRÉDITO

TRANSPORTE

SAÚDE



APLICATIVO

My Money App 
Muito fácil clicar, anotar 
e organizar os gastos.

https://mymoneyapp.com.br/download/


Vamos utilizar um exemplo:

Gastou R$ 885,60
Compra no supermercado 
para sua casa.

No aplicativo vai anotar na 
categoria CASA.



Clicar na categoria 
CASA



Clicar na categoria CASA

Digitar o valor de 
R$ 885,60



Clicar para 
identificar o valor



Digitar 
Compra no supermercado



Agora rolar a página e 
clicar em Lançar Valor



Clicar no campo
LANÇAR VALOR





Após clicar , aparece a 
mensagem 

Valor lançado com sucesso



Para registrar com sucesso 
deve esperar a mensagem se 

apagar.



Vamos até o Extrato, 
clicar no campo. 



TOTAL GASTO
Aqui exibe o total que 
já gastou na categoria 

CASA



Ao clicar no Extrato
Detalhado pode visualizar 
todos ao valores anotados.



Compra no supermercado
R$ 885,60

Todos os valores anotados na 
categoria  CASA serão 

exibidos nessa tela.



Clicando no LÁPIS pode editar, 
escrever a identificação.

Clicando na LIXEIRA pode 
apagar o valor anotado.



Pode selecionar Extratos 
dos Meses e Anos 

anteriores.
Vai selecionar o Mês, Ano 

e clicar em filtrar.



Vimos um exemplo como 
anotar e organizar um valor 
que gastou.

Essa fórmula se aplica nas 
demais  categorias.



Anotar e organizar os gastos 
torna possível identificar 
onde gasta seu dinheiro.

Evita desperdícios e ajuda no 
planejamento.



Clicando na categoria basta ver 
o TOTAL GASTO que exibe 

quanto já gastou.



CONTROLE

Controle Financeiro ajuda:

- Manter o saldo positivo.

- Planejar e economizar.

- Economizar e investir.

- Realizar sonhos e desejos.

- Alcançar o equilíbrio e 
tranquilidade financeira.  



O aplicativo My Money App
vai ajudar a controlar os 
gastos. 

https://mymoneyapp.com.br/download/


Vamos ver um exemplo de 
controle.

Ao anotar e organizar os 
gastos você identificou 
quanto gasta na categoria
CASA.

Assim pode planejar um 
limite. Vamos definir  um 
exemplo.

Quer gastar no máximo 
R$ 1400,00 na categoria CASA



Clicar na categoria 
CASA



Clicar no campo 
EXTRATO





Clique em
INSERIR LIMITE

Vai definir o quanto quer 
gastar na categoria CASA.



Digitar o limite de: 
R$ 1.400,00



Após digitar o valor vai clicar no 
campo

LIMITE DE VALOR



Após clicar no Limite de Valor 
aparece a mensagem

VALOR LANÇADO COM SUCESSO



Deve esperar a mensagem 
apagar automaticamente.



Fechar a página

Clicar no X



Após definir o limite, 3 cores vão 
alertar a evolução dos gastos.



O alerta se mantém 
até gastar do limite.

A barra de porcentagem indica 
o quanto já gastou do limite. 



Durante os restantes do 
limite, o alerta ficará 

até gastar 100% do limite
A barra indica a porcentagem 

que já gastou do limite.



Quando gastar mais que 100% 
do limite o alerta ficará 

VERMELHO: gastou mais que o 
limite definido.

A barra indica a porcentagem 
que gastou.



O alerta por cores é uma 
forma intuitiva e rápida para 
entender como está o seu 
controle financeiro.

Tranquilo

Alerta

Descontrole



O cenário financeiro ideal 
será manter o seu controle 
dentro dos alertas 

e 

EVITAR 



Será fácil abrir o aplicativo e 
entender como está o controle 
de gastos nas categorias.



PLANEJAMENTO

O que significa planejamento?

“Preparação de uma tarefa 
estabelecendo métodos 
convenientes e eficientes para 
alcançar um determinado 
objetivo”.

Equilíbrio financeiro para 
realizar seus sonhos e 
objetivos na vida.  



O aplicativo My Money App
foi desenvolvido para ajudar no 
planejamento das despesas.

Você pode definir  quanto quer 
gastar em cada uma das 
categorias

Veja como funciona.

https://mymoneyapp.com.br/download/


Clicar em configurações



Meus limites de gastos
Nessa página pode definir 

limites de gastos nas 06 
categorias



Clicar na categoria e 
definir um limite de gasto



R$ 1.000,00 na 
categoria CASA



R$ 0,00

Após digitar os limites vai 
clicar em 

LANÇAR VALORES



Aparece a mensagem
Valores lançados com 

sucesso.
Deve esperar a mensagem se 

apagar



Total disponível para gasto
R$ 3.080,00 

Essa informação será 
importante no planejamento.



Fechar tela

Clicar no X





Agora as cores alertam a 
evolução dos gastos dos limites 

definidos.



As cores vão alertar o quanto já 
gastou de cada limite definido.



, pra gastar. 
, últimos 

, gastou mais que o 
limite definido



Planejamento do saldo para o  
mês.

Definimos um limite total de 
gastos de R$ 3.080,00

Acrescente um valor a mais 
para ter dinheiro para 
despesas inesperadas.
Ex.: 3.500,00

Porém o ideal será manter os 
gastos dentro do limite 
planejado.



Vamos inserir o saldo definido 
de R$ 3.500,00

Clicar no Botão Central







Vamos inserir o saldo de 
R$ 3.500,00

Vai clicar em INSERIR SALDO

R$ 0,00



Clicar no campo Digitar Valor



Digitar o Valor R$ 3.500,00



Você pode identificar o valor 
clicando no campo indicado



Pode identificar como preferir, 
como exemplo Saldo para 

gastos.



Clicar em 
LANÇAR VALOR



Após clicar em LANÇAR VALOR 
Aparece a mensagem 

Crédito Lançado com Sucesso



Deve esperar a mensagem se 
apagar para o lançamento ser 

registrado com sucesso.



Fechar Página



Saldo Inserido R$ 3.500,00  



Barra de cores  alertam a 
diminuição do saldo

Verde de 100% até 30%

Amarelo de 29,99% até  zerar o 
saldo 0%

Vermelho quando o saldo ficar 
negativo



Visualizar Extrato Detalhado 
do Saldo Inserido  



Todos os saldos lançados no 
mês estarão listados no 

Extrato Detalhado



Fechar Página



Fechar Página



Painel de 
instruções



instruções para utilizar o 
aplicativo, basta clicar no 
tema que lhe interessa.





My Money App será aquela 
ajuda para o seu 

Controle Financeiro Pessoal



Segue os votos que o material 
aqui compartilhado seja aquela 
ajuda no
Controle Financeiro Pessoal.

Download do aplicativo

E-mail: 
contato@mymoneyapp.com.br

Site: 
www.mymoneyapp.com.br

Facebook: @mmapp2020

YouTube: My Money App

https://mymoneyapp.com.br/download/
mailto:contato@mymoneyapp.com.br
https://mymoneyapp.com.br/

