Sistema Militar Brasileiro de Catalogação
Brazilian Military Cataloguing System
O Sistema Militar Brasileiro de Catalogação (SISMICAT) é um sistema para
identificação e codificação de itens
de suprimento das Forças Armadas
Brasileiras, concebido pelo Centro de
Catalogação das Forças Armadas do
Ministério da Defesa e pela Fundação
COPPETEC da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

O SISMICAT, ao adotar conceitos,
normas e procedimentos compatíveis
com o SOC, Sistema OTAN de Catalogação, permite total interação com
esse importante canal mundial de
informações logísticas de material.
A EMGEPRON, que atua como Agência de Catalogação da Marinha do
Brasil, está credenciada a catalogar

itens fabricados no país no SIMICAT,
os quais passam a ser identificados, no
Sistema, pelo NATO Stock Number NSN, com informações técnicas sobre
o produto e a empresa fabricante.
O Sistema é acessado pelos países
membros da OTAN e seus aliados,
sendo ferramenta eficaz para a busca
e compra de itens militares.

The Brazilian Military Cataloguing
System (SISMICAT) is a system for
identification and codification of
Brazilian Armed Forces supply items.
It was conceived by Armed Forces
Cataloguing Center, a Ministry of
Defence unity and by Rio de Janeiro
Federal University, through
COPPETEC Foundation.

By adopting concepts, norms and
procedures compatible with OCS –
The OTAN Cataloguing System –
The SISMICAT allows complete
interaction with this important
world-wide channel of material
logistic informations.
EMGEPRON acts as Brazilian Navy
Cataloguing Agency being able to

include brazilian products in
SISMICAT which become identified
by a NATO Stock Number – NSN,
with technical informations about
the product and the manufacturer.
The System is accessed by countries
members of OTAN and its allieds,
being a useful tool to search and
buy military items.

ISO 9001:2008

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Emgepron
é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by Brazilian Navy.
Sistema de Catalogação
Para as instituições:
Informações precisas
Identificação perfeita
Redução de custos na obtenção e armazenagem
Eficácia nos sistemas logísticos de material

Para empresas / Fornecedores:
Divulgação de seus produtos nos mercados interno e externo
Possibilidade de alavancagem dos negócios
Particular importância para contratos de fornecimento
que incluam cláusulas de catalogação

Empresas Nacionais que a EMGEPRON já prestou serviços de catalogação:
ARES – Aeroespacial e Defesa LTDA;
CBC – Cia. Brasileira de Cartuchos;
Condor S/A Ind. Química;
Equipaer Ind. Aeronáutica LTDA;
IBQ – Ind. Químicas LTDA;
ÍNDIOS - Ind. Com. Prod. Químicos e Explosivos e Espetáculos Pirotécnicos ; e
Schneider Electric do Brasil;

Cataloguing System
For organization:
Precise information
Perfect identification
Acquisition and storage cost reduction
Efficacy in the material logistic system

For companies / Suppliers
Products divulgation at internal and foreing markets
Possibility of business increasing
Strategic in supply contracts that embody covenants of
cataloguing.

Brazilian Companies which EMGEPRON already took cataloguing services:
ARES – Aerospace and Defense LTD;
CBC – Brazilian Cartridges Company;
Condor Chemical Industries;
Equipaer Ind. Aeronáutica LTDA;
IBQ – Chemical Industries LTD.;
ÍNDIOS - Ind. Com. Prod. Químicos e Explosivos e Espetáculos Pirotécnicos ; e
Schneider Electric do Brasil;
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