Já conhece o Boonzi, uma aplicação portuguesa
que o ajuda a gerir o orçamento?
Nos dias que correm é indispensável fazer uma boa gestão do orçamento familiar para
manter as contas em ordem. Para isso, é obrigatório anotar todas as entradas e saídas de
dinheiro para que consiga conhecer os seus hábitos de consumo e perceber onde pode
ajustar o seu orçamento para poupar mais dinheiro ou simplesmente dar
lhe um melhor
destino.
Há quem faça esta gestão com o Excel ou mesmo usando uma folha de papel, mas hoje em
dia pode também contar com aplicações de finanças pessoais criadas para simplificar este
processo e torná
lo mais rápido.

Gerir o orçamento implica muita auto
disciplina
O problema destas aplicações é que necessitam de muita auto
disciplina, uma vez que é
necessário registar as despesas manualmente, o que leva rapidamente a uma desistência
por parte do utilizador.
Felizmente, em Portugal existe uma solução que não só resolve este problema, como
disponibiliza um leque de funcionalidades muito completas que tornam a gestão do seu
orçamento familiar mais simples: o 
Boonzi

O que é o Boonzi?
O
Boonzi 

é uma aplicação de finanças pessoais que surgiu no mercado, em Portugal, em
Janeiro de 2013 e que foi desenvolvido por uma startup portuguesa.
O 
Boonzi 
é
composto por uma aplicação para computadores (Windows e MacOS)o Boonzi
Desktop, por uma aplicação para smartphones e tablets (AndroideiOS) 
o Boonzi Mobile
e
pelo Boonzi Premium, que permite sincronizar os dados entre todos os dispositivos sendo
também, por isso, ideal para transformar a gestão do orçamento numa tarefa de equipa
partilhada com os restantes elementos do agregado. O Boonzi oferece todas as
ferramentas necessárias à gestão do orçamento familiar, sem que por isso seja difícil de
utilizar. Na realidade, disponibiliza um interface gráfico muito intuitivo e de fácil
aprendizagem.

10 minutos por semana chegam para organizar todas as
despesas
Aquela que é mesmo a grande novidade do Boonzi é a simplicidade no registo de
despesas,
pois permite importar extractos bancários dos bancos
portugueses. Ou seja, aquela tarefa
"chata" de registar as suas despesas
uma a uma não existe no Boonzi: basta que entre no seu online banking, faça "copy" do seu
extracto bancário, e aplicação trata do resto. Inclusivé, da tarefa de atribuir categorias às

suas transacções, isto porque o Boonzi vai aprendendo consigo "o que é o quê", e atribui as
categorias automaticamente a cada transacção.

Pagamentos em dinheiro podem ser registados na aplicação
móvel
Enquanto a aplicação para computador trata de gerir todas as suas contas bancárias, a
aplicação para telemóvel e tablet trata do restante: os pagamentos em dinheiro. Isto porque
as despesas em dinheiro podem ser registadas rapidamente na aplicação para telemóvel
que
depois sincroniza com o computador. Ou seja, o 
Boonzi 
permite gerir até
aqueles pequenos
pagamentos que fazemos em dinheiro no dia 
a
dia e
que acabariam por ter um grande impacto no orçamento mensal.

Como experimentar gratuitamente
O
Boonzi 
oferece 
30 dias completamente gratuitos sem limites de funcionalidades. Após
este período, pode continuar a usar o Boonzi gratuitamente abdicando de algumas
funcionalidades, ou adquirir uma licença se pretender o uso completo. Pode saber tudo
sobre esta aplicação e inclusivé experimentá
la em 
w
ww.boonzi.pt
Utilizando papel, Excel, ou uma ferramenta como Boonzi, o importante é que faça o registo
de
todas as suas despesas e mantenha o seu orçamento sempre
controlado.

