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

Há algum tempo, o mercado possui diversas opções digitais 
para ajudar na gestão financeira das empresas de todos os 
portes, desde os Microempreendedores Individuais (MEIs), 
até grandes empresas, opções estas que não só colaboram 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 opções para fazer a gestão financeira 
de forma digital de qualquer lugar do mundo com eficiência.
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1 PLANILHAS

Se você não possui na sua empresa um aplicativo ou sistema 
de gestão financeira, as planilhas são o meio mais fácil. Há 
como você controlar todos os aspectos financeiros da sua 
empresa por meio dessa 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.), para 
você começar a usar clique aqui.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/sebraeaz/planilhas-de-gestao-financeira,5d4049fe44fe6610VgnVCM1000004c00210aRCRD


2 APLICATIVOS

A solução para sua gestão financeira pode estar na palma 
da sua mão; existe no mercado uma quantidade enorme de 
opções de aplicativos de finanças, pagas e gratuitas. Procure 
as melhores para o seu negócio, instale no seu celular e teste 
para ver com qual se adapta melhor. Em pouco tempo de uso 
você ganha familiaridade e começa ter informações essenciais 
para a gestão financeira da sua empresa.

Como exemplos temos o Qipu e o ZeroPaper que podem lhe 
ajudar muito.

https://www.qipu.com.br/
https://www.zeropaper.com.br/sign_in
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Se sua empresa já possui um software ou sistema de gestão 
financeira, ótimo! Meio caminho andado. Caso sua empresa 
já tenha 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.

SOFTWARES 
E SISTEMAS
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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 em 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.

ACESSO 
REMOTO
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Nuvem (do inglês cloud) é o local na internet onde você salva 
suas pastas e arquivos. 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 
esse período pelo qual passamos, e depois continuar a utilizar 
estas ferramentas que tornam a gestão financeira da sua 
empresa ágil e segura.

TRABALHE 
NA NUVEM

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html
https://products.office.com/pt-br/onedrive/online-cloud-storage


https://www.quod.com.br/lp/analise-credito-cadastro-positivo?utm_campaign=20200616_Sebrae_pme_fn&utm_source=sebrae&utm_medium=lk_ebook&utm_content=EbookSebrae
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