Poupar ou Financiar?
Manual de utilização
(versão 2.0.1)
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Capítulo 01 - Introdução
O Poupar ou financiar ou, simplesmente, Poupar foi criado desenvolvido para auxiliá-lo a decidir entre comprar um produto
utilizando o financiamento da loja ou, então, investir mensalmente o valor da parcela e depois comprar o produto à vista.
Esta é uma aplicação “multiplataforma”, ou seja, existem versões do Poupar para os seguintes sistemas operacionais:
•
•
•

Windows
macOS (OS-X)
iOS (iPad/iPhone):

Windows

macOS

iPad (iOS)

iPhone (iOS)

Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do Poupar, mas, se após ler todo esse documento você ainda tiver
dúvidas na utilização do aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 1.

1

Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário.
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Capítulo 02 – Roteiro de utilização
É muito simples utilizar o Poupar, localize o ícone do aplicativo no seu dispositivo:

Clique (ou toque) o ícone e você verá a tela inicial do aplicativo:

Agora você deve informar os valores para cada um dos campos. Segue uma descrição de cada um destes campos:
•

Valor à vista: informe o valor do produto que você deseja adquirir. Se por acaso a loja conceder algum desconto para
pagamento à vista, você deverá informar o valor do produto já com esse desconto. Por exemplo, se o produto custa
R$ 2.000,00, mas, se você pagar à vista a loja conceder 10% de desconto, então você deverá digitar o R$ 1.800,00
neste campo. Se a loja não oferecer nenhum desconto para pagamento à vista, digite o valor total do produto
(R$ 2.000,00 neste exemplo).

•

Valor da entrada: pode ser que a loja exija algum valor como entrada do produto e, se esse for o caso, digite o valor
da entrada. Se não houver entrada, deixe esse campo com zero.

•

Número de parcelas: informe o número de parcelas do financiamento (quantidade de mensalidades).

•

Valor de cada parcela: digite o valor de cada parcela do financiamento (valor da mensalidade).

•

Rendimento poupança ou aplicação: aqui você deverá digitar a taxa de juros ou a taxa de remuneração do seu
investimento (você deverá digitar a taxa percentual mensal). Se sua aplicação não tiver uma taxa de juros fixa ou se
for uma taxa pós-fixada, você deverá informar a taxa prevista de rendimento da aplicação.

•

Imposto de renda sobre o rendimento: se na aplicação utilizada houver incidência de imposto de renda sobre o valor
dos rendimentos recebidos, neste campo você deverá informar a alíquota de I.R. estimada sobre os rendimentos. Se
a aplicação for isenta de imposto de renda como, por exemplo, a Poupança, você deverá digitar zero neste campo.
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•

Modo de cobrança do Imposto de Renda: o imposto de renda, se houver, poderá incidir sobre o valor do rendimento
obtido mensalmente ou, então, ser cobrado apenas no resgate da aplicação e, aqui, você deverá selecionar a opção
correspondente (isto é: “I.R. mensal” ou “I.R. no resgate”).

Agora você só precisa pressionar (ou tocar) o botão
para obter a análise do financiamento. Nesta análise você encontrará
as seguintes informações:
• Taxa de juros do financiamento (que será calculada pelo aplicativo com base nos dados digitados).
• Sugestão de investimento e o número de meses de financiamento necessários para adquirir o mesmo produto à vista.
• Saldo da aplicação após o número de meses estimado.
• Economia de juros e saldo da aplicação após o período informado (e após a compra do produto).
• Gráfico do financiamento (existem quatro opções de gráfico possíveis).
Durante a execução do aplicativo poderão ser exibidos os seguintes “botões”.
Retorna para a tela de digitação das taxas do financiamento e do investimento.
Analisa os dados digitados.
Memoriza os dados que estão na tela, sendo que eles serão recuperados automaticamente sempre que você
iniciar o aplicativo ou quando pressionar o botão de recuperação destes dados.
Recupera os dados salvos anteriormente (ver descrição do botão acima).
Exibe um pequeno resumo de funcionamento do aplicativo (na versão para Windows e macOS também exibe
o botão para registro da aplicação).
Importa a sua licença de uso do aplicativo (dados de registro). Essa opção está disponível apenas nas versões
Windows e macOS. Este botão não está disponível na versão iOS (iPad/iPhone) pois, ao adquirir o aplicativo,
ele será licenciamento automaticamente pela App Store (loja de aplicativos da Apple).
Exibe um gráfico de barras com os dados do financiamento como: valor total de juros pagos, valor da entrada,
valor financiado e valor total pago.
Exibe um gráfico de pizza com os dados do financiamento.
Exibe um gráfico tipo “polar” com os dados do financiamento.
Exibe um gráfico tipo “rosca” com os dados do financiamento.
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Capítulo 03 – A tela de análise do financiamento
Após fornecer os dados do financiamento, clique (ou toque) o botão

para ver uma tela com a análise dos dados digitados:

Na tela apresentada você terá as seguintes informações:

❶

❷

❸

❹

❶

Nesta área será apresentada a análise do financiamento e o tempo de poupança necessário para adquirir o mesmo
produto investindo mensalmente o valor da parcela do financiamento.

❷

Aqui estará um gráfico com os dados do financiamento que lhe dará uma melhor visualização dos valores de juros,
valor do produto, total do financiamento, etc. O Poupar possui quatro tipos de gráficos:
• Gráfico de barras
• Gráfico de pizza
• Gráfico tipo “polar”
• Gráfico de rosca (ou “Donut”).
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❸

Clique (ou toque) neste botão para retornar para a tela para definição dos dados do financiamento e da aplicação.

❹

Utilize estes botões para alterar entre os quatro tipos de gráficos disponíveis.

Segue modelos dos gráficos que podem ser exibidos:

Gráfico de barras

Gráfico de pizza

Gráfico tipo “polar”

Gráfico de rosca (“donut”)

Você só precisa clicar (ou tocar) nas imagens correspondentes na parte inferior da tela para alterar o modelo do gráfico.
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Capítulo 04 – A tela de instruções
Clique (ou pressione) o botão
para acessar a tela de instruções do aplicativo e, assim, ver um pequeno resumo sobre as
informações que devem ser digitadas. Essa tela é similar à tela abaixo:

Importante: Nas versões para Windows e macOS (OS-X), nesta tela também será exibido um botão para cadastramento da
sua licença de uso (ver o próximo capítulo deste manual). Também no Windows e no macOS, após o Poupar ser
licenciado, você verá no rodapé da tela o nome do usuário.
O botão para cadastramento é similar à imagem
e não será exibido na versão para iOS (iPhone/iPad) pois,
no iOS, a aplicação é automaticamente licenciada pela Apple ao ser adquirida da App Store.
Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Poupar (apenas Windows e macOS), para isso,
acesse: www.tr7.com.br
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Capítulo 05 – Inserindo sua licença de uso (apenas Windows e macOS)
Para utilizar o Poupar nos sistemas operacionais Windows e/ou macOS, você deve adquirir uma licença de uso diretamente da
TR7 / NatSam Consultoria Ltda ou de um dos seus representantes autorizados.
A licença de uso contém os dados da empresa e/ou usuário licenciado e garante que você está utilizando uma versão
devidamente licenciada pelo produtor deste aplicativo.
Enquanto você não cadastrar uma licença de uso válida, o Poupar exibirá uma tela de confirmação a cada operação processada
onde, nesta tela, você deverá digitar o número de confirmação exibido ou, então, a operação solicitada não será executada.
Essa tela de confirmação é similar à seguinte:

Para cadastrar a sua licença de uso, você deverá executar o procedimento abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Salve no seu computador o arquivo de licença que você recebeu por e-mail quando adquiriu uma licença de uso do
Poupar (memorize o local onde você salvou o arquivo pois você precisará dele no passo 3).
Carregue o Poupar e pressione (ou toque) o botão .
Pressione o botão
e selecione o seu arquivo de licença (aquele que você criou no passo 1).
Clique no botão “Abrir”.
Se o arquivo de licença estiver correto, o Poupar já estará licenciado e, no rodapé da tela, você verá os dados do
usuário licenciado. Caso o arquivo selecionado não esteja correto, será exibido um alerta informando que a licença
não é válida.

Você deverá repetir o procedimento acima em cada computador Windows e/ou macOS onde o Poupar seja utilizado (lembrese que cada computador deverá possuir uma licença do Poupar).

Importante: Na versão para o iOS não existe o botão de licenciamento pois o Poupar será licenciado pela Apple assim que
você adquirir a aplicação na App Store.
Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Poupar (apenas Windows e macOS), para isso,
acesse: www.tr7.com.br
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Licença de uso do Poupar ou Financiar?
Importante: Se você estiver instalando o Poupar ou Financiar (Poupar) apenas para testes, leia com atenção o tópico "Modo
avaliação" (abaixo em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Poupar gratuitamente por até 10 dias.
Item 01 – Identificação das partes:
De um lado:
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação
do Poupar ou Financiar que, a partir deste ponto, será chamado apenas como POUPAR. O fornecimento dos dados cadastrais
do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, CEP, telefone, e-mail, pessoa para contato, etc., devem ser
enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante aceite as cláusulas/condições deste contrato e prossiga com a
instalação. Para usuários que licenciaram o POUPAR em sites de empresas parceiras como, por exemplo, a App Store da Apple,
o fornecimento dessas informações é opcional.
E de outro lado:
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de email suporte@tr7.com.br
Têm entre si, justo e acertado o seguinte:
Item 02 – Objetivo deste contrato:
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software POUPAR para utilização nas instalações da contratante e/ou nos dispositivos de
sua propriedade e/ou de seus colaboradores.
Item 03 – Modalidades de contratação possíveis:
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação:
•

Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do POUPAR. Neste caso, a contratante terá o direito
de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias e a cada operação executada será
necessário digitar um código de confirmação. Após o prazo de avaliação a contratante deverá deixar de utilizar o
POUPAR ou então adquirir uma licença de uso do sistema. Como estará apenas avaliando o aplicativo, a contratante
não é obrigada a enviar seus dados cadastrais para a TR7. Essa modalidade de testes está disponível apenas para as
versões do POUPAR para os sistemas operacionais Windows e macOS.

•

Modo licenciamento: a contratante licenciará o POUPAR para utilização na sua empresa ou seu dispositivo mediante
o pagamento de uma taxa única de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde o
sistema será instalado/utilizado. Nesta modalidade a contratante terá o direito de utilizar apenas a versão adquirida
e, para atualizar sua versão para uma mais recente, deverá adquirir uma nova licença deste aplicativo.

Item 04 – Responsabilidades das partes:
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com o descrito neste
contrato.
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software
POUPAR. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou
qualquer outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato.
No valor pago pelo licenciamento do POUPAR não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação,
treinamento, modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer
outros serviços que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte,
mediante apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam.
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao POUPAR e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou
reembolso para a contratante.
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Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão:
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido.
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado
ao deste instrumento.
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste.

Item 06 – Garantia limitada:
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa POUPAR operará ininterruptamente ou livre de
vícios e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a TR7/NatSam
não pode garantir que o mesmo atenda todas as necessidades da contratante.
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser
causados pelo uso do software POUPAR mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas.
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software POUPAR, não podendo exigir da TR7/NatSam a
execução de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem
nenhuma responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas
e atendem às necessidades do contratante.
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o POUPAR funcionará corretamente em novas versões dos sistemas operacionais
Windows, macOS, iOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam poderá
interromper o suporte do POUPAR para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante tenha direito
a qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos.

Item 07 – Valor deste contrato:
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br e conforme o número de usuários e/ou micros onde o sistema
será instalado.
Os valores contratados estarão discriminados na primeira nota fiscal/fatura emitida para a contratante (e que passará a fazer
parte deste contrato de licenciamento). Ao quitar essa nota fiscal/fatura o cliente estará concordando com todos os termos e
condições descritas neste contrato.
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.
No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a
TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto.
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na
tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento.

Item 08 – Correção de valores:
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição.
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Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os
novos valores para as licenças já fornecidas.
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento.

Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software):
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você estará concordando com todas
as cláusulas e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software
POUPAR, caso contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos e
condições deste contrato não foram aceitos.

Item 10 – Foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.
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