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Antecedentes das fiscalizações do TCU sobre os 
Programas de Defesa

Foco na gestão e governança dos programas, em razão:

• Elevada complexidade técnica

• Estágio inicial de implantação e longa duração

• Insuficiência de pessoal capacitado e qualificado e alta rotatividade

• Estrutura organizacional dos programas abrangente

• Pouca experiência:

‐ Gestão de programas e projetos complexos
‐ Utilização de metodologias de referência de gestão
‐ Gerenciamento e controle de acordos de compensação



Fiscalização Processo

1.  Auditoria no Reaparelhamento da Marinha 015.454/2008-5

2. Levantamento Operacional no Programa de Desenvolvimento de Submarinos e no Programa Nuclear da Marinha 013.537/2009-9

3. Auditoria na estrutura de gestão dedicada à condução do Prosub e do PNM 008.299/2010-2

4. Levantamento no Projeto H-XBR de aquisição de 50 helicópteros para as três Forças 009.996/2010-9

5. Auditoria na dinâmica orçamentária e financeira do Prosub 027.921/2010-7

6. Auditoria nas obras do estaleiro e da base naval em que serão fabricados, mantidos e operados os novos submarinos 027.943/2010-0

7. Auditoria nos processos de transferência de tecnologia do Prosub e do Projeto H-XBR 005.910/2011-0

8.  Levantamento no Ministério da Defesa 018.930/2011-5

9. Levantamento  para conhecer o Programa de Reaparelhamento da FAB 023.691/2012-3

10.  Levantamento  para conhecer o  Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 016.424.2013-1

11. Auditoria Operacional  para avaliar a gestão do Projeto-Piloto do Sisfron com base em riscos 025.650/2014-9 

12.  Acompanhamento para  identificar o impacto dos contingenciamentos nos projetos de defesa 005.066/2016-6

Antecedentes das fiscalizações do TCU sobre os 
Programas de Defesa



Auditoria no Programa Guarani em 2017

Objetivo

Avaliar a aderência da metodologia de estimativa de custos com a empregada pelo 
Government Audit Office dos Estados Unidos (GAO) e os riscos para a 
sustentabilidade do programa a longo prazo decorrentes de eventuais falhas no 
processo de precificação, ao não se considerar o ciclo de vida dos blindados bem 
como critérios de referência para estimativa de custos.

Primeiro trabalho do TCU com foco na precificação de programas de defesa



Importância da estimativa de custos e de preço para o 
êxito dos Programas de Defesa

Custos do programa/projeto

•Evitar subestimativa dos custos com os seguintes efeitos:

- Riscos à sustentabilidade econômico-financeira por desconhecimento de todos 
os seus custos.

- Frustração dos seus objetivos (redução excessiva do escopo e obsolescência)
- Descontrole orçamentário
- Indisponibilidade dos meios de defesa no médio/longo prazo por falta de 

recursos mínimos para sua operação e manutenção
- Alongamento indefinido do cronograma de execução

•Controle e atualização dos custos para auxiliar as tomadas de decisão sobre os 
programas



Importância da estimativa de custos e de preço para o 
êxito dos Programas de Defesa

Custos dos contratos do programa/projeto

• Evitar sobrepreço e superfaturamento dos contratos celebrados no 
âmbito dos programas;

• Dispor de bases confiáveis para renegociação de preços contratuais;



Boas práticas internacionais de estimativa de custos

Antecedentes nos EUA

• GAO e DOD iniciaram pesquisas e estudos sobre o tema na década de 
1960

• Publicação pelo GAO, em 1972, de influente estudo com boas práticas

• Atividade estruturada no DOD desde àquela época, de responsabilidade 
do Órgão de Análise de Sistemas

• Atividade regulada por meio de lei

• Criação no DOD, em 2009, do Órgão de Avaliação de Custos e de 
Programa (Office of Cost Assessment and Program Evaluation - CAPE)



Boas práticas internacionais de estimativa de custos

Antecedentes nos EUA

Características do CAPE:

• Equipe superior a 160 pessoas (civis e militares)

• Titular nomeado pelo Presidente dos EUA, após aprovação do Senado

• Reporta-se diretamente ao Ministro da Defesa

• Competências estabelecidas em lei, entre as quais se incluem a 
verificação de todas as estimativas e análises de custos de programas 
estratégicos de aquisição de Defesa



Boas práticas internacionais de estimativa de custos

Contexto decisório de estimativa de custos

• Seleção de alternativas

• Definição de orçamento

• Controle dos custos de um 
programa/projeto

• Negociação de preços e 
custos

Decisões sobre programas 
e projetos

Decisões sobre o preço de 
um contrato
Decisões sobre o preço de 
um contrato



Boas práticas internacionais de estimativa de custos

Estimativa de custos em negociações contratuais

Países avaliados

Gastos em Defesa

> Brasil < Brasil

EUA Austrália

Reino Unido Espanha

Alemanha Canadá

França Noruega



Boas práticas internacionais de estimativa de custos

Estimativa de custos em negociações contratuais

Definições do manual que regula as aquisições do Governo Federal EUA (Federal 
Acquisition Regulations - FAR)

• Preço: custo + lucro

• Análise de preço = exame preço sem avaliação dos itens de custo e do lucro

• Análise de custos = revisão e avaliação de qualquer elemento de custo e do lucro 
para avaliação de sua razoabilidade

Recomendado para situações não competitivas, quando não há referências de mercado.

Situações não competitivas        =       Elevado risco de corrupção



Estimativa de custos em 
negociações contratuais de Defesa

Baixa 
competição

Alta 
complexidade 

tecnológica

Elevado valor

Investimentos
Baixa 

demanda

Questões de 
soberania 
nacional

Risco alto 
corrupção

Abertura 
Custos

Baixa 
transparência

controle

Preço justo e 
razoável



Estimativa de custos em 
negociações contratuais de Defesa

Boas práticas comuns a diversos países:

• Formulários padronizados, de utilização obrigatória, para submissão dos custos de 
propostas comerciais; 

• Listas dos custos contratuais admissíveis, parcialmente admissíveis e não-
admissíveis; 

• Obrigação legal ou infralegal de abertura dos custos em contratos não-competitivos 
• Modelos e/ou diretrizes específicas para a definição do lucro em contratos não-

competitivos; e
• Cláusula contratual ou previsão legal de auditoria nos custos incorridos pelo 

fornecedor. 
• Aplicação em contratos acima de £ 5.000.000 no Reino Unido e de U$$ 2.000.000 

nos EUA



Boas práticas internacionais incorporadas

Existente

Sim Não Em parte

Obrigação legal ou infralegal de abertura dos custos X

Órgão de avaliação independente no Ministério da Defesa X

Definição do lucro X

Previsão legal ou contratual de Auditoria nos custos X

Formulários padronizados para submissão dos custos de propostas comerciais X

Listas dos custos contratuais admissíveis e não admissíveis X



CONCLUSÃO

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS PELO TCU

(Acórdão 2.603/2018-Plenário)

- Determinação ao Ministério da Defesa para elaboração de plano de 
ação com as medidas que serão adotadas para enfrentar o risco de 
superfaturamento de contratos decorrente da inexistência de normas 
legais que estipulem ferramentas hábeis para a avaliação da 
razoabilidade de custos e preços em aquisições públicas provenientes de 
contratos não-competitivos (incorporação das boas práticas 
internacionais, entre outras medidas)



CONCLUSÃO

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS PELO TCU

(Acórdão 2.037/2020-Plenário)

- Determinação ao MD e às Forças Singulares para inclusão nos futuros  
contratos de bens e serviços de defesa firmados sem licitação de 
cláusulas que obriguem a abertura dos custos, incluindo o BDI, até o 
nível de decomposição que possibilite a obtenção de parâmetros de 
referência de mercado.



CONCLUSÃO

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS PELO TCU

Acórdão 2.037/2020-Plenário

- Determinação para alteração de contratos de modo a conformar a 
contratação dos serviços ao modelo de medição e pagamento previsto 
na legislação brasileira.

- Cientificação de que a contratação de suporte logístico, por se tratar de 
serviços, deve observar as normas de regência da matéria.
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