
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap QCO RICARDO DE MELLO PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
(SISCUSTOS) NA APURAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS 
DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2016 



 1 

Cap QCO RICARDO DE MELLO PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

A APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
(SISCUSTOS) NA APURAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS 
DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO 

 
 
 
 
 
 
 
Projeto de pesquisa apresentado à Escola 
de Formação Complementar do Exército / 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
como requisito parcial para a obtenção do 
Grau Especialização em Ciências 
Militares 
 
 
 
 
 

Orientador:  Cap QCO WASHINGTON PRUDENCIO DE JESUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2016 



 2 

Cap QCO RICARDO DE MELLO PEREIRA 

 

 

 

A APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

(SISCUSTOS) NA APURAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS 

DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de Formação 
Complementar do Exército / Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais como 
requisito parcial para a obtenção do Grau 
Especialização em Ciências 
Militares 

. 

 

Aprovado em 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

_________________________________________ 

GUSTAVO ARAÚJO DELGADO – TC -  Avaliador 
Escola de Formação Complementar do Exército 

 

______________________________________________ 

WASHINGTON PRUDENCIO DE JESUS – Cap – Avaliador 

Escola de Formação Complementar do Exército 

  

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 R893 

 
Pereira, Ricardo 

 A aplicabilidade do sistema de custos do Exército Brasileiro 
(SISCUSTOS) na apuração dos custos relacionados aos projetos de 
pesquisa desenvolvidos no Centro Tecnológico do Exército / Ricardo 
de Mello Pereira. – 2016. 

 XX f. ; 30 cm 
  
 TCC (Especialização) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

Rio de Janeiro, 2016. 
  
 Bibliografia: f. 78 - 81. 
  
 1. SISCUSTOS. 2. Apuração de custos. 3. Projetos de pesquisa do 

CTEx. I. Título.  
  
                                                                                  CDD 355.5 
  
  

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu Deus, por tudo que tem me 
concedido, e à minha família, pelo apoio 
e compreensão em todos os momentos. 

 

 

 

 



 5 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu orientador Cap QCO Washington Prudencio de Jesus meus sinceros 

agradecimentos pelas constantes orientações e por toda a atenção dispensada na 

realização deste trabalho. 

A minha esposa Selma pelo amor, pela compreensão, pelo respeito, enfim por 

ser a pessoa que me completa e que agradeço a Deus por fazer parte da minha 

vida.  

Ao Senhor dos Exércitos por me guardar debaixo de Suas santas e poderosas 

asas todos os momentos da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma quantidade de estudo ou 
conhecimento fará de um homem um 
líder, a menos que ele tenha as 
qualidades naturais de um. (Archibald 
Wavell) 

 

 



 7 

RESUMO 

 

O presente estudo analisa a forma como é feita a mensuração dos custos 

relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados pelo Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx) e verifica se é possível aplicar o sistema de custos 

do Exército Brasileiro aos referidos projetos. Objetivo: verificar a aplicabilidade do 

SISCUSTOS aos projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados pelo CTEx. 

Metodologia: foram selecionados dados referentes aos projetos desenvolvidos pelo 

CTEx, coletado informações junto aos gerentes para verificar o grau de 

conhecimento em relação aos SISCUSTOS, bem como se os mesmos utilizam 

algum software diferente do referido sistema para apuração de custos. 

  

Palavras-chave: SISCUSTOS. Apuração de custos. Projetos de pesquisa do CTEx. 
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ABSTRACT 

 

This study looks at how is the measurement of costs related to research and 

development projects undertaken by the Centro Tecnológico do Exército  ( CTEx ) 

and examine whether it is possible to apply the Exército Brasileiro cost system to 

these projects. Objective: check the applicability of SISCUSTOS to research and 

development projects undertaken by CTEx. Methodology: Data were selected 

related to projects developed by CTEx, collected information from the managers to 

check the level of knowledge regarding SISCUSTOS and if they use some different 

software of the system for calculating costs. 

 

 

Keywords: SISCUSTOS . Calculation of costs. Research projects CTEx . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como objeto de 

estudo o patrimônio das entidades. Seu objetivo é o fornecimento de informações 

sobre tal patrimônio, seja para a tomada de decisões pelos gestores dessas 

entidades, para investidores e sócios saberem a situação da saúde financeira 

dessas empresas. 

O estudo da atividade de apuração de custos está inserido na área de 

atuação das Ciências Contábeis, sendo tratada como “Contabilidade de Custos”. 

Historicamente, a Contabilidade de Custos sempre foi utilizada no setor 

industrial, apurando custos para formação de preço dos produtos e, ao longo dos 

anos, a metodologia utilizada por este ramo das Ciências Contábeis foi sendo 

aplicada em outros ramos de atividade. 

No setor público, a Contabilidade de Custos teve a sua obrigatoriedade 

implantada pela Lei 4320, de 17 de março de 1964, ao estabelecer Normas Gerais 

de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e determinar que “Art. 85. 

Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 

patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos 

balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. ”, porém muito pouco se evoluiu desde a edição do normativo 

supracitado até os dias de hoje. 

Até o final do século passado, cada país emitia as suas normas de 

contabilidade. 

Com o processo de internacionalização da economia mundial, conhecido 

como globalização, governos e empresas dos diversos países passaram a ter mais 

contato e sentiram necessidade de harmonizar as normas de contabilidade com o 

intuito de que seja falada a mesma linguagem. 

As tendências trazidas pela internacionalização da economia ensejaram a 

base dos esforços do Brasil para a convergência das Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) às Normas Internacionais de Contabilidade. 
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Essas mudanças ocorridas na Contabilidade do Setor Privado impactarem 

o Setor Público que, de igual maneira, verificou a necessidade de adequar as suas 

normas com as normas internacionais. 

A Contabilidade de Custos no Setor Público, que é um dos ramos da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, também sofreu reflexos desse movimento 

de convergência das normas, sendo possível observar esforços de diversos órgãos 

da Administração Pública Federal em aplicar, em seus sistemas de contabilidade, 

inovações visando cumprir os ditames da Lei 4320 de 17 de março de 1964, muito 

pouco aplicados até aquele momento no que se refere aos sistemas de apuração de 

custos. 

No Exército Brasileiro, a gestão de custos teve a sua implantação pela 

Portaria nº 937, de 19 de dezembro de 2007, com a criação do Sistema Gerencial de 

Custos do Exército Brasileiro (SISCUSTOS). 

No âmbito do Governo Federal foi editada a RESOLUÇÃO CFC N º 

1.366/11, que aprova a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor 

Público estabelecendo a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras básicas 

para mensuração e evidenciação dos custos no setor público e apresentado, nesta 

Norma, como Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP). 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Administração Pública Brasileira sofreu mudanças, no que tange aos 

aspectos contábeis, devido à convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade 

às Normas Internacionais (IFRS). 

Essas mudanças influenciaram o Governo Federal em relação ao 

tratamento que dispensavam em relação à Contabilidade de Custos, a despeito do 

que determinava a Lei 4320, de 17 de março de 1964.  

 

Diversos órgãos, entre eles o Comando do Exército, implantaram 

sistemas voltados à apuração de custos em suas áreas de atuação. 

 

Diante da obrigatoriedade de se implementar um sistema de custos, tendo 

em vista os normativos citados no item anterior, e vislumbrando os benefícios que 
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poderão advir de um eficaz controle dos custos da atividade do CTEx, no que se 

refere a pesquisa e desenvolvimento dos seus projetos, cabe-nos formular o 

seguinte questionamento. 

 

O Sistema Gerencial de Custos do Exército Brasileiro (SISCUSTOS) é 

aplicável nas atividades do Centro Tecnológico do Exército? 

 

1.2 OBJETIVO 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de verificar a Relevância e Aplicabilidade da 

Contabilidade de Custos ao Exército Brasileiro, mais especificamente, a verificação 

da possível utilização do SISCUSTOS na mensuração dos custos dos projetos 

desenvolvidos no CTEx. 

 

1.3 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e 

calcado em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de 

forma clara e detalhada como o problema elencado, bem como quais critérios e 

estratégias foram serão utilizados no decorrer deste processo de solução e as 

formas pelas quais foram utilizados. 

 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na 

revisão teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, 

documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e 

dissertações).  

 

Em paralelo à revisão bibliográfica serão realizados questionários junto 

aos setores responsáveis do CTEx. 
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1.3.1 Objeto Formal de Estudo 

O presente trabalho busca verificar a aplicabilidade dos Sistema Gerencial 

de Custos do Exército Brasileiro (SISCUSTOS) na mensuração dos custos 

relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados no CTEx. 

 

1.3.2 Delineamento de Pesquisa 

O delineamento de pesquisa abrangerá as seguintes etapas: busca e 

seleção da bibliografia existente; coleta e análise dos dados; leituras para 

aprofundamento do tema; e argumentação e discussão dos resultados. 

 

1.3.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A fim de se definir alguns conceitos, possibilitar a escrituração do trabalho 

e, ainda, a fundamentação de um texto argumentativo capaz de viabilizar a solução 

do problema de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes 

moldes:  

a. Fontes de busca  

 

- Artigos científicos da Revista de Administração Pública;  

- Livros da área de Ciências Contábeis relacionados ao assunto; 

- Monografias da Escola de Formação Complementar do Exército e da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; e 

- Manuais do Exército Brasileiro. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "Contabilidade de 

Custos, SISCUSTOS, Administração Pública, CFC, CRC, Exército Brasileiro, CTEx", 

respeitando as peculiaridades de cada base de dados. 
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Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no intuito de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português ou inglês relacionados à 

Contabilidade Custos.  

- Estudos que descrevem a origem da Contabilidade de Custos no 

Brasil, na Administração Pública e no Exército Brasileiro. 

-  Estudos que descrevem os dados referentes aos projetos desenvolvidos 

no Centro Tecnológico do Exército. 

 

d. Critérios de exclusão: 

 

- Assuntos não ligados diretamente ao tema. 

 

1.3.2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto à natureza, o presente estudo 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 mensuração dos 

custos relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados no 

CTEx, valendo-se para tal do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de 

decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e 

da validade de suas generalizações. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por 

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua 

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados 

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Apesar de já existir um sistema gerencial de custos no Exército Brasileiro, 

este não é amplamente conhecido e utilizado por seus integrantes, que na maioria 

das vezes, desconhecem o funcionamento, utilidade e até a existência do mesmo. 

Assim, percebe-se a necessidade de verificar a possibilidade de utilização 

ou customização do SISCUSTOS para utilização na mensuração dos custos 

relacionados aos projetos do CTEx. 

Neste sentido, o presente estudo justifica-se por promover uma reflexão 

sobre um tema extremamente importante e fundamental para os projetos do CTEx e 

para o aperfeiçoamento do SISCUSTOS. 

Além disso, serve como pressuposto teórico para outros estudos que 

sigam nesta mesma linha de pesquisa. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A ORIGEM DA CONTABILIDADE 

O homem, na antiguidade, sem conhecer números e, muito menos, a 

escrita, sempre teve a necessidade de controlar o seu patrimônio. 

Ao exercer a atividade de pastoreio, percebia o acréscimo do seu rebanho 

e precisava de uma forma de mensurar tal acréscimo. 

Para Iudícibus, Marion e Faria (2009, p.4) 

Aqui entra a função da Contabilidade já no início da civilização: avaliar a 

riqueza do homem; avaliar os acréscimos ou decréscimos dessa riqueza. 

Como o homem naturalmente é ambicioso, a Contabilidade existe desde o 

início da civilização. Alguns teóricos preferem dizer que ela existe, pelo 

menos, desde 4.000 antes de Cristo. 

Sem a existência da escrita e números ele usava de símbolos e objetos 

para fazer esse acompanhamento patrimonial. 
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Na Bíblia Sagrada, mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo, há 

relatos precisos acerca do patrimônio de personagens ali citados, como é caso do 

livro de Jó, como podemos observar a seguir: 

2 Jó era pai de sete filhos e três filhas. 3 Ele possuía sete mil ovelhas, três 

mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha também 

muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os 

habitantes do Oriente de sua época. (BÍBLIA, 2008, p. 694) 

 

A contabilidade surgiu dessa necessidade do ser humano de fazer o 

acompanhamento e controle da sua evolução patrimonial.  

 

2.2  A CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A Contabilidade de Custos originou-se no século XVIII e tem como fonte 

de dados a Contabilidade Geral ou Financeira. 

No século XVIII só existia a Contabilidade Financeira, que atendia bem as 

empresas comerciais, bastando, na apuração do resultado do período e no 

levantamento do Balanço, a contagem dos estoques em termos físicos, já que sua 

medida em valores monetários era extremamente simples. (Martins, 2003, p.19). 

Desse período obtivemos o método de valoração de mercadorias por item 

estocado, cujo resultado é o custo da mercadoria vendida, até hoje representado 

pela seguinte fórmula: 

 

CMV = Estoques iniciais (+) Compras ( - ) Estoques finais 

 

O valor encontrado era confrontado com as receitas obtidas das vendas 

dos bens, chegando-se ao lucro bruto, e deste, deduzia-se “as despesas 

necessárias à manutenção da entidade durante o período, à venda dos bens e ao 

financiamento de suas atividades (MARTINS, 2003, p. 19).  

   Na Era Industrial, tornou-se mais complexo atribuir valor aos Estoques; 

“seu valor de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série 

de valores pagos pelos fatores de produção utilizados” (MARTINS, 2003, p. 19). 

http://bibliaportugues.com/job/1-2.htm
http://bibliaportugues.com/job/1-3.htm
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Houve então a necessidade de adaptar os critérios de avaliação dos 

estoques industriais, seguindo o mesmo raciocínio utilizado na empresa comercial. 

Inicialmente, a Contabilidade de Custos foi criada para solucionar os 

problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, e não como um 

instrumento de Administração.  

Por essa não utilização de todo seu potencial no campo gerencial, deixou 

a Contabilidade de Custos de ter uma evolução mais acentuada por um longo 

tempo. 

Com o aumento das estruturas das empresas, houve um aumento da 

distância entre administrador, ativos e pessoas administradas. Passou-se então a 

encarar a contabilidade de custos como uma eficiente forma de auxílio no 

desempenho dessa nova missão, a “gerencial” (Martins, 2003). 

Martins (2003) destaca também que: 

Nesse seu novo campo, a Contabilidade de Custos tem duas funções 
relevantes: no auxílio ao controle e na ajuda às tomada de decisões. No que 
diz respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para 
o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, 
num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 
acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos. 

No que tange a decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois 
consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem 
respeito às conseqüências de curto e longo prazo sobre medidas de corte 
de produtos, fixação de preços de venda, opção de compra ou fabricação 
etc. (MARTINS, 2003, p. 22). 

Um sistema de custos contribui para que se tenha controle mais preciso 

dos custos, permitindo dosar ou cortar componentes mais impactantes na 

composição dos mesmos, permitindo uma melhor análise do lucro. 

A contabilidade de custos está inserida na Contabilidade geral conforme a 

figura a seguir: 
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Figura 1: Custos dentro da Contabilidade Geral 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Falk, 2001, p. 18. 

 

2.3 A CONTABILIDADE DE CUSTOS NO BRASIL 

Ao analisar-se a evolução da contabilidade no Brasil, percebe-se que 

desde o início fica patente a interferência da legislação.  

Uma das primeiras manifestações da legislação como elemento propulsor do 

desenvolvimento contábil brasileiro, foi o Código Comercial de 1850, que instituiu a 

obrigatoriedade da escrituração contábil e da elaboração anual da demonstração do 

balanço geral composto de bens, direitos e obrigações, das empresas comerciais. 

Em 1902 surgiu em São Paulo a Escola Prática de Comércio que criou um 

curso regular que oficializasse a profissão contábil. O objetivo desta escola era o de 

aliar ao desenvolvimento agrícola, o início da expansão industrial com a 

necessidade de habilitar e criar especialistas para, internamente, preencher as 

tarefas de rotina da contabilidade e controlar as finanças e, externamente, dotar São 

Paulo de elementos capazes de articular o desenvolvimento dos negócios, com a 

consequente ampliação das fronteiras de atuação. 

O Decreto-Lei nº 2627 de 1940, instituiu a primeira Lei das S/A, 

estabelecendo procedimentos para a contabilidade como: Regras para a avaliação 

de ativos, regras para a apuração e distribuição dos lucros, criação de reservas, 

determinação de padrões para a publicação do balanço e determinação de padrões 

para a publicação dos lucros e perdas. 

 

Contabilidade Geral 

Contabilidade de Custos 

Contabilidade 

Gerencial 

Contabilidade 

Financeira 



 20 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através da Resolução CFC 

321/72 passou a adotar os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos como 

normas resultantes do desenvolvimento da aplicação prática dos princípios técnicos 

emanados da contabilidade, visando proporcionar interpretações uniformes das 

demonstrações contábeis.  

Em 1976 foi publicada a nova Lei das S/A nº 6404, significando uma nova 

fase para o desenvolvimento da contabilidade no Brasil e incorporando de forma 

definitiva as tendências da Escola Norte-Americana. 

Em 1981 a Resolução CFC nº 529 disciplinou as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e a Resolução CFC nº 530 os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, os quais foram atualizados em 1993 pela Resolução CFC º 750. 

O Brasil possui diversos órgãos regulamentadores que atuam e emitem 

normas relacionadas a Contabilidade. Os que julgamos de maior relevância são: 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Instituto Brasileiro de Contadores 

(IBRACON), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil 

(BACEN) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  

 

O principal órgão regulamentador da classe contábil no Brasil é o CFC, 

que foi criado em 1946, segundo apresentação contida no sítio da entidade,: 

O Conselho Federal de Contabilidade, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 

27 de maio de 1946, é uma Autarquia Especial Coorporativa, dotado de 

personalidade jurídica de direito público. Sua estrutura, organização e 

funcionamento são estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 9.295/46 e pela 

Resolução CFC nº 960/03, que aprova o Regulamento Geral dos Conselhos 

de Contabilidade. O CFC é integrado por um representante de cada estado 

e mais o distrito federal, no total de 27 conselheiros efetivos e igual número 

de suplentes - Lei nº 11.160/05 -, e tem, dentre outras finalidades, nos 

termos da legislação em vigor, principalmente a de orientar, normatizar e 

fiscalizar o exercício da profissão contábil, por intermédio dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, cada um em sua base jurisdicional, nos 

Estados e no Distrito Federal; decidir, em última instância, os recursos de 

penalidade imposta pelos Conselhos Regionais, além de regular acerca dos 

princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e dos programas 

de educação continuada, bem como editar Normas Brasileiras de 
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Contabilidade de natureza técnica e profissional[...]. (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2016) 

 

Existe também no Brasil o Instituto Brasileiro de Contadores, o qual foi 

criado em 1973, segundo histórico contido no sítio da entidade: 

Criado oficialmente em 13 de dezembro de 1971 o Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil, na época denominado com a sigla IAIB, 

concretizou o sonho dos profissionais que buscavam maior 

representatividade perante o poder público e a sociedade. 

A transformação para a sigla IBRACON aconteceu em 1º de julho de 1982 

quando o Instituto decidiu após assembléia abrir o quadro associativo para 

contadores das várias áreas de atuação. Então passou a ser denominado 

Instituto Brasileiro de Contadores. 

Anos mais tarde, em 8 de junho de 2001, a Diretoria Nacional aprovou a 

idéia de voltar a acentuar a característica de cuidar da classe dos auditores, 

porém como o nome IBRACON já estava consolidado, tanto no meio 

profissional como nos setores público e empresarial, optou-se por mantê-lo 

mudando a denominação para Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil, como está atualmente, com abrangência de auditores, contadores e 

estudantes. (INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO 

BRASIL, 2016) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão criado pela Lei nº 6.385, 

de 7 de dezembro de 1976 e a sua principal finalidade é disciplinar o funcionamento 

do mercado de valores mobiliários. 

De acordo com a lei que a criou, a Comissão de Valores Mobiliários 

exercerá suas funções, a fim de: 

- assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de 
balcão;  
- proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e 
atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias 
ou de administradores de carteira de valores mobiliários;  
- evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 
negociados no mercado;  
- assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários 
negociados e as companhias que os tenham emitido;  
assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de 
valores mobiliários;  
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- estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores 
mobiliários;e  
- promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de 
ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social 
das companhias abertas. (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2016) 

 

O Banco Central desempenha papel fundamental no Sistema Financeiro 

Nacional e também expede normas que influenciam as demonstrações financeiras 

das entidades. 

Segundo o histórico da entidade: 

Após a criação do Banco Central buscou-se dotar a instituição de 
mecanismos voltados para o desempenho do papel de "banco dos bancos". 
Em 1985 foi promovido o reordenamento financeiro governamental com a 
separação das contas e das funções do Banco Central, Banco do Brasil e 
Tesouro Nacional. Em 1986 foi extinta a conta movimento e o fornecimento 
de recursos do Banco Central ao Banco do Brasil passou a ser claramente 
identificado nos orçamentos das duas instituições, eliminando-se os 
suprimentos automáticos. 
 
O processo de reordenamento financeiro governamental se estendeu até 
1988, quando as funções de autoridade monetária foram transferidas 
progressivamente do Banco do Brasil para o Banco Central, enquanto as 
atividades atípicas exercidas por esse último, como as relacionadas ao 
fomento e à administração da dívida pública federal, foram transferidas para 
o Tesouro Nacional. 
 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dispositivos importantes para a 
atuação do Banco Central, dentre os quais destacam-se o exercício 
exclusivo da competência da União para emitir moeda e a exigência de 
aprovação prévia pelo Senado Federal, em votação secreta, após arguição 
pública, dos nomes indicados pelo Presidente da República para os cargos 
de presidente e diretores da instituição. Além disso, vedou ao Banco Central 
a concessão direta ou indireta de empréstimos ao Tesouro Nacional. 
 
A Constituição de 1988 prevê ainda, em seu artigo 192, a elaboração de Lei 
Complementar do Sistema Financeiro Nacional, que deverá substituir a Lei 
nº 4.595/64 e redefinir as atribuições e estrutura do Banco Central do Brasil. 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016) 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi criado pela Resolução CFC 

nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo estudo, o preparo e a emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade: 

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa 

natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 

brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 

http://www.cpc.org.br/pdf/RES_1055.pdf
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Brasileira aos padrões internacionais. (COMITE DE PRONUNCIAMENTES 

CONTÁBEIS, 2016) 

 

Diante da necessidade da convergência da Contabilidade Brasileira aos 

padrões internacionais o CFC criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é 

composto da seguinte forma:  

- ABRASCA; 

- APIMEC NACIONAL; 

- BOVESPA; 

- Conselho Federal de Contabilidade; 

-FIPECAFI;e 

- IBRACON. 

 

Cada entidade das acima citada fornecerá dois membros para a 

composição do comitê, totalizando doze membros. 

Além dos doze componentes, serão sempre convidados a participar 

representantes dos seguintes órgãos: - Banco Central do Brasil; Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM); Secretaria da Receita Federal; Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). 

O estudo da atividade de apuração de custos está inserido na área de 

atuação das Ciências Contábeis, sendo tratada como “Contabilidade de Custos”. 

Historicamente, a Contabilidade de Custos sempre foi utilizada no setor 

industrial, apurando custos para formação de preço dos produtos e, ao longo dos 

anos, a metodologia utilizada por este ramo das Ciências Contábeis foi sendo 

aplicada em outros ramos de atividade. 

No setor público, a Contabilidade de Custos teve a sua obrigatoriedade 

implantada pela Lei 4320, de 17 de março de 1964, ao estabelecer Normas Gerais 

de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e determinar que “Art. 85. 

Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 
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patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos 

balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros.”, porém muito pouco se evoluiu desde a edição do normativo 

supracitado até os dias de hoje. 

 

2.4 A CONTABILIDADE DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO 

 

No capítulo anterior pudemos verificar no setor público, a Contabilidade 

de Custos teve a sua obrigatoriedade implantada pela Lei 4320, de 17 de março de 

1964, ao estabelecer Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, e determinar que “Art. 85. Os serviços de contabilidade serão 

organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 

conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 

industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos 

resultados econômicos e financeiros. ” 

Observou-se também que muito pouco se evoluiu desde a edição do 

normativo supracitado até os dias de hoje. 

 

Corrobora com tal afirmação o posicionamento firmado por Nelson 

Machado e Victor Branco de Holanda no artigo intitulado “Diretrizes e modelo 

conceitual de custos para o setor público a partir da experiência no governo federal 

do Brasil”, publicado na Revista de Administração Pública, no ano de 2010: 

 

“Não obstante as determinações legais, o fato é que a administração pública 

até 2010 (seja o Executivo, Legislativo ou Judiciário) não utilizava sistema 

de custos, salvo por iniciativas isoladas de alguns órgãos. O motivo é 

porque, até então, não havia nem sistema, nem metodologia adequada 

capaz de ser aplicada sistematicamente e uniformemente para toda a 

administração pública federal.  

Para suprir essa lacuna, em outubro de 2008 foi realizada a oficina de 

trabalho "Sistemas de custos na administração pública: modelo conceitual e 

estratégia de implementação". No evento, o Ministério da Fazenda foi 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=en&nrm=iso
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ratificado como órgão responsável para coordenar a tarefa de conceber e 

implantar o Sistema de Informação de Custos do Governo Federal, por meio 

da utilização de dados dos diversos sistemas estruturantes do governo 

federal.” 

 

A ausência de divulgação de informações sólidas e consistentes pode ser 

considerada uma das raízes das crises de muitos países. 

A organização internacional International Federation of Accountants 

(IFAC) no documento denominado Study 13 - Governance in the Public Sector: A 

Governing Body Perspective, em 2001, destaca o seguinte: 

O foco de governança no setor privado é o conselho de administração. No 

setor público, [...] não é possível desenvolver uma estrutura única ou um 

conjunto de recomendações sobre governança aplicada a todas as 

entidades governamentais... Os stakeholders no setor público incluem 

Ministros, eleitorado, Parlamento, clientes e o público em geral, cada qual 

com um interesse legítimo, mas não necessariamente com qualquer ‘direito 

de propriedade’. 

 

Dessa forma, devido a busca de financiamento de suas atividades e na 

tentativa de tornar as informações mais acessíveis a população, o governo federal 

vem implementando o mesmo processo do Setor Privado no Setor Público, embora 

a passos lentos. 

 

Antes de adentrarmos ao sistema de custos, se faz necessário 

entendermos como se estrutura o Sistema de Contabilidade no Governo Federal, o 

passaremos a fazer no próximo tópico. 

 

2.4.1 Estrutura do Sistema de Contabilidade Federal 

 

O Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Sistema 

de Contabilidade Federal diz, no seu art. 6º,  o seguinte: 

Art. 6º  Integram o Sistema de Contabilidade Federal: 
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I - a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como órgão 

central;e 

II - órgãos setoriais. 

§ 1o  Os órgãos setoriais são as unidades de gestão interna dos Ministérios, 

da Advocacia-Geral da União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e 

do Ministério Público da União, responsáveis pelo acompanhamento 

contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal - SIAFI de determinadas unidades gestoras executoras ou órgãos, 

podendo ser caracterizados nas seguintes formas: 

I - Setorial Contábil de Unidade Gestora - é a unidade responsável pelo 

acompanhamento da execução contábil de um determinado número de 

Unidades Gestoras Executoras e pelo registro da respectiva conformidade 

contábil; 

II - Setorial Contábil de Órgão: é a Unidade Gestora responsável pelo 

acompanhamento da execução contábil de determinado órgão, 

compreendendo as Unidades Gestoras a este pertencentes, e pelo registro 

da respectiva conformidade contábil; 

III - Setorial Contábil de Órgão Superior: é a unidade de gestão interna dos 

Ministérios e órgãos equivalentes responsáveis pelo acompanhamento 

contábil dos órgãos e entidades supervisionados e pelo registro da 

respectiva conformidade contábil.  

§ 2o  O órgão de controle interno da Casa Civil da Presidência da República 

exercerá as atividades de órgão setorial contábil de todos os órgãos 

integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da 

República, além de outros determinados em legislação específica.  

§ 3o  Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à 

supervisão técnica do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, 

sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa 

estiverem integrados. 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) é o órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal e esta vem trabalhando na convergência das normas 

brasileiras de contabilidade pública às normas internacionais na tentativa de dar 

mais efetividade à Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
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2.4.2 O manual de contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional emite diversos dispositivos para 

normatizar o Sistema de Contabilidade Federal e dentro deste trabalho, a referida 

secretaria publicou no Diário Oficial da União as Portarias de aprovação das oito 

partes e anexo que compõem o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 4/2010 aprova as partes I – 

Procedimentos Contábeis Orçamentários – e VIII – Demonstrativo de Estatística de 

Finanças Públicas e a Portaria STN 664/2010, elaboradas com a participação das 

Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação e 

Coordenação-Geral de Estudos Econômico-Fiscais, pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, e pela Coordenação Geral de Normas, da Secretaria de Orçamento 

Federal. 

A Portaria STN nº 664/2010 aprova as partes II – Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público, V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público, VI – Perguntas e Respostas e VIII – e VII – Exercício Prático, elaboradas 

pela Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação. 

O manual visa, segundo consta no sítio da STN: 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) visa 

colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além de 

contribuir para resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o 

patrimônio. Com isso, a contabilidade poderá atender a demanda de 

informações requeridas por seus usuários, possibilitando a análise de 

demonstrações contábeis adequadas aos padrões internacionais, sob os 

enfoques orçamentário e patrimonial, com base em um Plano de Contas 

Nacional. (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2016) 

 

Para Machado, Nelson e Holanda, Victor a metodologia de custos tende 

se aperfeiçoar gradativamente com a adoção da contabilidade patrimonial: 

“A metodologia de mensuração de custos utilizada convive ainda com as 

limitações atuais na contabilidade pública, a falta de integração dos 

sistemas estruturantes e a falta de padronização das estruturas 
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organizacionais do governo federal. Com a adoção da contabilidade 

patrimonial aplicada à esfera pública, essa metodologia irá "gradativamente 

se aperfeiçoando". (MACHADO; HOLANDA, 2009) 

 

Cabe à STN, segundo a Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que 

organiza e disciplina o Sistema de Contabilidade Federal do Poder Executivo, tratar 

de assuntos relacionados à área de custos na Administração Pública Federal. 

 

Sendo assim, a referida Secretaria publicou em 09 de março de 2011 a 

Portaria nº 157, que dispõe sobre a criação do Sistema de Custos do Governo 

Federal (SIC), estruturado na forma de um subsistema organizacional da 

administração pública federal brasileira e vinculado ao Sistema de Contabilidade 

Federal. 

 

Segundo a STN, a existência do SIC é determinado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF): 

Sua existência atende ao art. 50, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que obriga a 

Administração Pública a manter sistema de custos que permita a avaliação 

e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2016) 

 

Uma das metas da STN era implementar o SIC até o final do exercício de 

2014, segundo Art. 6º da Portaria nº 437 - STN, de 12 de julho de 2012: 

Art. 6º A Parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) deverá ser 

adotada pelos entes da Federação gradualmente até o final do exercício de 

2014, salvo na existência de legislação específica emanada pelos órgãos de 

controle que antecipe este prazo, observados os seguintes aspectos: 

............................................................................................................... 

VI - Implementação do sistema de custos; 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10028.htm
http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/PortSTN_157_09mar2011.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
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Na versão mais atualizada do MCASP (6ª Edição), válida a partir do ano 

de 2015, que foi aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro 

de 2014 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, no Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público (PCASP), é possível verificar as classes 7 – Controles 

Devedores e 8 – Controles Credos, e dentro destas os grupos 7.8 – Custos e 8.8 – 

Apuração de Custos, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

Figura 2 – PCASP 

 

Fonte: MCASP 

 

 

2.4.3 O Sistema de Informações de Custos (SIC) 

O SIC é “um Data Warehouse que se utiliza da extração de dados dos 

sistemas estruturantes da administração pública federal, tal como SIAPE, SIAFI e 

SIGPlan, para a geração de informações.” (STN) 

O acesso ao SIC ainda está restrito às Setoriais de Custos, não sendo, 

até a presente data, aberto aos demais usuários da administração pública. 

Para acesso ao sistema, os servidores das Setoriais devem fazer o 

cadastro e habilitar-se junto à área de suporte ao sistema da STN. 

O acesso é feito no site http://dwcustos.serpro.gov.br/asp/main.aspx, por 

intermédio de login e senha, conforme figura abaixo: 
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Figura 3 – SIC 

 

Fonte: STN 

 

2.5  A CONTABILIDADE DE CUSTOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

No capítulo anterior pudemos como foi a “lenta” inserção da Contabilidade 

de Custos no Setor Público. 

Passaremos doravante a discorrer como esse processo aconteceu no 

âmbito do Comando do Exército. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o Comando do Exército foi um dos 

primeiros órgãos da Administração Pública Federal a estruturar e operacionalizar um 

sistema de custos, vindo a se tornar referência para a STN e CFC, o que pode ser 

verificado no Manual do Siscustos (Versão 2015): 

 

Na vanguarda da Contabilidade Pública Gerencial, o Sistema Gerencial de 

Custos – SISCUSTOS é uma realidade que inspira outros órgãos e troca 

experiências para o desenvolvimento desta contabilidade gerencial aplicada 

ao setor público. 

O SISCUSTOS, totalmente idealizado e desenvolvido pela SEF/DCont, 

segue todas as especificações trazidas por essa “nova contabilidade”, 

inclusive com relação à depreciação, considerando para o custo das 

atividades do Exército, apenas o valor exaurido dos bens permanentes. A 
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frente de seu tempo, mesmo antes desse movimento que agora o CFC e 

STN tomaram como bandeira, busca dar informações para auxiliar no 

processo decisório e aperfeiçoar a gestão pública. (DIRETORIA DE 

CONTABILIDADE, 2015) 

 

De fato, mesmo antes da STN ou CFC terem iniciado os seus trabalhos 

relacionados ao tema, o Exército Brasileiro editou a Portaria do Comandante do 

Exército nº 932, de 19/12/2007, que aprovou, no âmbito do órgão, as normas para 

funcionamento do Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS), o que 

comprova a alegação trazida no Manual do SISCUSTOS, supracitado. 

Segundo consta no Manual do Sistema de Custos do EB, o SISCUSTOS 

coleta e processa dados de sistemas do próprio órgão e de sistemas do Governo 

Federal, fazendo a consolidação das informações necessárias para gerar as 

informações relativas aos custos do Comando do Exército, conforme a seguir: 

O SISCUSTOS, fundamentado nas normas já citadas neste trabalho, coleta 

e processa os dados que são extraídos de diversos sistemas, internos e 

externos à instituição.  

A importação de dados (carga no Sistema) é realizada pelo SISCUSTOS 

sob a gestão da D Cont, com os dados das apropriações dos serviços 

provenientes do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) por 

meio do Sistema de Informação de Custos do Governo Federal (SIC); do 

Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) que é um módulo do Sistema de 

Material do Exército (SIMATEX) com os insumos de material e depreciação 

do material permanente; do Sistema Automático de Pagamento de Pessoal 

(SIAPPES), do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE) e do Sistema de Retribuição no Exterior (SRE) com os valores das 

remunerações; objetivando assim, disponibilizar informações gerenciais às 

unidades do Exército em seus diversos níveis de comando. (DIRETORIA 

DE CONTABILIDADE, 2015) 

  

 

 

A figura a seguir nos dá uma noção da forma de funcionamento do 

SISCUSTOS, conforme descrição contida no Manual que trata do referido sistema. 
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Figura 4 – SISCUSTOS 

 

Fonte: SEF/DCONT 

 

É possível perceber que se trata de um sistema autônomo que extrai 

dados de outros sistemas, dos quais não faz parte, processando os referidos dados 

para gerar a informação de custos. 

 

Segundo o Manual supracitado, os principais objetivos da metodologia de 

apropriação de custos são: 

 

2. PRINCIPAIS OBJETIVOS DA METODOLOGIA DE APROPRIAÇÃO DE 
CUSTOS 
a. Registrar informações contábeis resultantes da aplicação dos recursos. 
b. Identificar o custo das atividades no âmbito do Comando do Exército, 
como também, dos programas do governo. 
c. Proporcionar aos dirigentes, nos seus respectivos níveis, as informações 
gerenciais referentes aos custos apropriados nas diferentes atividades 
(produtos e serviços) e programas de governo afetos ao Comando do 
Exército. 
d. Realizar o acompanhamento gerencial das OM. 
e. Disponibilizar informações, em tempo hábil, para auxiliar no processo 
decisório. 
f. Permitir ajustes no planejamento, para uma gestão eficiente, eficaz e 
efetiva dos recursos disponibilizados ao Comando do Exército. (DIRETORIA 
DE CONTABILIDADE, 2015) 
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Por medida de segurança o acesso ao sistema é realizado pela intranet 

da D Cont (http://dcont.sef.eb.mil.br). 

 

2.6 O HISTÓRICO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO 

 

No capítulo anterior pudemos observar que a introdução do sistema de 

custos no Exército se deu de forma mais rápida do que na maioria dos órgãos. 

Antes de adentrarmos no foco principal do nosso trabalho, faremos um 

breve resumo sobre o histórico do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 

O CTEx teve sua denominação atual designada pelo Decreto nº 84.095, 

de 16 de outubro de 1979, sendo estruturado a partir dos anos 80 com três OMDS 

diretamente subordinadas Campo de Provas da Marambaia (CPrM), Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e Instituto de Projetos Especiais (IPE). 

Atualmente o IPE e o IPD não existem mais, pois foram ambos extintos e 

seus projetos em andamento absorvidos, à época, pelo CTEx. 

O CPrM foi unificado ao Centro de Avaliações do Exército que passou a 

ser diretamente subordinado diretamente ao Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DCT). 

Mais recentemente, em dezembro de 2015, a Divisão de Defesa, 

Química, Biológica e Nuclear (DDQBN) foi desmembrada da estrutura do CTEx e 

transformada em uma nova Organização Militar denominada Instituto de Defesa 

Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN).  

Ainda em dezembro de 2015, o CTEx recebeu a denominação histórica 

de Centro Tecnológico Gen Argus, que foi uma homenagem ao Gen Div Argus 

Fagundes Ourique Moreira, primeiro chefe do CTEx. 

 

2.7 OS PROJETOS DOS CTEX 

O Centro Tecnológico do Exército possui 15 (quinze) projetos em 

andamento e para que se possa ter uma noção da complexidade de cada um deles 

http://dcont.sef.eb.mil.br/
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e perceber a dificuldade na mensuração dos custos relacionados aos referidos 

projetos, os mesmos serão listados a seguir, com a descrição sucinta. 

 

2.7.1 Os projetos em andamento 

 

Todas as informações técnicas a seguir listadas foram extraídas no site 

do CTEx, disponível em:< http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento >. Acesso 

em: 22 de ago. 2016. 

 

2.7.1.1 Foguete Guiado AV-SS 40 G 

O Foguete Guiado AV-SS 40 G é uma nova munição em estágio de 

pesquisa e desenvolvimento, com o propósito de ser lançado a partir da 

plataforma do Sistema ASTROS em uso pelo Exército Brasileiro. 

O AV-SS 40 G foi concebido a partir dos foguetes convencionais, que 

contam com cálculo de tiro para trajetória balística. O Foguete recebe 

também as coordenadas do alvo e utiliza sistemas de atuação com jatos 

laterais durante a fase propulsada e de superfícies aerodinâmicas móveis, 

na configuração denominada canard, durante a fase de mergulho para o 

alvo. Tais características contribuem para a redução do Círculo de Erro 

Provável (CEP) e, portanto, diminuindo a área batida e aumentando a 

saturação na área batida por uma rajada. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.2 Míssil Tático de Cruzeiro AV-TM 300 

O Míssil Tático de Cruzeiro AV-TM 300 é uma nova munição em estágio de 

pesquisa e desenvolvimento, com o propósito de ser lançado a partir da 

plataforma do Sistema ASTROS em uso pelo Exército Brasileiro. Concebido 

para levar 200 kg de carga bélica convencional a uma distância de até 300 

km com precisão em Círculo de Erro Provável (CEP) menor ou igual a 30 m, 

e produzindo o mínimo de dano colateral. 

O Míssil Tático de  Cruzeiro AV-TM 300 poderá atingir alvos estratégicos de 

eventuais oponentes muito além dos alvos táticos atualmente batidos pelos 

foguetes do Sistema ASTROS, conferindo ao Exército Brasileiro uma maior 

capacidade de dissuasão extrarregional. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento
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2.7.1.3 Monóculo OLHAR VDN - X1  

O Monóculo OLHAR VDN - X1 é um produto com tecnologia nacional 

destinado a auxiliar a visão do operador em ambientes adversos, tais como: 

com cobertura de fumaça, névoa ou poeira. Sendo extremamente leve, este 

equipamento pode ser acoplado em capacetes, fuzis e metralhadoras de 

calibres 7,62mm e 5,56mm além da possibilidade de ser utilizado por 

empunhadura manual ambidestra. 

Sendo um sistema multi-propósito, reúne a mais moderna e miniaturizada 

tecnologia em detectores termais, microeletrônica e óptica. Por ser 

compacto, leve e intuitivo de operar, este equipamento de imagem térmica 

foi desenvolvido para as Forças Armadas mas pode ser utilizado pelas 

Forças de Segurança Pública. (CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 

2016) 

 

2.7.1.4 Morteiro Leve Antecarga 60 mm 

O Morteiro Leve Antecarga 60 mm (Mrt Lv Acg 60 mm) é um armamento de 

tiro indireto destinado ao emprego em todas as fases do combate e capaz 

de fornecer um eficaz apoio de fogo para as unidades de tropa a nível 

pelotão/companhia. O morteiro tem a capacidade de atirar com munições 

calibre 60 mm, dos tipos alto-explosivas, fumígenas e iluminativas, 

fabricadas segundo o padrão OTAN. 

É composto de tubo-canhão, placa-base e reparo-bipé e tem como 

principais características: o peso total menor que seus antecedentes 

nacionais, o que possibilita grande flexibilidade de emprego e rapidez nas 

mudanças de posição; possui elevada precisão e alcance tendo a 

capacidade de operar em elevadas cadências de tiro, assim como em 

condições topográficas adversas. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

 

2.7.1.5 Sistema Míssil Superfície-Superfície 1.2 Anticarro (MSS 1.2 AC)       
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O Sistema Míssil Superfície-Superfície 1.2 Anticarro (MSS 1.2 AC) tem 

como objetivo atender ao combate moderno, em que é necessária grande 

mobilidade, precisão, elevada potência de fogo e capacidade de engajar 

diferentes tipos de alvos. 

O MSS 1.2 AC possui alcance de 2000 m para emprego principalmente 

contra viaturas blindadas. Alternativamente, pode ser disparado contra 

casamatas, pequenas construções, embarcações e helicópteros pairando a 

baixa altura. 

O guiamento é do tipo autoguiamento indireto por um feixe laser projetado 

pela unidade de tiro. O míssil possui cabeça de guerra do tipo carga oca e 

conjunto propulsor de dois estágios. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.6 Radar SABER M200 

O SABER M200 é um radar do tipo multimissão, desenvolvido para compor 
sistemas de Defesa Antiaérea e para emprego na região denominada como 
média altura (3 a 15 Km de altura). Ele é um sistema composto por dois 
radares (um primário – P200 – e um secundário – S200) independentes e 
totalmente integráveis. O SABER M200 é um radar definido por software e 
que pode desempenhar diversas funções: 
- Vigilância e alerta antecipado; 
- Designação de alvos para sistemas de armas; 
- Controle de tráfego aéreo; 
- Multirastreio com análise de ameaças; 
- Radar meteorológico. (CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2016) 

 

 

2.7.1.7 Radar SENTIR M20 

O SENTIR M20 é um radar de vigilância terrestre capaz de detectar e 

acompanhar o deslocamento de alvos terrestres, tais como: homens a pé, 

viaturas leves ou pesadas e helicópteros voando próximo ao solo. Sua 

tecnologia inovadora possibilita a classificação do alvo a qualquer momento 

do dia e sob qualquer condição climática. 

Seu baixo peso, elevada mobilidade e sistema de visualização portátil o 

tornam prático para o emprego em missões de reconhecimento do campo 

de batalha, vigilância de fronteiras e proteção de instalações sensíveis 

(vigilância de perímetro). (CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2016) 
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2.7.1.8 Rádio Definido por Software 

O Projeto RDS (Rádio Definido por Software) integra o Projeto Estratégico 

Defesa Cibernética do Ministério da Defesa, cuja coordenação é atribuída 

ao Exército Brasileiro. O Projeto RDS visa promover a interoperabilidade 

entre as Forças Armadas do Brasil; reduzir o custo do apoio logístico; 

dominar todo o ciclo de P&D de um RDS; bem como, contribuir para 

fortalecer a Base Industrial de Defesa do país. 

A fase de execução do projeto iniciou-se em dezembro de 2012 e está 

prevista para durar 10 anos. Ao longo desse período, estão previstos: o 

desenvolvimento de diversas formas de onda, protótipos de rádios 

veiculares, uma ferramenta de desenvolvimento de formas de onda e um 

programa planejador de missões. 

Neste projeto, participam diversos engenheiros e Institutos de Ciência e 

Tecnologia das três Forças Armadas, tais como CTEx, CASNAV, IPqM, 

IEAv e ITA. (CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.9 Reparo de Metralhadora Automatizado (REMAX) 

O Reparo de Metralhadora Automatizado (REMAX) foi projetado para ser 

utilizado em viaturas blindadas sobre rodas ou sobre lagartas. Possui as 

seguintes funcionalidades: suportar metralhadora calibre 7,62 mm ou .50”; 

permitir a pontaria em elevação e direção do armamento; possibilitar a 

observação, reconhecimento e identificação de alvos durante o dia e a noite 

e realizar o tiro em movimento. A operação do REMAX é realizada do 

interior da viatura, através do sistema de gerenciamento de missão, 

constituído de câmera, monitor LCD, punho e botões de comando 

eletrônicos. O REMAX possibilitará uma nova dimensão à Força Terrestre 

Brasileira e à Defesa Nacional, principalmente nas missões de GLO e em 

combates urbanos de baixa intensidade, consistindo em um trunfo de ordem 

tática e incrementando poder de combate simultaneamente ao aumento da 

segurança da tropa embarcada. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

 

2.7.1.10 Simulador de Helicópteros Esquilo e Fennec (SHEFE) 

O Simulador de Helicópteros Esquilo e Fennec (SHEFE) é um equipamento 

destinado ao treinamento de pilotos que possibilita a qualificação e 
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requalificação em helicópteros do modelo HB 350 assim como a formação e 

o adestramento de pilotos para o voo por instrumentos. Seu uso possibilita o 

aumento da segurança de voo e reduz significativamente os custos 

associados à formação e à manutenção da qualificação de pilotos. Dotado 

de grande realismo e precisão, permite ainda diversos treinamentos como 

voo tático, gerenciamento de cabine, etc. 

O desenvolvimento do Simulador SHEFE, além de aumentar o domínio 

nacional de tecnologias associadas à simulação virtual, possibilita ainda 

uma substancial redução de custos associados à manutenção da 

operacionalidade da Aviação do Exército Brasileiro. (CENTRO 

TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.11 Simulador de Tiro de Armas Leves 

O Simulador de Tiro de Armas Leves é um equipamento destinado ao 

treinamento de tiro de pistola e de fuzil, que possibilita o aprimoramento 

contínuo e facilitado, anulando riscos e minimizando os custos associados a 

essa prática. Dotado de grande realismo e precisão, permite ainda atiradores 

simultâneos, em cenários virtuais variados e de grande fidelidade. 

Construído a partir de componentes simples, e empregando tecnologias 

nacionais, esse sistema possui baixo custo de aquisição e manutenção, o 

que viabiliza o seu emprego em larga escala. (CENTRO TECNOLÓGICO 

DO EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.12 Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas  

Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 0 – Asas Rotativas 

(SARP Cat 0 Asas Rotativas) consiste num sistema portátil, transportável em 

mochilas, baseado em aeronaves com propulsão elétrica do tipo multirrotores 

e numa estação de controle portátil e mochilas de transporte. 

Trata-se de uma ferramenta para visualização do terreno, empregada nas 

missões de reconhecimento, que apoiam as tropas nos deslocamentos a pé, 

propiciando maior segurança e mobilidade. 

O SARP Cat 0 Experimental (foto), consiste num sistema destinado à 

realização de experimentação doutrinária, que propiciará, também, a 

obtenção de interesse do projeto. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 
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2.7.1.13 Torre Operada Remotamente e Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC30) 

A Torre Operada Remotamente e Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC30) 

foi projetada para ser utilizada em viaturas blindadas sobre rodas ou lagartas. 

Possui as seguintes funcionalidades: suportar um canhão calibre 30 mm; 

permitir a pontaria em elevação e azimute do canhão; possibilitar a 

observação, reconhecimento e identificação de alvos durante o dia e a noite e 

realizar o tiro em movimento. A operação do sistema é realizada do interior da 

viatura por meio de comandos eletrônicos. 

A TORC30 equipará a viatura GUARANI do Exército Brasileiro e será 

empregada contra alvos terrestres e aéreos, utilizando o canhão 30 mm 

com kit ABM (Air Burst Munition). (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.14 Viatura Leve de Emprego Geral Aerotransportável (VLEGA CHIVUNK) 

A VLEGA CHIVUNK foi desenvolvida para atender às necessidades 

doutrinárias e operacionais das Forças de Ação Rápida do Exército 

Brasileiro (Homologada pelo Relatório de Avaliação nº 020/11). Sua grande 

versatilidade permite adaptá-la para realizar ações de ressuprimento, 

transporte de material, evacuação de feridos e lançamento de fios. A tração 

total e a robustez da suspensão independente nas quatro rodas conferem 

excepcional mobilidade à viatura. Suas características permitem o 

transporte de 4 viaturas em aeronave C-130, e como carga externa de 

helicóptero, e ainda o lançamento de paraquedas. (CENTRO 

TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2016) 

 

2.7.1.15 Viatura Leve de Emprego Geral Aerotransportável (VLEGA GAÚCHO) 

A VLEGA GAÚCHO é resultado do intercâmbio científico-tecnológico entre 

os Exércitos Brasileiro e Argentino. Viatura versátil desenvolvida para 

atender às necessidades doutrinárias e operacionais da Brigada de 

Infantaria Paraquedista de ambos os exércitos. Pode cumprir missões de 

comando, transporte de carga, transporte de feridos, comunicações e 

reconhecimento. Seus sistemas de tração e suspensão independente nas 

http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento/90-viatura-leve-de-emprego-geral-aerotransportavel-vlega-chivunk
http://www.ctex.eb.br/projetos-em-andamento/91-viatura-leve-de-emprego-geral-aerotransportavel-vlega-gaucho
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quatro rodas lhes conferem elevada mobilidade. A capacidade de 

empilhamento permite o transporte de até 5 veículos em aeronaves C-130. 

O emprego de componentes comerciais disponíveis no Mercosul constitui 

fator diferencial sob o aspecto logístico. Sua robustez permite ainda o seu 

lançamento de paraquedas e seu lançamento em voo de baixa altura, com 

um mínimo de preparação prévia. (CENTRO TECNOLÓGICO DO 

EXÉRCITO, 2016) 

 

 

2.7.2 Dificuldade de mensuração dos custos relacionados aos projetos 

 

A variedade dos produtos de defesa (PRODE) desenvolvidos no CTEx é 

muito extensa, passando por mísseis, radares, rádios, simuladores de voo, viaturas, 

entre outros. 

Devido à complexidade dos materiais envolvidos, pode-se comparar o 

Centro Tecnológico do Exército a uma grande fábrica, com várias linhas de 

montagem, fabricando materiais bem diferentes, o que para a contabilidade de 

custos se torna um grande desafio, pois gera uma necessidade de controles também 

muito variados, com mecanismos específicos de captação de informação para cada 

projeto. 

Com o avanço tecnológico e a crescente complexidade dos sistemas de 

produção, em muitas indústrias os custos indiretos vêm aumentando 

continuamente, tanto em valores absolutos quanto em termos relativos, 

comparativamente aos custos diretos (destes, o item Mão-de-obra Direta é o 

que mais vem decrescendo).  

Outro fenômeno importante a exigir melhor alocação dos custos indiretos é a 

grande diversidade de produtos e modelos fabricados na mesma planta que 

vem ocorrendo nos últimos tempos, principalmente em alguns setores 

industriais.  

Daí a importância de um tratamento adequado na alocação dos CIP aos 

produtos e serviços, pois os mesmos graus de arbitrariedade e de 

subjetividade eventualmente tolerados no passado podem provocar hoje 

enormes distorções. Estas dependerão dos dois fatores citados: proporção de 
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custos indiretos no total e diversificação das linhas de produto. (MARTINS, 

2003, P.61) 

 

Outro fator que impacta diretamente o desenvolvimento dos PRODE no 

CTEx, e que deve ser levado em consideração, é o ineditismo de cada um deles. 

O fato de serem produtos inéditos, ou seja, desenvolvidos pelo corpo 

técnico de engenheiros do CTEx, lhes imputa um custo adicional de difícil 

mensuração, no que se refere ao investimento realizado em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D). 

Paiva (1999, p. 79) diz que “o conhecimento passou a representar um 

importante diferencial competitivo, para as empresas que sabem adquiri-lo, mantê-lo 

e utilizá-lo de forma eficiente e eficaz. Esse conhecimento passou a gerar o Capital 

Intelectual que, às vezes, é bem mais importante que o Capital Econômico”. 

 

2.8 SISCUSTOS X GERÊNCIA DE PROJETOS 

Com objetivo de se verificar a aplicabilidade do SISCUSTOS aos projetos 

em andamento no CTEx, foi verificado junto aos Gerentes desses projetos se esses 

utilizam o sistema em questão e se conhecem suas funcionalidades. 

 

2.8.1 Utilização dos SISCUSTOS pelos gerentes 

Os Gerentes não são usuários diretos do SISCUSTOS. A alocação dos 

custos indiretos, ou seja, aqueles rateáveis, é feita por agentes da administração 

que tem acesso ao sistema por ocasião da liquidação das despesas no SIAFI ou 

pelos operadores das divisões quando do lançamento dos gastos referentes a luz, 

telefone, entre outros. 

 

2.8.2 Conhecimento dos Gerentes sobre SISCUTOS 

Pelo fato de não operarem diretamente o sistema, desconhecem as 

funcionalidades oferecidas pelo SISCUSTOS. 
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Os referidos Gerentes utilizam outros softwares para a condução de seus 

trabalhos, pois o gerenciamento de projeto envolve outras áreas de conhecimento 

além do Gerenciamento de Custos. 

De fato, segundo o Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project 

Management Institute PMI), que é a uma das maiores associações para profissionais 

de gerenciamento de projetos, existem dez áreas de conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, que são: 

O conhecimento em gerenciamento de projetos é composto de dez áreas: 

- Gerenciamento da Integração 

- Gerenciamento de Escopo 

- Gerenciamento de Custos 

- Gerenciamento de Qualidade 

- Gerenciamento das Aquisições 

- Gerenciamento de Recursos Humanos 

- Gerenciamento das Comunicações 

- Gerenciamento de Risco 

- Gerenciamento de Tempo 

- Gerenciamento das Partes Interessadas. 

 

2.8.3 Custos relacionados aos projetos de difícil mensuração 

A seguir serão apresentados custos relacionados a alguns projetos com o 

objetivo de demonstrar a dificuldade de mensuração dos custos pelo SISCUSTOS 

devido à sistemática de captação dos dados utilizada pelo referido sistema e, 

também, à sistemática de desenvolvimento dos produtos de defesa pelo CTEx. 

 

2.8.3.1 Radar SENTIR M20 

 

A execução da 1ª etapa do projeto contou com recursos oriundos do 

Convênio 10.093.00/EME, de 16 de agosto de 2010, em que a FINEP foi concedente 

e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército 

Brasileiro (FAPEB) a convenente, conforme figura a seguir: 
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Figura 5 - Recursos oriundos de convênio – Projeto Radar Sentir M20 

 

Fonte: CTEx 

 

Os custos em questão são de difícil mensuração, pois não transitaram 

pela execução direta do Centro Tecnológico do Exército. Todos os gastos efetuados 

foram realizados pela FAPEB. 

O registro nas contas contábeis do Centro Tecnológico do Exército é 

realizado ao final do projeto, com a inclusão patrimonial do bem no SIAFI e 

SISCOFIS.  

Vale relembrar que os sistemas retromencionados são consultados pelo 

SISCUSTOS para a apuração dos custos. Se a leitura for realizada somente por 

ocasião da inclusão patrimonial e não a cada etapa de desenvolvimento, haverá 

uma distorção dos valores. 

Outro fator a ser considerado é que este convênio previu a execução de 

dois subprojetos: a P&D do radar de vigilância terrestre SENTIR M20, a cargo do 

CTEx, e a P&D de válvula Klystron, a cargo do Centro Tecnológico da Marinha em 

São Paulo (CTMSP). 

Fica evidente a dificuldade aqui relatada, no que se refere a mensuração 

da mão de obra envolvida, pois trabalharam no referido projeto militares do Exército 

Brasileiro e da Marinha do Brasil, além de funcionários civis de ambas as forças. 
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No tocante a mão de obra, o SISCUSTOS faz a extração de dados do 

SIPPES para a apuração dos custos referentes aos militares do Exército Brasileiro, 

porém em relação aos militares da Marinha do Brasil isso não seria possível, o que 

se torna um obstáculo para o sistema. 

 

2.8.3.2 Radar SABER M60 

 

Os projetos do Grupo de Projeto Especial Radar são conduzidos de forma 

conjunta entre CTEx e empresa parceira (neste caso, a Orbisat), com as soluções 

técnicas sendo buscadas e desenvolvidas em conjunto. 

No projeto radar SABER M60 (primeiro projeto do Grupo, já concluído), 

todo o processamento de sinais (área de conhecimento mais crítico) do radar foi 

desenvolvido por engenheiros do CTEx, com pequeno apoio da empresa, e os 

demais módulos do radar foram desenvolvidos principalmente pela empresa, mas 

sempre com alguma participação de engenheiros do CTEx. 

No período de P&D do radar SABER M60, haviam 11 (onze) engenheiros 

trabalhando no projeto, sendo 06 (seis) dentro da empresa, além de 01 (um) oficial 

combatente que trabalhava também dentro empresa como oficial de ligação entre os 

usuários e os engenheiros, gerenciando os requisitos de projeto, viabilizando, 

coordenando e fiscalizando os testes de campo. 

A dificuldade apresentada no presente projeto refere-se ao fato de os 

servidores (civis e militares) envolvidos ficarem nas instalações da empresa 

contratada para apoio no desenvolvimento do radar. 

Como bem sabemos, o acesso ao SISCUSTOS é realizado via intranet, e 

a equipe em questão não teria como acessar o sistema para inserção de dados. 

 

2.8.3.3 Monóculo OLHAR VDN - X1  

O projeto de desenvolvimento do Monóculo OLHAR VDN - X1 também 

recebeu recursos de convênios conforme podemos observar na figura a seguir: 
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Figura 6 - Recursos oriundos de convênio – Projeto Monóculo OLHAR VDN - X1 

 

Fonte: CTEx 

 

No presente projeto temos o mesmo problema apresentado 

anteriormente, no caso do Radar Sentir M20, pois parte significativa dos gastos 

foram realizados pela FAPEB, cabendo ao CTEx a execução dos recursos oriundos 

do Tesouro Nacional (Orçamento da União). 

   

  

2.8.4 A aplicabilidade dos SISCUSTOS nos projetos do CTEX 

Como podemos observar o Gerenciamento de Custos é uma das áreas do 

gerenciamento de projetos. 

O SISCUSTOS da forma como se estrutura atualmente só poderia ser 

aplicável ao Gerenciamento dos Custos relacionados aos projetos, necessitando as 

outras áreas de outros softwares para seu controle. 

Mesmo assim, seria necessária uma customização do SISCUSTOS de 

modo a facilitar a forma de acesso, pois o “login”, como vimos no capítulo que trata 

sobre o referido sistema, é via intranet. 

Tal fato torna-se um óbice, pois os gerentes dos projetos trabalham, 

muitas vezes, de forma descentralizada, cumprindo expediente em instituições 

parceiras e por isso, seria necessário o acesso via internet para esses usuários. 
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O fato de depender de consulta a outros sistemas para a geração da 

informação contábil referente aos custos caracteriza uma limitação do SISCUSTOS 

para a mensuração dos custos dos projetos do CTEx, pois ele se mostra ineficiente 

para captar a execução da despesas por outras instituições parceiras, nos casos dos 

convênios. 

Outro óbice seria o fato de não abranger as outras áreas do 

gerenciamento de projetos, que são Gerenciamento da Integração, Gerenciamento 

de Escopo, Gerenciamento de Qualidade, Gerenciamento das Aquisições, 

Gerenciamento de Recursos Humanos, Gerenciamento das Comunicações, 

Gerenciamento de Risco, Gerenciamento de Tempo e Gerenciamento das Partes 

Interessadas. 

Isso obrigaria o Gerente a controlar custos com o SISCUSTOS e utilizar 

outro software para gerenciar as demais áreas. 
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3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O Exército Brasileiro esteve na vanguarda da Administração Pública, no que 

se refere a sistema de gerenciamento de custos, tendo sido um dos primeiros órgãos 

a desenvolver e utilizar seu próprio sistema, que é o SISCUSTOS. 

O SISCUSTOS atende ao EB na mensuração e gerenciamento dos custos, 

trabalhado de forma conjunta a outros sistemas, ou seja, extraindo dados desses 

sistemas para gerar as informações referentes a custos. 

O acesso ao sistema é realizado via intranet, o que limita o seu uso às 

instalações do aquartelamento, tornando-se um óbice aos gerentes de projetos do 

CTEx que, muitas vezes, trabalham descentralizados em instituições parceiras 

durante a execução dos projetos. 

O conhecimento em Gerenciamento de Projetos envolve outras nove áreas 

além do Gerenciamento de Custos, que são o Gerenciamento da Integração, 

Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Qualidade, Gerenciamento das 

Aquisições, Gerenciamento de Recursos Humanos, Gerenciamento das 

Comunicações, Gerenciamento de Risco, Gerenciamento de Tempo e 

Gerenciamento das Partes Interessadas, não sendo o SISCUSTOS capaz de dar 

suporte ao gerente de projeto no controle dessas nove áreas, até mesmo porque 

não foi concebido para tal. 

Tal fato obrigaria os gerentes a utilizar o SISCUSTOS para o gerenciamento 

de custos e utilizar outros controles ou softwares para as outras áreas descobertas. 

Outro fator limitador em relação a utilização do SISCUSTOS é o fato dos 

PRODE desenvolvidos pelo CTEx serem inéditos, ou seja, desenvolvidos pelo seu 

próprio corpo técnico de engenheiros, o que lhes imputa um custo adicional de difícil 

mensuração, no que se refere ao investimento realizado em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D). 

Assim, pode-se concluir que o SISCUSTOS pode ser aplicado no 

Gerenciamento de Custos relacionados aos projetos desenvolvidos pelo CTEx, 

porém são necessárias customizações de forma a melhor atender às demandas dos 

gerentes. 
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Dos resultados apresentados nesta investigação é possível concluir ainda que 

há uma necessidade de integração dos sistemas da Administração Pública Federal 

como um todo, pois a diversidade de sistemas de informação, com a utilização de 

linguagens de programação diferentes, dificulta a integração, coleta de dados e 

geração de informação. 

Dessa forma, por derradeiro, sugere-se que sejam realizados novos estudos 

no sentido de verificar a viabilidade de implantação na Administração Pública 

Federal e, consequentemente no Exército Brasileiro, de um sistema semelhante aos 

que são utilizados nas grandes corporações multinacionais, os chamados Sistemas 

Integrados de Gestão Empresarial (SIGE), onde são alocados todos os dados, sejam 

eles financeiros, de pessoal, de custos, compras, vendas, entre outros, e desse 

grande sistema são extraídas todas as informações necessárias. 
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