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A ESTIMATIVA DE CUSTOS E A PRECIFICAÇÃO APLICADA AOS 
PROGRAMAS/PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO 
 

Antonio Henrique Duarte 

 

RESUMO 
 

O Exército Brasileiro tem alcançado um avanço considerável na maturidade de gerenciamento 
de projetos, programas e portfólio. A elaboração de metodologias como as Normas para Elaboração, 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB), as Normas para 
Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do 
Exército Brasileiro (NEGAPORT) e as Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas 
e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018) permitiu ao Exército alcançar um status de respeito 
junto à comunidade de gestão de projetos e à toda administração pública. Entretanto alguns assuntos 
como a estimativa de custos e a precificação aplicada aos Programas/Projetos Estratégicos do 
Exército ainda carecem de maior desenvolvimento e definições para que possam atender às 
necessidades da gestão e dos órgãos de controle externo. Desta forma, este trabalho buscou analisar 
as boas práticas de precificação e custeio utilizadas/adotadas pelas principais organizações militares 
internacionais, pelo Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e no próprio 
Exército a fim de Propor uma metodologia que consiga precificar e calcular o impacto das entregas 
dos Programas e Projetos Estratégicos do Exército no Custeio da Força Terrestre, sendo ao mesmo 
tempo aderente ao Ministério da Defesa e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

 
Palavras-chave: Custeio, Precificação, Estimativa do Ciclo de Vida do Produto  

 
ABSTRACT 
 
The Brazilian Army has achieved a considerable advance in the maturity of project, program and 
portfolio management. The elaboration of methodologies such as the Rules for Elaboration, 
Management and Monitoring of Projects in the Brazilian Army (NEGAPEB), the Rules for Elaboration, 
Management and Monitoring of the Portfolio and Strategic Programs of the Brazilian Army 
(NEGAPORT) and the General Instructions for the Management of Life Cycle of Military Employment 
Systems and Materials (EB10-IG-01.018) allowed the Army to achieve a status of respect with the 
project management community and the entire public administration. However, matters such as cost 
estimation and pricing applied to Army Strategic Programs / Projects still need further development 
and definitions so that they can meet the needs of management and external control bodies. In this 
way, this work sought to analyze the good practices of pricing and costing used / adopted by the main 
international military organizations, by the Ministry of Defense, the Brazilian Navy, the Brazilian Air 
Force and the Army itself to propose a methodology that can price and calculate the impact of 
deliveries of the Army's Strategic Programs and Projects on Land Force Costing, while at the same 
time adhering to the Ministry of Defense and the North Atlantic Treaty Organization (NATO).. 
 
Keywords: Defrayal, Pricing, Life Cycle Cost Estimate. 
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A ESTIMATIVA DE CUSTOS E A PRECIFICAÇÃO APLICADA AOS 

PROGRAMAS/PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Transformação, o Exército Brasileiro adotou de maneira mais 

enfática a execução de suas grandes iniciativas de mudança estratégicas por meio 

de Projetos e Programas Estratégicos. Muitos avanços foram feitos desde então, 

entre elas podemos citar a elaboração de metodologias de gerenciamento de 

projetos, programas e portfolio que sistematizaram o planejamento, execução e 

monitoramento e controle destas iniciativas.  

Todavia, algumas áreas de conhecimento ainda permanecem carentes de maior 

evolução, como a padronização de uma metodologia para cálculo do custeio e 

precificação aplicada aos Programas Projetos Estratégicos do Exército. 

Por não haver tal metodologia, que padronize e antecipe os valores futuros de 

custeio gerados pelas entregas dos Programas e Projetos Estratégicos, o Exército 

vem sendo constantemente surpreendido por aumentos dos custos correntes, sem 

que haja aumento de dotação orçamentária por parte do Governo Federal. 

Somando às consequências internas, como o impacto no custeio da Força, o 

Tribunal de Contas da União (TCU) a cada dia vem aumentando o nível de exigência 

técnica nas respostas relativas às aquisições de Projetos e Programas Estratégicos.      

A aplicação de procedimentos de análise de preço e de análise de custos 

compatíveis com a complexidade e peculiaridade de um produto estratégico, a cada 

dia se torna mais vital.  

A ausência de normas específicas para contratos de defesa firmados com 

fornecedor exclusivo, segundo o TCU, tem levado a análises deficientes das 

informações de custo. Como consequência a ocorrência de superfaturamentos dos 

preços contratados.  

O Exército Brasileiro ao longo de sua história sempre se destacou como 

instituição de grande credibilidade junto à sociedade brasileira.  Para que continue a 

desempenhar bem seu papel percussor, deve sempre buscar respostas e produtos 

que contribuam para o desenvolvimento da nação brasileira.  
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A maturidade alcançada pelo Exército na gestão de projetos, programas e 

portfólio, permite agora mirar alvos mais específicos.  

A elaboração de uma metodologia de precificação e custeio permitirá aos 

Programa ou Projeto Estratégico quantificar os seus custos, possibilitando melhores 

negociações contratuais com os fornecedores, prestação de contas junto aos órgãos 

de controle, padronização de conceitos e técnicas, nivelamento de conhecimentos, 

assim como a maior transparência junto a sociedade brasileira. 

Desta forma, este trabalho analisou as melhores práticas e métodos mundiais 

utilizados para previsão do custeio e precificação de projetos e programas de 

Defesa, com o intuito de apresentar uma metodologia moderna e globalizada que 

padronize métodos e técnicas de precificação e custeio para os Projetos e 

Programas Estratégicos do Exército. 

Adaptando-se às idiossincrasias e necessidades do Exército Brasileiro, a mesmo 

tempo que comunica com as práticas mais utilizadas pelos principais atores globais 

do setor de Defesa e alinhada com o Ministério da Defesa (MD), Marinha do Brasil e 

Força Aérea Brasileira. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceitos básicos de custo 

A seguir foram descritos alguns conceitos básicos de custo, pois se fazem 

necessário para estudo da precificação e custeio aplicado a projetos e programas. 

 

2.1.1 Desembolso 

Desembolso “é o ato do pagamento e que pode ocorrer em momento diferente 

do gasto.”. O desembolso é um pagamento de um bem ou serviço não considerando 

quando ele for consumido e o mesmo ocorre na saída de recurso financeiro do caixa 

(BORNIA, 2010).  

 

2.1.2 Gastos 

Gastos são os valores pagos pela organização por um produto ou serviço prestado. 

Se esse gasto foi pago no ato ele irá ter uma diminuição do ativo, e para pagar no 

futuro ele se tornará uma obrigação a pagar. 
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O gasto então pode ser qualquer ação que a empresa faça, podendo ser um 

investimento para compra de algum equipamento, como um gasto com desperdício 

que não gera lucro (DUTRA, 2003). 

 

2.1.3 Custo 

Representam os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de 

outros bens ou serviços (BRUNI; FAMÁ, 2008).  

Portanto, estão associados aos produtos ou serviços produzidos pela entidade. 

Custo são os gastos diretamente ligados a prestação de serviços, e os mesmos 

podem ser classificados como fixo ou variável, direto ou indireto (BOMFIM; 

PASSARELLI, 2006). 

 

2.1.4 Investimento 

Investimentos são todos os bens e direitos registrados no ativo das empresas 

para baixa em função de venda, amortização, consumo, desaparecimento, 

perecimento ou desvalorização (SANTOS, 2005). 

O investimento também pode ser definido como um gasto de aquisição de ativos 

com a intenção de obter benefícios. Pode-se definir também que todo custo é um 

investimento, mas nem todo investimento é um custo (BERTI, 2002). 

 

2.1.5 Despesas 

Despesas são valores dos insumos consumidos para outras funções que não a 

fabricação direta do produto. No caso abordado despesas são os valores dos 

insumos que não estão diretamente ligados ao desenvolvimento dos serviços 

prestados (BORNIA, 2010). 

As despesas correspondem a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 

para a obtenção de receitas. Não estão associadas à produção de um produto ou 

serviço (BRUNI; FAMÁ, 2008). 

Encargos sociais, telefone, internet, comissões de vendedores, salários de 

vendedores, propaganda e marketing, juros de desconto, taxas de cobrança, taxas 

de serviços, entre outros são exemplos de despesas, e que ainda podem ser 

classificadas como despesas administrativas e comerciais (BORNIA, 2010).  
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2.2 Métodos de custeio 

Os métodos de custeio objetivam identificar os gastos inerentes ao processo 

produtivo, acumulando-os de forma organizada aos produtos. 

Estes custos podem ser aplicados a diferentes objetos tais como: produtos, 

departamentos, atividades, processos, ordem de produção, ou outras formas que o 

gestor possa demonstrar interesse (ROBLES JR, 1992). 

Os métodos existentes são: Pleno, Absorção, Variável/Direto e Por Atividade. 

O Custeio Pleno, ou Integral, é aquele que se caracteriza pela apropriação de 

todos os custos e despesas aos objetos. 

O Custeio por Absorção objetiva a apropriação de todos os gastos decorrentes 

somente do processo produtivo aos produtos, identificando os fixos, variáveis, 

diretos e indiretos (BOMFIM; PASSARELLI, 2006). 

O Custeio Variável, ou direto, tem o propósito de alocar aos produtos somente 

os custos identificados como variáveis, normalmente compostos pela matéria-prima 

e a mão-de-obra direta, consumidos no processo produtivo. 

O Custeio Baseado em Atividades (ABC - Activity Basead Costing) procura 

identificar quais os custos das atividades e não dos produtos, pois defende a óptica 

de que os produtos consomem atividades e são estas atividades, e não os produtos, 

que consomem recursos(DUTRA, 2003). 

No tocante aos métodos de Custeio do Ciclo de Vida, Nakagawa (1991) afirma 

que o sistema de custeio por ciclo de vida consiste na acumulação de custos por 

atividades ocorridas durante o ciclo de vida total de produto. Isto inclui não só custos 

repetitivos de produção, mas também aqueles que ocorrem apenas uma vez, tais 

como os que ocorrem durante a fase de desenvolvimento do produto e nas de 

suporte logístico (NAKAGAWA, 1991). 

Verifica-se, portanto, nesta colocação que o método sugerido é o "Activity Based 

Costing (ABC)". 

Robles (1992) também elege o "ABC" como o método compatível para custeio 

do ciclo de vida. Afirma, ainda, que a contabilidade por Atividades pode considerar 

na apuração dos custos das atividades a depreciação com base na vida tecnológica 

do equipamento ao invés dos valores apurados com base na vida útil (ROBLES JR, 

1992). 
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2.3 Custeio do Ciclo de Vida 

O Custeio do Ciclo de Vida pode ser definido como "um método de calcular o 

custo total da propriedade durante toda a vida útil de um ativo". Nessa conceituação,  

além do custo inicial, todos os subsequentes custos esperados, significantes, assim 

como o valor residual e quaisquer outros benefícios quantificáveis a serem derivados 

(ELLRAM, 1994).  

Consequentemente, a técnica do Custeio do Ciclo de Vida é utilizada quando 

houver uma decisão sobre compra de um ativo que exigirá substanciais custos de 

operação e manutenção durante sua vida útil. Além disso, também afirma que, por 

exemplo, custos de operação e manutenção ao longo da vida de um edifício 

excedem em muito os custos iniciais, devendo, pois, serem considerados no 

processo decisório (ELLRAM, 1994). 

Infelizmente, em pesquisa realizada com empresas de vários portes, segmentos 

e tipos de mercado, quanto à percepção dos seus gestores sobre fatores 

competitivos nas empresas produtoras de bens de capital, 70% dos entrevistados 

apontaram o menor preço como característica fundamental para o fornecedor 

ganhador de uma concorrência, em detrimento aos 30% que apontaram como 

característica qualificativa para ganhador (GUERREIRO; MEGLIORINI, 2003). 

Na mesma pesquisa, 20% dos gestores responderam que o baixo custo é pouco 

importante para a aquisição de bens de capital. 

Conclui-se, então, que os gestores de compras das empresas pouco têm 

decidido com base em direcionadores e métodos de avaliação e valoração qual bem 

deve ser adquirido, sendo a decisão baseada no menor preço ou facilidade de 

pagamento. 

Sob o enfoque de projetos e programas, vários autores têm discutido sobre 

como analisar os investimentos e considerando todos os custos envolvidos numa 

aquisição de bem ou serviço.  

Levando em consideração sua temporalidade, possuir um ciclo de vida bem 

definido, seu planejamento ser detalhado até o nível de tarefa e a complexidade de 

suas entregas, o Custeio baseado no Ciclo de Vida do Produto tem sido muito 

adotado(GUERREIRO; MEGLIORINI, 2003). 

Porém, depois de um projeto de investimento aprovado na empresa, geralmente 

os gestores de departamentos de compra ou afim, deparam-se com uma gama de 

modelos de produtos para aquisição, e que tradicionalmente são escolhidas as 
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opções com menor custo ou os modelos das marcas mais reconhecidas do 

mercado, ou ainda, as que reduzirão o maior montante de mão-de-obra. Ocorre que 

tais decisões não levam em conta quais os impactos gerados por esta decisão no 

orçamento de anos futuros(GUERREIRO; MEGLIORINI, 2003). 

O menor preço pode não ser a melhor decisão, pois podem estar embutidos 

nestes altos custos de manutenção, operação e descarte do bem (PMI, 2011).  

O custo total do ciclo de vida constitui-se de grandes itens a saber: (a) Custo de 

Aquisição, como pesquisa, desenho, teste, produção e construção; (b) Custo de 

Distribuição do produto, como transporte e manuseio; (c) Custo de Manutenção, 

como serviço ao cliente, manutenção no campo e na fábrica; (d) Custo de 

Operações, como instalações, energia, utilidades e impostos; (e) Custo de 

treinamento, de operadores e manutenção; (f) Custo dos Dados Técnicos; (g) Custo 

de Estoque, de peças, material e armazenagem; (h) Custos de aposentadoria e 

demissão de empregados (WILSON, 1983). 

O capital inicial, custo de operação e manutenção, e custo de descarte têm 

relacionamento recíproco entre si, na medida em que o custo de capital inicial 

aumenta os custos de manutenção, operação e descarte diminuem (SAKURAI; 

NEVES, 1997). 

Ainda, sobre modelos de análise do ciclo de vida do ativo: o fluxo futuro de caixa 

é trazido a seu valor presente, de forma que o usuário possa ter meios para fazer a 

melhor seleção do bem ativo. Este método permite conhecer as comparações entre 

elementos de custo durante as fases da vida útil de um ativo(SAKURAI; NEVES, 

1997). 

A soma de dos custos iniciais de aquisição e os custos que estão por vir, que 

serão incorridos na operação, manutenção e descarte do bem, o conjunto de todos 

estes custos é chamado de custo total do consumidor. 

 

2.3.1 Custo total do consumidor 

O custo total de consumidor é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão 

de aquisição de ativos que analisa os produtos de diferentes fornecedores para 

embasar uma seleção ou valoração aprimorada. 

O custo total do consumidor representa uma filosofia que tem como objetivo 

fornecer um entendimento do verdadeiro custo de fazer negócio com determinado 

fornecedor de um bem ou serviço em particular, pois apresenta informações que 
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estão além do preço e incluem os custos relevantes que afetam criticamente a 

compra, demonstrando uma abordagem proativa (ELLRAM, 1994). 

Também pode-se usar o método para as análises do tipo “fazer ou comprar” em 

projetos e programas, mesmo na decisão de comprar o bem ou serviço de um 

terceiro, é possível utilizá-lo para uma avaliação dos custos de terceirizar. 

Ocorre que o custo total do consumidor pode ser um método relativamente 

complexo para desenvolver um entendimento do custo real de uma aquisição devido 

a quantidade de variáveis envolvidas (ELLRAM, 1994). 

Entende-se, então, que a análise da aquisição dos ativos imobilizados dos 

Projetos e Programas Estratégicos do Exército podem ser realizadas com base no 

custeio do ciclo de vida do material, com base na informação do custo total do 

consumidor.  

Até onde se sabe, as principais organizações militares globais também adotam o 

custeio pelo ciclo de vida de materiais como método avaliativo para subsidiar 

decisões de investimento em projetos e programas. Sendo assim, uma pesquisa 

bibliográfica e documental mais apurada irá permitir avaliar tal premissa como 

também as melhores práticas vigentes. Tal conhecimento permitirá definir de forma 

segura os parâmetros e critérios que irão balizar a elaboração da metodologia. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, por 

ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos relacionados à precificação e custeio do ciclo de vida de 

sistema e materiais aplicada a Projetos e Programas Estratégicos do Exército. Para 

tal, realizou-se inicialmente uma revisão teórica do assunto, através da pesquisa 

bibliográfica a legislações, documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações e teses). Num segundo momento foi feita uma 

pesquisa documental a fim de identificar e analisar quais Organizações Militares de 

referência possuíam metodologia/doutrina que tratasse da Gestão do Ciclo de Vida 

de Sistemas/Materiais e Custeio baseado no Ciclo de Vida de Sistema/Materiais. 

A fim de complementar a pesquisa, foi aplicado um questionário com perguntas 

abertas e fechadas (Apêndice A), junto a vinte e cinco militares do Ministério da 

Defesa, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira que 
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realizavam um curso Defense Acquisition Resource Management Program, 

conduzido pela Naval Postgraduate School dos Estados Unidos da América. O 

objetivo foi coletar informações atualizadas e verificar o entendimento e maturidade 

das Forças a respeito do assunto. 

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental, e com o 

questionário, após serem analisados, subsidiaram a construção de uma proposta de 

metodologia que para precificar e calcular o impacto das entregas dos Programas e 

Projetos Estratégicos do Exército no Custeio da Força Terrestre. 

 

4. RESULTADOS  

 

A aplicação do questionário serviu aos fins a que inicialmente fora planejado: 

primeiramente identificar o nível de maturidade e conhecimento a respeito do 

assunto entre os militares da amostra; em segundo lugar, coletar dados que 

facilitassem a pesquisa documental e bibliográfica. 

Inicialmente, podemos afirmar que os dados obtidos com a aplicação do 

questionário serviram para constatar que existe grande confusão de entendimento e 

falta de conhecimento sobre o assunto. Mesmo em uma amostra extremamente 

selecionada, com militares ligados ao assunto pertencentes ao Ministério da Defesa, 

Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e Exército Brasileiro (Figura 01), em um 

curso ministrado pela Naval Postgraduate School (USA), não havia consenso sobre 

conceitos básicos e assim como grande desconhecimento sobre as normas ou 

regulamentos existentes na própria Força.  

 

Figura 1 – Amostra do publico alvo da pesquisa 
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Quanto à finalidade de identificar a existência de normas ou regulamentos 

Internos que tratassem do assunto, apesar de ter sido constatado grande confusão e 

desconhecimento sobre as mesmas, está atingiu seu objetivo uma vez que facilitou 

identificação e busca pelas normas existentes. 

Ficou constatado em pesquisa documental e bibliográfica junto ao MD e às 

Forças Militares nacionais, que não existem ainda normas ou regulamentos que 

padronize a gestão de Custeio aplicada ao Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais. 

Entretanto, conforme figura 02, devido à falta de conhecimento sobre o assunto, tal 

fato ainda não é nem consenso entre os pesquisados. O que revela a falta de 

maturidade até para identificar a latência do problema. 

 

 

Figura 2 – Conhecimento sobre a existência de Metodologia ou Norma dentro de sua 

Organização sobre Custeio do Ciclo de Vida 

 

As demais questões do questionário, devido à falta de entendimento sobre um 

princípio básico como a existência ou não de metodologia, norma ou legislação que 

trate do assunto, só servirão para mostrar a incipiência e desorientação a respeito 

do tema e por isso não merecem ser aqui analisadas. 

Passa-se abaixo a análise das normas e legislações existente no Brasil a 

respeito do assunto, assim como a de fontes internacionais notoriamente 

reconhecidas como modelos de boa prática.   
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4.1 Exército Brasileiro 

A Força Terrestre possui as Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida 

dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018). Esta norma foi 

aprovada em 18 de março de 2016 e tem como objetivo estabelecer uma sistemática 

para as atividades e os eventos que ocorrem durante o ciclo de vida dos SMEM 

(BRASIL, 2016). 

Segundo as Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e 

Materiais de Emprego Militar do Exército, o processo de gestão do ciclo de vida dos 

SMEM é dividido em cinco fases: Fase de Formulação Conceitual, Fase de 

Obtenção, Fase de Produção, Utilização e Manutenção e Fase de Desativação 

(BRASIL, 2016). Apesar de prever as atividades envolvidas em cada fase, os 

responsáveis e o quando deve ser feito, as IG-01.018, especificamente na questão 

de custo não prever ou padroniza o como fazer. Ou seja, ela não possui a 

metodologia/doutrina de como realizar a precificação ou calcular o custeio do SMEM 

no ciclo de vida (BRASIL, 2016).  O anexo “A” apresenta o Fluxo do Ciclo de Vida 

dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar - EB. 

 

 

 

Figura 3 – Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar do 

Exército (EB10-IG-01.018) 
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4.2 Força Aérea Brasileira 

A Aeronáutica possui a Diretriz que dispõe sobre o Ciclo de Vida de Sistemas 

e Materiais da Aeronáutica (DCA 400-6). Reeditada em 5 de março de 2007, a DCA 

400-6 tem como finalidade ordenar o planejamento e a execução das fases e 

principais eventos do Ciclo de Vida, bem como regular tecnicamente a atuação, a 

interação e a responsabilidade dos Órgãos e Sistemas do COMAER que intervêm 

no processo (BRASIL, 2007). 

O Ciclo de Vida da Força Aérea é dividido em 09 (nove) fases: Concepção, 

Viabilidade, Definição, Desenvolvimento/Aquisição, Produção, Implantação, 

Utilização, Revitalização/Modernização ou Melhoria e Desativação (BRASIL, 2007). 

Segue abaixo um extrato do Ciclo de Vida, Fase de Viabilidade:  

 

 

 

Figura 4 – o Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais da Aeronáutica (DCA 400-6 ) 

 

Apesar de prever as atividades envolvidas em cada fase, os responsáveis e o 

quando deve ser feito, a DCA 400-6, especificamente na questão de custo não prevê 

ou padroniza o como fazer. Assim como a IG do Exército Brasileiro, ela não possui a 

metodologia/doutrina de como realizar a precificação ou calcular o custeio do SMEM 

no ciclo de vida.  

A Força Aérea, porém, possui uma Norma Padrão de Ação a NPA/DFC/70 

que padroniza a metodologia aplicada nas atividades de análise de custos da 
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Subdivisão de Análise de Custos (SDANC) da Comissão Coordenadora do 

Programa Aeronave de Combate (BRASIL, 2014). 

A NPA/DFC/70 foi desenvolvida a partir do modelo existente no Ministério da 

Defesa Italiano e prevê todos os requisitos necessários a padronização de uma 

metodologia, como: definições conceituais, grupos de custos, modelos de tabelas de 

custos, etc (BRASIL, 2014). 

É uma metodologia para ser aplicada nas análises de custos das propostas 

apresentadas pelos fornecedores durante o processo de seleção/aquisição e  

permite a identificação da razoabilidade dos custos e preços ofertados, com base 

em documentos apresentados na proposta comercial e outras informações (BRASIL, 

2014).  

Entretanto, suas definições, categorias de custos, modelos, etc, não cobrem 

todo o ciclo de vida, concentram se mais no que poderíamos chamar de 

investimento ou aquisição inicial. 

Apesar de podemos adquirir juntamente com a aquisição um período de 

suporte logístico integrado (que cobriria os custos da operação), este suporte 

logístico integrado nunca irá cobrir todo o ciclo de vida.  

Outro ponto a ressaltar é que para essa metodologia funcione o fornecedor 

tem que está disposto a abrir a planilha de custos do sistema ou material. Tal 

premissa nem sempre irá se realizar, o que inviabiliza o método de quantificação. 

Desta forma, A NPA/DFC/70 se apresenta mais como uma excelente técnica de 

precificação, mas que não cobre todo o ciclo de vida e não pode ser empregada 

como única técnica de precificação que deve compor uma metodologia de custeio 

baseada no ciclo de vida. 
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Figura 5 – Exemplo de um modelo de planilha prevista na NPA/DFC/70 (Força Aérea Brasileira) 

 

4.3 Marinha do Brasil 

Apesar da Marinha do Brasil empregar técnicas de custeio e ciclo de vida nos 

seus empreendimentos, ainda não existe na Força uma metodologia padronizando a 

elaboração dos mesmos. 

Segundo apurado em pesquisa, encontra-se em fase de elaboração. 

 

4.4 Departamento de Defesa Americano (DOD) 

Nos Estados Unidos da América, todas as Forças Armadas adotam o mesmo 

Ciclo de Vida para os Sistemas. O Ciclo de Vida americano é composto pelas Fases 

de Análise de Solução de Material (MSA), Fase de Redução de Riscos e Maturação 

de Tecnologia (TMRR), Fase de Desenvolvimento de Fabricação e Engenharia 

(EMD), Fase de Produção e Desenvolvimento (PD) e Fase de Operações e Suporte 

(OS). 

O DOD também possui sua metodologia, onde são padronizados os 

conceitos, fórmulas de cálculos, métricas, categorias de custos do Ciclo de Vida 

(Custos de Pesquisa e Desenvolvimento, Custo de Investimento, Custos 

Operacionais e de Suporte e Custos de Descartes), etc. 
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4.5 Ministério da Defesa (MD)  

Está em processo de aprovação no MD uma Doutrina de Gestão do Ciclo de 

Vida de Sistema de Defesa (SD), com a finalidade de padronizar a abordagem de 

gestão de ciclo de vida de SD e método para a estimativa e análise do custo do ciclo 

de vida, a serem executados pelas Forças Singulares e pelos órgãos subordinados 

ao MD. 

O ciclo de vida estabelecido pelo MD é composto por seis fases: concepção; 

desenvolvimento; produção; operação; apoio; e desfazimento conforme descrito 

abaixo: 

 

 

Figura 6 – Ciclo de Vida em processo de aprovação pelo Ministério da Defesa do Brasil 

 

A metodologia de Custeio de Ciclo de Vida em elaboração pelo MD é 

descritiva, prevendo a elaboração de estimativas e análises de custo para o ciclo de 

vida de Sistemas de Defesa, sendo ainda aderente à bibliografia técnica 

especializada e as boas práticas observadas nas normas da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

O CCV consiste em todos os custos diretos mais os custos variáveis indiretos 

associados à aquisição, operação e apoio e desfazimento de um novo equipamento 

ou capacidade, e é empregado para a análise de alternativas e para análises 

econômicas. 
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4.6 Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 

A North Atlantic Treaty Organization (NATO) ou Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), possui uma política de gerenciamento do Ciclo de Vida e 

uma norma genérica (AAP-20) que fornece orientação e informações padronizadas e 

para o gerenciamento de programas que incluem soluções de material (NATO, 

2015). Estas devem ser usadas em conjunto com AAP-48, que por sua vez define os 

processos de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Sistema (NATO, 2013). Este Ciclo 

é formado pelas fase Pré-conceito, Conceito, Desenvolvimento, Produção, Utilização 

(concomitante com o Suporte/Apoio) e Descarte ou Retirada. 

 

Figura 7 – Ciclo de Vida do North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

 

Em relação ao Custeio do Ciclo de Vida a OTAN possui o System Analysis 

and Studies Panel (SAS 54) que após estudos e debates realizados sobre as  

metodologias utilizadas pelos principais país aliados e participantes da OTAN, 

promulgou as melhores práticas no custeio do Ciclo de Vida que podem ser 

adotadas em fases dos Sistema de Programas de Armamentos da OTAN (NATO, 

2007).  
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5. DISCUSSÃO 

 

A pesquisa mostrou que no Brasil os estudos e normas vigentes ainda são 

incompletos e incipientes. Mostrou também que já existem modelos externos bem 

desenvolvidos, completos e bastantes amadurecidos. 

Segundo o estudo da OTAN, no desenvolvimento de estimativas de custo de 

ciclo de vida, todas as nações têm modelos desenvolvidos internamente que são 

similares e baseados em uma estrutura de divisão de custos definida. Os dados para 

esses modelos são estimados por métodos empíricos ou fórmulas paramétricas 

(para completar, algumas vezes as duas técnicas são empregadas). É considerado 

inclusive uma boa prática o uso de mais de um modelo para produzir uma estimativa 

de custo do ciclo de vida (NATO, 2007). 

As boas práticas dos países revelam que os resultados do Custeio do Ciclo 

de Vida, independentemente da fase do programa/projeto, contribuem para que os 

gerentes possam tomar as melhores decisões sobre as opções apresentadas a eles. 

Essas opções podem incluir avaliação de despesas futuras, comparação entre 

soluções alternativas, gestão de recursos existentes, orçamentos, determinação dos 

fatores de custo associados ao desempenho, Indicadores ou requisitos do usuário 

principal, opções de aquisição e avaliação de oportunidades de redução de custos 

(NATO, 2007).  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Existem muitos métodos e modelos disponíveis para conduzir o Custeio 

Baseado no Ciclo de Vida. É importante entender a aplicabilidade e os limites de 

cada método e modelo em questão para adaptar adequadamente um modelo que se 

atenda às especificidades e peculiaridades da Força. O Custeio Baseado no Ciclo 

de Vida é sem dúvida o mais completo modelo de custos para programas e projetos 

por gerar informações sobre todas as fases do programa/projeto com aplicação em 

vários momentos na gestão. 

Como resultado, foi elaborado uma metodologia de Gestão de Custos para 

Programas e Projetos Estratégicos do Exército (ANEXO B) que abordou todo o Ciclo 

de Vida do Sistema/Material. sendo dividido em 06 (seis) seções: 

1 - Método de Custeio pelo Ciclo de Vida 
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2 - Custo do Ciclo de Vida de Projetos e Programas do Exército 

3 - Fundamentos Básicos 

4 - Visão Geral Do Processo; 

5 - Processo de Gerenciamento do Custo do Ciclo de Vida; 

6. Atividades a Serem Desenvolvidas Para a Realização do Processo Atinente 

ao Gerenciamento do Custo do Ciclo De Vida. 

Esta metodologia adotou o custo do Ciclo de Vida como método para gestão 

de custos por ser a única forma capaz de conseguir: antecipar às demandas futuras 

de adequação quando da aprovação da Doutrina para Gestão do Ciclo de Vida de 

Sistemas de Defesa; atender às demandas do TCU quanto à orientação de 

aprimoramento e maior exatidão dos processos de estimativas e precificação dos 

custos envolvidos nos Projetos e Programas Estratégicos do Exército; dotar o EB de 

métodos e processos aderente à bibliografia técnica especializada e às boas 

práticas observadas nas normas da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN).  
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