
Objetivo

O objetivo deste trabalho é construir um

controlador de despesas para pessoas, com

diferentes rendas, que dividem um apartamento

ou uma casa. Este software será util para que

os usuários façam uma divisão proporcional

das despesas, além de apresentar dicas de

como economizar em diversas áreas.

Software para controle de despesas

Introdução

Nos dias atuais, com a crise que afeta o

país, nota-se uma crescente necessidade de se

dividir os gastos da melhor maneira possível,

ou seja, da maneira em que todos ajudem sem

serem prejudicados.

O software registrará e auxiliará no

controle do orçamento de uma residência.

Será calculado e exibido o valor do

rateamento das despesas para cada morador,

além de dicas de como economizar em cada

área em que se foi notado um gasto

exarcebado.

Conclusão

Conclui - se que, ao controlar os gastos e

valores mensais fixos utilizados, o orçamento

de uma família tende a render melhor.

O trabalho realizado nesse projeto visou

facilitar o controle mensal das despesas.

A implementação do software em

VisualG, mostrou que é viável implementá-lo,

também, em linguagem C, o que será feito no

decorrer do semestre.
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Além de outros.

Resultados Preliminares

Materiais e Métodos

No desenvolvimento do software foi

utilizado o programa Visio da Microsoft para

criação do fluxograma. Feito isso, o VisualG

foi o programa escolhido para elaboração do

portugol.

Será utilizado o programa CodeBlocks

para implementação do software em

linguagem C.

Todos os valores usados como base

neste projeto foram retirados do site

“finamax”. Foram realizadas, também,

pesquisas em diversos sites especializados

no assunto.
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