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RESUMO 
 
O Brasil passa por um momento de transformações em sua sociedade onde a tolerância ao 
descaminho dos recursos públicos e o descaso com a coisa pública a cada dia se torna menos 
toleráveis. Para tal cabe ao Estado se qualificar e investir em ferramentas que auxiliem a gestão 
e proporcione transparência aos atos. Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) emprega o 
Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS) para realizar a Gestão de Custos 
dentro da Força. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o uso do Sistema de Informação de 
Custos do Governo Federal (SIC) na produção de informações gerenciais no âmbito do EB. A 
pesquisa, classificada como aplicada, descritiva, qualitativa e bibliográfica, pautou sua 
metodologia, inicialmente, em identificar, por meio de entrevista, quais são as informações 
gerenciais necessárias para o acompanhamento e controle de custos dos Programas 
Estratégicos do Exército (Prg EE) e posteriormente, analisar se o sistema SIC dispõe, por meio 
de seus relatórios, de dados de custos que atendam a produção destas informações. Os 
resultados obtidos mostram que o SIC pode ser útil no levantamento de informações gerenciais 
para o acompanhamento e controle dos principais processos decisórios da Força. Entretanto, 
torna-se evidente que o emprego do SIC no âmbito da Força em substituição ao atual 
SISCUSTOS, proporcionaria expressiva economia de recursos orçamentários empregados na 
manutenção e evolução deste. 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Sistema de Informações de Custos do Governo Federal, 
Programa Estratégico do Exército. 
 
ABSTRACT 
 
Brazil is going through a time of transformation in its society where tolerance for misleading 
public resources and disregard for public affairs is becoming less tolerable every day. To this 
end, it is up to the State to qualify and invest in tools that help the management and provide 
transparency to the acts. Currently, the Brazilian Army (EB) employs the Army Cost 
Management System (SISCUSTOS) to perform Cost Management within the Force. This 
research aims to evaluate the use of the Federal Government Cost Information System (SIC) 
in the production of managerial information within EB. The research, classified as applied, 
descriptive, qualitative and bibliographic, based its methodology initially on identifying, by 
interview, what are the managerial information necessary for the monitoring and cost control 
of Army Strategic Programs (Prg EE) and later, analyze if the SIC system has, through its 
reports, cost data that meet the production of this information. The results obtained show that 
the SIC can be useful in gathering management information for the monitoring and control of 
the main decision making processes of the Force. However, it is evident that the use of SIC in 
the scope of the Force to replace the current SISCUSTOS would provide significant saving of 
budgetary resources employed in its maintenance and evolution. 
 
Keywords: Brazilian Army, Federal Government Cost Information System, Army Strategic. 
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O EMPREGO DO SISTEMA DE CUSTOS DO GOVERNO FEDERAL 
(SIC) NO EXÉRCITO BRASILEIRO, COM FOCO NOS PROCESSOS 
DECISÓRIOS 
 
1 INTRODUÇÃO 

A população brasileira vivencia um período no qual o Estado é incapaz de entregar 

serviços públicos de boa qualidade. Em grande parte, esta falta de assistência decorre de 

seguidas restrições orçamentárias e pela baixa qualidade do gasto público. 

O aperfeiçoamento da gestão com base em técnicas modernas e a aplicação de forma 

correta destes escassos recursos orçamentários, sem a interferência do víeis político, se 

apresentam como uma solução viável para reduzir os custos da máquina pública, tornando o 

Estado mais eficiente, proporcionando assim, o retorno desejável dos impostos e taxas à 

sociedade.  

A Contabilidade de Custos, como ramo da Ciência Contábil, busca produzir 

informações gerenciais de uma entidade, com o objetivo de auxiliar à administração na 

apuração do desempenho, planejamento, controle das operações e a tomada de decisões, bem 

como tornar possível a alocação mais criteriosamente possível dos custos de produção aos 

produtos (LEONE, 2000). Ainda, segundo Martins (2010), a Contabilidade de Custos possui 

duas funções relevantes que são o auxilio ao controle e a ajuda às tomadas de decisões. Para 

Alonso (1999), o emprego por parte do Estado de um sistema de custeio pode auxiliar aos 

gestores públicos a demonstrarem à sociedade a correlação entre custos, volume de atividades 

e resultados, consequentemente, permitindo confrontar o montante recolhido ao Tesouro, com 

o montante, em reais, de serviços ofertados a população. 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro (EB) está inserido com uma estrutura 

institucional complexa e bastante ramificada: são 652 (seiscentas e cinquenta e duas) 

Organizações Militares (OM) distribuídas por todo o território nacional e conta com dotação 

orçamentária atualizada de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) bilhões de reais, para o 

corrente exercício financeiro. 

A grande quantidade de recursos aplicados, a distribuição das UG por grande extensão 

territorial e a complexidade das normas e regulamentos inerentes à administração pública 

tornam a missão da Diretoria de Contabilidade (D Cont), Setorial de Custos do Exército, 

bastante desafiadora. 

Além das dificuldades supracitadas, salienta-se, ainda, que grande parte dos militares 
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responsáveis pela contabilidade de custos nas OM também exerce cumulativamente outras 

atribuições, agravado pela questão da alta rotatividade a que os militares estão sujeitos, 

aumentando, assim, o desafio da D Cont em apoiar os processos decisórios com informações 

úteis e oportunas de forma a melhorar a qualidade do gasto público. 
 

Nesse contexto, a eficiência, a eficácia, a produtividade e a transparência constituem 

as metas a serem alcançadas pelo EB e por todas as organizações públicas, forçando os 

gestores a se adequarem a essa nova realidade por meio de modelos de gestão que, além de 

atender à legislação, possam com uma boa informação de custos, subsidiar os processos 

decisórios, em todos os níveis. 

O presente trabalho lança foco sobre os novos instrumentos governamentais de 

controle dos gastos públicos. Mais especificamente, sobre a possibilidade de utilização do 

SIC para a geração de informações úteis aos processos decisórios que envolvam à alta 

administração da Força. 

Quem tiver acesso a esta pesquisa aprofundará o conhecimento sobre o tema, 

identificando pontos fortes e pontos fracos do SIC com foco nos principais processos 

decisórios do EB, extrapolando o viés da legalidade sob o qual a contabilidade normalmente 

é vista.  

Com o presente trabalho, espera-se contribuir com a missão da D Cont de realizar a 

Gestão de Custos do EB, apoiando-se em ferramenta de tecnologia da informação, com 

objetivo de proporcionar informações de custos úteis e oportunas aos principais processos 

decisórios da Instituição. Além disso, espera-se reforçar a boa imagem do Exército perante à 

sociedade e o controle externo materializada na eficácia, eficiência e efetividade com que a 

Força aplica os recursos públicos que lhe são disponibilizados.  

1.1 PROBLEMA 

O emprego do SIC, disponibilizado pelo Governo Federal, constituir-se-ia em 

ferramenta útil aos principais processos decisórios da Força Terrestre (F Ter)? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

Estudar o emprego do SIC no EB, sob a ótica da qualidade das informações de 
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pessoal, material e serviço, com foco nos principais processos decisórios da alta 

administração, identificando vantagens e desvantagens de sua aplicação. 

1.2.2 Específicos 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo geral, além 

de responder às questões de estudo, levantou-se os seguintes objetivos específicos que 

direcionaram a consecução do objetivo geral deste trabalho: 

1 contextualizar, por meio de revisão bibliográfica, a gestão de custos no setor público 

e no EB; 

2 apresentar os principais programas estratégicos do Exército (Prg EE); e 

3 coletar, por meio de questionário, a opinião dos gerentes dos principais Prg EE, sobre 

a possibilidade de acompanhar e controlar os custos, destacando as limitações, vantagens e 

desvantagens quanto a sua operacionalização. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

A ferramenta de tecnologia da informação disponibilizada pelo Governo Federal, de 

forma gratuita, permite o acompanhamento e controle dos custos do Portfólio Estratégico do 

Exército? 

O SIC pode contribuir para retroalimentar o planejamento orçamentário dos Prg EE? 

Seria possível a contabilidade de custos agregar informações úteis para os principais 

processos decisórios da Força? 

Por meio das ferramentas de educação à distância do EB, seria possível capacitar 

militares para utilizarem o SIC? 

Quais seriam os impactos deste emprego, as limitações, as vantagens e as desvantagens 

quanto a sua operacionalização? 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O Exército Brasileiro sempre se destacou no cumprimento das legislações federais, fato 

que contribui positivamente para a imagem da Força junto à sociedade brasileira. Assim, logo 
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que entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 04 de maio de 2000, o EB 

entendeu a importância da informação de custos para o aperfeiçoamento de seu planejamento 

orçamentário e, em 2004, criou um grupo de trabalho com a finalidade estudar e propor soluções 

sobre o assunto. 

Nesse contexto, a eficiência, a eficácia, a produtividade e a transparência constituem as 

metas a serem alcançadas pelo Exército Brasileiro e por todas as organizações públicas, 

forçando os gestores a se adequarem a essa nova realidade por meio de modelos de gestão que, 

além de atender à legislação, possam com uma boa informação de custos, melhorar a qualidade 

do gasto dos recursos públicos. 

A pesquisa sobre o emprego do SIC no EB é relevante não apenas para as ciências 

contábeis na medida em que evidencia a aplicabilidade da informação de custos e o alinhamento 

com a contabilidade internacional, mas também porque disponibiliza uma ferramenta de 

tecnologia da informação para os gestores militares fazerem uso no acompanhamento e controle 

de processos e projetos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A revisão da literatura, cuja finalidade é respaldar o presente trabalho, está 

fundamentada na legislação vigente, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (NBCASP) bem como nas orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) 

sobre gerenciamento de custos nos programas estratégicos no âmbito da Defesa.  

2.1 A CONTABILIDADE DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO 

Custo é o valor dos recursos consumidos na obtenção de bens e serviços 

(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2009). Constitui-se em espécie de gasto que pode ser 

associado a um resultado final. Trata-se de uma informação valiosa para alcançar a eficiência, 

além de subsidiar inúmeras outras ações relacionadas à gestão pública, tais como a elaboração 

do orçamento, transparência e accountability. 

A contabilidade de custos como ramo da ciência contábil tem por finalidade produzir 

informações gerenciais para a entidade, com o objetivo de auxiliar à administração na apuração 

do desempenho, planejamento, controle das operações e tomada de decisões, bem como tornar 

possível a alocação mais criteriosamente dos custos de produção aos produtos (LEONE, 2000). 

Alonso (1999, p. 39) afirma que “o conhecimento do custo dos serviços públicos é 
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fundamental para se atingir uma alocação eficiente de recursos. O desconhecimento dos custos 

é o maior indicador de ineficiência no provimento dos serviços públicos”. Considera que o 

Governo está mudando sua forma de gestão para um “governo de resultados”, citando Osborne 

(1994) e que, para isso, é necessário dotar a Administração Pública de sistemas de informações 

gerenciais eficientes, dentre eles um Sistema de Custos. 

Nos últimos anos, a contabilidade de custos ganhou importância para o setor público na 

medida em que passou a complementar a contabilidade tradicional, vocacionada para atender à 

legislação, com informações gerenciais capaz de subsidiar os processos decisórios, em todos os 

níveis.  

O marco legal da informação de custos na gestão pública data de 1964, com a Lei nº 

4.320 (BRASIL, 1964), que ao tratar da apuração de custos nos arts. 85 e 99, restringia seu uso 

à área industrial da administração pública. Esta visão cartesiana do custo no setor público foi 

ampliada a cada nova idéia dos modelos de Administração: “diversos analistas apontam a 

importância administrativa e política da gestão de custos como parte de um processo histórico 

mais amplo, relacionado à eficácia e eficiência da administração governamental.” (BRASIL, 

2013, p. 20).  

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ao buscar a 

modernização da administração pública, estimulou a criação de uma administração gerencial 

no setor público. Com o Decreto, as informações de custos passaram a ter finalidade gerencial. 

Tais disposições, no entanto, não foram suficientes para que a Contabilidade Pública começasse 

a produzir informações que permitissem a apuração dos custos dos programas do Governo, bem 

como dos serviços gerados. 

Nesse sentido, o Decreto Presidencial nº 93.872/1986 detalhou a forma pela qual a 

Contabilidade deveria apurar os custos dos serviços, bem como determinou punição para as 

unidades que não disponibilizassem as informações pertinentes para permitir essa evidenciação. 

Posteriormente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) trouxe novo dispositivo para a 

administração pública sobre o tema de custos, em seu Art. 50, § 3º: “A Administração Pública 

manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial”. A Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, organizou o Sistema de 

Contabilidade Federal do Poder Executivo, concedendo à Secretaria do Tesouro Nacional a 

competência para tratar de custos na administração pública federal. 

A partir de 2008, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conduziu o processo de 
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harmonização das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) 

às normas internacionais, passando a observar as International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS), editadas pelo International Federation of Accountants (IFAC), traduzidas 

para o português pelo Comitê Gestor de Convergência, criado pelo CFC. As novas normas 

apresentam-se como um instrumento para a elevação da eficácia e da efetividade das leis quanto 

aos seus objetivos de promover o planejamento, a transparência e a responsabilidade da gestão 

fiscal (IFAC, 2014). 

É neste novo contexto que se fortalece a utilização das informações de custos para 

evidenciar a medição da eficiência no setor público. E, apesar da rara regulação internacional 

para o tratamento dos custos neste setor, a IPSAS nº 01 deixa claro que, entre os objetivos das 

demonstrações contábeis públicas, está o de proporcionar informação útil para a tomada de 

decisão e a evidenciação da existência da accountability quanto aos recursos que lhe foram 

confiados, fornecendo informações agregadas úteis para a avaliação do desempenho da entidade 

em termos de custos de seus serviços, eficiência e realizações.  

Adotando a visão acima, o CFC emitiu a Resolução CFC nº 1.366/11, em 25 de 

novembro de 2011, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), que trata do 

Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) e estabeleceu a conceituação, o 

objeto, os objetivos e as regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor 

público. De acordo com NBC T 16.11, o SICSP deve registrar, processar e evidenciar os custos 

de bens e serviços e outros objetos de custos, produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade 

pública, sendo obrigatório em todas as entidades do setor público. 

2.2 A GESTÃO DE CUSTOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Assim que a LRF entrou em vigor, o EB entendeu a importância da informação de custos 

e formou um grupo de trabalho multidisciplinar com a finalidade de propor alternativas no 

sentido de implantar um sistema de custos para subsidiar o processo decisório em diversos 

níveis em tempo hábil, acompanhar os custos das atividades, melhorar a qualidade do gasto e 

efetuar comparações entre unidades. 

Em 2007, o Sistema Gerencial de Custos do Exército (SISCUSTOS) foi instituído por 

meio da Portaria nº 932 (BRASIL, 2007), que aprovou as Normas para Funcionamento do 

Sistema Gerencial de Custos do Exército. O sistema utiliza o custeio baseado em atividades 

(ABC) e atualmente constitui-se em um Módulo dentro do Sistema de Informações Gerenciais 
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e Acompanhamento Orçamentário (SIGA) do Exército. 

Por meio da Portaria nº 020 – SEF, de 22 de dezembro de 2011, a Secretaria de 

Economia e Finanças (SEF) criou a Setorial de Custos do Comando do Exército, designando a 

D Cont para exercer as atribuições de Setorial de Custos. Atualmente, a D Cont conta com o 

apoio de 12 (doze) Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) em suas 

regiões de atuação espalhadas pelo país, para realização do acompanhamento e controle dos 

lançamentos de custos realizados pelas 652 (seiscentas e cinquenta e duas) OM do Comando 

do Exército. 

O SISCUSTOS coleta e processa dados que são extraídos de diversos sistemas, internos 

e externos à Instituição. A importação de dados (carga no Sistema) é um processo da D Cont 

que compreende dados das apropriações dos serviços provenientes do Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI); do Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) com insumos 

de material; do Sistema Automático de Pagamento de Pessoal (SIAPPES/SIPPES), 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. A figura 1 representa os sistemas que integram 

o SISCUSTOS de modo a fornecer os dados para processamento das informações de custos 

conforme a figura abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Integração do SISCUSTOS com os demais Sistemas 
Fonte: Autor 

 

Desse modo, a implantação do Sistema Gerencial de Custos como ferramenta para a 
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tomada de decisão, possibilitou ao Exército Brasileiro aperfeiçoar seu planejamento estratégico, 

bem como realizar uma gestão mais eficiente, eficaz e efetiva dos recursos que lhe são 

disponibilizados. 

No entanto, haja vista que a manutenção e a evolução do SISCUSTOS são terceirizadas 

junto à empresa especializada, a opção pelo atual Sistema de Custos tem consumido expressivos 

recursos orçamentários da Força. 

2.3 O SISTEMA DE CUSTOS DO GOVERNO FEDERAL 

Para Burns e Scapens (2000), cada vez mais os gerentes têm se amparado em sistemas 

contábeis e relatórios financeiros que lhes permitam maior amplitude de informações, 

utilizando estes dados em conjunto com indicadores de desempenho, financeiros ou não 

financeiros. 

Dentro desta perspectiva, o Governo Federal desenvolveu o Sistema de Informação de 

Custos do Governo Federal (SIC). Um sistema de informação de custos que tem como foco 

principal subsidiar de informações as decisões governamentais e organizacionais na busca por 

melhorar os entendimentos, para que conduzam à uma alocação do gasto público de forma mais 

eficiente. 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Sistema de Informação de 

Custos do Governo Federal surgiu em atendimento ao disposto no artigo 50 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, já citado anteriormente, o qual discorre a cerca da necessidade de o 

governo possuir um sistema que especifique os gastos públicos, possibilitando aos interessados 

o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial pública. 

Para Machado e Holanda (2010, p. 4), “o Sistema de Informações de Custos do Governo 

Federal (SIC) é um sistema de apoio à gestão, a ser utilizado tanto pelos órgãos executores das 

políticas públicas quanto pelos órgãos centrais de planejamento e de controle”. Na visão de 

Kladi e Ferrari (2011 p. 2), a existência do SIC transcende a mera conformação aos dispositivos 

legais, o sistema é “uma ferramenta versátil, capaz de transitar pelos principais sistemas 

estruturantes do governo e também de expor as desigualdades entre as estruturas 

governamentais”. 

Com uma defasagem de aproximadamente 4 décadas, o SIC começou a ser arquitetado 

em meados de 2005, após o surgimento da Comissão Interministerial de Custos, criada por meio 
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da Portaria Interministerial nº 945, de 26 de outubro de 2005 (BRASIL, 2005), com o propósito 

de “elaborar estudos e propor diretrizes, métodos e procedimentos para subsidiar a implantação 

de Sistema de Custos na Administração Pública Federal”. 

Transcorrida o seu desenvolvimento com a interação de diversos órgãos governamentais 

e da comunidade acadêmica nacional e internacional, em 2010 foi concluída a fase de 

homologação do sistema e iniciada a fase de treinamento e capacitação dos usuários.  

Em março de 2011, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou a Portaria nº 157 

(BRASIL, 2014e), a qual dispõe sobre a criação do Sistema de Custos do Governo Federal. 

Neste documento, o SIC é caracterizado como um subsistema organizacional da administração 

pública federal brasileira, vinculado ao Sistema de Contabilidade Federal, pelo fato de estar sob 

gestão da Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União, unidade subordinada à STN, 

órgão central do Sistema de Contabilidade Federal.  

O desenvolvimento do SIC pautou-se na premissa de que o mesmo deveria ser 

desenvolvido de forma rápida e sem impactar os demais sistemas do governo federal, já 

existentes. Para tal, optou-se que o sistema fosse desenvolvido sob uma plataforma data 

warehouse, a qual se utiliza da extração de dados dos chamados Sistemas Estruturantes do 

Governo Federal2, como por exemplo: o Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN) 

e o Sistema Integrado de Administração de Pessoas (SIAPE) (HOLANDA; LATTMAN-

WELTMAN; GUIMARÃES, 2010). 

Ainda segundo Holanda, Lattman-Weltman e Guimarães (2010), a utilização dos 

sistemas estruturantes concede vantagens à Administração Pública. Uma destas vantagens 

apontadas é o fato de que as informações já se encontram disponíveis e permanentemente 

atualizadas em seus respectivos sistemas, descartando-se a necessidade de nova alimentação de 

dados, evitando uma duplicidade de esforços em busca da mesma informação. 

Segundo Monteiro et al. (2014), a adoção da plataforma data warehouse proporciona 

vantagens significativas, como a facilitação no processo de criação de relatórios e análise dos 

dados, bem como a alta capacidade de armazenar e gerenciar um grande volume de dados. 

O SIC trabalha extraindo as informações disponíveis nos sistemas estruturantes e as 

converte em informações de custos. Segundo Holanda, Lattman-Weltman e Guimarães (2010) 

as informações orçamentárias, físicas e de pessoal, disponíveis respectivamente no SIAFI, 

SIGPLAN e SIAPE, recebem o tratamento contábil necessário, convertendo estes dados em 
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dados de custos. 

Segundo Machado e Holanda (2010), o processo de apuração de custos realizado pelo 

SIC, ocorre em duas etapas de ajustes contábeis. O primeiro ajuste diz respeito à depuração das 

informações iniciais obtidas por meio do SIAFI, onde ocorre a seleção de contas contábeis do 

SIAFI para compor os cálculos. A segunda etapa ocorre dentro destas contas, com o acréscimo 

ou a retirada de valores patrimoniais ou orçamentários não enquadrados como custos do 

período, entretanto registrados dentro destas contas. 

A Figura 2 representa a sequência de ajustes realizados a partir da informação 

consolidada da despesa liquidada no SIAFI, com suas exclusões e inclusões de valores, até 

chegarmos ao custo final. 

 

 
 

Para Machado e Holanda (2010), a necessidade de se realizar ajustes nas informações 

de custos, retrata a vulnerabilidade da contabilidade pública brasileira, demonstrando a 

influencia do controle orçamentário em detrimento ao controle patrimonial. 

2.4 OS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO 

Por meio da Portaria nº 134, de 10 de setembro de 2012, o Estado Maior do Exército 

(EME) criou o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), por transformação da Assessoria 

            Figura 2 – Ajustes contábeis no processo de produção de informação de custos 
             Fonte: BRASIL, 2014d.!
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Especial de Gestão e Projetos (AEGP), delegando-lhe a competência de gerenciar os então 

denominados Projetos Estratégicos do Exército (PEE). 

Com a experiência colhida ao longo dos anos, o EPEx identificou que a Força estava 

gerenciando como projetos, o que, na realidade, eram programas integrantes de um portfólio 

estratégico. Por isso, foi realizado um extensivo estudo, que concluiu pela necessidade de 

definir e desenhar o Portfólio Estratégico do Exército, com clara aderência ao Mapa Estratégico 

da Força e à metodologia de gestão internacionalmente aceita. 

Nesse sentido, o EME, sob coordenação do EPEx e a participação dos Órgãos de 

Direção Setorial (ODS) e Operacional (ODOp), além dos Comandos Militares de Área, chegou 

a conclusão que os então projetos estratégicos na verdade representavam 16 (dezesseis) 

Programas Estratégicos do Exército (Prg EE), diferenciados por suas finalidades: Defesa da 

Sociedade, Geração de Força e Dimensão Humana. A figura 3 apresenta os Prg EE do Portfólio 

Estratégico do Exército: 

 

Figura 3 - Prg EE do Portfólio Estratégico do Exército 

Fonte: Brasil (2019) 
 

Com objetivo de implementar as transformações decorrentes da execução do Prg EE, o 

Comandante do Exército aprovou, por meio da Portaria nº 054, de 30 de janeiro de 2017, as 

Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio e dos Programas 

Estratégicos do Exército Brasileiro (NEGAPORT-EB), cujo objetivo consiste em regular o 
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gerenciamento do Portfólio Estratégico do Exército e seus respectivos Programas e Projetos. 

 
3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada dentro de um processo científico e fundamentada em 

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, apresenta-se de forma clara e detalhada 

como o problema de pesquisa pôde ser solucionado, bem como quais critérios, estratégias e 

instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de solução e as formas pelas quais 

foram utilizados. 

A presente pesquisa teve início na revisão bibliográfica do tema Custos no Setor Público 

e no EB, além da compreensão das principais demandas dos Programas Estratégicos do Exército 

relacionadas a temática Custos. 

3.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

De acordo com Neves e Domingues (2007), a presente pesquisa tem a seguinte 

classificação: 

a.! Quanto à forma de abordagem: caracteriza-se como qualitativa, pois a solução do 

problema levou em consideração aspectos numéricos bem como a percepção dos 

indivíduos que têm relação importante com o objeto de estudo, ou seja, os gerentes 

dos Programas Estratégicos do Exército.   

b.! Quanto ao objetivo geral: caracteriza-se como descritiva na medida em que reflete 

a opinião dos gerentes dos Programas Estratégicos do Exército acerca do emprego 

do SIC como ferramenta de TI apta a fornecer informações gerenciais para a tomada 

de decisão.  

c.! Quanto à natureza: enquadra-se como pesquisa aplicada uma vez que busca gerar 

conhecimento para aplicação prática na solução de desafios que compreendem as 

decisões relacionadas aos Programas Estratégicos do Exército.  

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi dividida nas seguintes fases: seleção da bibliografia pertinente, 

coleta e análise de dados e conclusão. Com isso, foi possível alcançar os objetivos propostos e 

solucionar o problema de pesquisa formulado. 

3.3 PROCEDIMENTO PARA A REVISÃO DE LITERATURA 
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A fim de definir termos, apresentar conceitos, levantar informações de interesse e 

estruturar o modelo de análise dos dados, a revisão da literatura seguiu o seguinte modelo: 

a.! Fonte de busca: estudos de apoio disponíveis no sítio da STN 

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade) e legislação correlata disponível 

no sítio de domínio <planalto.gov.br>. 

b.! Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: a busca sobre assuntos 

correlatos à temática de Custos foi realizada por meio de coleta de dados eletrônicos 

obtidos por meio de sítios de busca na internet. A fim de otimizar a busca, foram 

utilizados os seguintes termos: “custo no setor público”, “sistema de custo no setor 

público”, “sistema de informações de custos do governo federal”, “gestão de custos 

no setor público” e “programas estratégicos do exército”. 

3.4 INSTRUMENTOS 

Na fase de coleta de dados, foi aplicado, entre os dias 09 e 23 de setembro de 2019, um 

questionário aos gerentes do Prg EE, conforme apêndice “A”. 

Os questionamentos foram elaborados dentro de um contexto de análise sobre a 

satisfação dos principais usuários da informação de custos com relação as ferramentas de TI 

atualmente disponíveis para o acompanhamento e controle dos custos dos Prg EE e as 

potencialidades, nesse sentido, do SIC disponibilizado de forma gratuita pelo Governo Federal. 

O questionário foi elaborado em formato eletrônico por meio da ferramenta Google 

Forms, disponível em <!https://forms.gle/qQrABwMWPTdFpUkk6>.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da aplicação do questionário aos gerentes dos Prg EE, obteve-se resultados 

considerados relevantes para a solução do problema de pesquisa, sendo tais resultados 

apresentados na forma de gráficos gerados pela ferramenta Google Forms. 

 

4.1 RESPOSTAS DOS GERENTES DO Prg EE 

Os gráficos abaixo demonstram a maturidade dos gerentes na função, a relevância dos 

Programas para o Exército sob a ótica do volume de recursos a serem aplicados e o nível de 

satisfação dos usuários com as ferramentas de TI atualmente utilizadas para a realização do 
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acompanhamento e gerenciamento dos custos dos Prg EE

!

!

Gráfico 1 – Programas Estratégicos do Exército 

!

Por meio do Gráfico 1, verifica-se quais são os Programas componentes do Portfólio 

Estratégico do Exército (Ptf EE). Cada Prg EE contribui para atingir um ou mais Objetivos 

Estratégicos do Exército, gerando as capacidades necessárias para que o Exército Brasileiro 

cumpra as suas missões, de acordo com o previsto na Constituição Federal do país e nas demais 

diretrizes constantes da normativa infraconstitucional, em particular na Estratégia Nacional de 

Defesa. 

 

Gráfico 2 – Tempo acumulado no exercício da função de gerente de Programa 

Pela análise do Gráfico 2, verifica-se que a maioria dos gerentes dos Prg EE estão há 

mais de 12 meses na função e, pouco menos de 20% exercem a função há menos de 1 ano. 

Este fator é positivo para a credibilidade dos dados obtidos, uma vez que o militar há mais 

tempo na função tem melhores condições de opinar sobre o assunto. 
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Gráfico 3 – Orçamento estimado para cada Programa  

O Gráfico 3 apresenta o orçamento previsto para cada Prg EE. Tal informação é 

relevante no sentido de que quanto maior for o orçamento estimado do Programa, mais se 

justificaria a utilização de uma ferramenta de TI para acompanhar e gerencias os custos, além 

de viabilizar a prestação de contas dos recursos públicos aplicados. 

 

 

Gráfico 4 – Opinião dos gerentes sobre as ferramentas de TI utilizadas para gerenciar custos do Prg EE  

Pela análise do Gráfico 4, verifica-se que a maioria dos gerentes dos Prg EE apresenta 

percepção pessimista sobre as ferramentas de TI atualmente utilizadas para a execução do 

acompanhamento e gerenciamento dos custos dos Programas. Dos 16 (dezesseis) gerentes, 

nenhum se manifestou plenamente satisfeito com as funcionalidades e praticidades dos 

sistemas utilizados, planilhas e com o próprio SIAFI na árdua tarefa de acompanhar, 

controlar e gerenciar custos de seus Programas. 

!



21 

!

 

Gráfico 5 – Demonstra o nível de conhecimento dos gerentes sobre as potencialidades do SIC 

  

Conforme se observa no Gráfico 5, a totalidade dos gerentes dos Prg EE desconhecem 

as potencialidades do SIC, especialmente porque nunca tiveram a oportunidade de utilizá-lo.   

!

!

Gráfico 6 – Avalia a importância do Relatório de Custo Direto da Liquidação, por atividade, para os gerentes 

dos Prg EE  

Pela análise do Gráfico 6, ficou evidente que a grande maioria (93,8%) dos gerentes 

dos Prg EE consideram úteis as informações extraídas do Relatório de Custo Direto da 

Liquidação, por atividades. 

!

!
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Gráfico 7 – Avalia a importância da informação de custos de pessoal e material de consumo e permanente para 

os gerentes dos Prg EE 

Pela análise do Gráfico 7, verifica-se que a maioria (68,8%) dos gerentes consideram 

fundamentais as informações de custos de pessoal e material para o gerenciamento dos custos 

de seus Programas. Os demais gerentes (31,3%) também consideram úteis tais informações.!!

!

5 CONCLUSÃO 

A ciência contábil, desde o início, evoluiu conforme as demandas das organizações 

públicas e privadas relacionadas ao acompanhamento e controle de seus patrimônios. 

Atualmente, na era do conhecimento e da globalização de mercados, torna-se fundamental que 

a contabilidade não se limite ao cumprimento de legislações e normativos, mas, de fato, seja 

capaz de apoiar os processos decisórios, em todos os níveis, com informações úteis e oportunas.  

Pôde-se observar, ao longo do trabalho, que a informação de custos possibilita subsídio 

substancial aos gestores públicos em suas necessidades de tomar decisões que devem ser 

eficazes, eficientes e efetivas, sobretudo, em um cenário econômico de poucos recursos 

disponíveis, como o vivenciado, nos últimos anos, pela Administração Pública Federal.  

Tendo em vista os resultados obtidos foi possível responder as questões de estudo, 

cumprir os objetivos específicos e atingir o objetivo geral de estudar o emprego do SIC do 

Governo Federal como ferramenta gerencial de extração de informações úteis para os principais 

processos decisórios da Força Terrestre, no caso, considerou-se as demandas relacionadas ao 

acompanhamento e controle dos custos dos 16 (dezesseis) Programas do Portfólio Estratégico 

do Exército.  

Da análise e discussão dos resultados e com respaldo no referencial teórico, respondeu-

se ao problema de pesquisa, concluindo-se que o emprego do SIC no Exército Brasileiro, com 

foco nos principais processos decisórios da Força é viável sob o ponto de vista gerencial e 

econômico, além de viabilizar a prestação de contas dos vultosos recursos públicos aplicados 

pela Força.  

Ainda, por meio dos dados coletados verificou-se que as ferramentas atuais de TI não 

atendem plenamente às necessidades gerenciais dos gerentes dos Prg EE. Além disso, cabe nota 

que o SIC é disponibilizado pela STN de forma gratuita ao EB ao passo que a manutenção dos 

sistemas próprios, a exemplo do SISCUSTOS, consome preciosos recursos que poderiam ser 
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rocados para a atividade fim. 

Como sugestão para o emprego do SIC no levantamento de informações de custos para 

os processos decisórios, vislumbra-se a necessidade de capacitar o pessoal envolvido nesses 

processos com apoio técnico da Secretaria do Tesouro Nacional.  

Finalmente, em que pese as informações de custos do Exército relacionadas ao material 

e pessoal ainda não estarem na base de dados do SIC, o emprego desta ferramenta de TI no 

acompanhamento da execução orçamentário-financeira dos recursos empregados pela Força, 

traz grande contribuição gerencial para os processos decisórios, em todos os níveis, 

contribuindo, em última análise, para a qualidade do gasto público e para reforçar a boa imagem 

da Força junto à sociedade. 
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  APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GERENTES DOS Prg EE 

QUESTIONÁRIO!APLICADO!A!TODOS!OS!GERENTES!DOS!Prg!EE!NO!ANO!DE!2019.!

O!GERENTE!DO!Prg!EE!PODERÁ!OBTER!ASSESSORAMENTO!DE!SUA!EQUIPE!PARA!
RESPONDER!ESTE!QUESTIONÁRIO.!

Contexto:(Gestão!de(Custos!no!Setor!Público,!Sistema!de!Informação!de!Custos!do!
Governo!Federal!e!Programas!Estratégicos!do!Exército.!

Tema(do(TCC:(O!emprego!do!SIC!do!Governo!Federal!no!Exército!Brasileiro,!com!foco!
nos!principais!processos!decisórios.!

Objetivo(do(Questionário:(Obter! a! percepção!dos!gerentes!do!Prg!EE!em! relação!às!
ferramentas!de!TI!atualmente!disponíveis!para!serem!empregadas!no!acompanhamento!e!
controle!dos!custos!do!Prg!EE!bem!como!coletar!a!opinião!deles!sobre!a!aplicabilidade!do!
SIC!para!tal!função.!!

Confidencialidade:(Não!é!necessário!se!identificar!e!será!mantido!o!sigilo!das!respostas!
individuais,!havendo!apenas!a!consolidação!em!tabelas/gráficos!para!fins!de!apresentação!
dos!resultados.!SolicitaXse!que!as!respostas!sejam!apresentadas!da! forma!mais! realista!
possível.!

Estabelecimento(de(Ensino:(Escola!de!Aperfeiçoamento!de!Oficiais!–!CAM!2019!
Orientando:( Cap! Al! DIOGO! GOMES! GONÇALVES!
Orientador:( (Cap!QCO!Cont!ALEXANDRE!BARBOSA!
VASCONCELLOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CONTATOS!DO!AUTOR!

OM:(D!CONT!(160075)!X!61!2035X3241!
emails:!diogo.gomes@eb.mil.br!e!diogoqtal@hotmail.com!!!!!!!!!!!!
OBRIGADO!PELA!SUA!COLABORAÇÃO.!

!
1)(Qual(Programa(Estratégico(do(Exército(o(Sr.(gerencia?(
!!GUARANI!
!!SISFRON!
!!ASTROS!2020!
!!OCOP!
!!AVIAÇÃO!
!!DEFESA!CIBERNÉTICA!
!!DEFESA!ANTIAÉREA!
!!PROTEGER!
!!AMAZÔNIA!PROTEGIDA!
!!GESTÃO!DE!TIC!
!!LOGÍSTICA!MILITAR!TERRESTRE!
!!PENSE!ENGENHARIA!
!!SENTINELA!DA!PÁTRIA!
!!SISOMT!
!!FORÇA!DA!NOSSA!FORÇA!
!!SISTEMA!DE!EDUCAÇAO!E!CULTURA!
!
!
!
!
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2)(Há(quanto(tempo(o(Sr.(desempenha(a(função(de(gerente(do(Programa?(
!!Menos!que!12!meses.!
!!Entre!12!e!24!meses.!
!!Mais!que!24!meses.!
!
3)(Qual(a(previsão(orçamentária(total(do(Programa?(
!!Até!1!bilhão!de!reais.!
!!Entre!1!a!10!bilhões!de!reais.!
!!Acima!de!10!bilhões!de!reais.!
(
4)(Qual(a(sua(opinião(sobre(as(ferramentas(de(tecnologia(da(informação((planilhas,(
sistemas(próprios,(SIAFI,(etc.)(disponíveis(atualmente(para(o(acompanhamento(e(
gerenciamento(dos(custos(do(Programa?(
!!Atende!plenamente.!!
!!Atende!parcialmente.!
!!Não!atende.!
!
5)(O(Sistema(de(Custos(do(Governo(Federal((SIC)(é(utilizado(para(acompanhar(e(
gerenciar(custos(do(Programa?(
Não.!
Parcialmente.!
Sim.!
!
6)( A(informação(sobre(o(Custos(Direto(da(Liquidação,(por(atividade,(extraída(em(
forma(de(relatório(no(SIC(seria(importante(para(o(acompanhamento(e(
gerenciamento(do(Custo(Real(do(Programa?(
Sim.!
Não.!
!
7)( A( informação( de( Custo( Direto( da( Liquidação( com( pessoal( e( material( de(
consumo/permanente( seria( importante( para( o( acompanhamento( e( gerenciamento(
dos(custos(do(Programa?(
Sim.!
!!Parcialmente.!
!!Não.
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