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RESUMO 

 

 Este trabalho tem por objetivo propor uma gestão de estoque baseada em 

uma Estrutura Genérica de Materiais, a fim de eliminar redundâncias e possibilitar 

economias de escala nos pedidos de compra. Após a definição do problema, foram 

analisados documentos técnicos e montado o exemplo prático para aplicação da 

solução. Assim, foi possível definir um modelo de aplicação para melhorar a 

eficiência da gestão de estoques da empresa. 

 

Palavras-chave: Estrutura Genérica de Materiais, Gestão de Estoque, Controle de 

Estoque. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de um melhor planejamento e controle da Produção começou 

a ganhar maior importância com a expansão e desenvolvimento das organizações 

do setor secundário, sobretudo após a Revolução Industrial em meados do século 

XVIII.  

No ramo da aviação surgida ainda na primeira metade do Século XX, essa 

necessidade ganha uma importância ainda maior devido a várias peculiaridades 

presentes na sua concepção. Entre essas peculiaridades, destaca-se o rígido 

controle da segurança de vôo que faz do avião o meio de transporte mais seguro do 

mundo. No entanto, esse alto padrão de segurança exige também, um alto custo 

financeiro, pois na indústria aeronáutica é necessária mão-de-obra altamente 

qualificada, contínuo desenvolvimento tecnológico e permanente controle de 

qualidade nos processos e recursos materiais empregados. 

A indústria aeronáutica pode ser dividida em empresas fabricantes e 

empresas de manutenção, conhecidas como MRO (Maintenance, Repair e 

Overhaul). As fabricantes são mais tradicionais e conhecidas pela população em 

geral e os seus maiores representantes são a americana Boeing e a européia 

Airbus. Contudo, esse trabalho de conclusão de curso vai se focar em uma MRO, a 

TAP Manutenção e Engenharia Brasil. 

Uma empresa de manutenção aeronáutica pode prestar serviços de 

manutenção, reparo e revisão em um avião propriamente dito e também nos 

diversos componentes que o compõe, desde que esteja devidamente certificada e 

autorizada para tanto. Assim, não há linhas de montagem como em uma fábrica de 

aviões e a imprevisibilidade na necessidade de materiais torna-se um item crítico, 

exigindo uma inteligente e eficiente gestão de estoque. 

Esse trabalho visa propor uma política de gestão de estoques, a partir do 

emprego de uma estrutura genérica de materiais (GBOM – Generic Bill of Materials), 

onde componentes de diferentes aviões podem ser acomodados em uma única 

estrutura de representação, sem que ocorra a redundância das informações. Esta 

abordagem para a gestão de estoques de materiais para manutenção será ilustrada 

através do seu emprego para a análise comparativa da lista de materiais do sistema 

de filtragem da bomba de combustível de motores diferentes, pertencentes a aviões 

de frotas diferentes, porém com similaridades em sua composição. 



 

 

13 

1.1  CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

A TAP Manutenção e Engenharia é uma empresa estatal portuguesa com 

matriz em Lisboa, Portugal, que pertence ao Grupo TAP (Transportes Aéreos 

Portugueses) e atua no segmento de manutenção de aviões.  

A unidade Brasil, possui mais de 80 anos de experiência e reconhecimento 

internacional herdados de sua controladora anterior, da qual se tornou independente 

em 2001. Atualmente, a empresa é controlada pelo Grupo TAP Portugal desde 

novembro de 2005 e em janeiro de 2009 foi transformada em subsidiária e também 

passou a adotar o nome TAP Manutenção e Engenharia. A infra-estrutura física e 

tecnológica construída e a gama de conhecimentos acumulados em tantos 

anos fazem da TAP M&E Brasil, uma das dez maiores empresas de manutenção, 

reparo e revisão geral de aviões e componentes da atualidade, contando com cerca 

de 2.300 funcionários distribuídos em dois grandes Centros de Manutenção situados 

no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. 

O objetivo da TAP M&E Brasil é executar serviços de engenharia e 

manutenção em aviões e seus componentes, com elevado nível de qualidade e 

pontualidade, com prazos e preços competitivos com o mercado internacional e em 

conformidade com os requisitos das autoridades aeronáuticas, buscando exceder as 

expectativas de clientes e acionistas. 
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1.2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A TAP Manutenção e Engenharia oferece uma grande variedade de serviços 

a seus clientes, incluindo os de manutenção, revisão e reparo em diversos tipos de 

componentes, dos mais variados fabricantes. Ao longo do tempo, administrando o 

estoque de materiais que compõe esses componentes, percebi que muitos desses 

materiais são comuns, apresentando redundância ao comparar a estrutura de 

materiais de cada um respectivamente, apesar de utilizados em componentes de 

fabricantes, modelos, desenhos e conjuntos diferentes. 

Assim, por falta de comunicação entre o a Engenharia de Manutenção e o 

Planejamento e Compra de Material, a gestão do estoque futuro desses materiais 

comuns fica prejudicada, pois essa informação não é levada em consideração 

gerando diversos prejuízos para a empresa como segue: 

 

1. Pode gerar um prejuízo financeiro ao impossibilitar economias de 

escala nos pedidos de compra; 

2. Pode gerar a falta do material no estoque e ocasionar um atraso no 

prazo de entrega do componente (lead time) com a conseqüente perda 

de credibilidade diante do cliente e, dependendo da situação, até 

mesmo multa; 

3. A falta do material certamente irá agregar um custo extra não apenas 

no valor de mercado do material, mas também em todo o processo 

logístico. 
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1.3  JUSTIFICATIVA 

 

 

A grande variedade de componentes trabalhados, nas diversas oficinas da 

empresa, demonstra ter grande potencial para uma economia de escala na compra 

dos materiais que os compõe. A viabilidade desse projeto é possível devido ao 

sistema integrado de gestão empresarial ERP (Enterprise Resource Planning) que a 

empresa dispõe e que possibilitará a Engenharia de Manutenção, após análise 

técnica de documentos, comunicar e informar a Central de Cadastro e ao 

Planejamento e Compra de Material a estrutura de materiais que compõe os 

componentes. 

A recente crise e falência da antiga controladora da atual TAP Manutenção e 

Engenharia Brasil afetou diretamente a empresa na época, com perda de clientes, 

demissões e salários atrasados. Hoje a empresa encontra-se em processo de 

reestruturação, mudando diversos hábitos nocivos do passado, entre eles o 

desperdício, e adotando cada vez mais idéias que proporcionem benefícios para a 

empresa. 

A possibilidade de gerar economia e agilidade para a empresa através de 

uma política inteligente de estoques, proporcionando economia de escala nos 

pedidos de compra é a maneira que o setor de Planejamento e Compra de Material, 

que está diretamente relacionado a custos, tem de dar a sua colaboração para que a 

TAP Manutenção e Engenharia volte a ser saudável e lucrativa. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1  Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral do trabalho é propor uma política inteligente de estoque, 

integrando as áreas de Engenharia de Manutenção e Planejamento e Compra de 

Material através da definição de uma Estrutura Genérica de Materiais (GBOM) 

utilizados na manutenção dos componentes. 

 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 

1. Definir a ferramenta para abordar o problema de redundância de 

materiais; 

2. Investigar como adaptar as aplicações já desenvolvidas ao problema 

da empresa; 

3. Sugerir a integração entre as áreas envolvidas para a aplicação das 

abordagens desenvolvidas. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1  ESTOQUES 

 

 

2.1.1  Conceito 

 

 

 Segundo Ballou (2001) estoques são acumulações de matérias-primas, 

suprimentos, componentes, materiais em processos e produtos acabados que 

surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas. 

 A necessidade da existência de estoques em uma empresa deve-se a 

diferença que existe entre o tempo de demanda ou necessidade de um determinado 

material e o tempo de fornecimento ou atendimento desse material.  

Segundo Ballou (2011) o ideal seria a perfeita sincronia entre a oferta e a 

demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária. No 

entanto, existe uma série de variantes que impossibilitam essa sincronia perfeita, 

como a demanda futura e a disponibilidade a qualquer momento dos suprimentos 

necessários a produção que acabam por exigir a manutenção de estoques. 

  

 

2.1.2  Benefícios 

 

 

 Segundo Ballou (2011) existem várias razões para se manter estoques como 

segue abaixo: 

1. Melhoram o nível de serviço. Estoques auxiliam e facilitam as funções 

de Marketing e Vendas diante de clientes que procuram uma 

disponibilidade imediata; 

2. Incentiva economias de produção em que custos unitários de produção 

geralmente ocorrem para grandes lotes de fabricação com o mesmo 

tamanho. 
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3. Permitir economias de escala nas compras e no transporte. Grandes 

quantidades em pedido normalmente geram descontos e dilui os 

custos fixos, como o frete por exemplo. 

4. Proteção contra a alteração de preços. Compras podem ser 

antecipadas em função do aumento previsto de preços. 

5. Proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de 

ressuprimento. Devido a imprevisibilidade da demanda e dos tempos 

de ressuprimento estoques são importantes para garantir a 

disponibilidade do produto. 

 

 

2.1.3  Custos 

 

 

 Existem diversos tipos de custos inerentes ao estoque e os mais relevantes 

segundo Slack et al (1997) são os seguintes: 

1. Custos que diminuem com o aumento do pedido: 

(a) Custo de colocação do pedido. A colocação de um pedido envolve 

uma série de processos onerosos para empresa e assim quanto 

menor a quantidade de pedidos menor o custo; 

(b) Custos de desconto de preços. Existe uma prática comum por parte 

de fornecedores que é o de proporcionar descontos para grandes 

quantidades e também a cobrança de custos extras por pequenas 

quantidades. 

(c) Custos de falta de estoque. Uma decisão errada em um pedido 

pode ocasionar a falta de estoque e por sua vez clientes internos e 

externos insatisfeitos e prejuízos com tempo ocioso e ineficiência 

de produção. 
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2. Custos que aumentam com o aumento do pedido: 

(a) Custos de capital de giro. Esse custo surge devido às diferenças 

entre o pagamento de fornecedores e o recebimento de 

consumidores. 

(b) Custos de armazenagem. São os custos relacionados à 

armazenagem física dos materiais, que podem se tornar altamente 

onerosas devido as necessidades especiais de conservação de 

alguns tipos de materiais.  

(c) Custos de obsolescência. Em contrapartida, a economia com 

descontos por grandes pedidos existe os custos por obsolescência 

de materiais que devido ao tempo de estocagem podem se tornar 

obsoletos ou sofrer deterioração. 

(d) Custos de ineficiência de produção. Neste ponto, altos níveis de 

estoque podem mascarar os problemas existentes dentro da 

produção. 

 

 

2.1.4 Gestão de Estoques 

 

 

A administração dos estoques de uma empresa está ganhando cada vez mais 

importância e chamando a atenção de seus gestores devido a grande soma de 

capital que são direcionados para a aquisição e manutenção do estoques. Assim, 

segundo Ballou (2011), para manter o nível de serviço ao cliente, assim como a 

operação eficiente das atividades de produção e distribuição procurando minimizar o 

investimento em inventário é fundamental uma boa gestão de estoques. 
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2.1.5  Sistemas de Controle de Estoque 

 

 

 Segundo Slack et al (1997), gerir milhares de itens estocados, fornecidos por 

centenas de fornecedores se tornou uma tarefa dinâmica e complexa para os 

gestores. Assim, faz-se necessário o investimento em sistemas computadorizados 

de gerenciamento que possam lidar com essas particularidades dos conjuntos de 

circunstâncias do controle de estoque. 

As funções mais comuns presentes nos sistemas de controle de estoque são: 

1. Atualizar os registros de estoque: Nessa função, todo movimento de 

entrada e saída de material é registrado, mantendo as informações 

atualizadas de quantidades disponíveis, bem como de quantidades 

utilizadas; 

2. Gerar registros de estoque: Nessa função é possível verificar os 

valores dos materiais estocados de maneira que possibilite a 

verificação de desempenho do controle do mesmo; 

3. Prever: Nessa função, o sistema vai prever a demanda futura de um 

material conforme a movimentação dos registros de estoque. 

4. Gerar pedidos: Nessa função, o sistema vai informar quando um 

pedido deverá ser criado e também a quantidade desse pedido. 

 

 

2.1.6  MRP (Material Requirement Planning) 

 

 

O MRP ou MRP I é, segundo Peinado e Graeml (2007), uma técnica que 

permite determinar as necessidades dos materiais que serão utilizados na Produção. 

Na essência, o MRP é um mecanismo de cálculo através do lote econômico de 

compra, para o planejamento das necessidades de materiais para a produção, 

baseando-se em previsões de demanda e nos níveis de estoque disponíveis para 

funcionar. 

A grande quantidade e diversidade de materiais disponíveis em estoques 

exigem o controle de um número muito grande de informações sobre eles, 

envolvendo a determinação, com precisão, das quantidades e os tempos 
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necessários para o atendimento das necessidades da Produção e portanto, o MRP é 

normalmente a técnica utilizada pelos sistemas de controle de estoque. De acordo 

com Slack et al (1997, p. 443). 

 

“o MRP I permite que as empresas calculem quanto material de 
determinado tipo é necessário e em que momento. Para fazer isso, 
ele utiliza os pedidos em carteira, assim como uma previsão dos 
pedidos que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica, então, 
todos os ingredientes ou componentes que são necessários para 
completar estes pedidos, garantindo que sejam providenciados a 
tempo.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Planejamento das necessidades de Material (Fonte: Slack et al. 

(1997)). 

 

 

2.1.7  MRP II e ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

 

Os primeiros programas de MRP rodavam em computadores de grande porte 

que chegavam a trabalhar durante todo um final de semana para calcular as 

necessidades de materiais. O objetivo era determinar, com o auxílio de um sistema 

informatizado, quanto e quando os materiais seriam necessários à produção 

Carteira de Pedidos 
Programa-mestre de 

produção 

Previsão de vendas 

Planos de materiais 

Lista de materiais 

Ordens de compra Ordens de trabalho 

Registros de estoque 
Planejamento das 

necessidades de 

materiais 
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planejada, sempre com um mínimo de estoque possível. Com o desenvolvimento da 

informática e o advento dos microcomputadores, o MRP, originalmente criado para o 

controle de materiais, foi naturalmente estendido para outras áreas da empresa 

relacionadas a Produção. A partir desta ampliação de funcionalidade, o MRP passou 

a ser denominado Manufacturing Resouce Planning (Planejamento dos Recursos de 

Produção) e passou-se a se chamar MRP II.  

Os programas atuais, que evoluíram a partir do MRP englobam todas as 

atividades de uma organização, são programas mais completos e que se propõem a 

integrar as diversas atividades da empresa, são denominados ERPS, sigla para 

Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos Empresariais) e é 

justamente esse o programa utilizado pela TAPME Brasil. 

 

 

2.2 LEC (LOTE ECONÔMICO DE COMPRA) 

 

 

 Os sistemas em MRP usam como base de cálculo o LEC. Segundo Martins e 

Campos (2000), lote econômico de compra é a quantidade que deve ser comprada 

para que o custo total de aquisição e de manutenção de estoques seja mínimo. 

 

 

2.3  ESTRUTURA DE MATERIAIS (BOM – Bill of Materials) 

 

 

2.3.1  Conceito 

 

 

A estrutura de materiais, lista de materiais ou BOM (Bill of Material), como 

costuma ser chamada, é onde estão listados todos os componentes, conjuntos e 

subconjuntos de um produto, assim como as relações e quantidades entre eles na 

confecção do produto final. 
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2.3.2  Importância da Estrutura de Materiais 

 

A estrutura de materiais é uma das ferramentas fundamentais da produção, 

pois nela registram-se as informações de produtos utilizadas por todos os setores e 

processos envolvidos na produção e por isso se torna essencial para a 

implementação de sistemas integrados como o ERP (Enterprise Resource Planning). 

A estrutura de materiais passa a agir como um elemento que gera integração, 

uma vez que suas informações são compartilhadas por quase todos os setores da 

empresa, como por exemplo, a engenharia de manutenção e o planejamento de 

material.  No entanto, apesar do desempenho desses sistemas estar vinculado à 

qualidade dessas informações, muitas vezes as empresas não garantem que essas 

informações estejam completas e precisas, prejudicando o desempenho e resultados 

desses sistemas. 

Portanto, segundo Zhang et al. (2005), cada componente ou tarefa podem ter 

os seus materiais discriminados em uma única estrutura de materiais. Porém, ao se 

adotar essa filosofia em grande escala acaba-se criando uma enorme quantidade de 

redundâncias e dificuldades na sua manutenção que exigem uma extensão do BOM 

que possa capturar as relações internas entre os componentes incluindo as 

repetições ou redundâncias e similaridades entre as suas variáveis. 

 

2.3.3  Estrutura Genérica de Materiais (GBOM - Generic Bill of Materials) 

 

As empresas estão cada vez mais ampliando a variedade de opções de seus 

produtos e serviços e a estrutura de materiais tradicional trata cada produto de 

maneira individual, gerando redundâncias nas necessidades de materiais entre os 

produtos de uma mesma família. Para solucionar esse problema, a estrutura de 

produtos genérica foi projetada como uma extensão do BOM para descrever as 

estruturas de materiais para uma família de produtos em um único modelo de dados 
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com o objetivo de evitar as redundâncias de materiais e possibilitar uma visão mais 

clara de toda a estrutura do componente, possibilitando que se conheça o destino 

dos materiais no conjunto.  

Segundo Hegge & Wortmann (1991), assim como uma estrutura de materiais 

específica descreve exatamente um produto, a estrutura de produtos genérica 

descreve a variedade de uma família de produtos. Ou seja, ao invés de se fazer uma 

estrutura de materiais para cada produto faz-se apenas uma estrutura genérica de 

materiais que representará toda a família. Na essência, o GBOM representa uma 

família de componentes que compartilha BOM similares, como exemplificado na 

concepção da figura abaixo: 

 

 

 

Figura 2 – Concepção do GBOM (Fonte: Zhang et al. (2005)). 

 

Conforme Zhang et al. (2005), uma GBOM pode ser definida através dos 

conceitos apresentados a seguir. 
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Uma GBOM de uma família de produto consiste de uma composição de itens, 

da relação entre a composição dos itens e restrições conforme tabela 1. Um item 

pode ser um produto final, um subconjunto, uma peça manufaturada ou uma peça 

pronta (fornecida). Por exemplo, se a variedade da família origina-se de partes 

prontas, o projetista provavelmente deverá levar em conta algum custo extra devido 

ao projeto, ou seja, um custo extra devido ao envolvimento de um número maior de 

fornecedores ou um preço mais alto devido a lotes pequenos, etc. 

Cada item que compõe a estrutura do produto possui um conjunto de 

parâmetros que o caracteriza, sendo que cada parâmetro pode ter um conjunto de 

valores relacionados ao projeto da família do produto. Esses parâmetros, que 

contém um conjunto de múltiplos valores possíveis denominam-se variantes. Um 

item genérico é aquele que tem pelo menos uma variante; no caso contrário é um 

item comum no projeto da família do produto. 

A relação parte/todo é a principal relação entre um item e os itens que 

constituem as partes intermediárias do produto. Uma relação parte/todo inclui: 

 

• Uma relação estrutural (Du et al., 2001 apud Zhang et al. (2005)) que 

indica se um item é opcional na composição a qual pertence; 

• A relação de quantidade que designa o número de unidades do 

componente necessárias para formar uma unidade do conjunto ao qual 

pertence o conjunto do componente (Hegge e Wortmann, 1991). Esta 

relação é a mesma da estrutura do BOM tradicional.  

• A relação de parâmetro, que define relações determinísticas entre 

valores de um parâmetro de variantes de um item que designa um 

conjunto e as variantes de um item que é parte desse conjunto. Essas 

relações são de duas naturezas: herança ou função. Um parâmetro de 

um componente qualquer herda as características dos parâmetros dos 

componentes definidos no nível mais alto da hierarquia (peça pronta ou 

fornecida). Também é possível que a instância do parâmetro de um 

componente constitua uma função definida a partir dos valores de 

parâmetros de um item que o compõe; 

• Restrições podem ser definidas entre parâmetros de maneira a garantir 

que o projeto das variantes na família do produto seja consistente. 
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A seguir apresenta-se como exemplo a GBOM de um lava-jato: 

 

Outras variantes 
Nome do 
item 

Símbolo Tipo Qtd. 
Relação 
Estrutural 

Herança 
Nome 

Conjunto de 
Instâncias 

Restrições 

Lava-jato de 
alta pressão 

M0 Produto final 1 Não tem Não tem Tamanho mini, normal não tem 

Barra de 
ajuste 

M1 Subconjunto 1 1 Não tem Tamanho mini, normal não tem 

Punho M11 Subconjunto 
ou peça 
manufaturada 

1 1 M1, 
tamanho 

Material PP 
(transparente, 
translúcido, 
opaco) madeira, 
alumínio 

Se material 
(madeira, 
alumínio) então a 
cor (natural) 

       Capa Com ou sem 
couro 

  

       Cor Verde, amarelo, 
preto, branco, 
vermelho, 
natural 

  

Barra do 
Punho 

M12 Subconjunto 
ou peça 
manufaturada 

2 1 Não tem Comprimento Fixa 
(customizada 
entre 40-120 
cm), Ajustável 
(30-60 cm; 
comprimento 
máximo: 60-130 
cm) 

Se material 
(alumínio) então a 
cor (natural); Se 
material (madeira); 
então o 
comprimento (fixo)  

       Cor Verde, amarelo, 
preto, branco, 
vermelho, 
natural 

  

       Material PP 
(transparente, 
translúcido, 
opaco) madeira, 
alumínio 

  

       Forma Forma A, Forma 
B, Forma C 

  

Mangueira M2 Subconjunto 
ou peça 
manufaturada 

1 0 Não tem Tamanho mini, normal Se material (aço 
inox) então cor 
(natural) 

       Cor Verde, amarelo, 
preto, branco, 
vermelho, 
natural 

  

       Material PP 
(transparente, 
translúcido, 
opaco) aço inox 

  

Carcaça M3 Subconjunto 1 1 M0, 
tamanho 

Não tem Não tem Não tem 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

Motor M3111 Peça 
fornecida 

1 1 M311, 
tamanho 

Força 2, 2.5, 3, 3.5 KW não tem 

 

 

Quadro 1 – GBOM parcial de um lava-jato (Fonte: ZHANG et al.(2005)). 
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3  DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1  SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

 

A TAP ME possui uma estrutura capaz de prestar manutenção em aviões de 

todos os portes, tendo o seu foco em aviões de médio e grande porte utilizado pelas 

grandes companhias aéreas brasileiras e estrangeiras. Em paralelo a manutenção 

do avião propriamente dito, existe a manutenção dos componentes desses aviões 

que são revisados e reparados nas diversas oficinas que a empresa dispõe. 

Essa gama de serviços envolve uma enorme diversidade de materiais 

envolvidos em seus processos e para realizar o controle e a gestão do estoque 

desses materiais, a partir de 2004, a empresa adotou o sistema de gerenciamento 

do tipo ERP para gerir não somente o seu estoque, mas também todas as demais 

áreas da empresa. O planejamento de materiais para estoque ocorre desde então 

baseado em MRP presente no ERP adotado pela empresa.  

Entretanto, o processo de reestruturação da empresa nos últimos anos e a 

escassez de recursos financeiros vem forçando o setor de planejamento de 

materiais a adotar a política do mínimo de investimento possível em estoques. Essa 

situação nos levou a realizar projetos de manutenção específicos para aviões que 

estejam com os seus contratos de manutenção devidamente confirmados e 

assinados pelos clientes. Nas oficinas, o processo é semelhante, no entanto, ao 

invés de aviões são componentes que devem ter suas ordens de serviços 

previamente aprovadas pelo cliente para que o planejamento de materiais possa 

realizar a análise e compra dos materiais necessários. 

Contudo, esse modelo de trabalho adotado, apesar de satisfazer as 

necessidades eminentes de materiais, evita com que se realizem pedidos em um 

lote econômico de compra, pois ao se trabalhar as necessidades de materiais dos 

aviões e componentes de maneira individual, as redundâncias dessas necessidades 

também são tratadas de maneira individual e conseqüentemente pedidos de compra 

redundantes são criados resultando em prejuízos financeiros. 
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3.2  ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

 

A solução proposta para esse problema da redundância de materiais e 

conseqüentemente dos pedidos é a aplicação do conceito de Lista Genérica de 

Materiais (GBOM) na origem de todo o processo. 

A aplicação do GBOM deve começar na Engenharia de Manutenção onde o 

mesmo deve ser criado através da análise dos documentos técnicos referentes aos 

aviões e seus componentes.  Após a criação do GBOM, ele deve ser encaminhado 

para setor de Planejamento e Compra de Material para que o mesmo possa agregar 

essa informação ao gerir o estoque. 

O GBOM pode ser criado para os aviões reunindo as necessidades de 

materiais das tarefas de rotina que constam nos manuais técnicos de revisão de 

frotas diversas em uma única estrutura a fim de evitar as redundâncias. Dessa 

mesma maneira, pode-se reunir as necessidades de materiais dos componentes 

semelhantes pertencentes a uma mesma oficina. 

Assim, caberá ao Planejamento de Materiais fazer a análise das 

necessidades através da GBOM e assim criar lotes econômicos de compra e 

propiciar economia de escala para a empresa. 

 

 

3.3  APLICAÇÃO DO GBOM NA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Para aplicar a GBOM, conforme definida por Hegge e Vortmann (1991) e 

Zhang et al. (2005), uma adaptação ao contexto da manutenção de aviões foi 

necessária. 

Primeiramente, todos os materiais mantidos em estoque referem-se a itens 

que são fornecidos por terceiros, ou seja, o parâmetro “tipo” de item (produto final, 

subconjunto, peça pronta ou peça fornecida) tem sempre o valor de peça fornecida. 

Este parâmetro conseqüentemente não é necessário no contexto do serviço de 
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manutenção dos aviões. Eventualmente, alguns materiais podem ser 

confeccionados pela TAPME, porém, não podem ser estocados. 

Devido a questões de certificação e controle para rastreamento, todos os 

materiais mantidos em estoque têm uma identificação própria que está diretamente 

relacionada ao seu uso em cada modelo de avião e seu fabricante, 

conseqüentemente o part number do item está associado ao avião, seu modelo e 

seu fabricante. Em decorrência deste fato, os subconjuntos não herdam os 

parâmetros de uma peça pronta ou peça fornecida, uma vez que estas últimas têm 

uma parametrização dedicada a cada modelo de avião e fabricante. 

As variantes, portanto, reduzem-se ao modelo do avião e seu fabricante. As 

instâncias de uma variante referem-se ao modelo do avião e seu fabricante. Porém, 

uma vez que cada part number está diretamente associado ao modelo de avião e 

seu fabricante, cada part number deve estar relacionado a uma estância da variante. 

 Para isso foram criadas três classes que descrevem a origem dos 

componentes e os seus destinos: 

 

1. Comum: o part number pode ser utilizado em qualquer um dos 

elementos do conjunto das instâncias da variante. 

2. Genérico: o part number só pode ser utilizado em um dos elementos do 

conjunto das instâncias da variante. 

3. Semi-genérico: um conjunto de part numbers diferentes podem ser 

utilizados indiferenciadamente em apenas uma instância do conjunto 

de instâncias. 

 

Para tal, foram criados grupos de part numbers que designam os conjuntos de 

part numbers pertencentes a cada uma das classes acima. 

 

A aplicação do GBOM na empresa vai utilizar como exemplo o sistema de 

filtragem da bomba de combustível (Figura 3) de dois aviões de modelos distintos, 

um Boeing 737-300 e um Boeing 737-800.  



 

 

30 

 

 

Figura 3 – Sistema de filtragem da bomba de combustível 

(Fonte: 737-800 Ilustrated Parts Catalogue). 

 

Após a análise dos manuais técnicos de ambos os aviões, os materiais foram 

relacionados em itens de acordo com a sua função no conjunto, representados por 

um símbolo, Assim, podemos montar a Estrutura Genérica de Materiais do sistema 

de filtragem da bomba de combustível agregando os dois sistemas de filtragem da 

bomba de combustível em apenas uma única estrutura.  
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Figura 4 – Estrutura Genérica de Materiais (Fonte: Zhang et al. (2005)). 

 

 

Dessa forma, o item representado por seu respectivo símbolo, pode ser 

composto por um part number ou um grupo de part numbers, com a variante modelo 

de avião e separados em três classes de acordo com a sua aplicabilidade no 

conjunto de instâncias da variante: comum, genérico e semi-genérico. Assim, foi 

possível a criação de uma tabela com a GBOM detalhada como segue abaixo: 

 

VARIANTES 

NOME DO ITEM SÍMBOLO 
GRUPO 
DE PART 
NUMBER 

PART NUMBER QTD. CLASSE 
NOME 

CONJUNTO 
DE 

INSTÂNCIAS 
CONJUNTO BOMBA 
DE COMBUSTÍVEL 

M0             

BOMBA DE 
COMBUSTÍVEL PPD 

M1 M1A 708300-6 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    708600-7 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

   M1B 828300-5 1 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

SISTEMA DE 
FILTRAGEM 

M2        

CONJUNTO DA 
TAMPA 

M21        

TAMPA PPD M211  219819 1 COMUM    

ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO 

M212        

CONJUNTO 1 M2121        

DRENO M21211  MS9954-06 1 COMUM    
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ARRUELA M21212 M21212A M25988-1-906 1 GENÉRICO AVIÃO B737-300 

   M21212B AS3208-06 1 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

    M83248-1-906 1 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

CONJUNTO 2 M2122        

PARAFUSO M21221 M21221A J644P23A 1 COMUM    

    AS3237-24 1 COMUM    

   M21221B AS3237-16 1 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

ARRUELA M21222 M21222A NAS1149E0463R 1 COMUM    

    MS9320-10 1 COMUM    

   M21222B AN960-416L 1 GENÉRICO AVIÃO B737-300 

          

CONJUNTO 3 M2123        

ARRUELA M21231  PH030035W4 1 COMUM    

    NAS1727-4W 1 COMUM    

PORCA M21232  NAS1727-4N 1 COMUM    

    PH030035N4 1 COMUM    

CONJUNTO 4 M2124        

PARAFUSO M21241 M21241A 219818-1 5 COMUM    

    219818-2 5 COMUM    

ARRUELA M21242  NAS1149E0463R 5 GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    MS16632-4031 5 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

CONJUNTO 5 M2125        

PORCA M21251  AS3066-10 5 COMUM    

ARRUELA M21252  NAS1149E0463R 5 COMUM    

CONJUNTO DO 
ELEMENTO 
FILTRANTE 

M22        

ELEMENTO 
FILTRANTE 

M221 M221A 218134 1 COMUM - - 

    ACB006F2474Y6 1 COMUM - - 

    ACC462F2038M 1 COMUM - - 

    CA01962B 1 COMUM - - 

    CH0697101552N00 1 COMUM - - 

   M221B 217415 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    ACB006F2474Y3 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    C8205 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    R9W2135 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-300 

   M221C 218883 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-800 

    ACC331F2038 1 SEMI-GENÉRICO AVIÃO B737-800 

JUNTAS DE 
VEDAÇÃO 

M222 M222A 215172 1 COMUM - - 

    GRS118SPK 1 COMUM - - 

    M83248-1-123 2 COMUM - - 

   M222B M25988-1-156 1 GENÉRICO AVIÃO B737-300 

    M222C AS3209-156 1 GENÉRICO AVIÃO B737-800 

 

 

Quadro 2 – GBOM detalhado 

 

 

 A montagem da estrutura genérica de materiais da figura 4, bem como da 

GBOM detalhada do quadro 2, começou com a análise dos documentos técnicos 
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relacionados ao sistema de filtragem da bomba de combustível de aviões de um 

mesmo fabricante, mas com modelos diferentes e conseqüentemente motores 

diferentes também, no exemplo, dois Boeing modelos B737-300 e B737-800, ambos 

de uso comum pelas companhias aéreas brasileiras. Esses documentos forneceram 

a figura e os itens com part number, descrição e quantidade. 

Para a montagem do GBOM da figura 4, foi feita a análise dos itens e suas 

descrições com base nas funções de cada um desses itens. Assim, o conjunto maior 

da bomba de combustível foi estratificado em dois subconjuntos: Bomba de 

combustível propriamente dita e sistema de filtragem. O sistema de filtragem por sua 

vez foi estratificado em outros dois subconjuntos, da tampa e seus elementos de 

fixação e do elemento filtrante e seus elementos de vedação. Nos elementos de 

fixação, em especial, os itens foram divididos em cinco conjuntos de acordo com a 

posição e função de fixação de cada conjunto no todo.  

Para a montagem do GBOM detalhado da tabela 2, foi utilizado como base a 

tabela 1 e a estrutura criada na figura 4, no entanto foram necessários alguns 

ajustes para adequar as necessidades da manutenção de aviões. 

Foram mantidas as colunas, nome do item, discriminados nos documentos 

técnicos assim como a quantidade, símbolo (adotando o exemplo do quadro 1), 

nome da variante que no exemplo adotado será avião e o conjunto das instâncias 

que vai se referir aos modelos dos aviões em questão. 

Foram adicionadas: a coluna part number conforme informado nos 

documentos técnicos, a coluna grupo de part numbers para itens que possuem mais 

de um part number relacionados nos documentos técnicos sendo representado 

através de uma extensão da coluna símbolo e a coluna classe para descrever a 

origem e o destino dos itens de acordo com os elementos de conjuntos de 

instâncias. 

Foram removidas: a coluna tipo de item, pois na TAPME são utilizadas 

apenas peças prontas ou fornecidas não proporcionando variável para esse 

parâmetro, a coluna relação estrutural e de herança devido aos itens possuírem part 

numbers que não possuem relação de herança com os demais conjuntos e sim com 

a variante avião. 
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4 CONCLUSÕES 

 

O atual modelo de gestão de estoques adotado na TAPME Brasil, através do 

planejamento e análise individual dos projetos de trabalho a serem executados, seja 

na revisão de um avião ou apenas de um componente específico, torna o ambiente 

na empresa propício para a sugestão e adoção de novas maneiras de gerir e 

controlar os estoques.  

Assim, o modelo adotado por esse trabalho de conclusão de curso, teve por 

objetivo propor uma fonte de informações que agregue valor para uma gestão 

inteligente dos estoques, a fim de evitar as redundâncias nas necessidades de 

materiais e conseqüentemente na criação de pedidos que estão acontecendo no 

setor de Planejamento e Compra de Materiais. Essas redundâncias de necessidades 

e pedidos geradas acabam por descaracterizar o lote econômico de compra imbuído 

dentro do MRP utilizado pelo ERP da empresa.  

O GBOM mostrou-se uma eficiente fonte de informações a respeito dos 

materiais, demonstrando as origens e destinos dos mesmos. Também mostrou-se 

eficaz ao suprir as redundâncias e agregá-las em uma única estrutura de materiais, 

gerando uma única necessidade. 

Portanto, diante dessas novas possibilidades proporcionadas pelo GBOM, vai 

caber ao Planejamento de Materiais em conjunto com a Engenharia de Manutenção 

utilizar o GBOM como uma importante ferramenta no processo de aprimoramento da 

gestão de estoques da TAPME Brasil. 
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