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Resumo 

 

A identificação e classificação dos artigos geridos por uma organização é a chave que permite 

controlar os processos afetos à mesma. Consequentemente, o desenvolvimento de sistemas de 

identificação e classificação adequados, reveste-se de particular importância. Este trabalho inicia-se 

pela análise das diferentes metodologias de registo de artigos em vigor na empresa OGMA, assim 

como a compreensão das necessidades específicas da sua utilização nas diversas áreas da 

empresa. O objetivo desta tese consiste em propor um modelo integrador e normalizado para as 

diferentes formas de registo de artigos, através da individualização da informação necessária à sua 

identificação num número predefinido de segmentos, em contraponto com a concentração da mesma 

num único campo indiferenciado. É proposto um modelo capaz de identificar o universo de artigos 

OGMA, representado por uma matriz em que as linhas representam os diferentes tipos de artigo e as 

colunas cada segmento informativo. A totalidade dos nove segmentos propostos encontra-se 

presente na estrutura identificativa de cada tipo de artigo, contendo informação consoante os 

segmentos específicos atribuídos à identificação de cada um em particular. O modelo apresentado 

garante a sua aplicabilidade ao contexto da empresa através da ferramenta Flexfield da ORACLE. 

Concluindo, a segmentação da informação associada à identificação dos diversos tipos de artigo e 

aplicada a um sistema inteligente, revelou-se uma ferramenta capaz de diminuir a quantidade de 

recursos necessários para garantir a sua manutenção e robustez ao longo do tempo, proporcionando 

enormes vantagens sobretudo ao nível da gestão de informação e do estabelecimento de critérios 

identificativos normalizados.  
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Abstract 

 

The identification and classification of the items managed by an organization is the key to control the 

all processes assigned to it. Hence, the development of suitable item identification and classification 

systems is of particular importance. Present work starts by analyzing different item registration 

methodologies currently used in the company OGMA and understanding its application in several 

company areas such as Engineering, Planning, Purchasing, Logistics or Production. The aim of this 

thesis is to purpose an integrative standardized model for the different forms of logging items in the 

system through the partition of the information necessary to identify them into a predefined number of 

segments, instead of being concentrated in a single undifferentiated field. It is proposed a model 

capable of identifying the universe of items managed by the company and represented by a matrix in 

which the rows represent the different item types and the columns each information segment. All the 

nine defined segments are present in each item type identifying structure, containing information or 

not, depending on the specified segments to identify each particular item type. The proposed model 

ensures its applicability to the company context through the ORACLE Flexfield concept. In conclusion, 

segmentation of information when applied to an intelligent item identification system appears itself as 

a tool capable of reducing the amount of resources needed to ensure the maintenance and strength of 

the system over time, providing huge advantages especially in terms of information management and 

the establishment of standardized identifying criteria. 
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

Este trabalho é o resultado de uma relação que se tem intensificado ao longo dos últimos anos 

entre a “OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.” e o Instituto Superior Técnico, em que a 

empresa tem vindo a disponibilizar estágios em temas aplicáveis ao desenvolvimento de teses finais 

de curso do Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial. Existindo um interesse comum na 

formação de engenheiros qualificados e preparados para o mercado de trabalho, tanto por parte da 

instituição de ensino como por parte da empresa de manutenção e fabricação de estruturas 

aeronáuticas, o desenvolvimento destes projetos beneficia empresa, instituição e respetivos alunos, 

promovendo a articulação entre as vertentes académica e empresarial no âmbito da Engenharia 

Aeroespacial. Desta forma, o estágio que serviu de suporte a este projeto, decorreu nas instalações 

da “OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.” em Alverca, sendo orientado tanto por docentes 

do Instituto Superior Técnico como por membros da empresa, disponibilizando esta os recursos 

necessários à sua realização. 

A empresa “OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.”, fundada em 1918, exerce a sua 

atividade em duas grandes áreas de negócio: serviços de Manutenção, Reparação e Revisão Geral e 

a área das aeroestruturas (fabrico de estruturas e componentes), representando estas 

respetivamente 70% e 30% do total do seu volume de negócios. Adicionalmente, a empresa compete 

em ambos os mercados, civil e militar, possuindo os certificados FAR 145 e EASA 145 Repair Station,  

AQAP 2110 e ISO 9001-2008 Quality Management, para além de atuar como centro de manutenção 

autorizado para produtos de fabricantes como a Lockheed Martin, a EMBRAER (Empresa Brasileira 

de Aeronáutica, S.A) e a Rolls-Royce entre outros. No ano de 2003, com o intuito de revitalizar e 

tornar a empresa mais competitiva à escala mundial, o governo português optou por privatizar a 

maioria do seu capital, detendo atualmente a EMBRAER 65% do mesmo. Com cerca de 1600 postos 

de trabalho e um volume de negócios de 188 milhões de euros em 2015, a OGMA é a maior indústria 

portuguesa do setor aeronáutico e o maior empregador do concelho de Vila Franca de Xira. 

Resultado da considerável dimensão da empresa e sua antiguidade, assim como o facto de a 

mesma se dedicar a duas áreas de negócio (manutenção e fabricação) bastante distintas nos 

processos que as suportam, tal implica naturalmente a gestão de centenas de milhares de artigos, 

com caraterísticas diferentes e mais ou menos transversais às diversas áreas da empresa. 

 

1.2 Evolução do Sistema de Identificação de Artigos OGMA 

 

O sistema de identificação de artigos adotado pela empresa foi evoluindo ao longo dos anos. 

Inicialmente os artigos eram identificados por uma sequência numérica de 6 algarismos. Cada 

sequência identificava um artigo, sequência essa à qual estavam associados diferentes part numbers 

(P/N´s) consoante o respetivo fabricante do artigo (Figura 1.1). O P/N traduz-se por um código 
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identificativo específico, atribuído a determinado produto de uma indústria específica pelo seu 

fabricante. 

 

Figura 1.1: Antigo sistema de identificação de artigos OGMA. 

 

Sendo uma sequência numérica e por isso irrepetível, os artigos eram garantidamente todos 

diferentes ao nível da sua identificação, assegurando-se dessa forma a sua diferenciação e 

individualização. No entanto, este sistema exigia a presença de figuras na empresa que fizessem 

constantemente a codificação/descodificação dos P/N´s (designação dos artigos por parte dos 

fabricantes, clientes e parceiros aeronáuticos externos à mesma) em referências internas OGMA, 

puramente numéricas e desprovidas de significado. Posteriormente, a carência de significado desta 

linguagem interna da empresa junto dos seus parceiros externos, associada à ineficiência de 

processos a nível interno resultante da constante necessidade de fazer corresponder a linguagem 

universal utilizada na identificação dos artigos de compra e de cliente a uma linguagem interna 

desprovida de significado, levou à decisão da empresa em eliminar esta última figura. Nesse sentido, 

cada artigo começou a ser designado diretamente pelo seu P/N, passando a existir identificações 

específicas para artigos que apesar de idênticos provinham de diferentes fabricantes. 

Aquando da conversão de dados do sistema antigo para o novo, colocou-se um novo problema 

associado à utilização exclusiva do P/N como identificação dos artigos, nomeadamente os artigos de 

compra. Começaram a surgir P/N´s iguais para artigos diferentes uma vez que são os fabricantes de 

cada artigo que definem o respetivo P/N. Tornou-se pois imperativo encontrar uma forma de 

diferenciar estes artigos entre si. Nesse sentido, surge o Código Comercial de Fabricante (CCF) para 

identificar fabricantes diferentes para artigos com o mesmo P/N.  

Simultaneamente, identificou-se a necessidade de distinguir artigos com o mesmo P/N, 

provenientes do mesmo fabricante mas com condições diferentes (original, revisto, reparado, 

operacional, excedentário, entre outras). Por essa razão, a informação relativa à condição do artigo 

sempre que este não era novo passou a ser adicionada à identificação do mesmo. 

Mais tarde, e seguindo a mesma lógica, clientes diferentes poderiam requerer determinados 

requisitos específicos (embalamento, expedição, etc.) para o mesmo artigo, proveniente do mesmo 

fabricante e com a mesma condição, ou seja com a mesma identificação. Com o intuito de os 

distinguir, adicionou-se à identificação dos Artigos de Compra informação acerca dos requisitos 

específicos exigidos por determinado cliente caso existisse essa necessidade, permitindo assim 
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diferenciar artigos que embora fossem os mesmos, provenientes do mesmo fabricante, e em 

condições idênticas se apresentassem com requisitos de cliente diferentes. 

A identificação de outros tipos de artigo que não os de compra seguiu processos semelhantes, 

sendo adicionada informação à respetiva identificação consoante a necessidade de os distinguir. A 

adição de informação à identificação dos artigos deveria apenas respeitar o critério original de permitir 

ao sistema distinguir entre dois artigos anteriormente identificados da mesma forma. No entanto, esta 

liberdade rapidamente acabou por conduzir a extensas identificações exageradamente descritivas, 

não por necessidade de individualizar os artigos, mas antes por conveniência das áreas responsáveis 

por lidar com cada tipo de artigo. Consequentemente, todo o tipo de informação adicional, 

nomeadamente caraterísticas intrínsecas aos artigos e não necessárias para os distinguir, passaram 

a estar ao nível da estrutura identificativa dos mesmos, estrutura essa constituída por um único 

segmento de texto livre.  

Paralelamente, com o passar do tempo foram surgindo cada vez mais tipos de artigos diferentes, 

criados de acordo com as necessidades de cada área, ao invés de serem agrupados por famílias. 

As razões apresentadas contribuíram para que se chegasse ao atual estado em que se encontra 

a base de dados de artigos da OGMA, onde o acesso e a gestão da informação é dificultado pela 

falta de critérios de uniformização e a ausência de uma visão geral e abrangente comum a toda a 

empresa, refletindo-se de uma forma ou de outra em todas as áreas da empresa e conduzindo à 

necessidade de desenvolvimento do presente trabalho. 

 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 

A presente tese tem como objetivo analisar as diversas metodologias de registo de artigos no 

Sistema de Informação e Gestão da OGMA (SIGMA) por forma a definir uma estrutura lógica, 

segmentada ao nível da informação nela contida e agregadora dos diferentes tipos de artigo (artigos 

de fabrico, compra, cliente, subcontratação, entre outros). Pretende-se avaliar os diferentes tipos de 

artigos existentes atualmente no sistema, analisar a respetiva estrutura identificativa e compreender 

as necessidades específicas de utilização dos mesmos por parte das diferentes áreas da empresa 

(Engenharias, Planeamento, Produção, Logística, Compras, Qualidade, etc.). 

Ambiciona-se por fim, alcançar um modelo integrador uniformizado para os diferentes tipos de 

registo de artigos no sistema, modelo esse que permita: 

 

 Normalizar e conferir coerência aos critérios de identificação dos artigos no sistema; 

 Reduzir a proliferação de tipos de artigos diferentes que foram surgindo ao longo do tempo; 

 Eliminar informação redundante presente em simultâneo na identificação e caraterização dos 

artigos, colocando ao nível da identificação apenas a informação estritamente necessária à 

sua individualização e diferenciação; 

 Diminuir o consumo de recursos despendido no acesso à informação facilitando o acesso à 

mesma; 

 Melhorar a qualidade e a segurança da informação. 
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1.4 Estrutura do Documento 

 

A presente tese encontra-se estruturada em sete capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta o enquadramento do tema assim como a motivação para o seu 

desenvolvimento. 

O segundo capítulo introduz os diversos modelos de identificação de artigos existentes, 

apresenta as suas principais vantagens e limitações, caraterizando ainda o modelo encontrado na 

OGMA. 

O terceiro capítulo analisa os diversos tipos de artigo existentes no sistema de informação e 

gestão da empresa, assim como as diferentes metodologias de registo atualmente utilizadas ao 

nível da sua estrutura identificativa. 

O quarto capítulo descreve o conceito de segmentação da informação associada à 

identificação dos artigos, apresenta as respetivas vantagens e desvantagens e refere a 

ferramenta informática utilizada na implementação do conceito. 

O quinto capítulo apresenta o modelo integrador proposto para a segmentação da informação 

associada à identificação dos diversos tipos de artigo. 

O sexto capítulo indica as conclusões obtidas através do trabalho desenvolvido. 

Por fim, o sétimo capítulo apresenta um conjunto de propostas a considerar em possíveis 

desenvolvimentos futuros.  
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2. Modelos de Identificação de Artigos 

 

A identificação e classificação dos artigos geridos por uma organização é a chave que permite 

controlar os processos afetos à mesma, tais como, o planeamento produtivo, as tecnologias de 

manufatura aplicáveis ou o controlo e classificação do inventário, assim como a comunicação entre 

todas as áreas da organização [1]. Nesse sentido, as organizações investem esforços e tempo 

consideráveis no desenvolvimento de sistemas de identificação e classificação dos artigos por elas 

geridos, apesar de muitas vezes esse esforço ser deixado ao cargo dos departamentos de 

engenharia quando deveria resultar de um esforço conjunto da organização dada a importância e 

transversalidade da tarefa em causa [1]. Os sistemas de identificação de artigos têm como objetivo 

referenciar os mesmos uniformemente através da atribuição de um código único a cada artigo. Os 

sistemas utilizados na identificação de artigos podem ser de três tipos: inteligentes/significativos, não 

inteligentes/não significativos, ou ainda semi-inteligentes/semi-significativos [1]. 

  

2.1 Sistemas de Identificação de Artigos Inteligentes 

 

Os sistemas de identificação de artigos inteligentes ou significativos surgem da necessidade de 

controlar os processos afetos às organizações numa época pré-computacional, onde processos como 

o desenvolvimento e planeamento produtivo, manufatura, compras, vendas e controlo de inventário 

entre outros, eram controlados manualmente. Nessa perspetiva, considerou-se benéfico para as 

organizações condensar o conhecimento e caraterísticas de um determinado artigo diretamente na 

sua identificação. Um sistema de identificação de artigos inteligente ou significativo, atribui ao artigo 

um código, geralmente alfanumérico, que para além de identificar o artigo em questão, ainda o define 

parcialmente, mediante a inclusão de detalhes descritivos e informativos ao nível de algumas das 

suas caraterísticas, por exemplo: tamanho, forma, material, cor, função, entre outras [2]. 

Como exemplo de um sistema inteligente de identificação de artigos, apresenta-se o sistema 

adotado pelo grupo automóvel Volkswagen (Figura 2.1), o qual é constituído por cinco conjuntos de 

caracteres alfanuméricos passíveis de ser utilizados [3]. 

 

Figura 2.1: Estrutura identificativa para uma jante de liga leve de 19’’ de um Volkswagen Phaeton [3]. 
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Para o 1º conjunto – 1º, 2º e 3º carateres, os dois primeiros identificam o modelo específico de 

produção a que o artigo é aplicado (código de chassis). Neste exemplo, a designação ‘3d’ refere-se 

ao código de chassis de um VW Phaeton. O terceiro caráter é representado por uma lista de valores 

de 3 algarismos (0, 1 e 2) e indica se o artigo é ou não diferente para veículos com volante à 

esquerda ou à direita. Se o algarismo for ‘0’ significa que não existe diferença, ‘1’ aplica-se a veículos 

com volante à esquerda e ‘2’ a veículos com volante à direita. Neste exemplo, a jante de liga leve 

aplica-se a qualquer tipo de veículo. 

No 2º conjunto – 4º, 5º e 6º carateres, o 4º caráter identifica o grupo principal a que o artigo 

pertence, enquanto que os carateres 5 e 6 especificam o subgrupo. Neste exemplo, como o artigo é 

uma jante de liga leve, o seu grupo é o número ‘6’ – Jantes e Travões, referindo-se os algarismos ‘01’ 

ao subgrupo – Jantes. 

O 3º conjunto – 7º, 8º e 9º carateres, é definido por uma sequência numérica identificativa da 

peça, em que se o 9º caráter for um algarismo ímpar o artigo em questão é aplicado ao lado esquerdo 

do veículo, se for par, ao lado direito. 

O 4º conjunto – 10º caráter, identifica a atualização de engenharia de determinado artigo quando 

novas versões são desenvolvidas. Normalmente este conjunto é constituído por uma letra mas pode 

por vezes conter mais do que um caráter. Se o caráter for ‘x’ significa que o  artigo é reconstruído. 

Por último, o 5º conjunto – 11º, 12º e 13º carateres, é constituído por carateres alfanuméricos que 

identificam o código de cor do artigo. Neste exemplo, ‘8z8’ significa ‘prata brilhante’ que é a cor 

atribuída a esta jante de liga leve. A designação ‘gru’ indica que o artigo está pronto a ser pintado 

qualquer que seja a cor. 

Como exemplo de limitação em termos de falta de longevidade de um sistema de identificação de 

artigos inteligente apresenta-se a necessidade da empresa alemã do setor automóvel BMW alterar no 

início da década de 60 o seu antigo sistema por este se ter tornado obsoleto. Em 1955 a BMW 

introduziu um sistema de identificação de artigos constituído por sete dígitos, em que os dois 

primeiros dígitos representavam o grupo principal do código identificativo e os dois dígitos 

subsequentes um subgrupo, sobrando apenas um segmento de três dígitos para especificar o artigo 

em causa. No inicio da década de 60, este sistema de identificação de artigos deixou de conseguir 

dar resposta à quantidade de artigos que era necessário identificar, uma vez que só comportava mil 

artigos diferentes por grupo, daí surgindo o atual sistema de identificação. O antigo sistema de sete 

dígitos foi então estendido para onze, através da adição de um novo grupo principal e subgrupo de 

dois caracteres numéricos cada. O antigo código identificativo perdeu a sua estrutura grupo, 

subgrupo e número específico do artigo e tornou-se num único segmento de sete dígitos para 

especificar cada artigo. O sistema identificativo atual (Figura 2.2) é desta forma unicamente numérico, 

constituído por onze dígitos divididos por três grupos separados por espaços – grupo principal, grupo 

secundário e grupo específico de identificação do artigo [4]. 
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Figura 2.2: Estrutura identificativa para uma junta de cortiça destinada ao cárter de óleo do motor dos 

modelos R51/3, R50, R60, R50/2, R60/2, R69 e R69S da BMW [4]. 

 

O primeiro segmento é composto por dois dígitos que representam o grupo principal do código 

identificativo e que apontam para o sistema do qual o artigo faz parte. No caso do exemplo 

apresentado, o grupo onze inclui todos os artigos relacionados com o motor. O segundo segmento é 

novamente constituído por dois dígitos que constituem um subgrupo. Para este exemplo, o subgrupo 

treze refere-se ao cárter de óleo, às juntas para o cárter de óleo e bujões de drenagem. Finalmente, 

existe um terceiro segmento composto por sete carateres numéricos que especificam o artigo em 

causa.  

  

2.1.1 Vantagens 

 

O facto de a componente descritiva presente na identificação do artigo permitir o seu 

reconhecimento imediato pelos utilizadores experimentados, apresenta-se como a principal vantagem 

deste sistema [2]. Desta forma, a pesquisa de artigos por grupos que partilhem caraterísticas 

similares, assim como a atribuição da sua localização em armazém, torna-se mais rápida e eficiente. 

Torna-se também mais fácil detetar erros caso um determinado artigo tenha sido atribuído por 

engano a um grupo cujas caraterísticas não são as dele. Finalmente, um sistema de identificação de 

artigos inteligente, possibilita a gestão dos mesmos ao nível dos diversos processos de uma 

organização de forma mais eficiente. Como artigos do mesmo tipo são tratados ao nível dos seus 

processos da mesma forma, qualquer alteração ou revisão desses processos pode ser aplicada sem 

esforço a todo um conjunto de artigos com determinadas caraterísticas de forma eficaz [5]. 

 

2.1.2 Desvantagens 

   

A componente descritiva associada à identificação do artigo que confere diversos benefícios à 

utilização deste sistema, é a mesma que também lhe atribui algumas desvantagens. Este sistema 

implica uma familiarização adequada dos funcionários de uma organização à natureza dos artigos por 

ela geridos, por forma a classificá-los de forma correta nos grupos a que pertencem. De outra forma, 

o risco de utilização incorreta de um determinado artigo torna-se elevado. Esse conhecimento 

necessário, conduz inevitavelmente à formação de grupos especialistas na identificação dos artigos 

no seio de uma organização, podendo originar constrangimentos e conduzir à diminuição da fluidez 

dos processos. Um sistema de identificação de artigos inteligente exige que a sua lógica seja mantida 
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ao longo do tempo e ainda que o seu planeamento seja efetuado de forma cuidadosa e com 

perspetiva futura. Caso isso não se verifique, o mesmo tende a apresentar uma longevidade reduzida 

quando comparado com um sistema não inteligente pois a necessidade de inclusão de novos tipos de 

artigos no futuro, pode exigir constantes modificações e ajustes do sistema previamente 

desenvolvido, limitando a eficiência e robustez do mesmo [5]. 

 

2.2 Sistemas de Identificação de Artigos Não Inteligentes 

 

Os sistemas de identificação de artigos não inteligentes baseiam-se no princípio de que a 

identificação de um artigo deve representá-lo da mesma forma que o Número de Segurança Social 

representa um indivíduo, ou seja, identificando unicamente um determinado indivíduo mas não 

descrevendo nenhuma caraterística do mesmo (p. ex. altura, peso, morada, estado civil, etc.) [1]. Tal 

como o Número de Segurança Social, a identificação do artigo deve servir como um veículo básico de 

comunicação para o interior e o exterior da organização, representando o ponto de acesso à 

informação que carateriza o artigo e que deve estar alojada em campos separados [1]. Com a 

entrada na era computacional, o surgimento dos sistemas Product Lifecycle Management (PLM) 

capazes de gerir e integrar todo o tipo de informação a nível empresarial, permitiram que toda a 

informação caraterística de determinado artigo fique associada ao mesmo em campos separados 

através da ferramenta Product Data Management (PDM) [6]. Desta forma, tornou-se dispensável a 

presença de informação relativa ao artigo ao nível da sua identificação como nos sistemas 

inteligentes. Um sistema de identificação de artigos não inteligente ou não significativo, recorre 

unicamente a uma sequência numérica para a sua identificação, independentemente do tipo de artigo 

ou das suas caraterísticas. Desta forma, a codificação do artigo não fornece qualquer informação 

acerca do mesmo, uma vez que não existe qualquer componente descritiva na sua constituição [2]. 

Ao diretor da Engenharia de Especificações da General Motors Corporation, Francis Criqui e 

respetivos colegas, foi a certa altura incumbida a tarefa de atribuir identificações à generalidade dos 

artigos de engenharia da empresa. Após diversas tentativas infrutíferas com base num sistema 

inteligente, a convicção geral foi a de que um sistema de identificação numérico, puramente 

sequencial e sem qualquer significado seria a solução mais simples e eficaz a adotar [6]. Desta 

forma, apresenta-se como exemplo de um sistema de identificação de artigos não-inteligente o 

sistema adotado pela multinacional General Motors Corporation (Figura 2.3) na identificação dos 

artigos utilizados nas marcas pertencentes ao grupo (Cadillac, Buick, Chevrolet e GMC) e que 

consiste numa sequência numérica aleatória de 8 dígitos [7]. 

 

2 3 1 1 8 1 7 0 

Figura 2.3: Estrutura identificativa de um sensor de massa de ar utilizado no motor de um 

Chevrolet Colorado Base de 2016 (grupo General Motors) [7]. 

 

Como exemplo do ramo da indústria aeronáutica a companhia aérea de bandeira portuguesa TAP 

– Transportes Aéreos Portugueses, combina os dois sistemas de identificação de artigos referidos 
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anteriormente, sendo que os seus sistemas de informação são de desenvolvimento próprio e estão 

ao cargo da MEGASIS - empresa de Engenharia Informática pertencente ao grupo TAP.  

No caso dos bens físicos armazenáveis (cuja existência em armazém é necessária assegurar), os 

mesmos são identificados mediante um sistema não inteligente de identificação de artigos, à 

semelhança do sistema antigo adotado na OGMA e referido no Capítulo 1, Subcapítulo 1.2 deste 

documento. Estes artigos são assim identificados por uma sequência numérica interna designada por 

stockable number, única e irrepetível, à qual estão associados um ou mais P/N´s consoante a 

existência ou não de vários fabricantes para o mesmo artigo. Independentemente da utilização desta 

referência numérica a nível interno, na relação com o exterior, a designação utilizada para referenciar 

cada artigo é a do P/N atribuído pelo fabricante. A vantagem na adoção deste sistema no caso dos 

artigos armazenáveis TAP prende-se com o facto da localização em armazém e a gestão dos 

consumos dos mesmos ser facilitada, uma vez que a referência interna numérica é única para um 

determinado conjunto de artigos idênticos. 

No caso dos bens físicos não armazenáveis, ou seja, artigos que são adquiridos para consumo 

imediato, é utilizado um sistema de identificação de artigos inteligente, constituído apenas pelo P/N 

atribuído pelo fabricante. Aos artigos criados são associados outro tipo de informação, como a 

identificação do fabricante, a unidade de medida associada ou uma palavra chave que define o artigo 

em causa, entre outras. Nas raras ocasiões em que se torna necessário diferenciar identificações 

iguais para dois artigos diferentes, acrescenta-se algum tipo de informação após a indicação do P/N. 

Em ambos os tipos de artigos as identificações são validadas por um número restrito de pessoas no 

sentido de uniformizar os critérios e garantir a definição correta dos atributos de cada artigo. 

Desta forma, a diferenciação ao nível dos sistemas de identificação dos artigos TAP é 

independente da natureza aeronáutica ou não aeronáutica dos artigos em causa, relacionando-se 

apenas com o facto de existir ou não a necessidade de os mesmos darem entrada em armazém. 

Os artigos de cliente são identificados de acordo com as especificações fornecidas pelo cliente, 

enquanto que as ferramentas são identificadas através do seu P/N, apesar de adicionalmente lhes 

ser atribuída um código interno de gestão. 

Ao contrário do que sucede na OGMA, artigos que não são bens físicos e que se enquadram na 

categoria dos procedimentos ou serviços, (Ex.: cartas de trabalho, listas de materiais, etc.) não 

seguem os mesmos procedimentos de identificação e gestão apresentados anteriormente para os 

bens físicos, apresentando sistemas autónomos e de desenvolvimento próprio. 

 

2.2.1 Vantagens 

 

Este sistema origina à partida identificações menos extensas e uniformes, isto é, com menor 

número de dígitos, não existindo a necessidade de incluir categorias descritivas nas mesmas [2]. A 

identificação de um artigo torna-se mais rápida, uma vez que não é necessário conhecer qualquer 

caraterística do mesmo para que um número lhe seja atribuído. Pela mesma razão, a criação de 

artigos dispensa a necessidade de formação específica dos funcionários de uma organização para a 

realização desta tarefa, não ficando a mesma dependente de um grupo restrito de pessoas com 
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conhecimentos específicos acerca do sistema de identificação próprio. A manutenção deste tipo de 

sistema encontra-se facilitada uma vez que não existe a necessidade de decidir de que forma e em 

que local um novo artigo deve ser incluído [5]. Desde que o número de algarismos inicialmente 

escolhido seja o adequado, a longevidade deste tipo de sistema torna-se virtualmente ilimitada, 

acomodando novos artigos indefinidamente à medida que se torna necessário e podendo os mesmos 

ser sempre incluídos no sistema original sem necessidade de qualquer adaptação, uma vez que são 

unicamente representados por uma sequência numérica [1].  

 

2.2.2 Desvantagens 

 

As principais desvantagens deste sistema advêm da sensação de desconforto inicial por parte do 

utilizador ao lidar com um sistema de identificação de artigos não descritivo. Acresce também o facto 

de neste sistema, a identificação de um artigo ser unicamente uma sequência numérica, a mesma 

não fornece qualquer tipo de informação que facilite a avaliação de um artigo por parte do utilizador. 

Assim, qualquer erro que possa ser cometido, por exemplo na introdução de um algarismo incorreto 

na sequência, pode facilmente passar despercebido, tornando-se difícil a perceção do mesmo. Pelo 

facto da codificação do artigo não fornecer qualquer tipo de informação identificativa do mesmo, 

torna-se mais difícil agrupar ou pesquisar tipos de artigos com determinadas caraterísticas de forma 

imediata, tornando-se necessário efetuar a gestão dos mesmos com recurso a outros métodos de 

atribuição de informação a cada artigo [5]. 

 

2.3 Sistemas de Identificação de Artigos Semi-Inteligentes 

 

Uma vez que ambos os sistemas de identificação de artigos referidos anteriormente apresentam 

virtudes e limitações, a discussão acerca de qual o melhor sistema a adotar por determinada 

organização sempre foi complexa e com argumentos válidos de parte a parte. Acresce o facto de a 

natureza da organização, as suas caraterísticas próprias e especificidades deverem influenciar 

decisivamente essa escolha. Assim surgiu um terceiro sistema que se apresenta como uma solução 

de compromisso entre os dois modelos apresentados, designado por sistema semi-inteligente ou 

hibrido. Um sistema semi-inteligente, pretende combinar as vantagens de um sistema numérico não 

significativo, com a adição de algum tipo de informação à sua identificação, como por exemplo um 

prefixo ou sufixo, que de alguma forma enquadre o artigo numa determinada categoria ou família de 

acordo com as suas caraterísticas [2]. Desta forma, uma parte da sua identificação é significativa 

(inteligente), enquanto que a outra parte é uma sequência numérica desprovida de significado (não 

inteligente) [8]. 

Um exemplo de um sistema de identificação de artigos semi-inteligente é o sistema adotado pela 

gigante sueca IKEA que, utilizando apenas três segmentos compostos por no máximo três carateres 

numéricos cada, consegue identificar todos os seus artigos. O primeiro segmento identifica o tipo de 

produto, o segundo a caraterística do mesmo e o terceiro é uma sequência numérica aleatória que 
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específica o artigo dentro das categorias limitadas pelos dois segmentos anteriores. Nesta estrutura 

identificativa semi-inteligente, os dois primeiros segmentos, apesar de serem constituídos por 

carateres numéricos, são inteligentes pois remetem para uma determinada categoria/família do artigo 

pré definida. O terceiro segmento tem natureza não inteligente, uma vez que é representado apenas 

por um número sem significado mas que em conjunto com os segmentos anteriores identifica 

especificamente o artigo em causa. A Figura 2.4 apresenta como exemplo a estrutura identificativa de 

uma estante IKEA (Finnby) [9]. 

 

0 0 3 . 2 2 5 . 2 4 

  

Figura 2.4: Estrutura identificativa de uma estante IKEA (Finnby) [9]. 

 

 Na Tabela 2.1 apresentam-se de forma resumida as principais caraterísticas dos sistemas de 

identificação de artigos inteligente e não inteligente [5] e [6]. 

 

Tabela 2.1: Resumo das principais caraterísticas dos sistemas de identificação de artigos inteligente e 

não inteligente [5] e [6]. 

 

TIPO DE SISTEMA 

Inteligente Não Inteligente 

C
A

R
A

T
E

R
íS

T
IC

A
 D

O
 C

Ó
D

IG
O

 

Criação Lenta e Complexa Rápida e Simples 

Longevidade Limitada Ilimitada 

Legibilidade Maior Menor 

Identificação do Artigo Imediata Inexistente 

Probabilidade de Ocorrência de Erros Maior Menor 

Extensão Variável Uniforme 

Distintividade para Artigos Similares Reduzida Elevada 

Representatividade Significativa Não-Significativa 

Vulnerabilidade Maior Menor 

Custos de Manutenção Menos Económico Mais Económico 

 

A discussão acerca de qual o melhor sistema de identificação de artigos é intensa e regra geral 

inconclusiva. O sistema mais adequado para uma determinada organização depende de vários 

fatores, muitos deles diretamente relacionados com caraterísticas intrínsecas à própria organização. 

De entre os principais fatores incluem-se os seguintes [8]: 
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 Número de artigos inventariados;  

 Grau de automação dos diversos processos onde os artigos intervêm desde requisições, 

receções, fabrico, transações e armazenamento; 

 Volume de transações envolvido; 

 Frequência de introdução de novos artigos; 

 Capacidade de localização e seguimento dos artigos por parte do sistema Enterprise 

Resource Planning (ERP) da organização; 

 Número de entidades da cadeia logística que se relacionam com a organização. 

 

2.4 Modelo OGMA 

  

Aplicando os principais fatores enumerados no parágrafo anterior ao universo OGMA, apresenta-

se na Tabela 2.2 o tipo de sistema de identificação de artigos que em teoria mais se adequaria às 

caraterísticas da empresa. 

Tabela 2.2: Análise dos principais fatores considerados na escolha do tipo de sistema de identificação 

de artigos mais adequado ao universo OGMA. 

 Universo OGMA 
Tipo de Sistema 

Adequado 

F
A

T
O

R
E

S
 C

O
N

S
ID

E
R

A
D

O
S

 

Nº Artigos Inventariados Elevado (≈1 000 000) Não Inteligente 

Grau de Automação dos Processos Baixo Inteligente 

Volume de Transações Razoável Inteligente/Não Inteligente 

Frequência de Introdução de 

Novos Artigos 

Elevada (17 000 primeiros 

8 meses de 2016) 
Não Inteligente 

Capacidade de Localização e 

Seguimento dos Artigos 
Elevada Não Inteligente 

Nº Entidades da Cadeia Logística 

Relacionadas 
Elevada Não Inteligente 

 

Assim, com base na Tabela 2.2, constata-se que para os fatores considerados e de uma forma 

genérica, um sistema de identificação de artigos do tipo não inteligente ou no máximo semi-

inteligente, seriam aqueles que mais se adequariam às atuais caraterísticas da empresa. 

Da mesma forma, com base na Tabela 2.1, facilmente se conclui que a grande vantagem de um 

sistema do tipo inteligente é a sua legibilidade e capacidade de identificação imediata dos artigos a 

que se aplica, perdendo contudo em quase todos os restantes aspetos. Regra geral, um sistema do 

tipo não inteligente tende a ser mais rápido, mais simples, menos propício a erros, dotado de uma 

longevidade praticamente ilimitada e mais económico de manter, contrariamente a um sistema 

inteligente. 
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Considerando todos estes fatores e beneficiando ainda da evolução computacional que permitiu o 

desenvolvimento de sistemas integrados de informação capazes de gerir, tanto as diversas fases do 

ciclo de vida de um produto (sistemas PLM), como a informação e os processos relacionados com as 

empresas (sistemas ERP), a tendência de evolução atual a nível empresarial aponta para a escolha 

de um sistema de identificação de artigos cada vez menos inteligente em detrimento dos sistemas 

inteligentes [1]. 

Embora não fosse o âmbito deste trabalho analisar os diversos sistemas de identificação de 

artigos existentes e propor aquele que mais se adequaria às caraterísticas da empresa, esta breve 

referência ao tema tornou-se pertinente uma vez ter surgido durante a fase de pesquisa bibliográfica 

como introdução e enquadramento do trabalho. Atualmente, o sistema de identificação de artigos da 

empresa é maioritariamente do tipo inteligente, com algumas exceções para determinados tipos de 

artigos que são referenciados mediante referências numéricas sequenciais e outros que associam 

referências numéricas a algum tipo de informação adicional (sistemas semi-inteligentes). Nesse 

sentido, o trabalho desenvolvido tem como ponto de partida o sistema de identificação de artigos 

concebido de forma maioritariamente inteligente e atualmente adotado pela empresa, sendo o desafio 

a sua otimização através do conceito de segmentação do artigo descrito pormenorizadamente mais à 

frente neste documento. Tal como já foi referido no Capítulo 1 deste documento, o sistema de 

identificação de artigos OGMA evoluiu de um sistema não inteligente para um sistema 

maioritariamente inteligente, como forma de privilegiar uma relação direta entre as designações dos 

artigos por parte dos fornecedores, clientes e parceiros aeronáuticos, e os elementos da empresa que 

lidam com os referidos artigos e os conhecem pelos seus P/N´s. Um sistema desta natureza exige 

recursos para poder ser mantido de forma eficiente ao longo do tempo. A formação de pessoas 

responsáveis por normalizar os critérios de identificação dos artigos e validá-los continuamente, 

constituem recursos indispensáveis para a manutenção de um sistema deste tipo, recursos esses que 

anteriormente eram dispensáveis com o antigo sistema não inteligente. A falta de alocação desses 

recursos conduz naturalmente à degradação de um sistema deste tipo, enfraquecendo a robustez 

inicial com o qual foi concebido e favorecendo a proliferação de múltiplos critérios de identificação do 

mesmo tipo de artigo. Desta forma, a segmentação surge como uma ferramenta que aplicada a um 

sistema de identificação de artigos inteligente tem por objetivo facilitar a sua gestão e manutenção, 

melhorando a gestão da informação e diminuindo a necessidade de recursos para garantir a sua 

manutenção. 
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3. Análise dos Tipos de Artigo e Metodologias de Registo no 

SIGMA 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar e caraterizar o atual sistema de informação e gestão da 

empresa, especialmente ao nível dos diversos tipos de artigo existentes, quantidade de artigos ativos 

por tipo de artigo e formas atuais de registo dos mesmos no sistema. De salientar a importância de 

existir uma cuidada análise e compreensão do sistema e do seu estado atual para que a proposta a 

apresentar no final deste documento fosse a mais fundamentada possível. De certa forma, neste 

capítulo apresenta-se um diagnóstico do sistema da empresa tal como este se apresenta atualmente, 

sendo o ponto de partida para todo o trabalho e justificando-se por isso o tempo e os recursos 

despendidos nesta fase. 

 

3.1. Conceitos 

 

3.1.1 O SIGMA 

 

O SIGMA – Sistema de Informação e Gestão da OGMA é um sistema integrado composto por 

vários módulos, suportado numa única base de dados Oracle e adaptado às necessidades da 

empresa pela respetiva área de Sistemas de Informação. 

A Oracle Corporation é uma empresa multinacional de tecnologia e informática especializada 

no desenvolvimento e comercialização de hardware e software de planeamento de recursos e gestão 

de base de dados. O SIGMA baseia-se numa das principais ferramentas de software desenvolvidas 

pela Oracle Corporation - o Oracle E-Business Suite. Esta ferramenta consiste num conjunto de 

aplicações computacionais de Planeamento de Recursos Corporativos (ERP), Gestão de 

Relacionamento com o Cliente (CRM – Customer Relationship Management) e Gestão de Cadeia de 

Abastecimento (SCM – Supply-Chain Management). O Oracle E-Business Suite possibilita a 

integração, automação e armazenamento de todas as informações do negócio, sendo suportado pela 

tecnologia chave da Oracle designada por Sistema de Base de Dados Relacional (RDBMS – 

Relational Database Management System) sistema esse onde os dados são guardados em tabelas 

relacionadas entre si.  

Os diversos módulos que constituem o SIGMA dividem-se em módulos padrão ORACLE e 

extensões próprias desenvolvidas internamente. Em conjunto suportam os principais processos de 

negócio da OGMA. 

  

3.1.2 Organizações do SIGMA 

  

  No SIGMA existe uma organização “mãe” - MST (Master) que representa a Empresa e seis 

organizações “filhas” associadas à organização “mãe” designadas por: DFB (Fabricação), DMA 

(Manutenção), EAM (Infraestruturas), FRM (Ferramentaria), MRO (Motores) e EXT (Entidades 
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Externas – Subcontratação). Uma organização é uma estrutura única com o seu próprio método de 

custeio, calendário de trabalho, contabilidade e a sua lista de artigos própria. Pode ser uma empresa, 

uma divisão da empresa ou uma subsidiária, entre outras. Cada organização “filha” deve ter uma 

organização MST uma vez que é nesta organização que são definidos os artigos posteriormente 

disponibilizados às organizações “filhas” consoante a necessidade de utilização dos artigos no seio 

das mesmas. Cada organização MST pode ter várias organizações “filhas” mas uma organização 

“filha” não pode ser MST de outra. 

  

3.1.3 Caraterização Principal do Artigo 

  

  O conceito de artigo deriva do termo “item”, podendo este designar um serviço, um processo, 

ou um produto comprado, vendido, planeado, fabricado/intervencionado, reparado, distribuído ou 

custeado. Os artigos encontram-se agrupados por diversos tipos consoante as suas caraterísticas 

próprias. 

Nas aplicações ORACLE os artigos são classificados por diferentes conjuntos de atributos, 

referentes aos diferentes módulos existentes na aplicação. Por sua vez, a criação de templates 

definidos por conjuntos de atributos padrão, permitem a criação de artigos semelhantes, tornando a 

definição dos mesmos mais fácil e rápida, sendo por isso recomendada a sua utilização. 

Na Figura 3.1 apresenta-se o ecrã principal de caraterização de um artigo existente no SIGMA. 

 

 

 

Figura 3.1: Ecrã principal de caraterização de um artigo existente no SIGMA. 
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 O campo Organização (Organization) permite disponibilizar o artigo para as diversas 

organizações “filhas” referidas anteriormente. 

 O campo Identificação do Artigo (Item) é atualmente um campo alfanumérico de texto livre que 

permite identificar o artigo com total liberdade, ou seja, mediante diferentes critérios não 

uniformizados e assim contribuindo para a proliferação de artigos duplicados ou triplicados no 

sistema. 

O campo Descrição (Description) é um campo alfanumérico de texto livre que permite designar de 

forma mais pormenorizada o artigo identificado. 

 O campo Posse (entre parênteses retos) permite atribuir a posse do artigo a determinada 

entidade e é constituído por uma lista de valores, entre os quais se destacam: O (posse OGMA), C 

(posse cliente) ou A (posse de ambos). 

O campo Tipo de Artigo (User Item Type) é representado por uma lista de valores correspondente 

ao tipo de artigo a criar. Existem no SIGMA cerca de quarenta tipos de artigo diferentes, alguns dos 

quais atualmente obsoletos, como veremos no Subcapítulo 3.3. Para além de se propor a inativação 

dos tipos de artigo mencionados, pretende-se ainda com este trabalho propor uma nova lista de 

valores para o campo Tipo de Artigo, mais reduzida e em que os diferentes tipos de artigo, sempre 

que possível constituam famílias genéricas de artigos em vez de representarem categorias e sub-

categorias dos mesmos, possibilitando o agrupamento de artigos com uma estrutura identificativa 

semelhante. 

O campo Estado do Artigo (Item Status) permite o controlo de funcionalidade do artigo sendo 

utilizado para definir valores por defeito de determinados atributos do mesmo consoante o seu 

estado. É representado por uma lista de valores da qual fazem parte: Ativo, Inativo, Cliente, Frm_Fab 

(Artigos Ferramenta de Fabrico), Manufactur (Artigos de Manufatura) e Obsoleto, entre outros. 

O campo Unidade de Medida (Unit of Measure) é constituído por uma lista de valores e permite 

definir a unidade primária de movimentação do artigo, como por exemplo: UN (unidade), L (litro), M 

(metro), KG (Quilograma), LB (Libra), etc. 

 

3.2. Tipos de Artigo Existentes no SIGMA 

 

Atualmente, existem no SIGMA quarenta tipos de artigo diferentes, tipos esses que importa 

analisar individualmente e que se apresentam de seguida: 
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Artigo Compra (Geral) 

Artigo Compra (Documentação Técnica) 

Artigo Compra (DMT) 

Artigo Venda 

Artigo Serviço 

Artigo Rotável 

Artigo Subcontratação 

Provete 

Artigo Cliente 

Intervencionado 

Kit 

Ferramenta 

Consumível 

Matéria Prima 

Conjunto 

Serviços Calib/Manut Equip/Fer 

Fabrico Ferramenta 

Sub Conjunto 

Imputação Recursos 

Manufaturas/Aprovisionamentos 

Histórico 

Sub Ext 

Carta 

Agrupador 

Setup DMA 

Ajudas Custo 

Fabrico DMA 

Planning 

Sub Interna DFB 

Ebauche 

Rebuildable 

EMP 

Conjunto Elétrico 

Quinquilharia 

Peças Simples 

Estaleiro 

Material Gastos Gerais 

Asset Group 

Asset Activity 

Artigos-ASMI 

 

 

3.3. Tipos de Artigo a Inativar 

 

Da análise dos diferentes tipos de artigo atualmente existentes no SIGMA, juntamente com as 

informações recolhidas junto dos elementos da OGMA que estiveram na base da sua criação, ou que, 

com eles lidaram, constata-se a existência de tipos de artigo cujos artigos por um ou outro motivo 

podem ser presentemente inativados. Desta recolha de informação, surge a Tabela 3.1 que enumera 

os tipos de artigo cujos artigos se considera poderem ser inativados, assim como os respetivos 

motivos pelos quais essa decisão foi tomada. Ainda assim, os artigos inativos permanecem no 

sistema, podendo ser reativados no futuro caso se detete essa necessidade e um pedido nesse 

sentido seja realizado. 
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Tabela 3.1: Tipos de artigos propostos para inativação e respetivos motivos. 

TIPO DE ARTIGO MOTIVO 

Artigo Compra 

(DMT) 

Artigos pertencentes à antiga Divisão de Motores (DMT). 

Apenas 1 artigo ativo cujo tipo de artigo deve ser alterado para ARTIGO DE 

COMPRA (geral) uma vez que está a ser utilizado na DFB. 

Artigo Serviço Existência de 1 único artigo na MST (DFB) bastante antigo (1998). 

Rebuildable Existência de 1 único artigo que já se encontra inativo. 

Ebauche 
Existência de 4 artigos antigos (2004) e que deveriam estar classificados 

com o tipo de artigo Artigo de Cliente. 

EMP 
Maioria dos artigos estão inativos na DMA. Os EMP´s atuais encontram-se 

no tipo de artigo Ferramenta com estado frm_inicio. 

Fabrico-DMA Existência de 1 único artigo que já se encontra inativo. 

Histórico Existência de 1 único artigo que já se encontra inactivo. 

Imputação de 

Recursos 

Artigos antigos que eram essencialmente utilizados para imputação de mão 

de obra em trabalhos de apoio e/ou não-produtivos. Não são utilizados 

atualmente. Avaliado com a Área Engenharia Montagens da OGMA (AEM). 

Serviços Calib/ 

Manut Equip/Fer 

Existência de 2 artigos na MST que entretanto foram reclassificados com o 

tipo de artigo Peças Simples uma vez que tinham uma gama de inspeção 

associada. Tipo de artigo atualmente sem existências. Avaliado com a Área 

Engenharia Compósitos da OGMA (AEC). 

Ajudas de Custo 

Existência de 3 artigos na DFB e 1 artigo na DMA todos antigos. Artigos 

quase todos inativos nas organizações e apenas ativos na MST. Já não são 

utilizados atualmente. Avaliado com a Área Sistemas Aplicacionais da 

OGMA (SSA). 

Material Gastos 

Gerais 

Existência de 4 artigos inativos na MST, sendo que apenas 1 deles está ativo 

na DMA. Avaliado com a SSA. 

Artigo de Venda 

Maioria dos artigos existentes na DMA e apenas 4 artigos existentes na DFB, 

todos eles muito antigos. Por norma os artigos de venda são definidos como 

uma classificação própria dentro de outros tipos de artigo (p. ex. Artigo de 

Fabrico). 

 

Sub Interna DFB 

 

39 artigos ativos mas apenas 2 deles tiveram ordens de fabrico associadas 

(ano 2000). Artigos criados para um determinado trabalho que nunca mais foi 

necessário executar. Avaliado com a Área dos Fabricos da OGMA (FFA). 

 

Analisando a tabela anterior, dos 40 tipos de artigo existentes atualmente no SIGMA, os artigos 

pertencentes a 13 destes tipos poderão eventualmente ser inativados, não existindo a necessidade 

de avaliação destes tipos de artigo na definição do modelo proposto neste estudo uma vez que a sua 

utilização atual é obsoleta, apenas contribuindo para o aumento de entropia no sistema. 
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3.4. Tipos de Artigo a Analisar 

 

3.4.1. Caraterização 

 

Após análise dos 40 tipos de artigo atualmente existentes no SIGMA e respetivos artigos foi 

possível reduzir o número de tipos de artigo a considerar no presente trabalho para 27. Apresenta-se 

de seguida uma breve caraterização de cada um destes 27 tipos de artigo, tal como eles existem e 

são atualmente designados no SIGMA. 

 

Artigo Compra (Geral) 

 

Tipo de artigo que representa genericamente qualquer bem físico ou produto, aeronáutico ou 

não aeronáutico adquirido pela empresa. 

 

Artigo Compra (Doc Técnica) 

 

Tipo de artigo de compra que abrange todas as publicações técnicas, manuais de instrução, 

operação e manutenção de aeronaves, máquinas e equipamentos, catálogos ilustrativos e plantas. 

 

Artigo Cliente 

 

Tipo de artigo que contempla todos os artigos não custeados e sem valorização fornecidos 

pelo cliente para incorporação num determinado produto, dando entrada em armazém sem pedido de 

compra. 

 

Rotável 

 

Tipo de artigo técnica e economicamente recuperável para serviço um número indeterminado 

de vezes, mediante intervenções em oficinas especializadas e que em condições normais de 

operação, pode ter uma duração de vida útil sem perda de desempenho e equivalente à condição de 

novo. 

 

Intervencionado 

 

Tipo de artigo que inclui os artigos de cliente sobre os quais se irá proceder a uma 

intervenção/reparação mas que não são para incorporar noutros trabalhos (Ex.: motor, aeronave, 

etc.). 
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Artigo Subcontratação 

 

Tipo de artigo de subcontratação geral destinado aos serviços subcontratados a terceiros e 

executados segundo um caderno de encargos previamente estabelecido com base nas 

especificações técnicas definidas e assegurando o cumprimento de todos os requisitos contratuais 

assumidos com um determinado cliente. 

 

Sub Ext 

 

Tipo de artigo de subcontratação genérica utilizado no Negócio Aeroestruturas da OGMA 

(NA) e que contempla subcontratações de fases nas ordens de fabrico. Existem apenas dois artigos 

deste tipo: “nacional” e “estrangeiro”, artigos esses que apenas especificam a origem da 

subcontratação. É também utilizado genericamente pelo grupo de material não aeronáutico.  

 

Peças Simples 

 

Tipo de artigo que representa o elemento mais simples de um conjunto e que não pode ser 

decomposto em mais nenhuma peça. Resulta de um processo de fabrico único e sem operações de 

montagem (Ex.: ferragem, haste, suporte, rolete, etc.). 

 

Provete 

 

Tipo de artigo que contempla peças de forma definida, especialmente preparadas para a 

realização de ensaios das caraterísticas mecânicas e físicas de determinado material. 

 

Conjunto 

 

Tipo de artigo que enquadra determinado elemento final que não irá ser submetido 

internamente a trabalhos de montagem posteriores (Ex.: asa, estabilizador, etc.), ou um elemento a 

ser integrado, juntamente com outros conjuntos, num elemento final (Ex.: cockpit, fuselagem traseira, 

etc.). 

 

Conjunto Elétrico  

 

Tipo de artigo que inclui todos os componentes elétricos fornecidos por fabricantes externos 

com funções diversas para interligação e/ou proteção de circuitos elétricos/eletrónicos de sistemas 

aeronáuticos (Ex.: cablagens, conetores, relés etc.). 
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Sub Conjunto 

 

Tipo de artigo que representa um elemento resultante de pré-montagem ou montagem 

intermédia de peças a ser incorporado internamente num elemento superior (Ex.: porta do 

passageiro, estrutura da fuselagem, etc.). 

 

Consumível 

 

Tipo de artigo que representa bens ou produtos destinados a ser gastos na sua utilização 

(Ex.: massas vedantes, epoxys, diluentes, adesivos, resinas, etc.). 

 

Kit 

 

Tipo de artigo que representa um conjunto de peças simples ou standard parts por montar e 

que irão fazer parte de um componente, subconjunto ou conjunto superior (Ex.: kit redirecionador de 

fluxo de óleo, kit filtro de combustível, etc.). 

 

Matéria Prima 

 

Tipo de artigo que enquadra os materiais naturais ou semimanufaturados usados como base 

de um processo produtivo e que necessitam de algum tipo de intervenção mecânica, física ou 

química até se tornarem um produto acabado (Ex.: chapas, tubos, placas, barras, perfis, pré-

impregnados, etc.). 

 

Quinquilharia 

 

Tipo de artigo no qual estão incluídos todos os materiais acabados, que não necessitam de 

intervenção para utilização no produto final. São materiais fornecidos por fabricantes externos e que 

são utilizados como acessórios mecânicos de um conjunto ou sistema mecânico (Ex.: parafusos, 

porcas, pinos, rebites, rolamentos, etc.). 

 

Manufaturas/Aprovisionamentos 

 

Tipo de artigo que contempla os produtos de fabrico sem valorização que se destinam ao 

consumo interno da empresa (Ex.: desenhos OGMA, modelos OGMA, letreiros, etc.). 

 

Setup DMA 

 

Tipo de artigo atribuído a apenas dois artigos: “dmt-conv” e “art-generico”. Sugere-se a 

inativação do primeiro uma vez que foi criado em tempos apenas com a função de migrar artigos para 
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o SIGMA, sendo atualmente desprovido de qualquer utilidade. O artigo “art generico” deve ser 

mantido uma vez que é ainda hoje utilizado para a realização de trabalhos genéricos de manutenção. 

 

Ferramenta 

 

Tipo de artigo que engloba todas as ferramentas e dispositivos comprados e fabricados na 

OGMA e utilizados durante o processo produtivo, nomeadamente na montagem, fabricação e testes 

de aeronaves, partes e peças. Inclui as ferramentas de fabrico com funções específicas de aplicação 

a um determinado produto, assim como as ferramentas de fabrico de aplicação geral, podendo as 

ferramentas de compra ser divididas em ferramentas de consumo produtivo (desgaste rápido) e 

ferramentas de consumo não produtivo. Apesar de em quantidade reduzida, encontram-se também 

neste tipo de artigo ferramentas de cliente (cedidas pelo cliente mas não fabricadas na OGMA). 

 

Fabrico Ferramenta 

 

Tipo de artigo que surgiu posteriormente ao tipo Ferramenta, tendo como objetivo agrupar e 

separar apenas as ferramentas de fabrico. Atualmente verifica-se que as ferramentas fabricadas na 

OGMA tanto são alocadas ao tipo de artigo Ferramenta como ao tipo Fabrico Ferramenta. 

  

Estaleiro 

 

Tipo de artigo que contempla elementos para montagem de sub-conjuntos ou conjuntos 

finais. É composto por uma estrutura rígida com plataforma para acesso a zonas de montagem e que 

permite posicionar e apoiar os elementos de uma montagem enquanto se procede à sua fixação. 

Pode incorporar elementos para furar, recortar, escarear ou verificar, assim como pontos de 

coordenação com uniões ou superfícies de conjuntos adjacentes.  

 

Planning 

 

Tipo de artigo de planeamento que se traduz em listas do material que se estima ser 

necessário para um determinado binómio produto/serviço – MRL (Material Requirement List). Estas 

listas representam uma ferramenta utilizada pelo Planeamento de Materiais para antecipar 

necessidades para eventos de produtos/serviços futuros e regra geral, a sua construção assenta na 

análise estatística do histórico de intervenções, conciliado com o conhecimento atual do 

produto/serviço que a mesma tem por objetivo contemplar. 

 

Agrupador 

 

Tipo de artigo utilizado no Negócio Manutenção da OGMA (NM) para especificar gamas que 

por sua vez agrupam outras gamas que permitem abrir e fechar acessos para iniciar ou finalizar 
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trabalhos na manutenção. Desta forma, se existir a necessidade de alterar um determinado sub-

processo, basta alterar a gama correspondente para que todo o processo seja automaticamente 

alterado. Assim, evitam-se gamas com um número elevado de procedimentos, que de outra forma 

teriam que ser todos percorridos até se encontrar o sub-processo que se pretendia alterar.  

 

Carta 

 

Tipo de artigo preferencialmente utilizado na NM e que engloba as gamas com vista à 

realização de trabalhos de manutenção, através da especificação de um conjunto de operações, 

respetiva sequência e recursos requeridos para tal. Na área da fabricação as gamas emitem ordens 

de fabrico que especificam o processo que conduz à obtenção de um determinado produto. Na área 

da manutenção as gamas dão origem a cartas de trabalho que definem e registam todas as ações de 

manutenção. É a partir das gamas que se executa o planeamento das capacidades e o lançamento 

das ordens de fabrico ou reparação – cartas de trabalho. Apesar de ser a NM a área que 

preferencialmente utiliza este tipo de artigo para a criação das suas gamas (as gamas da NA são 

atualmente representadas diretamente pelos tipos de artigo que especificam os artigos fabricados - 

Peças Simples, Conjunto, Sub Conjunto, Provete, etc.), propõe-se que o tipo de artigo em causa 

venha a ter a designação genérica “Gama” em vez de “Carta”. 

 

Asset Group 

 

Tipo de artigo não-aeronáutico que inclui os ativos não propriedade OGMA, postos à 

disposição da empresa pelo prestador de serviços de manutenção contratado (Ex.: empilhadores, 

monta-cargas, veículos, escadas, etc.). 

 

Asset Activity 

 

Tipo de artigo não-aeronáutico que engloba os procedimentos de manutenção dos ativos cujo 

tipo de artigo é Asset Group. 

 

Artigos-Asmi 

 

Tipo de artigo não-aeronáutico que inclui todos os materiais destinados aos procedimentos de 

manutenção dos ativos. São artigos de compra propriedade da empresa de manutenção prestadora 

de serviços e não propriedade OGMA (Ex.: rolamentos, válvulas, fusíveis, tubos, varões, lâmpadas 

etc.). 

Por conveniência, na elaboração do presente documento, decidiu-se manter a nomenclatura 

atual utilizada na designação dos diversos tipos de artigo. No entanto, no sentido de uniformizar o 

idioma utilizado, assim como com o objetivo de adequar a designação do tipo de artigo aos artigos 

representados por este, propõem-se as alterações à nomenclatura apresentadas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Alterações propostas à nomenclatura dos tipos de artigo. 

TIPO DE ARTIGO 

Atual Proposto 

Sub Ext Subcontratação Genérica 

Carta Gama 

Setup DMA NM Genérico 

Planning Planeamento 

Asset Group Bens PrestServ 

Asset Activity Manutenção PrestServ 

Artigos-ASMI Artigos Manutenção PrestServ 

     

 

3.4.2 Quantidades 

 

Todos os artigos criados no SIGMA são automaticamente atribuídos à organização MST. 

Posteriormente, os artigos são geralmente alocados às organizações “filhas” da organização MST, 

podendo o mesmo artigo estar presente em mais do que uma organização “filha” em simultâneo, 

consoante as áreas da empresa que necessitem de os utilizar. Assim, na maior parte das vezes, a 

soma dos artigos alocados às diversas organizações filhas da MST não é igual ao número de artigos 

criado na MST para cada tipo de artigo. A Tabela 3.3 sintetiza o número de artigos atualmente 

existente no SIGMA, com estado ativo ou similar, em cada uma das organizações e para cada tipo de 

artigo. Na maior parte dos casos, os artigos cujo tipo de artigo é o mesmo, concentram-se quase na 

sua totalidade numa determinada organização, conforme a sua área de utilização. Em termos globais, 

a Tabela 3.3 mostra que existem atualmente em atividade no SIGMA perto de 360 mil artigos 

diferentes (total artigos MST), contando-se ainda perto de 600 mil artigos atualmente inativos ou 

obsoletos. Desta forma, o número total de artigos diferentes criados até à data no Sistema de 

Informação e Gestão da OGMA encontra-se já muito próximo de um milhão.   
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Tabela 3.3: Número de artigos criados em sistema, com estado ativo ou similar, para cada tipo de 

artigo e atribuídos a cada uma das organizações do SIGMA. 

 Nº ARTIGOS 

TIPO DE ARTIGO MST DFB DMA FRM EAM MRO EXT 

Artigo Compra (Geral) 59 995 12 581 51 344 0 1 186 17 145 20 

Artigo Compra 
(Doc Técnica) 

54 2 51 0 0 0 0 

Artigo Cliente 47 784 18 271 30 964 0 7 689 31 

Rotável 848 0 848 0 0 3 0 

Intervencionado 53 984 38 45 544 0 3 11 817 1 

Artigo Subcontratação 2 718 14 1 174 0 7 626 84 

Sub Ext 2 2 2 0 1 0 0 

Peças Simples 30 835 29 768 1 454 0 0 0 2 

Provete 1 201 1 182 25 0 0 0 0 

Conjunto 1 719 916 666 0 1 10 1 

Conjunto Elétrico 457 350 0 0 0 0 0 

Subconjunto 7 469 4 941 6 0 0 0 0 

Consumível 46 35 0 0 0 0 0 

Kit 323 354 0 0 0 0 0 

Matéria Prima 109 64 0 0 0 0 0 

Quinquilharia 535 461 1 0 0 0 0 

Manufaturas/ 
Aprovisionamentos 

1 007 13 965 0 1 264 1 

Setup DMA 2 0 2 0 0 0 0 

Ferramenta 28 067 377 2 28 200 2 2 2 

Fabrico Ferramenta 7 696 7 159 11 0 0 0 0 

Estaleiro 806 807 6 0 0 0 0 

Planning 4 251 0 3 515 0 0 0 0 

Agrupador 995 1 978 0 0 0 0 

Carta 93 620 8 93 127 0 0 4 0 

Asset Group 4 321 1 1 0 4 319 1 1 

Asset Activity 3 428 0 0 0 3 427 1 0 

Artigos-ASMI 7 189 5 1 0 7 183 1 3 

 

T
O
T
A
L 

359 461 77 350 230 687 28 200 16 137 30 563 146 
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3.4.3 Estrutura Atual Predominante 

 

Da análise efetuada a todos os tipos de artigos existentes no SIGMA e respetivos artigos, 

verificou-se a existência de uma multiplicidade de formas diferentes de registo, inclusivamente para o 

mesmo tipo de artigo. Na Tabela 3.4 pretende-se evidenciar as estruturas identificativas por tipo de 

artigo que mais se destacaram durante a fase de análise dos artigos no SIGMA apesar de em muitos 

dos casos não existirem propriamente regras definidas. Desta forma, esta análise consistiu o ponto 

de partida para a definição futura da informação necessária para identificar os artigos pertencentes a 

cada tipo e assim poderem ser definidos os diferentes segmentos propostos para constituírem a 

estrutura agregadora. 
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Tabela 3.4: Estrutura atual predominante de identificação de artigos no SIGMA para cada tipo de 

artigo e respetivo exemplo.  

TIPO DE ARTIGO 
ESTRUTURA ATUAL 

PREDOMINANTE 
EXEMPLO SIGMA 

Artigo Compra (Geral) P/N(COND)&CCF 10-161948(SRV)&59501 

Artigo Compra 

(Doc Técnica) 
Ref.Doc.Técnica&CCF CSP31011&63005 

Artigo Cliente Cliente-P/N F16-C8926-37-1 

Rotável (ROT)P/N&CCF (ROT) 522-2996-000&13499 

Intervencionado P/N-CCF FG220A99-99193 

Artigo Subcontratação P/N§TipoServiço 3567609-3703§REPAIR 

Sub Ext 
NACIONAL 

ESTRANGEIRO 

NACIONAL 

ESTRANGEIRO 

Peças Simples P/N 95-21196-0201 

Provete S/Regra(Descritivo) 
EA9394_HENKEL_VALIDATE_1 

EMB-ERJ-102-RECEP.MAT 

Conjunto P/N 395-21000-491 

Conjunto Elétrico P/N 591.60.12.117 

Subconjunto P/N 14P19DR00121 

Consumível 
ClienteReferênciaInterna 

Cliente-NomeComercial 

EADS027017 

HH-DILUANT 491 

Kit P/N S717A2012054 

Matéria Prima ClienteReferênciaInterna EADS957118 

Quinquilharia 
ClienteReferênciaInterna 

P/N 

EADS168562 

MS20426AD4-4/A 

Manufaturas/ 

Aprovisionamentos 

P/N&P0008 

S/Regra(Descritivo)&P0008 

2309-5000-012&P0008 

MODOGMA.C130-1132&P0008 

Setup DMA 
ART-GENERICO 

DMT_CONV 

ART-GENERICO 

DMT_CONV 

Ferramenta 
P/NPeça-GrupoTecnológico 

ReferênciaInterna 

197-25067-401-30F1 

575100 

Fabrico Ferramenta 

GrupoTec.-P/NPeça 

 

GrupoTec.-AnoSeq.-NºConj.-NºSérie 

 

GrupoTec.-P/N-NºConj.-NºSérie 

MLFX-15P11DR00131 

 

STDO-16.0024.300.021 

 

PVEO-ECS6059-1010-001.000-2 

Estaleiro 

P/NPeça-GrupoTecnológico 

ReferênciaInterna 

GrupoTec.-AnoSeq.-NºConj. 

N52365190101A005A 

0565697 

SDCC-16.0025.001.000 

Planning 

MRL-S/Regra 

 

MRL-Cód.Produto-P/N-TipoServiço(Data) 

 

MRL-Cód.Produto-Modelo-TipoServiço-

Cliente-Sequência 

MRL - MAIN ROTOR HEAD 330A31-0030-04 

 

MRL-C-06-14711-200-PLAN (21JAN16) 

 

MRL-A1.60A-C130H-CHECK 30Y-FAP-000 

Agrupador Modelo-ACC-O/C-Zona LIN-ACC-O-SZ821 

Carta Modelo-S/Regra 

1C130-WC15-1-295A 

A320ST-EO 25R1002-SATA-ENG 

C130-16P13SB00001 

P3-PMI-4.1.57-R 

10A-72-00-31-501 

Asset Group EAM-Ref.Int. EAM-494112 

Asset Activity Ref.Int.Periodicidade 616359SEMESTRAL 

Artigos-ASMI 
Ref.PrestadorServ.&Descritivo 

Ref.Prestador Serviços&P/N 

8903410002&ALG 

6102570402&F57580095 
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4. Segmentação 

 

4.1 Conceito 

 

O conceito subjacente à segmentação quando aplicado à estrutura identificativa dos artigos de 

uma determinada organização, baseia-se na compartimentação da informação necessária à sua 

identificação num número predefinido de segmentos, deixando a mesma de estar concentrada num 

único campo indiferenciado. A Figura 4.1 apresenta o conceito aplicado à estrutura identificativa dos 

artigos do tipo Compra Aeronáutica da OGMA, segmentando a informação referente ao Cliente, P/N, 

Condição e Código Comercial de Fabricante de um artigo deste tipo e que atualmente se encontra 

alojada num único segmento de texto livre. 

 

 

Figura 4.1: Representação esquemática da passagem de uma estrutura identificativa constituída por 

um único segmento, para uma estrutura identificativa multissegmentada, para o caso dos artigos 

OGMA do tipo Compra Aeronáutica. 

 

4.2 Objetivos 

 

A segmentação tem como principal propósito atingir dois objetivos fundamentais e de 

especial importância na gestão da informação associada à base de dados de uma organização, 

os quais: 

 

 Estabelecer critérios normalizados de identificação de artigos para cada um dos diversos 

tipos de artigo associados ao negócio da organização, limitando desta forma a multiplicidade 

de identificações inerentes à utilização de um único campo de texto livre para o efeito; 

 

 Alojar os diferentes tipos de informação associada à identificação dos artigos em 

compartimentos únicos designados para o efeito (segmentos) e assim facilitar o acesso à 

informação pretendida pelos utilizadores. 

 

Assegurando a segmentação da informação para a identificação de cada um dos tipos de 

artigos da organização, torna-se possível propor uma estrutura segmentada global e agregadora 

para os diferentes tipos de artigos, estabelecendo-se um processo uniformizado para os diversos 

tipos de registo de artigos no sistema de informação e gestão da OGMA. 
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4.3 Vantagens vs. Desvantagens 

 

Generalizando, considera-se que as principais vantagens de um sistema de identificação de 

artigos segmentado encontram-se ao nível da sua gestão, enquanto que possíveis desvantagens 

relacionam-se com a utilização do mesmo na fase de criação e inserção de artigos nos diversos 

processos da empresa. 

Do lado das vantagens, o facto de a informação passar a estar compartimentada em segmentos 

específicos e facilmente identificáveis, permite que o acesso à mesma possa ser mais rápido e eficaz, 

ao mesmo tempo que se obtêm identificações normalizadas para os diferentes tipos de artigo. Assim, 

as principais vantagens pretendidas através da segmentação são: 

 

 Eliminação da multiplicidade de códigos e informação redundante; 

 

 Facilidade no acesso à informação – informação compartimentada e organizada; 

 

 Sistematização da informação; 

 

 Imposição de regras por segmento (segmentos default, listas de valores, opcionais, 

obrigatórios, entre outros); 

 

 Melhorias ao nível do controlo e planeamento; 

 

 Diminuição dos erros que conduzem a compras erradas, stocks excessivos e devoluções. 

 

Do lado das desvantagens, o facto de passar a ser necessário preencher um conjunto de 

segmentos predeterminados em vez de um único segmento para que determinado artigo fique 

identificado, implica um aumento do tempo despendido no processo. Essa desvantagem tem impacto 

tanto na fase de criação do artigo, como sempre que exista a necessidade de inserção do mesmo em 

gamas, MRL´s, requisições, encomendas ou outros processos da empresa. Ao ser identificado por 

um conjunto de vários segmentos separados por um caráter delimitador, é também natural que a 

dimensão geral da sua identificação aumente ligeiramente, podendo conduzir ao aumento da 

dimensão de etiquetas e códigos de barras associados à codificação das identificações dos artigos. 

No caso da OGMA, esta última questão não se coloca uma vez que nas situações em que existe 

necessidade de utilização de códigos de barras para identificar artigos, a sua codificação é feita 

através de uma referência numérica associada ao artigo e não diretamente à sua identificação, por 

natureza mais extensa e complexa. Assim, as principais desvantagens associadas à implementação 

da segmentação no atual sistema de identificação de artigos OGMA são:  
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 Preenchimento de múltiplos segmentos para que um artigo fique identificado; 

 

 Aumento da morosidade na fase de criação e inserção do artigo em determinados processos; 

 

 Aumento da dimensão da identificação do artigo; 

 

 Encargos com a alteração de sistema (Recursos Humanos alocados, informatização do novo 

modelo, conversão da atual base de dados para a futura, formação de colaboradores, entre 

outros); 

 

 Todas as áreas da empresa afetadas de uma só vez – sistema transversal à empresa; 

 

 Necessidade de garantia da unicidade do artigo pós segmentação. 

 

4.4 Problemas Atuais vs. Vantagens Futuras 

 

Nas Figuras 4.2 a 4.4, apresentam-se as principais caraterísticas do atual sistema de 

identificação de artigos OGMA, identificando-se os principais problemas associados às mesmas e 

antecipando-se os benefícios que se espera que a segmentação traga no que respeita à dimensão da 

atual base de artigos, às metodologias de identificação dos mesmos e aos métodos de pesquisa 

utilizados. 

 

 

Figura 4.2: Efeitos esperados da segmentação na dimensão atual do sistema de artigos OGMA. 
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Figura 4.3: Efeitos esperados da segmentação ao nível da identificação dos artigos. 

 

 

 

 

Figura 4.4: Efeitos esperados da segmentação na atual forma de pesquisa de artigos. 
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4.5 Flexfields – A Ferramenta de Segmentação ORACLE 

 

4.5.1 Conceito 

 

Um flexfield é um campo composto por um conjunto de sub-campos – segmentos, 

representados sob a forma de colunas em tabelas de uma determinada base de dados, em que cada 

um deles tem a sua designação própria e é definido por um conjunto de valores válidos, alojando um 

determinado tipo de informação específica [10]. 

 

4.5.2 Tipos de Flexfield 

 

No sistema de gestão de base de dados ORACLE existem dois tipos de flexfield: os flexfield 

chave  e os flexfield descritivos [10]. 

 Os flexfield chave oferecem às organizações um elevado grau de flexibilidade na forma como 

definem os seus esquemas de identificação de artigos sem ser necessário recorrer a programação. 

Estes códigos identificativos são geralmente constituídos por segmentos significativos uma vez que 

cada um deles representa uma caraterística da entidade a designar. Os segmentos encontram-se 

ordenados numa estrutura própria com significado para a organização que os criou de forma a 

resultarem numa combinação válida que codifica a entidade, apresentando-se delimitados por pontos 

ao serem concatenados na sua estrutura identificativa horizontal. A organização decide qual o 

número de segmentos que necessita, o significado de cada um deles, quais os valores que podem 

ser atribuídos a cada segmento e qual o significado desses valores, definindo ainda as regras que 

especificam quais os valores dos segmentos que podem ser combinados, assim como as relações 

entre eles. Ao utilizador da aplicação é solicitada a introdução de um valor em cada um dos 

segmentos previamente definidos. A validação de um segmento é geralmente realizada através da 

comparação do valor introduzido pelo utilizador com um conjunto de valores válidos previamente 

definidos para esse segmento, restringindo assim diferentes formas de preenchimento do mesmo. Se 

um utilizador introduzir um valor inválido num determinado segmento, automaticamente uma lista de 

valores válidos é apresentada para que o utilizador possa, dentro das opções disponibilizadas, 

escolher a correta. Geralmente, cada segmento constituinte de um flexfield utiliza diferentes conjuntos 

de valores.  Esta ferramenta permite a qualquer organização codificar as suas entidades da forma 

que melhor lhe convier, em vez de os adaptar aos requisitos da aplicação ORACLE e aos seus 

flexfields pré-definidos. 

 Os flexfield descritivos apresentam-se sob a forma de um único caráter não identificado e 

representado entre parênteses retos. Este campo, quando acedido, desmultiplica-se num espaço 

informativo adicional ao formulário, contendo informação adicional, relevante e única para o artigo 

específico e que de outra forma não estaria presente. Pode conter o número de campos que a 

organização considerar necessários, podendo a informação neles presente estar dependente dos 

valores contidos noutros campos. Desta forma, os flexfield descritivos podem ser personalizados, 

permitindo à organização atribuir listas de valores válidos a cada um dos seus campos e estabelecer 
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dependências entre os segmentos comuns pertencentes ao flexfield chave e os segmentos presentes 

no flexfield descritivo, por forma a caraterizar adequadamente artigos com caraterísticas diferentes. 

Desta forma, informação adicional, específica para cada tipo de artigo e que não se considere 

essencial estar visível ao nível da estrutura principal identificativa do artigo, pode ser canalizada para 

os flexfield descritivos e acedida quando pretendido. 

 

 

 

Figura 4.5: Exemplo adaptado, da estrutura segmentada de identificação de um processador de 

computador utilizando flexfields chave e descritivos ORACLE [11]. 

 

 Enquanto que os flexfield chave armazenam a informação essencial que constitui a 

identificação única de uma determinada entidade, os flexfield descritivos são utilizados para 

armazenar informação adicional não necessária à identificação da mesma. Ambos os tipos de 

flexfield são armazenados em tabelas, sendo que no caso dos flexfield chave cada segmento 

constituinte é designado por uma coluna da mesma, enquanto que os flexfield descritivos são 

alocados a campos de atributos [12]. 

 

4.5.3 Estrutura 

 

A estrutura de um flexfield não é mais que uma configuração específica dos segmentos que o 

constituem, ordenados de uma certa forma. A adição, remoção, ou alteração da ordem dos 

segmentos de determinado flexfield origina obrigatoriamente uma estrutura diferente. No entanto, 

existem determinados flexfields que são capazes de suportar múltiplas estruturas de segmentos, quer 

seja um flexfield chave ou um flexfield descritivo. Isto permite, por exemplo, que diferentes 
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utilizadores possam aceder a diferentes configurações de segmentos consoante as suas 

necessidades, ou que sejam apresentados diferentes segmentos de um mesmo flexfield mediante a 

especificação de uma condição prévia [13]. No entanto, a possibilidade de existência de múltiplas 

estruturas dentro do mesmo flexfield só é permitida para determinados tipos específicos de flexfield 

[14]. No caso da OGMA, o tipo de flexfield que está na base do seu sistema de gestão de informação 

é o item flexfield, que disponibiliza um número máximo de vinte colunas (segmentos), cada uma das 

quais suportando até quarenta caracteres mas que apenas suporta uma única estrutura. Desta forma, 

esta condicionante foi levada em conta para a definição da proposta apresentada, tendo a estrutura a 

definir que ser única para a identificação da globalidade dos tipos de artigo. 

 

4.5.4 Vantagens 

 

Os flexfields são uma ferramenta capaz de satisfazer muitas das necessidades de uma 

organização ao nível da flexibilização do seu sistema de identificação de artigos e acesso à 

informação associada ao mesmo, apresentando-se de seguida as principais vantagens [15]: 

 

 Possibilitam a personalização das aplicações à medida das necessidades particulares de 

cada negócio; 

 

 Possibilitam a personalização das aplicações de forma a incorporar informação que de outra 

forma não era possível ser monitorada; 

 

 Permitem a existência de campos que comportam informação relevante, constituídos por um 

ou mais segmentos onde para cada um deles é atribuído um significado e um valor; 

 

 Permitem a validação e combinação de campos com valores significantes para a definição 

das entidades projetadas para uma aplicação específica; 

 

 Permitem a definição de estruturas diferentes mediante os valores atribuídos a cada 

segmento; 

 

 Dispensam a necessidade de programação para se adequarem às necessidades da 

aplicação pretendida; 

 

 Possibilitam a consulta de campos que contêm informação específica e relevante, facilitando 

o acesso à mesma. 
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4.5.5 Planeamento 

 

De acordo com [15], antes da fase de implementação dos flexfields para uma determinada 

aplicação, o planeamento dos mesmos reveste-se de uma importância primordial. Nesta fase é 

recomendável que os flexfields sejam planeados da forma mais completa possível. No caso dos 

flexfield chave deve-se escolher o tipo adequado, determinar o propósito que o mesmo serve e definir 

à partida o número, formato (numérico, alfabético ou alfanumérico), dimensão (número de caracteres 

permitido) e ordem dos seus segmentos – colunas, necessários para a identificação da entidade a 

designar. Importa também determinar a necessidade dos flexfield chave permitirem ou não, mais do 

que uma estrutura e determinar se o tipo de flexfield chave escolhido assim o possibilita.  Deve-se 

ainda escolher a forma de validação de cada segmento através da definição de conjuntos de valores 

válidos para cada um deles, assim como especificar as dependências e relações entre segmentos. 

Em relação aos flexfield descritivos deve-se determinar se existe a necessidade de 

assimilação de informação extra identificação da entidade através da definição de um flexfield 

descritivo e que de outra forma não se encontraria presente. Importa finalmente decidir se essa 

informação deve ser sempre anexada, independentemente da informação constante nos restantes 

campos do formulário – segmentos globais, ou se deve ser adicionada de forma seletiva, consoante o 

tipo de informação especificada anteriormente – segmentos contextuais.    

 

4.6 Exemplo de Estrutura Segmentada – Localização em Armazém OGMA 

 

Apresenta-se de seguida um exemplo da utilização de flexfields, não ao nível da identificação de 

artigos mas na definição de uma estrutura segmentada que permite localizar de forma precisa artigos 

em armazém. Esta ferramenta é atualmente utilizada na OGMA e suportada pelo software Oracle E-

Business Suite, apresentando-se este exemplo como forma de demonstração do conceito a transpor 

para o modelo de identificação de artigos proposto, assim como algumas das suas potencialidades ao 

nível do acesso à informação e uniformização da localização dos artigos. 

O ecrã transposto para a Figura 4.6, foi obtido através da pesquisa da localização de um 

determinado rebite (artigo identificado por MS20426AD4-2&96906) efetuada no SIGMA. De realçar, 

duas localizações em armazém obtidas para este artigo e respetivas quantidades: 

 

A11GERAL.28.09.06.0B.07.00.. – 2552 unidades 

 

A1GERAL.GE.00.00.00.00.00.. – 40 unidades 
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Figura 4.6: Exemplo de uma estrutura segmentada que define a localização em armazém e 

respetivas quantidades de um rebite (MS20426AD4-2&96906) através de pesquisa efetuada no 

SIGMA. 

 

A identificação da localização em armazém dos artigos armazenados na empresa (Figura 4.7), 

baseia-se numa estrutura segmentada constituída por 8 segmentos, sendo que o oitavo segmento 

não é atualmente utilizado. O primeiro segmento indica o armazém em que o artigo está localizado, 

sendo a sua localização cada vez mais específica à medida que se percorrem os segmentos da 

estrutura até serem definidos o cacifo e subcacifo (6º e 7º segmentos) onde o artigo se encontra. 

 

 

 

Figura 4.7: Definição dos segmentos que atualmente constituem a identificação da localização dos 

artigos na OGMA. 

 

Caso toda a informação relativa à localização dos artigos na OGMA estivesse alojada num único 

segmento, obter-se-ia algo semelhante ao que existe hoje para a identificação dos artigos (Figura 

4.8). 

 

 

Figura 4.8: Possível representação da identificação da localização dos artigos na OGMA caso se 

considerasse para o efeito um único segmento. 
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Estando a informação relativa à localização dos artigos segmentada, torna-se possível realizar 

pesquisas seletivas por segmento. No exemplo apresentado na Figura 4.9, realizou-se uma pesquisa, 

mediante a definição do valor atribuído aos dois primeiros segmentos da estrutura: Armazém DFB 

das matérias-primas para o Dassault e Zona hangar 2. Desta forma, foi possível obter uma listagem 

de todos os artigos localizados no armazém DFB/Matérias-Primas – Dassault, Zona Hangar 2 (Figura 

4.10). 

 

 

 

Figura 4.9: Exemplo de parametrização de pesquisa de artigos armazenados na OGMA através da 

especificação de valores atribuídos a dois segmentos (Armazém e Zona). 

 

 

 

Figura 4.10: Listagem de todos os artigos localizados no armazém DFB/Matérias-Primas – Dassault, 

Zona Hangar 2. 
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5. Modelo Integrador Proposto 

 

Independentemente do facto de numa fase de criação de um artigo, a indicação do tipo de artigo 

pretendido apontar desde logo uma estrutura específica de segmentos relacionados com esse tipo de 

artigo, a nível de implementação informática o modelo integrador é representado por uma matriz 

(Figura 5.1) em que as linhas representam os diferentes tipos de artigos e as colunas os diversos 

segmentos. 

 

 

Figura 5.1: Matriz genérica representativa da estrutura do modelo integrador proposto para a 

segmentação da informação associada à identificação de cada tipo de artigo. 

 

 Consequentemente, a totalidade dos segmentos definidos encontra-se presente na estrutura de 

cada um dos tipos de artigos, contendo ou não informação, consoante a especificação dos 

segmentos necessários para identificar cada tipo de artigo em particular.  

Considerando este aspeto intrínseco ao tipo de flexfield (item flexfield) a utilizar na 

implementação futura desta proposta, torna-se evidente a preferência por uma estrutura comum 

constituída pelo menor número de segmentos possível. Importa referir, que ao nível da visualização 

da identificação dos artigos, isto é, num modo de consulta, a mesma (Figura 5.2)  é constituída por 

todos os segmentos propostos, independentemente de conterem ou não informação, apresentando-

se estes separados por um caráter delimitador.  

 

 

 

 

Figura 5.2: Exemplo de identificação de um Artigo de Compra Aeronáutica consoante a proposta 

apresentada para uma estrutura constituída por nove segmentos. 

 

 

 

 

10...PartNumber.Condição.CódigoFabricante...Embalagem 
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Uma matriz que apresente o menor número de linhas possível também se torna desejável de 

forma a tornar o modelo mais simples e intuitivo. Menos linhas significam à partida menos tipos de 

artigo com que o utilizador se depara na altura de criar ou consultar um determinado artigo. Desta 

forma, listas de valores encurtadas para a escolha do tipo de artigo pretendido facilitam a utilização 

do modelo proposto. No entanto, no caso de se ter de optar entre acrescentar uma coluna (segmento) 

ou uma linha (tipo de artigo) ao modelo proposto, a opção deverá passar sempre por aumentar as 

linhas em detrimento das colunas. A explicação está no facto de os segmentos que constituem as 

colunas da matriz, afetarem a estrutura global da mesma ao estarem presentes na identificação de 

todos os tipos de artigo, apesar de poderem ou não conter informação. Convém assim, que a 

introdução de um determinado segmento no modelo seja justificada pelo motivo da informação nele 

contida ser necessária à identificação do maior número de tipos de artigo possível e não apenas para 

um caso pontual.  

Identificações extensas e com demasiados espaços entre segmentos preenchidos, não só 

tendem a dificultar a visualização e consulta das mesmas a nível do desenvolvimento dos ecrãs para 

o efeito, como também dificultam a sua representação física a nível de etiquetagem e codificação dos 

códigos de barra correspondentes, podendo limitar o funcionamento dos leitores existentes para tal. 

 A existência de uma elevada quantidade de informação de natureza distinta necessária para a 

identificação dos diferentes tipos de artigos, informação essa muitas vezes específica e aplicável a 

um único tipo de artigo, associada à necessidade de maior flexibilidade na identificação de 

determinados tipos de artigos criados por áreas distintas, nomeadamente no caso do tipo de artigo 

Carta, foram outros fatores a ter em conta na proposta da estrutura agregadora e identificativa de 

todos os artigos. 

Ponderando todos estes aspetos, a criação de uma estrutura totalmente segmentada, comum a 

todos os tipos de artigos e em que toda a informação necessária para os identificar estivesse 

compartimentada num elevado número de segmentos, foi abandonada. Nesse sentido, propõe-se a 

inclusão de um segmento alfanumérico de texto livre no final da estrutura - segmento Identificador, 

adaptável às necessidades identificativas específicas de determinados tipos de artigo, variando assim 

a informação nele contida caso a caso.  

Desta forma, o modelo proposto é constituído por nove segmentos, definidos e caraterizados no 

Subcapítulo 5.2, em que o primeiro desses segmentos define o tipo de artigo, assim como os 

restantes segmentos associados ao tipo de artigo escolhido na fase de criação do mesmo. O primeiro 

segmento estará por essa razão presente na estrutura identificativa de todos os artigos, funcionando 

como um apontador da estrutura específica de cada tipo de artigo e ao mesmo tempo como uma 

forma de os diferenciar por tipo ao nível da sua identificação.    

 

5.1 Definição e Caraterização dos Tipos de Artigo Propostos 

 

Tal como referido anteriormente, as linhas da matriz genérica representativa do modelo 

integrador proposto são definidas pelo diversos tipos de artigo considerados. A metodologia adotada 

para a definição dos tipos de artigos a constar na proposta final, consistiu numa primeira fase em 
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considerar como ponto de partida os tipos de artigo inicialmente existentes no SIGMA (quarenta tipos 

de artigo), analisá-los um a um e propor a inativação daqueles atualmente considerado obsoletos 

(Tabela 3.1). Posto isto, o número de tipos de artigo cuja estrutura identificativa interessava analisar 

para a futura definição dos segmentos propostos para cada um deles foi reduzido para vinte sete. 

Numa segunda fase, verificou-se que determinados tipos de artigo poderiam ser agrupados em 

tipos de artigo mais abrangentes, não só por razões lógicas relacionadas com a sua natureza, como 

pelo facto de a forma atual de identificação dos artigos que os compõem ser de alguma forma similar. 

Era essencial verificar este último aspeto uma vez que através do modelo de segmentação proposto, 

a estrutura do tipo de artigo aglutinador a definir será única e imutável, sendo que os atuais tipos de 

artigo a aglutinar enquanto categorias/classificações de um tipo mais abrangente passarão a ser 

identificados todos da mesma forma. Levando em consideração este aspeto, propõe-se a criação de 

quatro tipos de artigo aglutinadores (Fabrico, Compra Aeronáutica, Compra Aeronáutica Militar e 

Cliente), capazes de agregar oito tipos de artigo atualmente existentes (Conjunto, Conjunto Elétrico, 

Sub Conjunto, Peças Simples, Quinquilharia, Matéria-Prima, Consumível e Kit), da seguinte forma: 

 

Conjunto 

Conjunto Elétrico 

Sub Conjunto 

Consumível 

Matéria-Prima 

Quinquilharia 

Kit 

 

 

Compra 

Aeronáutica 

   

Conjunto 

Conjunto Elétrico 

Sub Conjunto 

Consumível 

Matéria-Prima 

Quinquilharia 

Kit 

 

 

Compra 

Aeronáutica 

Militar 

 

Peças Simples 

Conjunto Elétrico 

Conjunto 

Sub Conjunto 

Kit 

 

 

Fabrico 
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Peças Simples 

Conjunto 

Conjunto Elétrico 

Sub Conjunto 

Consumível 

Matéria-Prima 

Quinquilharia 

Kit 

 

 

 

Cliente 

 

 

A opção pela criação de dois tipos de artigo de compra aeronáutica em que um deles se destina 

exclusivamente a artigos de aplicação militar, prende-se com a necessidade de conformidade dos 

artigos de compra aeronáutica com certificações distintas consoante a sua aplicabilidade. Para além 

de permitir distinguir artigos iguais cuja aplicação é diferente e portanto poderão exigir certificações 

diferentes, a inclusão da aplicação na identificação do artigo reduz o risco de incorporação de 

componentes com certificação em falta em aplicações para as quais a mesma é exigida. Sendo a 

aviação civil mais restritiva ao nível da certificação exigida do que a aviação militar, os artigos de 

aplicação civil também são aplicáveis à aviação militar mas o contrário não se verifica. Basta por isso 

diferenciar os artigos de compra aeronáutica de aplicação exclusivamente militar, sendo que todos os 

outros artigos de compra aeronáutica se aplicam a ambos os ramos. Essa diferenciação poderia ser 

realizada de duas formas distintas: através da criação de um segmento adicional que especificasse a 

aplicação (civil ou militar) dos artigos do tipo Compra Aeronáutica (adição de uma coluna na matriz 

representativa da estrutura do modelo integrador), ou mediante a criação de um outro tipo de artigo. 

Neste caso, propõe-se que a distinção seja feita através da criação de um tipo de artigo - Artigo de 

Compra Aeronáutica Militar uma vez que a inclusão de mais um segmento afetaria a estrutura global 

identificativa comum a todos os artigos, aumentando a sua dimensão. Após esta fase, foi possível 

reduzir o número de tipos de artigo que inicialmente eram quarenta para quase metade (vinte e um 

tipos de artigo). Contudo, o número definitivo de tipos de artigo a constar nesta proposta viria ainda a 

sofrer alterações, quer pela necessidade de se propor a criação de tipos de artigos adicionais, quer 

pela reformulação de alguns tipos de artigos já existentes. 

Para além dos artigos de compra do tipo Compra Aeronáutica, Compra Aeronáutica Militar e 

Compra (Documentação Técnica), propõe-se a criação de um quarto tipo de artigo de compra, o 

artigo de Compra Não Aeronáutica. Este tipo de artigo, como o próprio nome indica, destina-se aos 

artigos de compra que não estão diretamente relacionados com o negócio aeronáutico mas que lhe 

servem de suporte. Em muitas situações, este tipo de artigos carece de identificações concretas por 

parte dos seus fabricantes, como por exemplo um P/N, e acaba por ser difícil atribuir-lhes 

identificações uniformizadas, sendo que na maior parte dos casos uma descrição sumária do artigo 

acaba por constituir a sua identificação. De forma a ultrapassar estas limitações, a área responsável 

pela compra deste tipo de artigos decidiu no futuro passar a utilizar referências numéricas 
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sequenciais como forma de identificar univocamente estes artigos, sendo para isso necessária a 

criação de um novo tipo de artigo até aqui inexistente. 

Em relação aos artigos do tipo ferramenta, propõe-se que em vez dos dois tipos de artigo 

existentes atualmente (Ferramenta e Fabrico Ferramenta) passem a existem três tipos: Ferramenta 

LFE, Ferramenta Fabrico e Ferramenta Cliente. Sendo a Área Ferramentas da OGMA (LFE) a 

entidade responsável pelo registo, controlo e localização de todas as ferramentas e equipamentos de 

compra ou fabrico, propriedade OGMA ou dos seus clientes, propõe-se a criação de um tipo de artigo 

Ferramenta LFE destinado exclusivamente aos artigos geridos pela mesma. Apesar de a LFE ser a 

entidade diretamente responsável pela gestão das aquisições das ferramentas e equipamentos de 

compra standard, idealmente, a existência de ferramentas de fabrico e de cliente deveriam também 

ser comunicadas pelas respetivas áreas responsáveis à LFE para que a mesma proceda ao seu 

registo. Adicionalmente, o sistema atual de registo de ferramentas por parte da LFE baseia-se em 

referências numéricas sequências ao contrário dos outros tipos de ferramentas, favorecendo a 

existência de um tipo de artigo próprio. O tipo de artigo Ferramenta de Fabrico destina-se às 

ferramentas fabricadas na OGMA, propriedade da empresa ou de um dos seus clientes e que 

representam geralmente as respetivas gamas de fabricação, enquanto que o tipo de artigo 

Ferramenta Cliente se aplica às ferramentas fornecidas por um cliente OGMA para uma determinada 

aplicação específica, sendo artigos não custeados e sem valorização. Idealmente, e mantendo a 

mesma lógica aglutinadora de tipos de artigo, os artigos do tipo ferramenta poderiam também ser 

considerados como uma classificação dentro dos artigos do tipo Artigo de Compra, Fabrico e Cliente 

ao invés de serem tipos de artigo por si só. No entanto, apesar de as ferramentas de compra 

standard poderem eventualmente ser incluídas nos artigos do tipo Compra Não Aeronáutica 

(identificação por referência numérica), o mesmo não poderia ser proposto para as ferramentas de 

fabrico e de cliente em relação aos artigos do tipo Fabrico e Cliente, respetivamente. As ferramentas 

de fabrico e de cliente possuem estruturas identificativas complexas e variáveis, não se adequando 

às estruturas propostas paras os tipos de artigo Fabrico e Cliente como veremos mais à frente. 

Propõe-se ainda que o atual tipo de artigo Estaleiro deixe de existir, passando a fazer parte de 

uma classificação dentro dos tipos de artigo Ferramenta LFE, Ferramenta Fabrico e Ferramenta 

Cliente. No Anexo A deste documento apresenta-se uma proposta de classificação atualmente em 

processo de desenvolvimento na empresa para as diversas famílias de ferramentas existentes. 

Os artigos do tipo Provete, que no fundo representam gamas de fabricação dos respetivos 

provetes, deveriam à semelhança de outros artigos de fabrico fazer parte de uma 

categoria/classificação dos artigos do tipo Fabrico. Contudo, o facto de os mesmos não terem 

associados quaisquer P/N´s, nem isso poder ser proposto dada a sua natureza, impossibilitou essa 

solução, levando assim à manutenção de um tipo de artigo específico para os mesmos.   

Os artigos de planeamento, atualmente agrupados no mesmo tipo de artigo (Planning), deverão 

ser divididos em três tipos de artigo diferentes consoante o produto a que se aplicam: Planning 

Componentes, Planning Aeronaves e Planning Motores. Esta decisão deve-se ao facto de para os 

artigos do tipo Planning Componentes a estrutura identificativa proposta no subcapítulo seguinte ser 

distinta daquela dos outros dois tipos de artigo de planeamento. Desta forma, por uma questão de 
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coerência, optou-se também por separar os artigos de planeamento aplicados às aeronaves dos 

aplicados aos motores embora neste caso a estrutura identificativa proposta ser idêntica. 

Finalmente, o atual tipo de artigo Rotável deixará de fazer sentido existir, uma vez que a empresa 

definiu que no futuro, artigos deste tipo passem a ser designados por artigos de Compra Aeronáutica 

com um atributo associado, cuja ativação indique que o mesmo artigo para além de ser um artigo de 

Compra Aeronáutica é também um rotável. 

Resumindo, os tipos de artigos propostos para fazer parte do modelo integrador são vinte e três e 

encontram-se especificados de seguida: 

 

Compra Aeronáutica 

Compra Aeronáutica Militar 

Compra Não Aeronáutica 

Compra (Documentação Técnica) 

Fabrico 

Manufaturas/Aprovisionamentos 

Provete 

Cliente 

Intervencionado 

Ferramenta LFE 

Ferramenta Fabrico 

Subcontratação 

Sub Ext 

Carta 

Agrupador 

Setup DMA 

Planning Componentes 

Planning Aeronaves 

Planning Motores 

Asset Group 

Asset Activity 

Artigos-ASMI 

Ferramenta Cliente 

  

 

5.2 Definição e Caraterização dos Segmentos Propostos 

 

As colunas da matriz genérica representativa do modelo integrador proposto são definidas pelo 

número de segmentos considerado. O processo de seleção dos segmentos a constar na proposta 

final iniciou-se pela análise do número de segmentos que seriam necessários para identificar todos os 

tipos de artigo de acordo com as suas atuais identificações. Esta análise resultou em vinte e oito 

potenciais segmentos diferentes, considerando que cada segmento representa um único tipo de 

informação específica. Tamanha quantidade de segmentos tornaria o modelo proposto impraticável, 

existindo a necessidade de se desenvolverem estratégias de forma a reduzir ao mínimo o número de 

segmentos propostos. 

Apresenta-se de seguida a lista de vinte e oito segmentos que seriam necessários para manter as 

atuais identificações relativas aos diferentes tipos de artigo. 
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Cliente 

ATA 100 

ACC (Access) 

Referência Interna 

Ano 

Asset 

Modelo 

Aeronave 

Aplicação Estaleiro 

Referência Interna Cofely 

Periodicidade 

Requisitos Cliente 

Embalagem 

Condição 

Nº Conjunto 

Origem 

P/N 

Local 

Nº Publicação 

Código Produto 

Aplicação 

MRL 

Grupo Tecnológico 

Open/Close 

EAM 

Tipo Serviço 

Nº Série 

CCF 

 

Destes vinte e oito possíveis segmentos considerou-se que seis deles deveriam ser mantidos e 

integrados no modelo proposto dada a sua transversalidade a vários tipos de artigo e relevância para 

as identificações futuras dos mesmos. A Figura 5.3 apresenta os seis segmentos referidos. 

 

 

 

Figura 5.3: Primeiros seis segmentos a constar no modelo de segmentação proposto para a 

identificação dos diversos tipos de artigo. 

 

Finalmente, criaram-se três segmentos adicionais para completarem a estrutura segmentada 

proposta: Tipo de Artigo, Modelo do Produto e Identificador (Figura 5.4). Estes segmentos pretendem 

reunir a informação dispersa pelos vinte e um possíveis segmentos diferentes apresentados 

anteriormente, informação essa necessária para identificar e distinguir os artigos uns dos outros. 
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Figura 5.4: Nove segmentos finais a constar no modelo de segmentação proposto para a identificação 

dos diferentes tipos de artigo. 

 

5.2.1 1º Segmento – Tipo de Artigo 

 

Primeiro segmento de caráter obrigatório, proposto para integrar a estrutura identificativa da 

totalidade dos artigos. Este segmento pretende, através de uma lista de valores, diferenciar os artigos 

existentes mediante o seu tipo. A Tabela 5.1 apresenta a lista de valores proposta para o 1º 

Segmento da estrutura identificativa dos artigos consoante o tipo de artigo considerado. 
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Tabela 5.1: Lista de valores proposta para o 1º Segmento da estrutura identificativa dos artigos 

consoante o Tipo de Artigo considerado. 

1º Segmento Tipo de Artigo 

10 Compra Aeronáutica 

11 Compra Aeronáutica Militar 

12 Compra Não Aeronáutica 

13 Compra (Documentação Técnica) 

20 Fabrico 

21 Manufaturas/Aprovisionamentos 

22 Provete 

30 Cliente 

40 Intervencionado 

50 Ferramenta LFE 

51 Ferramenta Fabrico 

52 Ferramenta Cliente 

60 Subcontratação 

61 Sub Ext 

70 Carta 

71 Agrupador 

72 Setup DMA 

80 Planning Componentes 

81 Planning Aeronaves 

82 Planning Motores 

90 Asset Group 

91 Asset Activity 

92 Artigos-ASMI 

 

 

5.2.2 2º Segmento – Cliente 

 

Segmento destinado à identificação do cliente fazendo parte da estrutura dos tipos de artigos 

não custeados e sem valorização fornecidos pelo cliente para incorporação num determinado produto 

(artigos do tipo Cliente e Ferramenta Cliente). Aplica-se também aos artigos de planeamento 

(Planning) para identificação do cliente associado às listas de material (MRL) que se estima ser 

necessário à realização de determinado serviço. Este segmento é de caráter obrigatório para os tipos 

de artigo mencionados e o seu preenchimento deverá ser realizado mediante uma lista de valores 

(Anexo B.1) que contenha as abreviaturas dos diversos clientes OGMA, incluindo a abreviatura 

“GEN” para designar um cliente genérico. A incorporação da informação do cliente ao nível da 

identificação de determinados artigos resultou da necessidade de distinguir artigos iguais embora 

provenientes de clientes diferentes. 
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Com caráter opcional, propõe-se ainda que este segmento seja utilizado na estrutura 

identificativa dos artigos do tipo Compra Aeronáutica e Compra Aeronáutica Militar, quando existe a 

necessidade de distinguir artigos iguais (mesmo P/N, fabricante e condição), mas que apresentem 

diferentes requisitos específicos de cliente, por exemplo: dimensões específicas, ensaios de receção 

específicos ou Prazo de Vida Útil (PVU) especifico do cliente, entre outros. Estando os requisitos 

específicos de cliente associados ao mesmo e não a programas específicos desse cliente, sugere-se 

que os mesmos fiquem diretamente associados ao código atribuído ao cliente e definido no Anexo 

B.1, podendo ser ativados nos casos em que os artigos de Compra Aeronáutica e Compra 

Aeronáutica Militar assim o exijam de acordo com a  Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Requisitos específicos de cliente associados aos cliente OGMA para os artigos do tipo 

Compra Aeronáutica e Compra Aeronáutica Militar. 

CÓDIGO 

CLIENTE 
DESIGNAÇÃO CLIENTE REQUISITOS 

EAI EMBRAER 001 - Cumprir Especificação de Cliente 

DAS Dassault 001 - Cumprir Especificação de Cliente 

FIN Finmeccanica 

001 – Dimensões Específicas 

002 - Cumprir Especificação de Cliente 

003 - Ensaios de Receção específicos 

PIL Pilatus 
001 - PVU especifico do cliente 

002 - Material com revalidação 

GKN GKN Aesrospace 001 – Dimensões Específicas 

LTP Lockheed Martin 001 - Cumprir Especificação de Cliente 

AIM EADS - CASA 001 - Cumprir Especificação de Cliente 

SPC General Requirements 

001 -  Dimensões Distintas. Material de 

acordo com a revisão A e B da norma 

ASNA0363 

002 - Dimensões distintas. Material de 

acordo com as revisões A a D (inclusive) da 

norma ASNA0341 

 

 

5.2.3 3º Segmento – Referência Interna OGMA 

 

O segmento Referência Interna OGMA é de caráter obrigatório para os artigos do tipo Artigo 

Compra Não Aeronáutica, Ferramenta LFE, Asset Group e Asset Activity,  assumindo a forma de uma 

sequência numérica constituída por sete carateres numéricos, desprovida de qualquer significado e 

por si só suficiente para identificar determinado artigo uma vez que é irrepetível. 
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5.2.4 4º Segmento – Part Number 

 

O segmento Part Number, de caráter obrigatório para um conjunto de tipos de artigos, é 

constituído por um conjunto variável de carateres alfanuméricos que juntos formam um código cuja 

função é identificar de forma inequívoca determinado artigo. No entanto, uma vez que são os 

fabricantes dos artigos as entidades responsáveis por definir os respetivos part numbers, não é 

inusitado surgirem part numbers iguais atribuídos a artigos diferentes, principalmente quando estão 

relacionados com indústrias distintas. Este segmento é aplicável à estrutura identificativa dos artigos 

do tipo Compra Aeronáutica, Compra Aeronáutica Militar, Fabrico, Manufaturas/Aprovisionamentos, 

Cliente, Intervencionado, Subcontratação e Planning Componentes. 

 

5.2.5 5º Segmento – Condição 

 

Segmento de caráter obrigatório, aplicável aos artigos do tipo Compra Aeronáutica e Compra 

Aeronáutica Militar, devendo indicar a condição do artigo. O seu preenchimento deve ser efetuado 

através de uma lista de valores (Tabela 5.3) que contenha as abreviaturas relativas a cada uma das 

condições aplicáveis: new, new surplus, overhaul, serviceable, parts manufacturer approval ou 

repaired.  

A condição “new” aplica-se a um artigo no seu estado novo/original, ou seja, sem qualquer 

utilização prévia. 

A condição “new sur plus” aplica-se a um artigo que embora seja original e sem qualquer 

utilização prévia, é comercializado por uma entidade diferente do fabricante original, podendo ainda 

assim ser acompanhado da certificação original do fabricante no momento da transação. 

Normalmente, resulta de um excedente de material armazenado por determinada entidade e que se 

tornou desnecessário pelo encerramento ou descontinuação do programa a que o mesmo era 

aplicado. O seu custo é reduzido em relação ao artigo original, dependendo da quantidade de 

entidades que o possuíram previamente e da idade do mesmo.  

A condição “overhaul” corresponde a uma revisão geral aplicada a um componente ou 

conjunto e que compreende trabalhos de desmontagem, inspeção, correção de anomalias, montagem 

e ensaio. O termo “Overhaul Condition (OHC)” é aplicado a componentes isolados sempre que são 

reparados segundo os critérios de revisão geral definidos pelo fabricante. 

A condição “serviceable” é atribuída aos componentes, acessórios e motores aeronáuticos, 

após terem sido inspecionados e considerados isentos de quaisquer anomalias ou defeitos, podendo 

ser de novo utilizados. 

A condição “parts manufacturer approval” certifica o projeto e produção de artigos 

modificados e de substituição, permitindo ao fabricante produzir e vender esses artigos para 

instalação em produtos certificados. 

Finalmente, a condição “repaired” aplica-se a artigos reparados segundo determinada norma 

aplicável, para retificação de defeitos ou anomalias, podendo voltar a ser utilizados após a reparação. 
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Tabela 5.3: Lista de valores aplicável ao 5º segmento (Condição) da estrutura identificativa dos 

artigos. 

5º SEGMENTO 

CÓDIGO CONDIÇÃO 

NEW New 

OHC Overhaul 

SRV Serviceable 

REP Repaired 

NSP New Surplus 

PMA Parts Manufacturer Approval 

 

 

5.2.6 6º Segmento – Código Comercial de Fabricante 

 

O segmento respeitante ao Código Comercial de Fabricante apresenta caráter obrigatório 

para os artigos do tipo Compra Aeronáutica, Compra Aeronáutica Militar e Compra (Documentação 

Técnica), devendo ser constituído por uma lista de valores que reúna as referências numéricas ou 

alfanuméricas de cinco carateres atribuídas a cada fabricante com a finalidade de o codificar e 

distinguir dos demais. O Anexo B.2 apresenta uma lista de valores parcial para o 6º segmento, sendo 

que atualmente a lista completa de fabricantes com os quais a empresa se relaciona é constituída por 

cerca de 1100 entidades. Os códigos de fabricante são usados internacionalmente como parte do 

NATO Codification System (NCS), sistema esse que possibilita a uniformização da identificação de 

determinado fabricante e respetiva localização. 

O segmento Código Comercial de Fabricante aplica-se à estrutura identificativa dos Artigos 

de Compra Aeronáutica, Compra Aeronáutica Militar e Compra (Documentação Técnica), como 

ferramenta lógica para identificar fabricantes diferentes para artigos com o mesmo part number. 

 

5.2.7 7º Segmento – Modelo do Produto 

 

O Código de Produto é uma ferramenta atualmente em desenvolvimento pela OGMA que se 

destina a indicar de forma precisa a que produto é aplicado determinado artigo. Será constituído por 

cinco campos alfanuméricos, separados por um caráter delimitador e designados por: Classe, 

Categoria, Fabricante, Produto e Modelo (Tabela 5.4). Alguns destes campos comportam informação 

que para muitos tipos de artigos está atualmente ao nível da sua identificação. Pretende-se que no 

futuro, o Código de Produto faça parte de uma categoria associada a todos os artigos OGMA, e com 

isso, este tipo de informação deixe de estar ao nível da identificação dos artigos quando a mesma 

não for necessária para os diferenciar. Contudo, quando tal se torna absolutamente necessário, 

propõe-se a criação de um segmento Modelo do Produto de caráter obrigatório para os artigos do tipo 

Agrupador, Planning Aeronaves e Planning Motores, que utiliza apenas a informação do Código de 

Produto geral respeitante ao campo Modelo. Este segmento deverá ser constituído por uma lista de 
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valores (Anexo B.3) que permite identificar de forma clara os modelos de aeronaves e motores 

existentes. Carateriza-se de seguida a estrutura proposta para a constituição do Código de Produto 

geral. 

O campo “Classe” identifica o produto como sendo uma aeronave, um motor ou um 

componente.  

O campo “Categoria” subdivide cada uma das classes anteriores em diferentes categorias, 

por exemplo: consoante o peso da aeronave, o tipo de turbina ou o tipo de componente, entre outros.  

O campo “Fabricante”, como o nome indica, refere o fabricante do produto (Ex.: Airbus, 

Boeing, EMBRAER, etc.).  

O campo “Produto” específica claramente o produto (Ex.: aeronave Falcon 2000, turbo hélice 

T56, componente do trem de aterragem, entre outros).            

Finalmente, o campo “Modelo” individualiza o produto especificado de acordo com o seu 

modelo (Ex.: aeronave Falcon 2000DX, modelo A-7B para o turbo hélice da Rolls Royce T56, 

componente aplicado aos pneus e travões do trem de aterragem, etc.)  

 

Tabela 5.4: Exemplo de código de produto para a aeronave Falcon 2000DX de peso superior a 5700 

Kg, fabricado pela Dassault Aviation. 

 

A.CA01.F004.PA011.MA0041 

1º Campo 

Classe 

2º Campo 

Categoria 

3º Campo 

Fabricante 

4º Campo 

Produto 

5º Campo 

Modelo 

Código A CA01 F004 PA011 MA0041 

Descrição Aeronave ˃5700 Kg 
Dassault 

Aviation 
Falcon 2000 

Falcon 

2000DX 

 

 

5.2.8 8º Segmento – Tipo de Serviço 

 

O segmento Tipo de Serviço é de caráter obrigatório, aplicando-se à estrutura identificativa 

dos Artigos de Subcontratação e de planeamento (Planning). Deverá ser constituído por uma lista de 

valores que apresenta os diferentes tipos de serviços existentes. 

A Tabela 5.5 reúne os diferentes tipos de serviços aplicáveis aos Artigos de Subcontratação, 

Planeamento e a ambos. 
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Tabela 5.5: Lista de valores aplicável ao 8º segmento (Tipo de Serviço) da estrutura identificativa dos 

artigos. 

Tipos de Serviço 
Accomplish AD (Artigos Sub.) Inspection (Artigos Sub. e Plan.) 
Accomplish SB (Artigos Sub.) Modi (Artigos Plan.) 

Calibration (Artigos Sub.) Overhaul (Artigos Sub.) 
Comp (Artigos Plan.) Peri (Artigos Plan.) 

Discharge (Artigos Sub.) Pint (Artigos Plan.) 
Exchange Fee (Artigos Sub.) Recharge (Artigos Sub.) 
Exchange Pool (Artigos Sub.) Repair (Artigos Sub. e Plan.) 
Exchange STD (Artigos Sub.) Restore (Artigos Sub.) 

FTP (Artigos Sub.) Service (Artigos Sub.) 
Fabr (Artigos Plan) Under PL (Artigos Sub.) 

Hydro/T (Artigos Sub.) Upgrade (Artigos Sub.) 
Insp&Cert (Artigos Sub.) Warranty (Artigos Sub.) 

 

 

5.2.9 9º Segmento – Identificador 

 

O segmento Identificador é um segmento alfanumérico de texto livre, de caráter obrigatório 

para alguns tipos de artigo e opcional para outros. 

Referem-se na Tabela 5.6 os diferentes tipos de informação proposta a constar no segmento 

Identificador para cada tipo de artigo, indicando-se ainda o seu caráter: obrigatório ou opcional, 

consoante o tipo de artigo considerado. 
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Tabela 5.6: Informação proposta a constar no 9º Segmento – Identificador, assim como o respetivo 

caráter obrigatório/opcional consoante o tipo de artigo considerado. 

 9º SEGMENTO - IDENTIFICADOR CARÁTER 

1
º 

S
E

G
M

E
N

T
O

 –
 T

IP
O

 D
E

 A
R

T
IG

O
 

10 - Compra Aero. Tipo de Embalagem Opcional 

11 - Compra Aero. Mil. Tipo de Embalagem Opcional 

12 - Compra Não Aero. Tipo de Embalagem Opcional 

13 - Compra (Doc.Téc.) Referência da Documentação Técnica Obrigatório 

20 – Fabrico   

21 - Manuf./Aprov.   

22 - Provete Identificação do tipo de artigo Provete Obrigatório 

30 – Cliente   

40 - Intervencionado   

50 - Ferramenta LFE   

51 - Ferramenta Fabrico 

Específica (OGMA) - Grupo Tec. OGMA + P/N 

da peça + Nº Conj. + Nº Série 

 

Específica (Cliente) - Grupo. Tec. Cliente + P/N 

da peça 

 

Geral (OGMA) - Grupo Tec. OGMA + Ano 

Fabrico + Cód. 4 Díg. Seq. + Nº Conj. + Nº Série 

Obrigatório 

(exceto Nº de 

Série - 

Opcional) 

52 - Ferramenta Cliente Grupo Tec. Cliente + P/N da peça Obrigatório 

60 - Subcontratação   

61 - Sub Ext Identificação do tipo de artigo Sub Ext Obrigatório 

70 – Carta Identificação do tipo de artigo Carta Obrigatório 

71 – Agrupador O/C + Zona da Aeronave Obrigatório 

72 – Setup DMA Identificação do tipo de artigo Setup DMA Obrigatório 

80 - Planninng Comp. Código Interno Subtipo de Serviço Obrigatório 

81 - Planning Aeronaves Código Interno Subtipo de Serviço Obrigatório 

82 - Planning Motores Código Interno Subtipo de Serviço Obrigatório 

90 - Asset Group   

91 - Asset Activity Periodicidade Obrigatório 

92 - Artigos-ASMI Ref. Interna Prestador de Serviços Manutenção Obrigatório 

 

 Seguidamente, carateriza-se detalhadamente cada um dos tipos de informação apresentados 

na Tabela 5.6, explicitando-se o seu significado, assim como o motivo que conduziu à sua inclusão 

neste segmento para cada um dos tipos de artigo considerados. 
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 Tipo de Embalagem 

  

Quer por constrangimento do fornecedor, imposição do cliente ou necessidade da empresa, o 

mesmo produto pode apresentar-se acondicionado sob diferentes formas. Assim sendo, verificou-se a 

necessidade de incluir num segmento, informação que permita diferenciar tipos de Artigos de Compra  

aeronáutica e não aeronáutica, que embora sejam iguais, apresentem diferentes condições de 

embalamento.  

Propõe-se que esta informação apresente um caráter opcional, uma vez que só será 

necessária a sua inclusão na estrutura identificativa de um artigo quando existir mais do que um tipo 

de embalagem para o mesmo produto. Apresenta-se na Tabela 5.7 um exemplo encontrado no 

SIGMA de um mesmo solvente acondicionado em três embalagens de volumes diferentes (25 Litros, 

204 Litros e 967 Litros). 

 

Tabela 5.7: Exemplo obtido no SIGMA de três artigos que representam o mesmo solvente, 

acondicionado em embalagens de diferentes volumes (25 Litros, 204 Litros e 967 Litros). 

ARTIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM 

ASTM D 740 25L&81346 SOLVENT, METHYL ETHYL KETONE (MEK) 25 Litros 

ASTM D 740 204L&81346 SOLVENT, METHYL ETHYL KETONE (MEK) 204 Litros 

ASTM D 740 967L&81346 
SOLVENT, METHYL ETHYL KETONE (MEK), 

967.74L 
967 Litros 

 

 

 Grupo Tecnológico OGMA 

 

Informação de caráter obrigatório aplicável à identificação dos artigos do tipo Ferramenta 

Fabrico que são de posse OGMA. Esta informação é constituída por um código de quatro carateres 

alfabéticos que específica a função para que a ferramenta foi concebida [16]. Esta informação permite 

ainda distinguir ao nível da identificação do artigo, tipos de ferramentas diferentes aplicadas ao 

fabrico ou montagem da mesma peça específica (mesmo P/N). A escolha do Grupo Tecnológico 

OGMA deve ser criteriosa, atendendo à função da ferramenta. Se a ferramenta possuir mais do que 

uma função, deverá escolher-se o código da função predominante. No caso de nenhum dos Grupos 

Tecnológicos OGMA descritos em [16] satisfazerem as necessidades de descrição da ferramenta, 

poderá utilizar-se o código “FDOO – Função Diversa”. Como exemplo, apresentam-se na Tabela 5.8 

os Grupos Tecnológicos relacionados com o tipo de ferramenta – Estaleiro. 
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  Tabela 5.8: Códigos dos grupos tecnológicos relacionados com o tipo de ferramenta - Estaleiro [16]. 

CÓDIGO ESPECÍFICO FUNÇÃO ESPECÍFICA 

ESOO Estaleiro 

ESGR Estaleiro de Montagem Conjuntos Grandes 

ESME Estaleiro de Montagem Conjuntos Médios 

ESPN Estaleiro de Montagem Conjuntos Pequenos 

ESSD Estaleiro de Soldadura 

ESVE Estaleiro de Verificação 

ESFR Estaleiro de Furação 

 

 

 Grupo Tecnológico Cliente 

 

Informação de caráter obrigatório aplicável à identificação dos artigos do tipo Ferramenta 

Fabrico (posse do cliente) e Ferramenta Cliente. O Grupo Tecnológico Cliente é uma informação 

específica atribuída por cada cliente, apresentando por isso uma estrutura própria. Desta forma, 

deverá ser essa a informação a constar na estrutura identificativa destes artigos e não o Grupo 

Tecnológico OGMA já que este tipo de artigos deve ser identificado de acordo com as normas do 

cliente. A presença da informação respeitante ao Grupo Tecnológico Cliente na identificação do 

artigo, permite assegurar a eventual necessidade de distinguir entre dois tipos de ferramentas 

aplicadas ao fabrico ou montagem da mesma peça (mesmo P/N).  

 

 P/N da Peça 

 

Informação de caráter obrigatório aplicável à identificação dos artigos do tipo Ferramenta 

Fabrico específicos de determinada peça e Ferramenta Cliente. O P/N indicado, ao invés de ser o do 

artigo em questão (ferramenta), representa o P/N da peça por ela fabricada ou montada. 

 

 Ano Fabrico Ferramenta 

 

Propõe-se a inclusão da informação referente ao Ano de Fabrico na identificação do tipo de 

artigo Ferramenta Fabrico de aplicação geral a diversos artigos ou quando a ferramenta de posse 

OGMA beneficiar uma área. Esta informação de caráter obrigatório, permite a eventual distinção entre 

ferramentas do mesmo tipo, com a mesma função e igual Código Sequencial de 4 Dígitos mas 

fabricadas em anos diferentes. Apenas deverão ser indicados os dois últimos dígitos do ano em 

questão. 
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 Código Sequencial de 4 Dígitos 

 

Informação de caráter obrigatório aplicável à identificação dos artigos do tipo Ferramenta 

Fabrico de posse OGMA e aplicação geral. Apresenta-se como uma sequência identificativa de 

quatro carateres numéricos que atribui um número à ferramenta a identificar, para além da 

designação do ano de fabrico da mesma. 

 

 Número dos Conjuntos e Peças Simples 

 

Informação de caráter obrigatório aplicável aos artigos do tipo Ferramenta Fabrico de posse 

OGMA. Quando uma ferramenta de fabrico, estaleiro ou estrutura é composta por diferentes 

conjuntos, subconjuntos ou peças simples, importa identificar cada um dos constituintes da 

ferramenta em causa. Para o efeito utiliza-se um conjunto de seis carateres numéricos [16]. Os três 

primeiros dígitos identificam a que conjunto pertence a peça simples identificada com os três dígitos 

seguintes, ou se é um conjunto final ou de nível intermédio. Os três últimos dígitos identificam cada 

peça simples dentro do respetivo conjunto identificado com os três primeiros dígitos já referidos. 

 

 Nº de Série da Ferramenta ou Estaleiro 

 

Informação aplicável aos artigos do tipo Ferramenta Fabrico de posse OGMA. Esta 

informação é de caráter opcional uma vez que só deverá constar da identificação do artigo, quando 

existe a necessidade de duplicação da ferramenta em causa. Deverá ser composta por dois 

algarismos, subentendendo-se que a primeira ferramenta tem número de série “01”. Caso não seja 

única, a ferramenta seguinte deverá ter o número de série “02” ao nível da sua identificação e assim 

sucessivamente. 

 

 Identificação do tipo de artigo Provete 

 

Propõe-se que a identificação dos artigos do tipo Provete seja realizada através da utilização 

do segmento Identificador que deverá por isso ter caráter obrigatório. Atualmente, a estrutura 

identificativa dos artigos do tipo Provete é variável, desprovida de regras específicas e assentando 

sobretudo na descrição da aplicação do provete. De forma a não degradar a estrutura do modelo 

geral de segmentação com a adição de múltiplos segmentos aplicáveis apenas a este tipo de artigo,  

a solução proposta passa por manter as atuais formas de identificação do mesmo através da 

utilização do segmento Identificador. No entanto, a adoção de uma solução identificativa do tipo 

referência numérica sequencial poderia ser bastante vantajosa à semelhança dos artigos do tipo 

Compra Não Aeronáutica, transferindo o caráter aleatório e descritivo das atuais identificações para o 

campo “Descrição” do artigo, campo esse associado a todos os artigos ao estar presente no ecrã 

principal de caraterização dos mesmos (Figura 3.1). 
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 Identificação do tipo de artigo Sub Ext 

 

O tipo de artigo Sub Ext existe somente para alocar dois artigos de subcontratação genérica 

mediante a sua origem nacional ou estrangeira, não existindo por isso necessidade de serem criados 

outros artigos deste tipo. Desta forma, também se torna desnecessário atribuir um segmento 

específico para a estrutura identificativa deste tipo de artigo ficando a informação alocada ao 

segmento Identificador. 

 

 Identificação das Cartas 

 

A identificação dos artigos do tipo Carta deverá ser realizada de acordo com os critérios 

definidos pelas diferentes áreas de engenharia responsáveis pela sua criação, utilizando-se 

unicamente o segmento Identificador para o efeito, devendo por isso ser de caráter obrigatório. 

Resultante da análise da nomenclatura dos artigos do tipo Carta, constatou-se a existência de uma 

multiplicidade de estruturas identificativas, constituídas por diversos tipos de informação como por 

exemplo: identificação do produto a que a carta se aplica (componente, aeronave ou motor), código 

ATA100 que específica os diferentes sistemas e subsistemas de uma aeronave, data de criação do 

artigo, tipo de serviço realizado e respetiva periodicidade, entre muitos outros. Tendo em conta este 

aspeto, associado à manifestação da opinião por parte das Engenharias responsáveis pela criação 

dos artigos do tipo Carta, mantendo reservas quanto a possíveis desvantagens operacionais que a 

segmentação das estruturas atuais num elevado número de segmentos poderia acarretar, a solução 

proposta foi a não segmentação da atual forma de identificação dos artigos do tipo Carta. 

 

 Open/Close + Zona da Aeronave 

 

Informação unicamente aplicável aos artigos do tipo Agrupador. Esta informação de caráter 

obrigatório, deve ser composta pelos carateres “O” (Open) ou “C” (Close) indicando a abertura ou o 

fecho de um acesso, seguido da identificação da zona a que o acesso se refere segundo a norma 

ISO 2529:1973 “Aircraf – Zones, access doors and panels – Referencing system” que específica as 

diferentes zonas da aeronave (zona principal, sub-zona principal e zona) mediante uma sequência de 

três algarismos. 

 

 Identificação do tipo de artigo Setup DMA 

 

O tipo de artigo Setup DMA existe apenas para alocar um único artigo de trabalho genérico 

de manutenção. Desta forma, à partida não será necessário criar nenhum outro artigo com este tipo. 

Ainda assim, caso venha a existir essa necessidade, a identificação do artigo deverá constar no 

segmento Identificador. 
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 Código Interno Subtipo de Serviço 

 

A informação respeitante ao Código Interno Subtipo de Serviço deverá ser constituída por 

três carateres exclusivamente numéricos possibilitando valores entre 001 e 999. É aplicável à 

estrutura identificativa dos Artigos de Planeamento como forma de identificar o subtipo de serviço 

correspondente a cada tipo de serviço (segmento Tipo de Serviço) [17].  

A sua existência ao nível da identificação do artigo é de caráter obrigatório, justificando-se 

pela necessidade de distinguir artigos de planeamento que apesar do tipo de serviço ser o mesmo, 

aplicado ao mesmo produto e para o mesmo cliente, apenas diferem entre si no subtipo de serviço 

realizado. 

Na eventualidade remota de existir a necessidade de se definir uma diferente intervenção de 

manutenção dentro do mesmo produto, mesmo tipo e subtipo de serviço, e mesmo cliente, deve 

acrescentar-se a este segmento uma nova sequência de três carateres numéricos separada da 

primeira pelo caráter “-“ e a iniciar no valor 001. 

A Tabela 5.9 apresenta como exemplo, os diferentes subtipos de serviço aplicados ao Tipo 

de Serviço Pintura (PINT) [17].  

 

Tabela 5.9: Codificação dos subtipos de serviços referentes ao tipo de serviço Pintura (PINT) [17]. 

TIPO SERVIÇO – Pintura (PINT) 

CÓDIGO SUBTIPO DE SERVIÇO 

001 Pintura Parcial & Despintura 

002 Pintura Parcial & Lixagem 

003 Pintura Total & Despintura 

004 Pintura Total & Lixagem 

005 Retoques 

006 Pintura 

 

 

 Periodicidade de Manutenção 

 

Informação necessária à identificação dos artigos do tipo Asset Activity, uma vez que o 

mesmo ativo (artigo do tipo Asset Group) pode ser sujeito a manutenções com diferentes durações. 

Torna-se desta forma essencial a existência de um segmento que indique a periodicidade da 

manutenção em causa como forma de distinguir os artigos do tipo Asset Activity. 

 Esta deverá ser informação de caráter obrigatório uma vez que apesar de em determinada 

altura certo ativo poder ser intervencionado com uma única periodicidade, no futuro poderá existir 

necessidade de acrescentar manutenções com outras durações ao mesmo ativo. A Tabela 5.10 

apresenta um exemplo retirado do SIGMA de um caso em que o mesmo ativo é sujeito a uma 

manutenção semestral e outra anual.  
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Tabela 5.10: Exemplo obtido no SIGMA de dois artigos do tipo Asset Activity em que o ativo 

sujeito a manutenção é o mesmo (Asset Group - 0510727) mas as periodicidades das intervenções 

variam (semestral e anual). 

ARTIGO DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 

0510727SEMESTRAL 510727SEMESTRAL Semestral 

0510727ANUAL MANUT.PREV.ANUAL Anual 

 

 

 Referência Documentação Técnica 

 

Informação de caráter obrigatório aplicada unicamente à estrutura identificativa dos artigos do 

tipo Compra (Documentação Técnica). Geralmente, esta informação é representada pela referência 

de um catálogo, planta ou manual de instrução, operação e manutenção de uma aeronave, máquina 

ou equipamento. 

 

 Referência Interna Prestador Serviços Manutenção 

 

Informação de caráter obrigatório, aplicada à identificação dos artigos do tipo Artigos-ASMI. 

Desta forma propõe-se que estes artigos de compra colocados ao serviço das intervenções de 

manutenção na OGMA pelo prestador de serviços de manutenção sejam identificados unicamente de 

acordo com a referência interna do mesmo, utilizando-se para o efeito o segmento Identificador. 

Atualmente, a referência interna utilizada pelo prestador de serviços COFELY é constituída por um 

conjunto de dez carateres alfanuméricos em que geralmente o caráter inicial é a letra “O”, 

identificando os artigos OGMA, seguindo-se nove carateres numéricos. Estando esta informação 

associada a um segmento sem limitações específicas a nível do tipo e quantidade de carateres a 

introduzir (segmento Identificador), possibilita-se que no futuro, um prestador de serviços de 

manutenção diferente do atual utilize este segmento para introduzir as sua próprias referências 

internas qualquer que seja o seu formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As listas de valores apresentadas anteriormente para os diferentes segmentos propostos encontram-se 
validadas no que respeita ao seu conteúdo mas não são definitivas quanto à sua forma, isto é, poderão 
ser abreviadas ou codificadas de forma diferente no sentido de reduzir o tamanho global da identificação 
dos artigos aquando da concatenação de todos os segmentos. Esta preocupação torna-se importante, 
não só pelo facto de estruturas encurtadas facilitarem a sua visualização mas também em termos de 
limitações impostas pelo tamanho dos códigos de barras correspondentes e etiquetagem. 
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5.3 Matriz Agregadora de Segmentos 

 

A tabela 5.11 representa a matriz de preenchimento dos segmentos respeitantes à estrutura 

identificativa de cada tipo de artigo, resumindo a informação apresentada nos Subcapítulos 5.1 e 5.2. 

 

Tabela 5.11: Matriz agregadora de segmentos proposta para todos os tipos de artigo. 

SEGMENTOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Tipo 

Artigo 
Cliente 

Ref. Int. 

OGMA 
P/N Cond. CCF 

Modelo 

do 

Produto 

Tipo 

Serviço 
Ident. 

10 Opc.       Opc. 

11 Opc.       Opc. 

12        Opc. 

13         

20         

21         

22         

30         

40         

50         

51         

52         

60         

61         

70         

71         

72         

80         

81         

82         

90         

91         

92         
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6. Conclusões 

 

O conceito de artigo, derivado do termo “item” está na base da conceção do SIGMA. Um artigo 

constitui para a empresa uma entidade que tanto pode representar os bens físicos geridos pela 

mesma, como os seus serviços e processos. Assim, esta entidade reveste-se por si só de enorme 

importância, já que intervém sem exceções em todas as áreas e processos da empresa. Desta forma, 

salta à vista a importância e o impacto que um sistema de identificação de artigos assente em 

critérios normalizadores e de fácil utilização tem no funcionamento geral da organização. 

A existência de vários segmentos específicos para cada tipo de informação, em cuja proposta 

apresentada assenta e que em conjunto formam a estrutura identificativa dos artigos geridos pela 

OGMA, facilita a implementação de um sistema do tipo inteligente. Assim, o objetivo inicialmente 

proposto de otimização do sistema de identificação de artigos OGMA, maioritariamente do tipo 

inteligente, através da ferramenta da segmentação foi conseguido.  

Conclui-se que a segmentação da informação aplicada a um sistema de identificação de artigos 

inteligente permite: 

 Guiar a “criatividade” e a liberdade dos utilizadores na fase de criação dos artigos através do 

estabelecimento de regras e critérios normalizadores para o efeito; 

 Identificar os artigos mediante o valor da pesquisa, facilitando o acesso à informação e 

diminuindo o consumo de recursos para o efeito; 

 Reduzir a proliferação de tipos de artigo diferentes; 

 O desenvolvimento de ecrãs específicos direcionados e adaptados às necessidades das 

diferentes áreas da empresa e que possibilitam a concentração de vários tipos de informação 

atualmente dispersa num único ecrã. Apresentam-se de seguida alguns tipos de ecrãs 

passíveis de ser desenvolvidos em diferentes áreas: 

 Planeamento: Ecrã para o qual mediante a introdução de um determinado P/N, seja 

possível obter uma listagem de todos os tipos de artigo existentes com esse P/N 

associado (artigos do tipo Compra, Cliente, Fabrico, entre outros); 

 Armazém e Compras: Ecrã para o qual mediante a introdução de um determinado 

P/N, seja possível obter uma listagem de todos os tipos de embalagens em que 

determinado artigo vem acondicionado. 

 Ao nível da gestão de artigos, obter identificações normalizadas que permitam evitar compras 

excessivas de artigos que poderiam eventualmente já dispor de existências em armazém e 

identificar possíveis materiais alternativos, evitando a acumulação de stocks; 

 Assistir o sistema na sua função de identificar os artigos de forma precisa, resultado da 

avaliação da informação estritamente necessária mas ao mesmo tempo suficiente para 

assegurar a diferenciação dos artigos ao nível da sua estrutura identificativa; 

 Para os artigos de compra aeronáutica, reduzir o risco de incorporação de artigos com 

certificação em falta em aplicações para as quais a mesma é exigida; 

 De uma forma geral, melhorar a qualidade e a segurança da informação. 
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O conceito apresentado baseia-se na segmentação da informação necessária à identificação dos 

vários tipos de artigo, no entanto, o modelo proposto tem em consideração a sua aplicabilidade ao 

contexto da empresa. A finalidade principal prende-se com a agilização dos processos da empresa, 

não fazendo sentido propor uma solução de tal forma restritiva que apesar de ideal em termos 

teóricos, na prática poderia ter um efeito nefasto, criando pontos de estrangulamento no normal 

funcionamento da mesma. Após a avaliação das estruturas dos diversos tipos de artigo registados no 

SIGMA, assim como das suas utilizações específicas através de reuniões com as diversas áreas da 

OGMA, conclui-se que a proposta de segmentação apresentada tem uma maior aplicabilidade aos 

artigos físicos geridos pela empresa (bens), como forma de os diferenciar e identificar univocamente. 

Esta necessidade, tal como previamente explicado, teve origem nos artigos do tipo Compra, 

estendendo-se posteriormente a outros tipos de artigo relacionados quase sempre com bens físicos 

(artigos de Cliente, Fabrico, Ferramenta, entre outros). No caso dos artigos que não são bens físicos 

mas sim serviços (por exemplo, cartas de trabalho, MRL´s, subcontratação, entre outros), através da 

consulta das opiniões manifestadas pelos responsáveis pela sua gestão, constatou-se que a 

necessidade de segmentação dos referidos tipos de artigo não seria tão premente. Contudo, não 

poderiam coexistir dois modelos diferentes de identificação de artigos (um segmentado e outro não) 

na mesma organização em simultâneo, tendo-se optado por uma solução de compromisso através da 

introdução do último segmento a constar na estrutura proposta - segmento Identificador, que ao invés 

de alojar um único tipo de informação específica, permite a inclusão de diversos tipos de informação 

consoante o tipo de artigo a que se aplica, à semelhança do atual segmento único alfanumérico de 

texto livre utilizado na identificação de todos os artigos na empresa. 

Exemplo de aplicação desta solução de compromisso são os 90 000 artigos do tipo Carta 

atualmente existentes no SIGMA e que durante a fase de análise se verificou apresentarem múltiplas 

formas de identificação distintas, dependendo da área e em muitos casos das pessoas que os criam. 

Desta forma, seria insensato propor uma solução completamente distinta do que existe hoje, inviável 

na medida em que obrigasse a migrar individualmente a informação respeitante a cada uma das 

90 000 identificações de forma a implementar a nova estrutura identificativa proposta. Colocaram-se 

assim três possibilidades distintas: 

1) Propor uma estrutura comum a todos os artigos do tipo Carta; 

2) Criar tipos de artigo Carta específicos consoante as áreas e as diferentes aplicações do 

artigo; 

3) Finalmente, a possibilidade de manter o atual sistema de identificação para este tipo de 

artigo.  

A primeira opção foi descartada pela existência de múltiplos critérios identificativos para estes 

artigos, concluindo-se que na remota possibilidade de uma estrutura desse género ser identificada, 

essa solução exigiria um número incomportável de segmentos para ser viabilizada. A segunda opção 

também foi abandonada já que a criação de múltiplos tipos de artigo Carta contribuiria para o 

levantamento de constantes dúvidas na designação do tipo correto aquando do processo de criação 

dos artigos. Desta forma, a opção tomada passou pela última hipótese, uma vez que se concluiu que 
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para este tipo de artigo a solução mais adequada e apoiada pelas áreas responsáveis pelos artigos, 

seria a utilização de um único segmento de texto livre para a sua identificação já que cada área tem 

as suas próprias normativas e formas próprias de funcionamento. 

Do trabalho realizado, conclui-se que os artigos do tipo Ferramenta foram provavelmente os que 

apresentaram uma maior complexidade de análise, baseando-se a solução proposta para a 

segmentação da informação respeitante aos mesmos nas suas atuais formas identificativas. No caso 

do tipo de artigo Ferramenta Fabrico, à semelhança dos artigos do tipo Carta, a solução passou pela 

utilização do segmento Identificador de forma a evitar a criação de um elevado número de segmentos 

exclusivamente aplicáveis à identificação deste tipo de artigo. Contudo, neste caso, indica-se a 

informação específica que deverá constar no 9º segmento de forma a identificar as diversas famílias 

de ferramentas de fabrico existentes. 

No caso dos tipos de artigo onde se propõe a utilização de uma referência numérica interna (3º 

segmento) como forma de identificação dos artigos do tipo Compra Não Aeronáutica, Ferramenta 

LFE, Asset Group e Asset Activity, as respetivas identificações fornecem pouca informação acerca do 

artigo identificado para além do seu tipo (1º segmento) – sistema semi-inteligente. Assim, sistemas de 

identificação deste tipo exigem às empresas que os adotem, um sistema informático integrado de 

gestão de informação que permita, entre muitas outras possibilidades, pesquisar os artigos com base 

nos seus atributos mais relevantes. Regra geral, e em particular para estes casos, conclui-se ser 

fundamental que os artigos se encontrem agrupados por famílias, através do desenvolvimento de 

classificações e subclassificações específicas para os diversos tipos de artigo. Uma outra forma de 

tornar a pesquisa de artigos mais eficiente consiste na forma como os mesmos são designados 

através do campo “descrição” (Figura 3.1) associado às identificações dos mesmos. Este campo 

alfanumérico de texto livre deve designar de forma pormenorizada o artigo, de forma a facilitar a sua 

perceção por parte do utilizador. Se a descrição de determinado artigo for realizada de forma objetiva, 

a mesma deverá constituir uma ferramenta de atalho no sentido da correta identificação do artigo. 

Concluindo, a segmentação da informação associada à identificação dos diversos tipos de artigo 

e aplicada a um sistema inteligente, apresenta-se como uma ferramenta (suportada pelo atual 

sistema de gestão de informação ORACLE existente na empresa) capaz de diminuir a quantidade de 

recursos necessários para garantir a sua manutenção e robustez ao longo do tempo, proporcionando 

enormes vantagens sobretudo ao nível da gestão de informação e do estabelecimento de critérios 

identificativos normalizados.  
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7. Desenvolvimentos Futuros 

 

Em termos de desenvolvimentos futuros, apresentam-se algumas ideias interessantes que 

poderão ser futuramente implementadas no âmbito deste projeto. 

Ao nível das ferramentas existentes na OGMA (ferramentas de fabrico específicas ou de 

aplicação geral, ferramentas de compra de consumo produtivo e não produtivo e ferramentas de 

cliente), propriedade da empresa ou dos seus clientes, estas constituem por si só um universo que 

merece ser analisado ao pormenor uma vez que a eficiência dos processos relacionados com as 

mesmas pode ser largamente melhorada. Desta forma, sugere-se a formação de um grupo de 

trabalho constituído por elementos que gerem os diversos tipos de ferramenta na empresa, de forma 

a uniformizar os critérios de identificação das mesmas e assim limitar as suas múltiplas formas de 

identificação, especialmente no caso das ferramentas de fabrico.  

Recomenda-se ainda a agilização dos processos de comunicação à LFE da existência de 

ferramentas de fabrico e de cliente pelas respetivas áreas responsáveis, para que a mesma possa 

proceder ao seu registo e gestão ao nível do respetivo controlo, localização e manutenção. 

Sugere-se de igual forma, ponderar para determinados tipos de artigo específicos, a alteração do 

atual sistema de identificação de artigos inteligente para semi-inteligente, mediante a utilização 

exclusiva do 1º e 3º segmentos do modelo proposto, nomeadamente no que respeita às ferramentas 

de fabrico de uso geral e aos artigos do tipo Provete. 

Sugere-se a idealização de ecrãs específicos para as várias áreas da empresa (compras, 

planeamento, engenharias, entre outras), capazes de capturar através dos segmentos propostos 

vários tipos de informação atualmente dispersa. 

Como desenvolvimento futuro deste trabalho, propõe-se que o modelo apresentado seja avaliado 

no que respeita ao impacto que o mesmo terá na empresa, quer ao nível do tempo expetável para a 

sua implementação, quer ao nível dos recursos necessários à sua implementação. Tanto os 

benefícios resultantes da segmentação da informação necessária à identificação dos diversos tipos 

de artigos, como os encargos resultantes da alteração do atual modelo para o modelo proposto, 

devem ser cuidadosamente ponderados. Não existindo dúvidas no que respeita às vantagens ao 

nível da gestão de informação e normalização dos critérios de identificação dos diversos tipos de 

artigo que este modelo possibilita, importa referir que a migração das atuais identificações para uma 

estrutura segmentada comum a todos os tipos de artigos não é um processo imediato. A atual 

carência de critérios normalizadores impostos aquando da criação dos artigos em sistema, associada 

à liberdade que um campo único de texto livre permite no momento de atribuir uma identificação a 

determinado artigo, dificulta em muitos casos a definição de regras a ser impostas ao sistema para 

que o mesmo consiga efetuar a migração dos diversos tipos de informação para os segmentos 

específicos do modelo proposto. Desta forma, quanto maior for o grau de limitação dos aspetos 

referidos, mais recursos terão que ser alocados ao processo de migração, uma vez que na 

impossibilidade de estabelecer regras a ser impostas ao sistema, o mesmo não dispõe de autonomia 

para discernir onde começa e acaba cada sequência de carateres associados a determinado tipo de 

informação, obrigando a migração a ser realizada artigo a artigo. 
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No sentido de garantir a validação do modelo proposto e testar a fluidez do mesmo a nível 

prático, sugere-se que o mesmo seja previamente testado num ambiente simulado antes de uma 

possível implementação definitiva. Assim, considera-se que seria benéfico simular o modelo a nível 

informático apenas para um número reduzido de artigos que abranjam alguns dos principais tipos, 

testando desta forma tanto a fase de criação dos mesmos, como a fluidez de alguns dos principais 

processos onde estes intervenham.  

Após esta fase, caso a decisão passe pela implementação do modelo apresentado, dever-se-á 

elaborar um caderno de encargos que permita apresentar detalhadamente os procedimentos a 

realizar com vista a esse objetivo. 
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Anexos 

ANEXO A – Classificação Famílias de Ferramentas 

Tabela A.1 : Classificação proposta para as diferentes famílias de ferramentas existentes. 

CLASSE SUBCLASSE 
CÓDIGO 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

F01 

Ferramentas de Corte 

e Desbaste / 

Ferramentas Desgaste 

Rápido 

01 Brocas F01.01 

02 Fixadores F01.02 

03 Folhas Serrotes F01.03 

04 Fresas F01.04 

05 Pastilhas F01.05 

06 Machos e Caçonetes F01.06 

07 Lixas e Abrasivos F01.07 

08 Mandris F01.08 

09 Mordentes F01.09 

10 Pontas de Parafusos F01.10 

11 Pinças F01.11 

12 Racords F01.12 

13 Serras e Discos F01.13 

14 Suportes Micrométricos F01.14 

15 Outros F01.15 

F02 Ferramentas Manuais 
01 Uso Geral F02.01 

02 Elétricas/Pneumáticas F02.02 

F03 

Equipamentos de 

Medição e Ensaio 

(EMPs) 

01 Equipamentos de Medição F03.01 

02 Equipamentos de Ensaio F03.02 

F04 

Equipamento de Apoio 

ao Solo (GSE) e 

Plataformas 

01 GSE F04.01 

02 Plataformas F04.02 

03 Elevação Carga F04.03 

04 Geradores F04.04 

05 Escadas F04.05 

06 Contentores F04.06 

07 Embalagens Reutilizáveis F04.07 

08 Outros F04.08 

F05 
Ferramentas 

Específicas 

01 Template F05.01 

02 Lay-Up F05.02 

03 Moldagem F05.03 

04 Posicionamento F05.04 

05 Fixação F05.05 



70 

 

06 Verificação F05.06 

07 Recorte F05.07 

08 Furação F05.08 

09 Maquinação F05.09 

10 Outros F05.10 

F06 
Máquinas e 

Acessórios 

01 Torno F06.01 

02 Fresadora F06.02 

03 Retificadora F06.03 

04 Guilhotina F06.04 

05 Fornos F06.05 

06 Ponte Rolante F06.06 

07 Quinadeira F06.07 

08 Plasma Spray F06.08 

09 Outros F06.09 

F07 
Material para 

Ferramentas 

01 Chapas F07.01 

02 Barras F07.02 

03 Tintas F07.03 

04 Lubrificantes F07.04 

05 Parafusos F07.05 

06 Porcas F07.06 

07 Sensor F07.07 

08 Ficha F07.08 

09 Outros F07.09 

F08 
Estaleiros de 

Montagem 

01 Montagem F08.01 

02 Suporte F08.02 

03 Transporte F08.03 

04 Verificação F08.04 

05 Furação F08.05 

06 Soldadura F08.06 

07 Outros F08.07 
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ANEXO B – Listas de Valores Aplicadas aos Diferentes Segmentos 

B.1 Lista de Valores Aplicável ao 2º Segmento - Cliente  

Tabela B.1 : Lista de valores aplicável ao 2º Segmento – Cliente. 

2º SEGMENTO 

 

2º SEGMENTO 

CÓDIGO CLIENTE CÓDIGO CLIENTE 

GEN Genérico JTR Jetran 

SPC Requisitos Genéricos JFS JF Services LLC 

AER Aeroequipa LAT Latecoere 

AST Air Astana JSC LUX Luxair SA 

ALD Aldus LEO Leon Ativos Aeronáuticos 

ALN Alenia Aermaccih North America NOR Norwegian Defence Logistics OR 

AIA Atelier Ind. Aeronautique LAF Libyan Armed Forces 

ALA Aviation Legere  Gabon LHC Lufthansa CityLine GmbH 

AVP Avionica Plus LLC MEX MEX-Moçambique Expresso 

AZU Azul Linhas Aéreas AAT Ministere Def Nationale et Rei 

NIG Air Nigeria Development Limite CAF Ministere Defense Cameroun 

SGI Aircraft Solutions Lux II Sarl MAX Max Air Ltd 

BAC BA Cityflyer F16 Minist. Def. Nac. – Secre 

EAI EMBRAER-Aviation International NAT 
NAMSA-Nato Maintenance and 

Sup 

BRU BELAVIA - Belarusian Airlines LAC Libya Air Cargo 

BKT Berkut KOM Open Joint Stock Company Komia 

BMI BMI Regional LTD PIL Pilatus 

BSF BSF - Border Security Force PGA Portugalia - Comp.Portug. 

BLW Blue Wings PAK Pakistan Navy 

CAB CABS PTF Petroff Air 

CAN Canadian Air Force PAV Premier Avia 

CTY City Airline AB RAF RAF - Royal Air Force 

DRW Darvin Airline SA REG Regional One 

FAP DIR. De Manutenção de SIS RNL RNLAF 

DEX Diexim Expresso RRC Rolls Royce Corp Civil 

DNI Dniproavia National Air Compan RRM Rolls Royce Corp Militar 

DOR Dornier Aviation Nigeria AIEP FRA Royaume du Maroc 

AIM EADS - CASA FAF SIMMAD 

EAS Eastern Airways FFH SIMMAD – Hélico 

ECC ECC Leasing Company Ltd SEG Skyline Enterprises Group, INC 

EAE Ejercito del Aire Espanol CAT Sociedade Mineira de Catoca 

BDF BD TAG TAG Aviation España S.L. 
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AAG Etat Major Armee Air Gabon. TAP TAP - Air Portugal, S.A. 

FIN Finmeccanica UAC Uganda Air Cargo 

FLW Flywhite UTD United Aviation 

FMV Forsvarets Materielverk USF USAF - United States Air Force 

FOC Free of Charge USM USMC - United States Marine 

GEC Gecas VAL Vale Moçambique, S.A 

KOMI GTL-AVIA, Limited VAA Virgin Australia Airlines 

HKJ Hong Kong Airlines WAC Windrose Aviation Company 

HAF Hellenic Air Force DAS 2000EX Dassault 

JET Jet Air Group JSC GKN GKN Aesrospace (Nacelles) 

LTP C130J Lockheed Martin 
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B.2 Lista Parcial de Valores Aplicável ao 6º Segmento - Código Comercial de Fabricante 

Tabela B.2 : Lista parcial de valores aplicável ao 6º Segmento - Código Comercial de Fabricante. 

6º SEGMENTO 

CCF FABRICANTE 

0007B Aernnova Aerospace 

00198 Pratt & Whitney 

001JK EMBRAER 

0117B EADS Construcciones Aeronauticas 

01FK3 Oerlikon Metco 

05167 Meggitt Safety Systems 

24617 General Motors Corporation 

280BB EADS-CASA 

28298 Smith and Smith Aircraft 

29700 Exxon Mobile Corporation 

32245 Aerospace Optics Inc 

63005 Rolls-Royce Corporation 

6V632 Royal Lubricants 

78286 Sikorsky Aircraft Corporation 

98897 Lockheed Martin Corporation 

F0073 Latecoere 

F0228 Turbomeca 

F2991 Hexcel Composites 

FAPE3 Airbus 

PA104 3M 

X1013 Cofely Gdfsuez SA 

... ... 
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B.3 Lista de Valores Aplicável ao 7º Segmento - Modelo do Produto 

Tabela B.3 : Lista de valores aplicável ao 7º Segmento - Modelo do Produto. 

7º SEGMENTO  7º SEGMENTO 

CÓDIGO MODELO CÓDIGO MODELO 

MA0000 Aeronaves - Todos os Modelos MA0066 ERJ 190-100 STD 

MA0001 A319-111 (CFM56) MA0067 ERJ 190-200 IGW 

MA0002 A319-112 (CFM56) MA0068 ERJ 190-200 LR 

MA0003 A319-113 (CFM56) MA0069 ERJ 190-200 STD 

MA0004 A319-114 (CFM56) MA0070 C-130 A 

MA0005 A319-115 (CFM56) MA0071 C-130 H 

MA0006 A320-111 (CFM56) MA0072 C-130 J 

MA0007 A320-211 (CFM56) MA0073 382 

MA0008 A320-212 (CFM56) MA0074 P3 

MA0009 A320-214 (CFM56) MA0075 L-188 

MA0010 A320-216 (CFM56) MA0076 SA 316A 

MA0011 A321-111 (CFM56) MA0077 SA 316B 

MA0012 A321-112 (CFM56) MA0078 SA 316C 

MA0013 A321-211 (CFM56) MA0079 SA 330A 

MA0014 A321-212 (CFM56) MA0080 SA 330B 

MA0015 A321-213 (CFM56) MA0081 SA 330C 

MA0016 A319-131 (V2500) MA0082 SA 330D 

MA0017 A319-132 (V2500) MA0083 SA 330E 

MA0018 A319-133 (V2500) MA0084 SA 330F 

MA0019 A320-231 (V2500) MA0085 SA 330G 

MA0020 A320-232 (V2500) MA0086 SA 330H 

MA0021 A320-233 (V2500) MA0087 SA 330J 

MA0022 A321-131 (V2500) MA0088 SA 330S 

MA0023 A321-231 (V2500) MA0089 SA 330Z 

MA0024 A321-232 (V2500) MA0090 SA 360A 

MA0025 C212-100 MA0091 SA 360C 

MA0026 C212-200 MA0092 SA 360H 

MA0027 C212-300 MB0000 Motores - Todos os Modelos 

MA0028 C212-400 MB0001  A-7B 

MA0029 C-295M MB0002  A-10WA 

MA0030 C-295W MB0003  A-14 

MA0031 Falcon 50 MB0004  A-14LFE 

MA0032 Falcon 50EX MB0005  A-15 

MA0033 Falcon 900 MB0006  A-15LFE 



75 

 

MA0034 Falcon 900 MSA MB0007  A-7 

MA0035 Falcon 900B MB0008  A-10W 

MA0036 Falcon 900C MB0009  A-7A 

MA0037 Falcon 900EX MB0010  A-10W 

MA0038 Falcon 900DX MB0011  A-501D 

MA0039 Falcon 900LX MB0012  A-7 

MA0040 Falcon 2000 MB0013  A-9B 

MA0041 Falcon 2000DX MB0014  A-423 

MA0042 Falcon 2000EX MB0015  A-426 

MA0043 Falcon 2000EX Easy MB0016  A-427 

MA0044 Falcon 2000LX MB0017  A-9C 

MA0045 Falcon 2000LX S MB0018  A-9A 

MA0046 Falcon 2000 MRA MB0019  D 22 

MA0047 Falcon 2000 S MB0020  D 22A 

MA0048 EMB 135BJ MB0021 2100 A 

MA0049 EMB 135ER MB0022 2100 C 

MA0050 EMB 135LR MB0023 2100 D3 

MA0051 EMB 145 MB0024 2100 D2 

MA0052 EMB 145EP MB0025 2100 J 

MA0053 EMB 145ER MB0026  2100 P 

MA0054 EMB 145EU MB0027  10 series 

MA0055 EMB 145LU MB0028  5 series 

MA0056 EMB 145MK MB0029  IV C 

MA0057 EMB 145MP MB0030  IV B 

MA0058 ERJ 170-100 LR MB0031  III C4 

MA0059 ERJ 170-100 STD MB0032  III B / B1  

MA0060 ERJ 170-200 LR MB0033  3007 series 

MA0061 ERJ 170-200 STD MB0034  3007 C 

MA0062 ERJ 190-100 ECJ MB0035  GTCP 85-180 C 

MA0063 ERJ 190-100 IGW  MB0036  GTCP 85-180 L 

MA0064 ERJ 190-100 LR MB0037  GTC 85-71 

MA0065 ERJ 190-100 SR  

 

 

 

 

 



76 

 

 


			No SIGMA existe uma organização “mãe” - MST (Master) que representa a Empresa e seis organizações “filhas” associadas à organização “mãe” designadas por: DFB (Fabricação), DMA (Manutenção), EAM (Infraestruturas), FRM (Ferramentaria), MRO (Motores) e EXT (Entidades Externas – Subcontratação). Uma organização é uma estrutura única com o seu próprio método de custeio, calendário de trabalho, contabilidade e a sua lista de artigos própria. Pode ser uma empresa, uma divisão da empresa ou uma subsidiária, entre outras. Cada organização “filha” deve ter uma organização MST uma vez que é nesta organização que são definidos os artigos posteriormente disponibilizados às organizações “filhas” consoante a necessidade de utilização dos artigos no seio das mesmas. Cada organização MST pode ter várias organizações “filhas” mas uma organização “filha” não pode ser MST de outra.
			O conceito de artigo deriva do termo “item”, podendo este designar um serviço, um processo, ou um produto comprado, vendido, planeado, fabricado/intervencionado, reparado, distribuído ou custeado. Os artigos encontram-se agrupados por diversos tipos consoante as suas caraterísticas próprias.
	Figura 3.1: Ecrã principal de caraterização de um artigo existente no SIGMA.
		O campo Organização (Organization) permite disponibilizar o artigo para as diversas organizações “filhas” referidas anteriormente.
		O campo Identificação do Artigo (Item) é atualmente um campo alfanumérico de texto livre que permite identificar o artigo com total liberdade, ou seja, mediante diferentes critérios não uniformizados e assim contribuindo para a proliferação de artigos duplicados ou triplicados no sistema.
		O campo Posse (entre parênteses retos) permite atribuir a posse do artigo a determinada entidade e é constituído por uma lista de valores, entre os quais se destacam: O (posse OGMA), C (posse cliente) ou A (posse de ambos).

