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1.  APRESENTAÇÃO

•••

Gestão de custos é uma parte essencial do contro-
le financeiro de qualquer empresa ou organização, 
seja esta privada, pública ou do terceiro setor.

É por meio dela que podemos saber quanto é pre-
ciso para fazer a nossa ideia se tornar realidade.

No entanto, esse é um aspecto que acaba sendo 
negligenciado por muitos gestores. E isso é algo 
especialmente comum entre organizações do ter-
ceiro setor.

Isso porque, por não terem o lucro como o objetivo final, muitas dessas insti-
tuições acabam não tomando como prioridade a parte contábil dos seus pro-
jetos. 

Certos gestores acabam ficando satisfeitos em saber que as contas foram pa-
gas, mesmo que não tenham o menor conhecimento de como isso aconteceu e 
do quanto foi gasto em cada atividade. 

Mais que isso: esse tipo de gestor ignora a possibilidade de que poderia ter 
feito muito mais com o mesmo recurso financeiro, se tivesse mantido a gestão 
de custos como uma de suas prioridades diárias.

No entanto, como você vai ver nas próximas páginas, esse tipo de atitude pode 
ter consequências graves, no curto, médio e longo prazo.

São organizações do terceiro setor com ótimos projetos que jamais saem do 
papel. Com propostas que nunca encontram patrocínio. Que passam por mui-
tas dificuldades na hora de fechar convênios com o Governo. Ou que fazem 
tudo com perfeição, mas que, no final, não recebem o financiamento previsto 
por não conseguirem fazer uma correta prestação de contas.
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Por isso, convidamos você a ler este e-book, a refletir um pouco sobre este 
assunto, e a descobrir soluções práticas, fáceis, baratas e capazes de tornar a 
gestão de custos um aliado na sua vida administrativa e financeira, e não mais 
uma dor de cabeça.

Vamos discutir também como a tecnologia pode ser a sua melhor aliada neste 
processo de otimização da sua gestão de custos.

Vale ressaltar que, apesar do conteúdo estar fortemente centrado na gestão 
de custos de um único projeto, as dicas e orientações podem ser adaptadas, e 
usadas em instituições que estão lidando com mais de um projeto ao mesmo 
tempo sem nenhum empecilho.

Boa leitura!

Shidartha Rosa e equipe bhbit

•••
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2.  O QUE É GESTÃO DE CUSTOS

•••

Antes de começarmos a discutir boas práticas de gestão de custos, é importan-
te revisarmos alguns conceitos sobre este tema.

Gestão de custos é um conjunto de atividades e processos que visam garan-
tir o controle, a análise e o acompanhamento de custos a pagar e já pagos. 

Ela pode ser realizada de forma tradicional, analógica, 
usando papel e caneta, ou usando sistemas eletrônicos, 
como softwares e aplicativos em geral.

As atividades relacionadas à gestão de custos podem ter 
como objetivo o planejamento de um novo projeto, 
o acompanhamento do mesmo durante o seu anda-
mento, ou o fechamento e avaliação de contas.

Custo é tudo aquilo que é aplicado diretamente no seu 
projeto, seja em forma de materiais, ou seja, algo 
físico, palpável; passando por contas de manuten-
ção, como água, luz, telefone; até custos de hora/tra-
balho, vindos da contratação direta de funcionários ou 
por meio de terceiros.

Estes custos podem ser fixos	ou variáveis: os primeiros não mudam de acor-
do com o volume de vendas ou tipo de projeto. Já os segundos, podem sofrer 
alteração a cada mudança no dia-a-dia da organização.
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Outra questão para a qual você precisará estar 
atento é para a diferença entre custo direto 
e indireto. No caso, custo diretos costumam ser 
simples de identificar, pois estes referem-se a um 
único projeto ou atividade.

Já os indiretos podem acabar ficando escondidos 
no meio da sua contabilidade, já que eles podem, 
por exemplo, estar relacionados a mais de um pro-
jeto ao mesmo tempo, mas nem por isso devem ser 
ignorados.

Por este tratar-se de um assunto mais delicado, 
vamos falar sobre isso mais detalhadamente no 
capítulo 4.

Em outras palavras, custos é tudo aquilo que é pago para 
que o seu projeto aconteça. Gestão de custos é um conjun-

to de práticas que permite a previsão, controle e análise 
destes custos.

•••
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3.  O QUE SÃO BOAS PRÁTICAS DE 
GESTÃO DE CUSTOS (E PORQUE 

VOCÊ PRECISA DELAS)

•••

Para início de conversa, boas práticas de gestão 
de custos são técnicas e métodos capazes de fa-
zer a sua gestão de custos acontecer de forma 
mais eficiente e eficaz. 

Ainda que a ideia pareça redundante a princí-
pio, a verdade dura é que gerenciar custos por 
si só não garante resultados positivos.

Caso a condução dos processos seja feita de 
maneira errada, é bem provável que você não 
venha a ter acesso a relatórios e planilhas ca-
pazes de refletir para onde o dinheiro está indo 
de forma realista.

E sem isso em mãos, será difícil saber se o seu projeto está sendo bem sucedido 
ou não, até que seja tarde demais. 

São consideradas como boas práticas de gestão de custos aquelas voltadas 
para:

 » controle bancário » redução dos custos (busca de alternativas, etc) » identificação de custos desnecessários » identificação de custos superfaturados » análise comparativa de custos » acompanhamento de contas a pagar » acompanhamento de contas já pagas
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3.1  Como incluir a boa prática em sua rotina

3.2  Manter a disciplina sempre

Para colocar boas práticas de controle de custo em prática na sua organização, 
é preciso lançar mão de alguns pontos fundamentais:

1. Pensar no antes, no durante e no depois
2. Anotar tudo o que acontece na vida financeira da sua organização
3. Manter a disciplina sempre
4. Contar com a colaboração da equipe
5. Garantir a transparência das informações

Os tópicos 1, 2, 4  e 5 serão amplamente discutidos nos próximos capítulos. 
Portanto, iremos falar um pouco apenas sobre o item 3  neste momento.

De pouco ou nada adianta contar com tecnologia de ponta, conhecimento 
avançado em gestão de custos e um orçamento de fazer inveja, se você e a sua 
equipe não conseguem manter a disciplina.

A gestão de custos, assim como qualquer outra atividade de gerenciamento, 
exige comprometimento e respeito a regras e rotinas pré-estabelecidas. 

A gestão de custos visa permitir a execução de um proje-
to ou atividade com o menor custo possível sem perda de 
qualidade. É fazer o melhor pelo menor preço disponível. 

É cumprir objetivos, prazos e metas, mantendo o orçamen-
to em dia.
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Porém, se foi estabelecido que as notas fiscais devem ser 
lançadas no sistema financeiro diariamente, é preciso que 

o acordo seja cumprido. Do contrário, um outro gestor 
pode acabar tomando decisões erradas por confiar que as 
informações que estão disponíveis naquele momento es-

tão atualizadas. 

Claro que cada organização conta com o seu próprio ritmo e desafios, e nem 
todas contam com a estrutura ideal para colocar em prática as melhores 
técnicas de acompanhamento de custos.

Mas, a partir do momento em que determinado procedimento, rotina ou 
atividade foi acordado e aprovado, é importante manter a disciplina, para que 
a gestão flua sem problemas, e para que não seja gerado estresse desnecessário 
entre a equipe.

Por conta desse tipo de diretriz, cada um passa a saber o que deve fazer, como 
e porquê, permitindo que o processo aconteça de forma clara e transparente.

Muitos especialistas da área, por exemplo, acreditam que a gestão de custos 
deva ser uma tarefa diária – ou seja, se uma nota fiscal chegou agora, esta deve 
ser lançada no sistema financeiro hoje mesmo. 

Isso diminui a incidência de erros e de esquecimentos, já que a rotina criada, 
aliada ao menor número de documentos a serem lançados por vez, torna o 
procedimento muito mais simples.

Mas, ainda que este seja o cenário ideal, é preciso ser realista e lembrar que, em 
muitas organizações do terceiro setor, um único indivíduo é responsável por 
diversas tarefas ao mesmo tempo. Assim, torna-se impossível, muitas vezes, 
esse nível de imediatismo. 
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Desta forma, manter a disciplina durante a gestão de custos é importante pe-
los seguintes motivos:

 » Evita a tomada errada de decisões » Evita situações estressantes » Diminui o risco de esquecimentos » Diminui a incidência de erros » Garante a clareza do processo » Deixa claro a tarefa de cada um

•••
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4.  CUSTOS INDIRETOS: COMO 
IDENTIFICÁ-LOS E ADMINISTRÁ-LOS

•••

O que fazer na hora de identificar quais são os custos indiretos do seu projeto 
de forma correta?

Comece entendendo o que são custos indiretos

Explicando a questão de uma forma bem simplificada, custos indiretos são 
todos aqueles que afetam o orçamento do seu projeto, mas que não são exclu-
sivos deste.

Estamos falando de recursos dos quais você precisa para fazer o seu projeto 
acontecer, mas que podem estar sendo compartilhados por mais de um proje-
to, inclusive ao mesmo tempo, por exemplo.

Para ilustrar isso melhor, são comumente considerados como custos indiretos:

 » Aluguel de espaço físico » Contas de água, luz, telefone, internet » Computadores, impressoras e scanners » Salários de pessoal administrativo » Materiais de escritório

Por exemplo, a menos que o seu projeto conte com uma sede exclusiva, ou que 
você esteja gerenciado um único projeto, é bem provável que, quando a conta 
de luz chega às suas mãos no final do mês, você não tenha clareza imediata do 
quanto retirar de cada projeto para pagá-la. 

Da mesma forma, o seu recepcionista irá atender a telefonemas relacionados 
a diversos tipos de assuntos durante o dia, mas o salário deste não é definido 
por tópico, tratando-se de um valor fixo mensal. Qual percentagem do salário 
deste deve ser custeado pelos projetos?
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E é este tipo de custo, o qual acaba ficando escondido em meio às suas ativida-
des diárias, que são chamados de indiretos aos quais queremos chamar à sua 
atenção nesta parte do e-book.

Verifique	o	manual	de	convênios	ou	as	
diretrizes	do	seu	financiador

Se o recurso financeiro que está viabilizando o 
seu projeto vem de uma fonte externa, é preciso 
entender o que seu financiador ou patrocinador 
compreende e aceita como custo indireto, em 
primeiro lugar.

Mesmo que esteja claro para você que é justo incluir 
1 hora de trabalho do seu pessoal administrativo 
no custo do projeto, o seu parceiro pode discordar 
de você, e não aceitar esse custo no orçamento do 
projeto. 

Isso sem falar na perda em credibilidade, pois o seu financiador pode por ver 
isso como má-fé.

Verifique também a necessidade de documentação específica capaz de com-
provar que determinado custo foi mesmo aplicado no projeto em questão. 

Órgãos governamentais são especialmente bastante restritos quanto ao que 
pode ou não ser pago com o dinheiro alocado. 

Em caso de dúvida sobre este assunto, pergunte até ter tudo esclarecido. Do 
contrário, você corre o risco de ter sua prestação de contas rejeitada, não 
receber o valor previsto, e ainda ter que arcar sozinho com o gasto já realizado.

Definindo	seus	custos	indiretos

Agora que você já tem claro o que são custos indiretos, e como considerá-los 
sem perda de convênios ou patrocínios, comece a identificá-los em seu projeto. 
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Tente visualizar cada uma das atividades que serão desenvolvidas, 
cada um dos atores que participarão do processo, e, principalmente do que 
cada um destes irá precisar para ser realizado em um nível muito mais deta-
lhado.

Nesse momento, você precisará pensar em pontos do tipo: 

 » Você vai precisar usar o computador do escritório para criar um texto 
qualquer? Vai imprimir depois? Vai fazer cópias para distribuir?

 » Haverá um fluxo maior de pessoas entrando e saindo da sua sede (tal-
vez, beneficiários do seu projeto)? Isso implicará em um maior gasto de copos 
plásticos no bebedouro? Ou maior gasto de água e de materiais nos banheiros?

 » O seu horário de funcionamento será mais longo? O custo de luz irá au-
mentar?

Uma estratégia interessante para fazer isso é através de um brainstorming 
com a sua equipe, tentando imaginar como será o dia a dia do projeto. 

Ao fazer esse tipo de exercício, lembre-se	dos	
custos escondidos em outros custos. Por 
exemplo, a compra de uma impressora parece 
ser um custo único. Porém, mantê-la ligada im-
plica em custos mensais em termos de luz, papel 
e tinta. 

Além disso, alguém (que antes cuidava de outra 
atividade) terá que operá-la, gerando um custo 
de pessoal administrativo.

Tendo isso claro, será necessário que a organi-
zação decida se algo não será considera-
do como custo indireto, mesmo quando 
possível. Ou seja, quais gastos não serão repas-
sados para o projeto sob nenhuma hipótese.
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Em muitos casos, isso trata-se de uma deci-
são puramente administrativa, baseada nas 
políticas e valores da organização. 

Fazendo o rateio dos custos

Uma das formas mais comuns de determinar 
os custos indiretos de determinado projeto 
é por meio do rateio. Como o próprio termo 
deixa claro, isso significa dividir o valor to-
tal de um custo entre mais de um projeto (ou 
unidade, etc) de forma proporcional ao uso. 

Assim, por exemplo:

 » Levando-se em consideração que um dia de trabalho tem 8 horas, quan-
tas dessas horas foram usados pelo seu recepcionista naquele determinado 
projeto? Dividindo-se o valor pago por dia para este funcionário pelo núme-
ro de horas usados na tarefa em questão, você saberá qual o custo indireto 
do trabalho de seu recepcionista. 

 » Por quantas horas a luz precisou ficar ligada para atender às atividades do 
seu projeto? Divida esse total pelo custo de uma hora/luz com base na sua 
conta de luz mensal, e descubra o custo indireto de luz. Se for preciso veri-
ficar o impacto em apenas um único cômodo, é só calcular o valor da conta 
em termos de metros quadrados.

É óbvio que, em muitos casos, o rateio de custos indiretos 
não é uma ciência exata. Mas, ignorá-lo por esse motivo 

pode criar um rombo no seu caixa no final do mês.
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Por outro lado, em alguns casos, o rateio pode ser bem mais simples, e você já 
saberá de antemão quanto de cada um de seus custos indiretos irá para cada 
projeto. 

De qualquer forma, o que importa é manter-se atento, e controlar os custos 
indiretos por meio de softwares, como o Economato (vide capítulo 7) sempre 
que possível - este conta com diversas funcionalidades especialmente voltadas 
para o rateio de custos. 

Acompanhando os custos indiretos

Com os custos indiretos de seu projeto listados e rateados, você precisará 
acompanhá-los no seu dia a dia de execução do projeto.

Para isso, todo cuidado é pouco. Quando se trata de custos indiretos, a regra 
de controlar todos os custos de perto é mais do que válida, pois é bem provável 
que você não irá se lembrar de quantas horas levou fazendo o quê.

E se o custo variar de acordo com o tempo, estão disponíveis no mer-
cado tecnológico diversos tipos de softwares e aplicativos para smartphones e 
tablets capazes de lhe ajudar nesse quesito. Muitos são completamente gratui-
tos, como o Toggl, enquanto outros são pagos e trazem funções extras, incluin-
do comando de voz.

Esses recursos são especialmente úteis para quem trabalha em frente ao com-
putador ou com o celular no bolso: basta nomear a tarefa, ativar o cronômetro 
e pronto. Ao término da atividade, é só parar o cronômetro. 

Ao final do dia ou da semana, de acordo com o necessário, você poderá sim-
plesmente emitir um relatório e saber quanto tempo gastou em cada uma das 
tarefas realizadas. 

Em seguida, você só terá que passar esse controle para o responsável pelo cál-
culo de custos. Este irá multiplicar o tempo gasto pelo valor da hora/trabalho 
em questão, e lançar o resultado no seu software de gestão de custos.

Se por algum motivo não for possível usar um aplicativo para gerenciar o tem-
po, vale lançar mão de formulários impressos mesmo, e fazer anotações usan-
do o bom e velho relógio. 
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Ainda que pareça um processo muito simplificado, é melhor do que simples-
mente tentar lembrar depois – os riscos de erros são bem menores.

Agora que você já entendeu o que são custos indiretos, e aprendeu a identificá-
-los, vamos seguir em frente falando sobre as Fases da Gestão de Custos.

•••
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5.  FASES DA GESTÃO DE CUSTOS 
(E SUAS BOAS PRÁTICAS)

•••

5.1 O antes

Para manter a gestão de custos em dia, é preciso começar a pensar nela com 
bastante antecedência.

Desde o momento em que você inicia o planejamento do seu projeto, é impor-
tante que você se prepare para ser capaz de detalhar todos os possíveis custos 
que a sua ideia irá implicar. 

Nesse estágio, todo o cuidado é pouco, pois, caso você precise angariar recur-
sos para realizar o seu projeto, você terá de ter bem claro o quanto necessita 
em cada uma de suas fases. 

E há mais um motivo para isso. Seus patrocinadores também irão querer saber 
como o dinheiro que estão doando ou investindo será utilizado, antes mesmo 
de pensarem em fazer qualquer transferência para a sua instituição.

E eles não estarão interessados apenas em um valor total: eles irão pedir um 
orçamento detalhado custo a custo, mês a mês, ação por ação.

Mas, como saber quais os custos de um projeto que ainda não 
existe?

Entender quanto custa colocar em prática um projeto que ainda está no papel 
é uma tarefa trabalhosa, com certeza. 

E isso se torna especialmente desafiador se você nunca trabalhou com algo 
parecido. Ideias inovadores trazem consigo demandas para as quais você pode 
não estar preparado, e isso é bastante compreensível.
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Por isso, veja a seguir quais os passos essenciais dessa sua jornada:

1) Analise outros projetos parecidos com o seu

Em primeiro lugar, é interessante que você pesquise outros projetos pare-
cidos com o seu, e verifique quais custos foram envolvidos durante a sua rea-
lização.

Via de regra, projetos de organizações do terceiro setor são públicos e podem 
ser consultados de forma transparente por qualquer cidadão. Desta forma, 
será fácil fazer essa solicitação à instituição de seu interesse, e verificar no pa-
pel cada custo alocado para a execução do projeto em questão.

Também é bastante comum que organizações do terceiro setor coloquem-se a 
disposição uma das outras para trocas de experiências e de informações.

Por isso, se você conhece alguma instituição com algum projeto bem-sucedido 
em seu portfólio, e com algo em comum com o seu, busque-a diretamente e 
peça orientação sobre os custos que tornaram aquele sucesso possível.

2) Compare o projeto deles com a sua ideia

De posse desses dados vindos de pesquisas diversas, é hora de sentar e pen-
sar no segundo passo: comparar quais custos levantados serão real-
mente necessários em seu projeto específico – já que cada caso é um caso. 

Nessa hora, vale listar todos os possíveis custos de seu projeto (diretos e indi-
retos) sem pensar muito, em uma espécie de brainstorming, para depois sair 
riscando aqueles que não lhe parecem realmente necessários, ou que possam 
ser otimizados.

Peça ajuda à sua equipe de colaboradores, familiares e amigos – nunca se sabe 
quem irá visualizar um custo que você não tinha sequer imaginado.

Possivelmente, se você conseguiu fazer contato com algum projeto parecido 
com o seu, você já tem uma lista de  custos estimados envolvidos. Isso somado 
à sua experiência e à de sua equipe deverá permitir a criação de uma listagem-
-piloto de custos, com a qual você irá trabalhar.
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Dica: Reúna a sua equipe e faça uma simulação do projeto 
em andamento. Peça que cada um pense como será o seu 
dia a dia, de quais recursos irá precisar e quais atividades 
irá desenvolver durante o projeto. Anote cada passo e ve-

rifique daí quais custos diretos ou indiretos serão necessá-
rios para tornar o seu projeto possível.

3) Faça o levantamento de preços

Com esta lista de custos definida, será a vez de fazer o levantamento de 
preço dos mesmos. Essa pode ser uma tarefa bastante trabalhosa e delicada, 
já que nem sempre é possível prever valores exatos – isso é especialmente ver-
dadeiro diante de custos variáveis. 

Ainda assim, você terá que fazer um esforço nesse sentido, e buscar o máximo 
de informações possíveis para que o seu projeto não acabe ficando inviável no 
meio do caminho.

Em seguida, você terá que ir a campo e obter preços para cada um desses cus-
tos que você identificou. Isso implica telefonar para empresas, visitar lojas e 
verificar sites em busca de orçamentos. 

Tenha em mente a quantidade da qual irá precisar para cada um dos itens, 
e tente obter descontos para produtos que possam ser adquiridos no ataca-
do. Verifique quem tem o melhor preço com a qualidade necessária, quais as 
condições e prazo de pagamento. Anote também todos os contatos do melhor 
fornecedor que encontrou.
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Nesse momento, principalmente se você irá contar com 
verba pública ou vinda de instituições patrocinadoras, é 

importante não fazer arredondamentos ou usar de outras 
estratégias para “facilitar” a tomada de preços. Este tipo de 
atitude pode ser identificada facilmente e tratada como má-
-fé, manchando a sua credibilidade e mesmo inviabilizando 
o patrocínio de seu projeto. Lembre-se de que tanto o Go-
verno quanto agências financiadoras sabem muito bem o 

custo de realização de projetos (provavelmente bem melhor 
do que você).

4) Liste sua previsão de custos

Feito isso, é hora do quarto passo: listar a sua previsão de custos. 

Aqui, inicialmente, você poderá usar uma planilha no Excel com as seguintes 
colunas: nome do custo previsto, se este é variável ou fixo,  quantidade neces-
sária, valor previsto por unidade, valor previsto total, forma de pagamento 
(condições e prazo), contatos do fornecedor escolhido,  e observações relacio-
nadas (vide modelo sugerido abaixo).

Custo V ou F Quantidade
necessária

Valor
Previsto

por
unidade

Valor
Previsto

total

Forma de 
pagamento

Contatos do 
fornecedor

Observações

Assim, você terá tudo organizado e não terá que lembrar de detalhes impor-
tantes – tenha em mente que até o projeto começar a ser colocado em prática 
pode se passar um bom tempo, e você poderá não recordar de certas informa-
ções. 
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Neste estágio, você já poderá fazer uma estimativa dos gastos envolvidos no 
seu projeto e sugerir um orçamento para o mesmo.

Essa tabela também servirá de base para o cadastramento de dados em seu 
sistema financeiro futuramente.

Outras dicas importantes: 

 » Evite guardar pedacinhos de papel e fazer anotações em diversos luga-
res, pois pode se tornar difícil encontrar aquilo que você mais precisa na hora 
certa.

 » Procure ainda nomear os seus custos em categorias: custos de manuten-
ção, custos com pessoal, custos com funcionários, etc. Isso tornará a sua vida 
contábil muito mais simples quando você entrar no próximo estágio do seu 
projeto: o durante.

Isso porque é nesse ponto que muitos ges-
tores acabam se atrapalhando, e cometendo 
erros sem nem mesmo perceber. 

Organizações com visão mais tradicional, 
mais industrializadas, tendem a deixar a sua 
equipe informada apenas sobre parte de seu 
processo - aquele na qual eles irão trabalhar 
especificamente, e jamais no todo.

Isso significa dizer que, em organizações com 
este tipo de atitude, somente quem vai traba-
lhar com custos sabe o que envolve esta parte 
do processo.

Conte com a colaboração da sua equipe

Antes mesmo do projeto começar a acontecer, mas apenas depois de ter ob-
tido o financiamento necessário, considere também a possibilidade de fazer 
uma capacitação	específica	com	todo	o	seu	pessoal	sobre	gestão	de	
custos.
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Só que isso é um erro que pode ter graves consequências futuras.

Toda e qualquer pessoa que atua na organização social deve entender do pro-
jeto como um todo. E, principalmente, saber dos custos que permitem que este 
se torne uma realidade. Isso porque:

a) Saber do todo cria comprometimento

Como tudo na vida, quem fica marginalizado não se compromete. Do ponto 
de vista administrativo, a antiga estrutura 100% hierarquizada já se provou 
ineficiente, e causadora de baixa produtividade, alta rotatividade de pessoal e 
péssimo atendimento ao consumidor.

Em uma organização social, isso não é diferente. Por mais que todos acreditem 
na proposta e na causa, e que muitos sejam voluntários (ou seja, não estão ali 
apenas pelo dinheiro no final do mês), ainda assim sentir-se como parte essen-
cial do projeto como um todo faz uma grande diferença.

Neste momento, é importante informar não somente cada um dos custos, e 
como estes serão administrados, mas também de onde o recurso financeiro 
virá e como será feita a sua prestação de contas. 

O papel de cada um durante o processo de gestão de custos deve estar bem 
claro para todos, bem como a forma como o controle de custos será realizado, 
e o que deve ser informado a quem, além da lista de fornecedores aprovados 
para cada item do projeto. 

Desta forma, cada um poderá colaborar no que for pertinente e agir como uma 
espécie de gestor de custos de sua atividade em específico.

b) Melhor discernimento da equipe

Por menor que seja a sua equipe ou projeto, não há como ser onisciente e oni-
presente, saber de tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O sim-
ples fato de você ter uma equipe já demonstra que você sabe disso.
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Por isso, é importante que cada membro de sua equipe saiba quais os custos 
previstos em seu projeto, qual o orçamento disponível e o quanto pode ser 
gasto em caso de emergência – já que pode acontecer de alguém ter que fazer 
uma compra de última hora, ou em um momento em que não consiga a sua 
aprovação por algum motivo.

Mas, se cada um estiver ciente dos limites possíveis de custos, quais os forne-
cedores já aprovados, e como encontrá-los, você não correrá o risco de receber 
notícias desagradáveis e nem terá que ser consultado a cada detalhe do proje-
to.

Isso torna o dia a dia mais simples e as atividades mais ágeis.

c)	Você	terá	uma	consultoria	extra	em	otimização	de	custos	

A partir do momento em que cada membro de sua equipe se sente parte da or-
ganização, e que o sentido de hierarquia é minimizado, você terá em cada um 
deles um consultor extra em otimização de custos.

Motivados em garantir que o projeto seja bem sucedido, seu pessoal ficará feliz 
em trazer novidades e sugestões para você sempre que algo surgir. 

Isso vai desde a identificação de um novo fornecedor (com um preço mais em 
conta), passando por formas de ampliar o tempo de uso de uma certa máqui-
na, até maneiras de produzir mais itens com o mesmo montante de recursos. 

Nesse momento, deve-se estar preparado para ouvir opiniões completamente 
inviáveis e para agradecer por elas mesmo assim: é importante não desenco-
rajar quem sugere, e sim agradecer e explicar gentilmente porque aquilo não 
pode ser colocado em prática – assim, talvez, de uma próxima vez, ele traga 
uma ideia melhor, e você quer garantir que isso aconteça.

d) Se for preciso apertar os cintos, a possibilidade de encontrar 
simpatia será maior

A partir do momento em que as pessoas entendem para onde o dinheiro está 
indo, o que está sendo planejado, e o que está acontecendo, mudanças são vis-
tas de forma mais fácil. 
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Outra possibilidade desagradável é a ocorrência de um acidente (como um in-
cêndio ou uma quebra de maquinário) ou de um desastre natural (inundações, 
etc) que levem à perda inesperada de materiais ou equipamentos.

Uma equipe ciente dos custos envolvidos na operação irá entender mais facil-
mente a situação e a necessidade de economizar ainda que momentaneamen-
te.

Ter que fazer cortes ao longo do projeto 
não é uma situação das mais agradáveis, 
mas que pode acontecer entre as melho-
res organizações. 

Isso é especialmente verdadeiro duran-
te a primeira vez em que se executa de-
terminado projeto, pois boa parte dos 
custos são estimativas. É só durante a 
execução do mesmo que se identifica 
muitos custos inesperados, e pode não 
ser possível conseguir verba extra para 
cobrir o rombo.

Já outra equipe que não tenha a menor ideia de para onde o dinheiro estava 
indo ou do custo do equipamento que acabou de ser perdido (por exemplo) 
pode achar que a perda não foi tão grande assim. Ou que a organização não 
terá dificuldade em repor o estrago. 

Como consequência, não irá ver com bons olhos economias que criem algum 
tipo de desconforto, por menor que este seja. E você terá um problema interno 
para resolver em suas mãos.
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Por que é preciso esperar ter o financiamento em mãos 
para capacitar a equipe? Porque muitos procedimentos, 

principalmente no que diz respeito à prestação de contas, 
podem ser impostos por quem irá financiar o seu projeto. 
Então, é melhor estar de posse dessas informações antes 

de estabelecer regras, diretrizes ou procedimentos internos 
(veja mais no item a seguir)

Fique	de	olho	nas	instruções	do	governo	ou	da	agência	finan-
ciadora

Em muitos casos, a sua gestão de custos terá que seguir as instruções deter-
minadas por quem está  disponibilizando o recurso financeiro, seja este um 
banco, um órgão governamental ou uma agência financiadora.

Neste caso, é importante questionar durante o processo de aprovação do fi-
nanciamento ou doação quais os procedimentos de gestão de custos 
que essa entidade espera que a sua organização siga.

Em muitos casos, principalmente em se tratando do governo, seja este munici-
pal, estadual ou federal, podem haver instruções bastante específicas a seguir. 
E estas costumam ser informadas ainda mesmo no próprio edital de convê-
nios.

Formulários, planilhas, e mesmo determinados softwares ou portais eletrô-
nicos podem estar envolvidos neste processo, e você e sua equipe financeira 
devem estar preparados para isso.  E as solicitações e exigências ficam cada vez 
mais rígidas de acordo com o aumento do valor liberado para a organização.

Isso significa dizer que aprender a preencher os formulários de forma correta 
e a instalar e executar possíveis softwares poderá ter que entrar na sua agenda 
de capacitação de pessoal. 
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5.2 O Durante

Agora, você já criou seu projeto e a captação de recursos para o mesmo já foi 
bem sucedida. Você conta com o recurso financeiro, com a infraestrutura e 
com a equipe de que precisa para colocar a sua ideia em prática. Parabéns!

Mas, ainda que isso tenha gosto de vitória (e, com certeza, tem e muito), é pre-
ciso arregaçar as mangas e colocar algo a mais em mente nesse momento: o 
seu trabalho de gestão de custos só começou.

Como dissemos no tópico anterior, o que você tem em mãos é apenas um le-
vantamento de custos, uma espécie de previsão do que irá gastar ao longo da 
execução do seu projeto. 

E estes valores irão se tornar realidade agora, com o dia a dia da execução do 
seu projeto. 

Para garantir que a sua ideia realmente seja executada com sucesso, você terá 
que cuidar dos seus gastos bem de perto. E, para que isso aconteça, todo cui-
dado é pouco.

Assim, fique atento aos seguintes pontos:

1) Anote tudo

Esse tipo de procedimento irá facilitar e muito a sua vida durante a parte do 
processo de financiamento mais temido por muitos gestores de custos de or-
ganizações não-governamentais: a prestação de contas. 

Se você quer garantir que irá saber tudo o que está sendo gasto, se os pagamen-
tos estão sendo feitos e quanto do seu orçamento inicial está indo para onde, é 
importante que você e a sua equipe anotem cada passo da sua jornada. 

Sim. Cada pagamento ou retirada de caixa, por menor que seja, deve ser ano-
tado de imediato e lançado em um sistema de acompanhamento. 

Nada impede que isso seja feito no papel, mas, com certeza, se essa for a sua 
escolha, o processo será bem mais lento, trabalhoso e incerto. 
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Assim, para fazer o acompanhamento dos seus gastos, você poderá lançar mão 
de recursos tecnológicos diversos, desde aplicativos para smartphones, pas-
sando por softwares especialmente criados com esse objetivo, como o Econo-
mato (vide capítulo 7)

a) Aplicativos para smartphones

A primeira opção que você encontrar no seu smartphone e que, com certeza, 
irá te tirar de apuros de último minuto é a câmera	fotográfica. 

Quer guardar um recibo, uma anotação, uma conta feita em um pedaço de pa-
pel durante uma situação emergencial e não sabe como? Ou está longe do seu 
local de trabalho e não tem como enviar o documento em papel de imediato, 
mas precisa passar os dados para outra pessoa de forma de garanta que estes 
serão identificados da forma correta?

Então tire	uma	 foto	do	papel	 em	questão	 e	 envie-a	por	 e-mail	 ou	
mensagem para o responsável pelo controle dos custos. 

Desta forma, ficará muito mais fácil para este membro da sua equipe selecio-
nar os dados de que precisa, e lançá-los no seu sistema de contabilidade, sem 
ruído, e sem ter que estar disponível na mesma hora em que você. 

Esse tipo de procedimento pode ser ainda melhor otimizado por meio de apli-
cativos como o Evernote. Esse app gratuito para Android e iOS (Apple) pode 
ser compartilhado entre a sua equipe, e permite a criação de categorias dei-
xando tudo mais organizado e fácil de achar. 

Em outras palavras, você pode fazer o upload das fotos de acordo com a cate-
goria em que deseja que aquele custos sejam lançados – sejam estes fixos ou 
variáveis, ou por tipo de custo: materiais, salários, capacitação de pessoal, etc. 

Tente ao máximo manter uma consistência constante durante a categoriza-
ção de seus custos. Dessa forma, sua equipe terá muito mais facilidade na 
hora de saber onde cada um dos itens deve ser lançado.
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Ainda assim, lembre-se de que absolutamente todos os 
documentos (notas fiscais, faturas, recibos, contratos, etc) 
devem ser arquivados de forma segura e em papel mesmo. 
Ainda que a tecnologia tenha avançado muito, a  burocra-
cia ainda é grande e só mesmo o documento original serve 

como comprovação na grande maioria dos casos.

b) Manual de instruções

Se preciso, crie um manual de instruções para a sua equipe de custos, 
com uma lista explicativa completa, indicando todos os custos previstos e suas 
respectivas categorias, e o que fazer em caso de custos não previstos.

Este irá servir de referência para a sua equipe e irá ajudá-la a ter tudo orga-
nizado de uma forma mais clara, caso venha a precisar de alguma instrução 
– isso também evitará perda de tempo repetindo regras e procedimentos, ou 
mesmo lançamentos errados caso você não esteja disponível.

Alguns pontos que devem constar do seu manual de controle de custos:

 » Quais os custos do projeto (diretos e indiretos) » O que são considerados como despesas (e por isso não devem ser incluí- 
 dos como custos) » Quais as contas bancárias ligadas aos projetos » Qual a equipe envolvida, e quem é voluntário ou funcionário » Quais contas a pagar são recorrentes » Quais contas a receber são recorrentes » Prazos, valores (ainda que médios) e outras informações sobre todas as  
 contas
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2) Faça lançamentos diários

De posse de um software de gestão de custos como o Economato (vide capítulo 
7), procure fazer lançamentos diários sempre que possível. 

Nesse ponto, é bastante comum se sentir confortável e decidir acumular notas 
fiscais, faturas e recibos, e digitar os dados no software no final da semana ou 
mesmo do mês.

Como isso já foi explicado anteriormente, vamos apenas reforçar alguns pon-
tos.

a)	Quanto	mais	você	acumula,	mais	erros	você	pode	cometer

Fazer um pouco a cada dia, ainda que pareça uma perda de tempo, torna seu 
trabalho muito mais eficiente. Por conta do baixo volume, você não estará es-
tressado só de olhar para a pilha de documentos a lançar, e poderá fazer os 
lançamentos com muito mais calma. 

Além disso, será muito mais improvável que você irá cometer erros durante a 
digitação dos dados, nem que seja pelo simples fato da tarefa ser mais curta. 

Você terá mais tempo para fazer tudo com calma e não estará com a mente 
cansada ao final da tarefa, o que permitirá revisar o que foi feito de forma mui-
to mais atenta.

b) Fica muito mais fácil acompanhar o que acontece

Verificando o que está sendo gasto a cada dia, você terá muito mais facilidade 
de acompanhar o seu projeto. O número de tópicos a serem levados em con-
sideração será bem menor e os cruzamentos que precisará fazer serão menos 
complexos.

Além disso, você poderá identificar custos desnecessários mais rapidamente, e 
antes que estes se tornem um problema para a sua organização.
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Dica: se, na prática, não for mesmo possível fazer esse 
acompanhamento e verificação de custos diariamente, faça 
isso semanalmente. Reserve um horário somente para isso, 
pois o cuidado e a atenção precisarão ser maiores. Jamais 

deixe acumular até o final do mês, pois, possivelmente, nes-
te momento as contas a pagar já estarão em suas mãos e 

será muito tarde para corrigir qualquer coisa.

3) Emita relatórios periódicos de acompanhamento

Caso você use um software específico para a sua gestão de custos, uma das coi-
sas que você irá fazer é emitir relatórios de acompanhamento semanalmente. 

Mais uma vez, é essencial que verificar em detalhe como anda a gestão de gas-
tos da sua organização. Mas, também é fundamental ter uma visão global, a 
qual irá permitir que você identifique a saúde de seu projeto de forma mais 
ampla.

Cada software emite tipos diferentes de relatórios, por isso escolha o seu le-
vando esta funcionalidade em consideração. A ausência de algo que possa ser 
considerado como essencial para o seu projeto, pode acabar criando horas ex-
tras desnecessárias de trabalho, já que você terá que criar o relatório inexis-
tente manualmente.

Entre os relatórios essenciais de custo mais comuns estão os seguintes:

 » Contas a pagar por mês  » Contas a pagar por tipo de custo específico » Contas a pagar por conta (de acordo com o plano de contas) » Contas recorrentes » Contas vencidas » Previsão de custo mensal » Previsão de custo por projeto » Comparação de custos entre determinados meses
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5.3 O depois (onde acontece a prestação de contas)

Com a conclusão do projeto, é hora de verificar resultados e decidir se a gestão 
de custos foi ou não eficiente. 

Este momento tem dois objetivos fundamentais: 

1. Decidir se o projeto atingiu seus objetivos conforme previsto
2. Garantir uma correta prestação de contas, quando necessária

Com relação ao item 1, a explicação é simples: de nada 
adianta ter executado todas as tarefas previstas e ter entre-
gue todos os produtos ou serviços esperados, se a organiza-
ção está concluindo o projeto completamente endividada.

Ainda que o resultado final tenha ficado no vermelho por motivos impossíveis 
de serem controlados – como o não recebimento de doações ou de financia-
mentos anteriormente contratados – uma boa gestão de custos poderia ter 
identificado esses problemas e alertado outros setores da organização para a 
busca de alternativas. 

Desta forma, é importante fazer correções ao longo do caminho e buscar alter-
nativas em captação de recursos antes que o problema se torne impossível de 
conter.

Só que neste caso, já passou da hora. 

Caso você tenha feito o seu dever de casa, esse será o momento de emitir rela-
tórios finais para verificar se tudo foi pago, se a conciliação bancária está per-
feita, se houve sobra de caixa. 

Se tudo estiver como manda o figurino, aí sim, é começar a comemorar!
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Já a prestação de contas é um tópico delicado, o qual iremos tratar em detalhe 
logo a seguir:

A Prestação de Contas

Como comentado anteriormente, a prestação de contas é comumente uma eta-
pa obrigatória da realização de projetos para organizações que contaram com 
algum tipo de financiamento externo para a realização dos mesmos.

Este procedimento é constantemente solicitado por órgãos governamentais e 
por instituições financiadoras, sejam estas nacionais ou internacionais.

Para uma eficiente prestação de contas, 
é preciso garantir que alguns pontos te-
nham sido realizados sem erros:

1. Que o órgão governamental ou agên-
cia financiadora tenha sido contatado 
e questionado sobre o procedimento 
de prestação de contas exigido antes 
mesmo do início do projeto – nesse 
momento, é preciso esclarecer quais os 
formulários que precisarão ser preen-
chidos, relatórios a entregar, softwares 
ou portais eletrônicos obrigatórios, e 
periodicidade da prestação de contas 
(algumas são feitas apenas após a con-
clusão do projeto, outras a cada certo 
número de meses, seguindo as etapas 
do projeto).

2. Que o procedimento de prestação de contas tenha sido divulgado entre to-
dos os envolvidos na execução do projeto, para que nada fique pendente ou 
seja ignorado por falta de informação.
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3. Que o procedimento tenha sido seguido à risca, já que não há margem para 
negociação na maioria das vezes (o não cumprimento das diretrizes costu-
ma implicar na retenção dos recursos até que as mesmas sejam executadas)

4. Que o processo de prestação de contas  tenha sido considerado como uma 
atividade diária e não algo a fazer às pressas ou às vésperas da data de en-
trega. 

5. Que toda a documentação necessária tenha sido arquivada da forma cor-
reta, permitindo uma fácil consulta e que nada seja deteriorado por más 
condições de armazenamento.

É durante esse processo de prestação de contas que a gestão de custos vai se 
mostrar como uma fiel aliada. 

Com todas as contas em ordem e em dia, será muito mais fácil e rápido infor-
mar ao seu financiador ou patrocinador onde foi gasto, o quanto foi gasto, e o 
porquê de cada uma das decisões financeiras tomadas.

Já se você deixou tudo para a última hora, é bem provável que não irá nem 
mesmo se lembrar de onde os custos vieram e onde o dinheiro aplicado foi 
parar.

Muitos órgãos governamentais e instituições financiadoras contam com ma-
nuais detalhados, ensinando passo a passo a como cuidar da prestação de con-
tas, bem como prazos e modelos de formulários.

Estude tudo com calma e siga as instruções com cuidado. Um simples erro 
pode ser o suficiente para arranhar a sua credibilidade e fazer com que o re-
curso financeiro não seja repassado. Ou que você não venha a conseguir fechar 
novos convênios com a mesma instituição por conta de uma má prestação de 
contas.

•••
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6.  COMO IDENTIFICAR CUSTOS 
DESNECESSÁRIOS

•••

“Tome cuidado com custos menores. Um buraco pequeno pode afundar um 
barco grande”  Benjamin Franklin

Esta frase de Benjamin Franklin traz à tona exatamente o que estamos quere-
mos falar nesta parte deste e-book. 

Muitas vezes não são os grandes custos que criam os maiores problemas para 
o nosso projeto. São aqueles bem pequenininhos, quase invisíveis. 

Este tipo de custo, quando acumulado, pode criar um rombo no orçamento 
difícil de identificar, e só detectável no médio ou longo prazo – quando pode 
ser tarde demais.

Estamos falando de gastos do tipo:

 » canetas compradas na lojinha da esquina » cafezinho na barraquinha enquanto espera por uma reunião » água mineral para reuniões » copos de plástico para bebedouros

Não estamos aqui dizendo que esse tipo de custo deva ser proibido. Apenas 
que ele deve ser levado em consideração como qualquer outro custo.

Isso significa dizer que cada canetinha deve gerar um recibo, o qual será lança-
do na contabilidade. E que você irá checar, se não diariamente, pelo menos se-
manalmente, quantas canetinhas você comprou e quanto elas custaram. Será 
que não seria melhor ter comprado uma caixa de canetas no atacado?
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Para que você entenda bem o que estamos reforçando aqui:

 » Anote e tenha recibos de absolutamente tudo, inclusive quanto você gas-
tou tomando cafezinho na rua. 

 » Estabeleça regras que determinem claramente o que é pago com ajuda de 
custo e o que passa a ser despesa pessoal do membro da sua equipe – faça isso 
de forma transparente, clara e participativa.

 » Tenha sempre em mente o que é custo do projeto e o que são despesas de 
manutenção da organização como um todo.

 » Crie relatórios discriminando o quanto esses custos estão impactando no 
orçamento do seu projeto.

 » Faça cortes ou busque por alternativas se realmente precisar manter a 
despesa (como comprar o item no atacado e estocar para gastar menos).

São essas pequenas práticas que irão esticar o 
seu orçamento de forma muito simples, e sem 
ter que interferir em grandes pontos do seu 
projeto.

•••
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7.  ECONOMATO: SEU ALIADO NA 
GESTÃO DE CUSTOS

•••

Contar com ferramentas tecnológicas que ajudem na sua gestão de recursos é 
algo essencial para que tudo funcione bem, para que não haja perda financei-
ra, e para que você não perca tempo executando este tipo de tarefa – tempo 
este que você deveria estar usando na execução de seu projeto em si.

E, dentre as opções em ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado atu-
almente, o Economato destaca-se por ser um software criado especialmente 
para o terceiro setor – ou seja, as necessidades deste público específico foram 
tomadas como prioridade no seu desenvolvimento. 

Todas as funcionalidades do Economato foram pensadas de forma a atender 
às necessidades específicas de fundações, ONGs, institutos e organizações re-
ligiosas, entre outras entidades do terceiro setor.

O Economato permite a realização mais rápida de diversas atividades essen-
ciais, como, por exemplo:

 » Acompanhamento permanente e recorrente de doações » Prestação de contas mais rápida e simples » Visualização da situação financeira em tempo real e de qualquer lugar

Usando o Economato, você terá acesso online a uma série de ferramentas, pla-
nilhas e formulários prontos para tornar a sua gestão de custos muito mais 
fácil e eficiente.

Você poderá também criar perfis para sua equipe financeira, cada um destes 
com diferentes níveis de permissão de acesso, de forma a garantir que cada um 
realize a sua tarefa de forma independente, porém supervisionada.
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E, no caso de instituições de maior porte, composta por unidades menores de 
gestão, o Economato permite o cadastramento de dados de cada uma delas em 
separado.  Ainda assim, também é possível fazer o cruzamento dessas infor-
mações para que você tenha uma ideia do todo.

É possível também exportar todas essas informações que constam do seu Eco-
nomato em formato CSV ou para o Excel, bem como imprimi-las em papel 
– uma ótima solução para quem precisa enviar informações financeiras para 
contadores, doadores ou instituições financiadoras.

Veja a seguir todas as facilidades trazidas pelo Economato para a sua organi-
zação, e como cada uma deles irá ajudar na sua gestão de custos:

Funcionalidades do Economato

O Economato disponibiliza as seguintes 
opções com funcionalidades específicas 
para organizações do terceiro setor:

 » Visão Geral » Financeiro » Cadastros » Plano de Contas » Relatórios » Suporte

a) Visão Geral

Na tela inicial do sistema, você terá acesso a uma Visão Geral da situação fi-
nanceira da sua instituição, visualizando um gráfico comparativo entre o mês 
anterior e o atual, a listagem de lançamentos em atrasos, e o saldo de suas 
contas bancárias.
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Esta tela tem como objetivo facilitar o seu acesso a informações essenciais 
para o bom funcionamento da sua organização de forma rápida e simples – 
ótima para aqueles momentos em que o tempo é curto ou em que você precisa 
tomar uma decisão de última hora.

Sabendo, por exemplo, quanto de saldo você tem disponível em suas contas 
bancárias, você poderá tomar decisões mais conscientes e de forma indepen-
dente, sem ter que consultar cada um de seus bancos e fazer contas de cabeça.

E a listagem de lançamentos em atraso irá evitar que você pague uma alta soma 
em juros e multas por ter esquecido de pagar uma conta por muito tempo.

Já o gráfico comparativo entre o mês atual e o anterior é a melhor forma de 
você perceber se está gastando mais do que estava previsto mês a mês. Notan-
do essa condição com a clareza que só um gráfico pode trazer, sua ação corre-
tiva também poderá ser muito mais rápida e precisa.
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b) Financeiro

Em Financeiro, você encontrará as seguintes opções: » Contas a pagar » Contas a receber » Transferências internas » Conciliação » Fluxo de Caixa

No Contas a Pagar, você poderá cadastrar todas as suas despesas, ligadas ou 
não a um projeto. 

Ao fazer esse cadastro, será possível vincular a sua despesa a uma conta ban-
cária, ao plano de contas, e a um ou mais projetos;  além de inserir dados es-
senciais, como data de vencimento, histórico, valor, número de documento, 
fornecedor a ser pago, e forma de pagamento.
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Você poderá ainda marcar a despesa como paga, quando isso for efetivado, 
ou  torná-la uma despesa recorrente, caso ela se repita mês a mês. Esta última 
funcionalidade é especialmente importante para garantir que você tenha uma 
clara previsão de seus gastos mensais, e possa economizar fundos na medida 
certa.

Uma listagem com todas as despesas cadastradas é apresentada, para que você 
possa ter uma visão geral das mesmas. 

O Contas a Receber funciona da mesma forma que o Contas a Pagar, per-
mitindo a visualização de quanto você tem a receber, quanto já foi recebido, e 
quanto está compensado em sua conta bancária.

E a possibilidade de marcar uma conta a receber como recorrente permite o 
melhor controle de doações regulares, como aquelas vindas de sócios ou de 
instituições financiadoras.
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Já a Transferência	Interna permite que você registre a transferência de sal-
dos entre contas bancárias e marque-a como compensada quando isso aconte-
cer. Você também poderá vincular essa ação a um ou mais projetos.

Isso permite uma maior clareza em relação ao controle de contas bancárias, 
permitindo que você tenha por escrito para onde e como cada valor foi trans-
ferido.

Em Conciliação, é possível acompanhar lançamentos não compensados no 
mês atual e nos meses anteriores. Na visualização oferecida, você poderá vi-
sualizar a data prevista de vencimento/recebimento, o histórico, o valor em 
questão, e a conta do plano de contas à qual o lançamento está vinculado.
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A diferença entre o saldo da escrita e o saldo do extrato também é disponibili-
zado, para que a diferença entre os dois fique mais evidente para você. Desta 
forma, você poderá tomar as medidas que julgar necessárias diante de cada 
situação.

No Fluxo	de	Caixa, você terá acesso ao que foi projetado e ao que foi realiza-
do naquele mês por meio de gráficos e tabelas. 

Um dos gráficos disponíveis permite a comparação entre o fluxo projetado e o 
real, com direito a uma visualização por despesa por meio de um modelo pizza.

Este tipo de ferramenta é de grande ajuda para que você possa fazer ajustes no 
seu plano de trabalho, caso hajam grandes diferenças entre o que estava pre-
visto e o que realmente foi realizado com muita frequência.
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Já na tabela incluída nesta funcionalidade está disponível a listagem detalha-
da das despesas e receitas daquele mês. Nela, você poderá verificar o valor pro-
jetado, o valor real, a diferença entre os dois, bem como os respectivos saldos 
finais.

Ou seja, trata-se de uma ótima ferramenta de acompanhamento da sua gestão 
não só de custos, mas financeira como um todo.
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Outra opção disponível neste tópico é a aba de Orçamentos, na qual você terá 
acesso a gráficos ilustrativos e a tabelas do seu fluxo de caixa mês a mês pelo 
período de um ano.

c) Cadastros

Para permitir que essas informações sejam lançadas, comparadas e analisa-
das, uma série de formulários para cadastro estão disponíveis no Economato. 
São eles:

 » Conta Bancária » Contatos » Projetos » Papéis

Em Conta Bancária, você irá cadastrar todas as suas contas bancárias - po-
dendo estas serem corrente, poupança, ou investimento - ou ainda adicionar 
o Livro Caixa. 

Para ter acesso a todas as funcionalidades que derivam deste cadastro de for-
ma correta, será preciso incluir o saldo inicial da conta bancária em questão, e 
determinar se a mesma encontra-se ativa ou inativa.
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Em Contatos, você poderá incluir tanto pessoas físicas quanto jurídicas – no 
caso, as informações necessárias serão apresentadas de acordo com o perfil 
escolhido. 

Além de incluir dados básicos de contato, você poderá vincular a pessoa ou 
empresa em questão a um ou mais projetos, e definir se esta deve ser incluída 
no grupo de Contas a Pagar (fornecedores, funcionários e credores em geral) 
ou no de Contas a Receber (sócios, clientes, financiadores, órgãos governa-
mentais, etc).

Na seção Projetos, será a hora de cadastrar todos os projetos com o qual a 
sua organização está lidando no momento, ou mesmo projetos antigos ou fu-
turos que ainda tenham algum tipo de impacto financeiro na sua organização 
atualmente.

Neste cadastro, deverão ser registrados um nome completo, um nome reduzi-
do, uma descrição breve e o status do projeto (se ativo ou inativo).
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Já em Papéis, é possível criar papéis a serem atribuídos aos seus contatos, 
como “fornecedor”, “funcionário”, “cliente”, “doador”, entre outros. Esta ação 
irá facilitar a sua busca e indexação de pessoas e de empresas dentro da sua 
gestão financeira.
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d) Plano de Contas

Em Plano de Contas, você poderá adicionar e hierarquizar contas da mesma 
forma que você já deve ter feito para a sua contabilidade, possivelmente.

Esta funcionalidade está disponível para que você possa ter maior controle 
sobre suas despesas e receitas, e para facilitar o lançamento das mesmas na 
sua contabilidade – lembre-se de que é possível vincular suas contas a pagar e 
a receber ao seu plano de contas, para, em seguida, emitir ou imprimir relató-
rios de acordo com a sua necessidade contábil.

e) Relatórios

Este item é, provavelmente, aquele que irá lhe oferecer os melhores insights 
sobre como anda a gestão de custos da sua organização, por isso vamos deta-
lhá-los um pouco mais.
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Estão disponíveis os seguintes relatórios no Economato:

1. Boletim 
2. Conciliação Bancária
3. Transferência Externa
4. Balancete
5. Razão
6. Demonstrativo de Projetos
7. Contatos por Projeto

1. Boletim

Em Boletim da Escrita, você poderá gerar um relatório capaz de demonstrar 
todas as despesas e receitas vinculadas a uma determinada conta bancária du-
rante um mês em específico.

Serão exibidos, neste relatório, data, histórico, número do documento, che-
que, valor e saldo disponível na conta em questão.

Você poderá incluir também a classificação no plano de contas, e exibir os pro-
jetos (e seus respectivos rateios) vinculados aos lançamentos.
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Porque esse relatório é importante para você: por meio do 
Boletim da Escrita, você poderá verificar se todos os lan-
çamentos foram feitos de maneira correta, e como anda 
a saúde financeira da sua conta bancária. Adicionando a 
opção rateio entre projetos, você poderá identificar qual 

projeto está consumindo mais recursos ou recebendo mais 
receitas.

2. Conciliação Bancária

Com o relatório de Conciliação Bancária, você poderá visualizar quais lança-
mentos foram compensados em determinado mês, e quais se encontram pen-
dentes em cada uma de suas contas bancárias cadastradas.

Você terá listados a data, o histórico e o valor do lançamento, além do saldo da 
escrita, do saldo do extrato e da diferença entre os dois.
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Porque esse relatório é importante para você: por meio do 
relatório de Conciliação Bancária, você terá uma lista com-
pleta de lançamentos pendentes e compensados. Isso irá fa-
cilitar o seu processo de cobrança de pagamentos não-efeti-
vados, e evitar que a sua conta bancária fique no vermelho 

sem que você perceba.

3.	Transferência	Externa

No relatório de Transferência Externa, você poderá verificar os valores trans-
feridos entre unidades da sua organização durante um certo período de tempo. 

Você terá acesso à data de lançamento, às duas contas bancárias envolvidas no 
processo (aquela a partir da qual a transferência foi feita e aquela que recebeu 
o valor em questão), e ao valor transferido.

É possível emitir tanto o relatório em si, como um recibo de transferência ex-
terna, o qual inclui um cabeçalho com dados de sua unidade. 
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Porque esse relatório é importante para você: com o relató-
rio de Transferência Externa, você poderá visualizar valores 
transferidos entre unidades da sua organização. Desta for-
ma, este fluxo de dinheiro não se perde e pode ser formal-

mente registrado e contabilizado.

4. Balancete

O relatório de Balancete toma como base o seu Plano de Contas, e todas as re-
ceitas e despesas registradas em determinado período.

Com ele, você poderá ver um detalhamento do que foi gasto ou recebido em 
sua organização, com os seus valores, ou em apenas uma de suas unidades. 
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Porque esse relatório é importante para você: com o rela-
tório Balancete, você poderá visualizar como anda a saúde 

financeira da sua organização de forma automática, sem ter 
que passar por longos processos contábeis ao fazer isso ma-

nualmente. Além disso, ele serve como instrumento para 
verificar muitos dos possíveis erros presentes em sua escri-

ta contábil.

5. Razão

O relatório Razão permite que você verifique, de forma cronológica, todas as 
despesas, todas as receitas, ou uma despesa ou receita em particular (de acor-
do com o plano de contas) realizadas em determinado período.

Serão listados a data, o histórico e o valor pago em cada uma das despesas ou 
receitas discriminadas, além da soma total para o período escolhido.
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Porque esse relatório é importante para você: com o relató-
rio Razão, você poderá verificar o que está sendo gasto ou 

recebido a cada dia. Isso permitirá, por exemplo, identificar 
padrões de despesas ou de receitas, como em qual o dia do 
mês (ou da semana) determinado recurso financeiro pre-
cisa ser alocado, quando certos materiais serão realmente 

necessários, ou em que momento um número maior de do-
ações é recebido, por exemplo. 

6. Demonstrativo de Projetos

O relatório de Demonstrativo de Projetos irá permitir que você verifique o que 
está sendo gasto ou recebido em cada um de seus projetos em ordem cronoló-
gica e por conta bancária, em período de tempo pré-definido.

Você terá acesso à data de cada receita ou despesa, ao histórico da mesma, ao 
respectivo valor unitário, e à soma de valores (seja esta positiva ou negativa) 
para aquele determinado período. É possível comparar ainda mais de um pro-
jeto lado a lado. 
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Porque esse relatório é importante para você: com o relató-
rio Demonstrativo de Projetos, você poderá analisar de per-
to cada um de seus projetos, suas despesas e receitas. Você 
saberá, instantaneamente, quais projetos estão com as con-
tas em dia, quais precisam de uma injeção extra de recursos 
financeiros, e para onde e de onde esses valores estão indo 

a cada dia.

7. Contatos por Projeto

Com o relatório Contatos por Projeto, você poderá gerar listagens com nomes, 
papel, CPF ou o CNPJ, telefone e e-mail de cada pessoa física ou jurídica en-
volvida em cada um de seus projetos.

Você terá também acesso rápido ao número total de indivíduos ou empresas 
envolvidos em cada projeto.
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Porque esse relatório é importante para você: de posse des-
sa lista de Contatos por Projeto ficará muito mais prático 

saber quem está envolvido em determinado projeto, qual o 
papel de cada um e como contatá-lo diretamente.

f) Suporte

Por último, o Economato oferece ainda um link 
direto para Suporte, disponível em caso de dú-
vidas ou dificuldades técnicas. 

O Suporte Economato funciona remotamente e 
em tempo real.

•••
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8.  CONCLUSÃO

•••

Esperamos que, após você ter lido tudo isso, fique mais fácil para você enten-
der a importância de manter boas práticas de gestão de custos dentro da sua 
organização.

Apesar dessa ser uma tarefa considerada como chata e trabalhosa por muitos, 
ela é de importância fundamental para que projetos inovadores e de grande 
impacto para a nossa sociedade tornem-se uma realidade. 

Caso queira saber mais sobre este assunto e outros temas relacionados à ges-
tão de instituições do terceiro setor, sugerimos acompanhar o nosso blog (ht-
tps://www.bhbit.com.br/blog/) para mais artigos e dicas.

Ou entre em contato conosco para maiores informações sobre o assunto ou 
sobre o Economato: https://www.bhbit.com.br/economato/

Obrigado pela leitura e que seus projetos sejam sempre um sucesso!

Shidartha Rosa e equipe bhbit

•••
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