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Resumo  

Este artigo analisa alguns aspectos da situação atual de uma empresa de manufatura de 
pequeno porte, que faz parte da cadeia de suprimentos da indústria bélica brasileira, seu 
posicionamento no mercado nacional e internacional e sua busca por um  reposicionamento 
através da diversificação, dentro de uma nova cadeia produtiva em âmbito nacional.  
Como há  interesse, por parte das forças armadas, em manter as empresas que fazem parte 
desta cadeia de suprimentos, a empresa analisada busca na diversificação a continuidade de 
suas atividades até que a demanda por material bélico volte a patamares que possam 
garantir sua perpetuidade e sobrevivência. 
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1. Introdução 
Apesar de ser um segmento produtivo com enormes oportunidades para emprego de novas 
tecnologias e inovações, a cadeia produtiva da indústria bélica brasileira possui forte 
dependência do know-how empregado pelo cliente final, principalmente no tratamento com 
as Forças Armadas Brasileiras. Trata-se de uma cadeia produtiva de fundamental importância 
estratégica para a soberania econômico-social e tecnológica do país e que levou o Brasil a ser 
o oitavo exportador mundial de produtos bélicos, ao final da década de 80. Nesta ocasião  
90% dos equipamentos destinados ao Exército eram fabricados em território nacional. Porém,  
a conjuntura político-militar internacional, aliada às mudanças da política nacional e ao baixo 
nível de investimentos em material de defesa,  durante a década de 90,  promoveram uma 
forte queda na demanda, que resultaram no fechamento de muitas empresas e ao quase 
aniquilamento de outras.  

 
1.1 Objetivo Geral 

Fazer uma análise da atual crise enfretada pela cadeia de suprimentos da indústria bélica 
brasileira, sob a óptica de um de seus stakeholders, que denominaremos empresa “X”,  
indicando as prováveis ações de reposiconamento a serem utilizadas por este participante da 
cadeia. 
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1.2 Objetivos Específicos 
Analisar o fluxo de informação e de produção da empresa “X”, de pequeno porte,  que 
participa da cadeia de suprimentos da indústria bélica brasileira, classificá-la de acordo com 
sua forma de gestão e posição na cadeia. Identificar as dificuldades técnico-operacionais e 
financeiras dessa empresa, para depois sugerir caminhos alternativos para o crescimento 
sustentado dentro do segmento bélico-militar. 

1.3 Justificativa 
O desenvolvimento da cadeia produtiva da indústria bélica brasileira representa dentre muitos 
fatores de desenvolvimento econômico e social, a garantia de segurança e soberania nacional, 
contribuindo para a redução de vulnerabilidades perante os maiores produtores 
internacionais. 

Sua importância estratégica para a soberania do país e o potencial de exploração dos 
mercados internacionais, principalmente as parcerias latino-americanas são fatores 
motivadores para sua análise. Contudo, as empresas participantes destas cadeias são 
altamente dependentes de uma política nacional, regulamentações e dificilmente conseguirão 
sobreviver se continuarem a atuar exclusivamente com a indústria bélica. A questão que se 
coloca é qual ou quais os caminhos a seguir para continuarem nesta atividade garantindo a 
sobrevivência da empresa?  

  

1.4 Formulação do Problema   
De acordo com a ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa), o 
atual estado de  aquisições e a política de investimentos adotados pelo Governo Brasileiro 
para equipar suas Forças Armadas (a partir do final dos governos militares), estão 
contribuindo para o completo e prematuro sucateamento das três Armas (Marinha, Exército e 
Aeronáutica) bem como de toda empresa participante da cadeia de suprimentos da indústria 
bélica brasileira, seja ela da iniciativa privada ou estatal, de grande ou de pequeno porte. 
Alem deste ser o cenário atual da indústria de defesa brasileira, ele vem se repetindo ao longo 
de séculos, com intervalos de grande nível de demanda e outros onde a demanda 
praticamente inexistiu. Todos estes ciclos foram, e ainda são, dependentes diretos de 
conjunturas externas sendo os melhores momentos verificados quando o governo toma a 
dianteira e se alinha estrategicamente com o parque industrial bélico brasileiro. 
Por outro lado, afirma Coutinho (2002) que a eficácia das armas é o fator condicionante 
fundamental para a formação do poderio militar e daí a constatação de que a indústria de 
defesa – aquela que concebe, projeta e produz soluções técnicas para as necessidades 
militares – exerce papel decisivo sobre o potencial e competência de uma força armada. 
O problema se agrava quando fica patente que a evolução tecnológica militar, conforme 
afirma Coutinho (2002), depende de investimentos bem definidos que permitem o 
“estancamento de desperdícios”, ao mesmo tempo em que existe o problema da demanda 
interna por produtos do setor. Desse modo, as atividades de comercialização surgem como de 
fundamental importância, uma vez que, o domínio da tecnologia depende dos recursos a 
serem obtidos das vendas. 
A empresa “X” a ser analisada, desde sua fundação possui uma cultura organizacional 
totalmente voltada para o ramo de material de defesa, e mesmo sendo considerada fornecedor 
de nível 1 dentro da cadeia de suprimentos das Forças Armadas Brasileiras, sofre à jusante de 
sua “sub-cadeia de suprimentos”, impactos negativos para sua sustentabilidade de longo 
prazo, pois compartilha todas as conseqüências da política atual do governo frente às 
indústrias bélicas brasileiras. Diante desse quadro a empresa está sobrevivendo 
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principalmente das pequenas exportações realizadas, que em alguns casos lhe garante 
fornecimento por dois anos, no entanto, a maioria dos produtos solicitados por esses clientes  
possui pequeno valor agregado e demanda altamente incerta. 
Já à montante de sua “sub-cadeia de suprimentos”, a empresa “X” se depara com 
fornecedores cujos interesses imediatos estão voltados para mercados mais rentáveis. 
Confirmando este pressuposto, Bastos (2006) diz que “a iniciativa privada não quer correr 
riscos, uma vez que o governo não possui um projeto de longo prazo para renovação de 
equipamentos militares, nem uma política de compras mínimas que justifique o investimento 
em pesquisas, produção de protótipos e de pré-séries”.  
Por outro lado, o fornecedor nacional de propelentes e explosivos, importantíssimo elo da 
cadeia, possui o monopólio do mercado e tem um prazo de entrega muito dilatado o que 
impacta todo o processo de produção da empresa “X” elevando seu lead-time a níveis 
incompatíveis de competitividade, pois todos os custos acabam sendo repassados para a 
cadeia. 
A figura 1 abaixo mostra esquematicamente a posição da empresa “X” na cadeia de 
suprimentos. De um lado está a pressão da demanda oscilatória dos clientes à jusante da 
cadeia, e a montante da cadeia a pressão dos longos prazos de entrega e desinteresse  dos 
fornecedores.  

EMPRESA
“X”FORNECEDORES CLIENTES 

PRESSÃO PRESSÃO

         Figura.1: Sub-cadeia de suprimentos da empresa “X” 

 
Por outro lado, a empresa “X” busca uma oportunidade para diversificar  seu portfólio de  
clientes, voltando-se para o atendimento de empresas privadas. No entanto, haverá a 
necessidade de ampliação dos recursos de mão-de-obra de um lado, mas do outro busca-se a 
garantia de uma perenidade na produção e a redução da vulnerabilidade da empresa. 

2. Caracterização do ambiente da cadeia 
De acordo com a ABIMDE – Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa – 
em primeiro lugar a situação do parque de material de emprego militar das Forças Armadas 
está caminhando para a obsolescência total, como conseqüência das políticas de corte de 
recursos e investimentos nesta área, por parte principalmente do governo federal. As 
expectativas levam ao descrédito total em novos projetos, comprometendo a projeção do país 
no âmbito internacional afastando para bem longe, as possibilidades do Brasil ocupar uma 
das cadeiras no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Ainda, segundo a mesma fonte, 
dos 35,1 bilhões de Reais destinados ao Ministério da Defesa, em 2005, somente 5% foi 
utilizado para investimento para desenvolvimento e aquisição de novos equipamentos. 
Por outro lado, segundo o Projeto Brasil, “a indústria bélica brasileira submergiu no final do 
governo Sarney, quando começou a derrocada de sua maior estrela, a Engesa, fabricante de 
blindados que viria a falir logo em seguida”. Os números indicativos de queda nas 
exportações, cerca de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões anuais em meados da década de 80, para 
menos de US$ 200 milhões anuais neste início de século XXI, com um agravante: o Brasil 
importa equipamentos de outros países que poderiam ser fabricados aqui. 
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Desse modo, a posição do Brasil que era de oitavo maior exportador mundial de produtos de 
defesa, mudou a partir dos anos 90, diante das grandes alterações havidas nos cenários 
internacional, tal como o fim da Guerra Fria, o que fez crescer significativamente a oferta de 
armamentos no mercado mundial.  
Quanto ao dilema de “importar ou reativar a indústria brasileira” a ABIMDE deixa claro que 
após a aprovação da Política Nacional da Indústria de Defesa, as indústrias nacionais tem 
capacidade e competência para atender às exigências das Forças Armadas e por outro lado, 
tal incentivo e  procedimento poderá levar à independência tecnológica na área. Um grande 
obstáculo ao desenvolvimento dos produtos bélicos são os custos, principalmente os 
impostos, tais como ICMs, COFINS, PIS, IR e outros que comprometem os custos em cerca 
de 40%, enquanto as empresas estrangeiras são beneficiadas com isenção tributária. 
Assim, os obstáculos ao desenvolvimento das indústrias de materiais bélicos, podem ser 
classificados em dois grandes campos: Institucionais e Conjunturais. Os institucionais se 
devem à ausência de uma política de governo que estabeleça uma ligação séria e firme entre a 
área militar e C & T (Ciência e Tecnologia) para a indústria de produtos de defesa, de modo 
que esta atue como fator de fortalecimento da expressão de autonomia e soberania nacional. 
Tais fatos evidenciam uma falta de planejamento, além da ausência de aval para exportações 
e financiamentos, o que dificulta sua auto-sustentação.  
Sob a ótica conjuntural, é importante verificar-se a escassez de mercado, uma vez que a 
redução de 50% dos arsenais e efetivos da OTAN, a desintegração do Pacto de Varsóvia e o 
fim da Guerra do Golfo geraram imensos excedentes de produtos de defesa no mercado 
mundial, com preços baixos e competitivos, distanciando as indústrias brasileiras do 
consumidores nacionais e internacionais. Em complemento, as Forças Armadas brasileiras 
possuem um baixo orçamento para justificar um consumo adequado, e por outro lado, não há 
parcerias entre grandes investidores privados.  
No entanto, em outros países também existe a preocupação com as indústrias de materiais de 
defesa, conforme destaca (Dowdall, Paul – 2004) apud Sköns (2002), referindo-se a “um 
período de reestruturação e consolidação, ajustando-se o baixo nível de produção ao 
acréscimo da competitividade na indústria  de armas européia”. Ainda conforme (Dowdall, 
Paul -2004), a revolução radical pela qual passa o sistema de suprimentos da indústria de 
defesa (DISS – Defense Industry Supply System) é um fenômeno global que apresenta 
oportunidades significativas e ameaças consideráveis para o suprimento principal da 
indústria. 
Por isso, é importante realizar uma mudança cultural e criar um mecanismo de cooperação 
entre órgãos do governo e a indústria de material de defesa, pois se as indústrias de produto 
de defesa trabalharem em parceria com os institutos militares e civis de pesquisa, 
desenvolverá capacidades tecnológicas para o futuro. Parcerias com paises vizinhos em 
projetos de desenvolvimento e produção de equipamentos militares é um fator importante 
para a busca de uma economia de escala e indutor de confiança mútua. 
Em face da necessidade de incentivo às indústrias de produtos de defesa, o Ministério da 
Defesa criou a Comissão Militar da Indústria de Defesa (CMID), que tem como objetivos 
propor e coordenar estudos relativos ao fomento das atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, produção e exportação dos produtos de defesa, promovendo a integração 
das atividades e do fluxo de informações entre os stakeholders da cadeia de suprimentos da 
indústria de produtos de defesa no Brasil. 
Por outro lado, visando incentivar e preocupado com o desenvolvimento continuado e 
sustentado da indústria  de defesa brasileira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, publicou o documento intitulado “Diretrizes de Política Industrial, Tecnologia e de 
Comércio Exterior”, corroborado pelo Ministério da Defesa através da Portaria Normativa 
número 899/MD, de 19 de julho de 2005 que aprovou a “Política Nacional da Indústria de 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006 
 
Defesa”(PNID), para atender em particular às especificidades da área de defesa, estando 
assim  definidos a Base Industrial de Defesa (BID) como o conjunto das empresas estatais e 
privadas, organizações civis e militares, participantes das etapas de pesquisa, 
desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa.  
Essas diretrizes devem permitir no curto e médio prazos, acesso a recursos financeiros, 
participação em feiras e eventos da área e incentivos para exportação.  
Trata-se de uma cadeia de suprimentos caracterizada por manufatura e serviços, com 
tecnologia produzida no país e que possui grande potencial para desenvolvimento e inovação 
técnico-militar agregando muitas divisas para o país. 

  

3. Caracterização da Cadeia de Suprimentos da Indústria Bélica – Visão Macro 
Segundo Dowdall (2004), enquanto a terceirização dos principais fornecedores da indústria 
de defesa tem crescido ao longo da última década, em contraste, essas mesmas empresas tem 
eliminado drasticamente o número de pequenas e médias empresas que participam na cadeia 
ao mesmo tempo em que expandem sua participação geográfica como fornecedores em escala 
global. 
De um modo geral Dowdall (2004) apud Bates e Kakalis, sugere que a indústria de defesa 
poderá ser dividida em quatro níveis, sendo o primeiro nível constituído pelas empresas 
montadoras, o segundo nível pelas empresas que fazem a sub-montagem completa, o terceiro 
nível constituído pelas empresas que fazem as sub-montagens incompletas e o quarto nível 
formado pelos fornecedores de peças e materiais. O autor destaca que as empresas 
pertencentes ao terceiro e quarto níveis são de pequeno porte, o que de um modo geral, 
ajudou a mostrar o propósito analítico específico dos níveis de fornecimento, mas oculta a 
verdadeira dinâmica da cadeia de suprimentos enquanto conjunto. Ainda segundo Dowdall  
(2004) o sistema de suprimento da indústria de defesa (DISS) no Reino Unido  tem a forma 
de uma “matrix de interdependências” ou seja, “abaixo do primeiro nível a cadeia de 
suprimentos é difusa, passando por uma complexa rede de fornecedores”. 
No entanto, a cadeia de suprimentos da indústria bélica no Brasil está centralizada no 
Ministério da Defesa, de modo a se estabelecer uma atuação em conjunto das Forças 
Armadas, visando a Interoperabilidade e a racionalização dos recursos, para o alcance de 
custos  menores.  
Porém, para Coutinho (2002) existem alguns modelos conceituais que descrevem a dinâmica 
dos processos de inovação tecnológica, importantes para a cadeia de suprimentos, e que 
caracterizam a atuação dos paises desenvolvidos ou emergentes.  
São eles o modelo linear e a espiral tecnologica. O modelo linear é reducionista e não 
identifica uma diferença entre o processo de pesquisa científica, de natureza acadêmica e as 
atividades de desenvolvimento tecnológico, de natureza essencialmente econômica e 
realizada em um ambiente industrial produtivo. Já a espiral tecnológica tem uma dinâmica 
regenerativa, ou seja, a inovação tecnologica demanda novos conhecimentos capazes de gerar 
novos produtos, evoluindo para círculos cada vez maiores, onde ciência & tecnologia gera 
“Ciência e Tecnologia”, ou seja, “um estágio mais avançado da tecnologia de produto.” 
Ainda, segundo Coutinho (2002), “o combustível primário para o movimento, de subida ou 
descida nesta espiral, diz respeito principalmente aos investimentos aplicados ao modelo. 
Quando eles não ocorrem, ou são mal direcionados, o ponto anda para trás, regride para 
círculos menores(ou interiores) da espiral”.  
Logo, os recursos e os investimentos devem ocorrer sempre de modo a sustentar, conforme 
Coutinho (2002), o valor estratégico do desenvolvimento científico e tecnológico, sendo os 
recursos adquiridos das atividades do próprio setor produtivo e das políticas do governo.  
Seguindo esta tendência foi criada em 2003 a Comissão de Logística Militar (COMLOG), 
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que tem como objetivo primordial o fortalecimento do BID – Base da Industria de Defesa. 
A figura 2 abaixo sugere um desenho esquemático para a cadeia de suprimentos da indústria 
bélica, tendo ao centro o ministério da defesa, que estará encarregado da centralização de 
todo o processo de aquisições. A figura 2 também mostra o papel de cada parceiro na cadeia e 
indica que alguns fornecedores podem estar no nível 1, 2 ou até 3, como fornecedores de 
materia-prima e produtos diversos.  
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Figura.2: Posição dos Parceiros na Cadeia de Suprimentos 

A forma de gestão observada dentro do contexto da cadeia de suprimentos aponta que as 
empresas que são nível 1 ou nível 2 aplicam o BTO – build to order – por ser mais 
conveniente e oferecer maior segurança para o fornecimento. Como acima apresentou-se, esta 
cadeia de suprimentos caracteriza-se por ser do tipo federativa e possui uma dependência 
muito grande das políticas governamentais e pouco podem fazer fora do âmbito das forças 
armadas, embora muitas delas fabriquem produtos não-militares ou são fornecedores 
terceiros dos nível 1 ou 2. 
Por isso procuram aplicar a forma de atuação BTO, com sistema de produção puxado e 
atuação por kanban de produção, após a chegada da informação de pedido firme. A produção 
deverá atender a uma programação de entregas. 
Tal forma de gestão leva a muita ociosidade do parque fabril, de modo que em diversas 
ocasiões a empresa fica completamente parada e em outras ocasiões faz horas-extras. Existe 
um desbalanceamento enorme da produção o que torna muitas empresas vulneráveis à mão-
de-obra e aos fornecedores.  
Embora empregando o sistema de produção puxado e kanban, as empresas correm o risco de 
perdas de produtividade e aceitam o efeito “sanfona” da produção,  aumentando 
drasticamente seu lead-time e reduzindo sua competitividade. A demanda é atendida pelo 
processo produtivo, ou seja, está aplicada a estratégia de “compromisso”; ocorre a variação 
do estoque e a variação da produção. A capacidade do processo é fundamental neste caso e 
um erro no dimensionamento demanda versus capacidade de produção gera prejuízos para 
toda a cadeia e principalmente para o parceiro com menores recursos financeiros. 
Por outro lado, as empresas que estiveram aptas a atender a cadeia de suprimentos da 
indústria de material de defesa poderão atuar vinculadas às regulamentações da CMID, ou 
buscar parcerias internacionais independentes. 

 

4. ESTUDO DE CASO – EMPRESA “X” 

4.1 – Caracterização da Empresa 
Empresa Privada de Capital Nacional de pequeno porte, localizada na cidade de São José do 
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Campos, estado de São Paulo, do ramo metal-mecânico, tendo se especializado na fabricação 
de material bélico para as Forças Armadas. 
Os principais produtos fabricados pela empresa são as bombas de aviação pré-fragmentadas, 
as bombas incendiárias, as bombas BDU de 11 Kg e os SBAT-70 – Sistema Brasileira Ar 
Terra, com calibre de 2,75”de diâmetro. Tais produtos podem ser utilizados em treinamento e 
ataque, adequados para serem instalados em helicópteros ou Aviões. 
Os clientes da empresa são básicamente as Forças Armadas Brasileiras (Ministério da 
Defesa) e clientes internacionais, compostos pelas Forças Armadas de vários países com a 
qual o Brasil mantém relações diplomáticas. 
A empresa classifica seus concorrentes em dois grupos. O primeiro são empresas de grande 
porte, que estão ligadas diretamente ao governo e que têm acesso a programas diferenciados 
de financiamentos ou outras que fazem parte de grupos empresariais privados de grande porte 
e com forte poder de negociação e influência política no mercado. O segundo grupo é 
formado por empresas de médio e pequeno porte. São concorrentes mais diretos, empresas de 
pequeno porte e que se defrontam com os mesmos problemas. 

4.2 – Caracterização dos Principais Fornecedores: 
A materia-prima para fabricação dos produtos são adquiridas principalmente no mercado 
nacional e se dividem em dois grupos de fornecedores, sendo o primeiro de matéria-prima 
metal-mecânica e o segundo de matéria-prima química, tais como grão propelente e 
explosivos. Este segundo grupo de fornecedores detém o monopólio de fornecimento no 
mercado nacional. 
As fases de montagem final são realizadas com os recursos produtivos da própria fábrica, 
tanto na montagem da parte mecânica quanto na montagem da parte química. No entanto, em 
alguns casos são necessários serviços de terceiros, para as operações de usinagem, estamparia 
e testes, que são realizados em banco de testes fixos e ocorrem por ocasião de homologações 
dos produtos. 
De um modo geral, os fornecedores exigem a compra de um  lote mínimo, ou seja, a empresa 
é obrigada a adquirir uma quantidade de matéria-prima que represente um lote mínimo 
correndo o risco de atrasos na entrega e da não utilização de todo o lote. O segundo problema 
que se apresenta com os forncedores é o prazo de pagamento, cerca de 30 dias após o pedido. 
Neste prazo os produtos finais ainda não foram entregues ( o lead time médio está em torno 
de 180 dias) e o vencimento do pagamento devido ocorrerá muito antes da entrega final do 
produto. Cria-se assim problemas com o fluxo de caixa, o que compromete a capacidade de 
pagamentos da empresa e exige dela um auto financimanto ou capital de giro. 

 

4.3 – Sistema de Produção e Tecnologia Empregada: 
A tecnologia a ser disponibilizada e utilizada pela empresa em análise está intimamente 
ligada ao posicionamento da empresa na cadeia de suprimento da indústria bélica brasileira, 
embora exija-se de todas elas a certificação na norma ISO 9000 – 2000, principalmente no 
âmbito da ISO-9001. Além das normas exigidas em cada licitação a empresa passa por um 
processo de certificação das Forças Armadas, conforme seu grau de aprovação para cada 
arma (Exército, Marinha ou Aeronáutica).  
O processo de fabricação na empresa “X” se constitui basicamente de duas partes, sendo a 
primeira metal-mecânica e a segunda química.  
A fabricação metal-mecânica se compõem de usinagem básica, soldagem, montagem e 
pintura. A parte química se constitui da montagem dos grãos propelentes e explosivos nos 
corpos usinados e soldados.  
O processo geral de fabricação para os produtos desenvolvidos e fabricados pela empresa está 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006 
 
esquematizado na figura 3 abaixo: 

MONTAGEM 
PROPELENTE  

INICIADOR USINAGEM 

RECEBIMETO 
MATÉRIA-PRIMA 

(ANÁLISE) 
PINTURA E 

IDENTIFICAÇÀO 
PRENSAGEM  BANCO DE TESTES 

EMBALAGEM 
SOLDAGEM 

EXPEDIÇÃO DO 
LOTE 

Figura 3:  FLUXO DO PROCESSO PRODUTIVO 
 

 
Os serviços de prensagem, soldagem e pintura são realizados no galpão de fabricação 
mecânica, enquanto a montagem do propelente e do iniciador são realizados em um paiol 
próprio localizado fora de perímetro urbano.  

Vários cuidados de segurança são tomados com relação às instalações e com os montadores, 
quanto aos riscos com explosão e por isso a instalação é regularmente inspecionada pelas 
Forças Armadas. 
Destaca-se que cerca de 99 % da capacidade de vendas e produção da empresa está voltada 
para as forças armadas (nacionais e internacionais) deixando cerca de 1%  para atendimento 
do setor privado. Trata-se de um segmento novo para a empresa e nunca explorado por ela,o 
que está criando grandes dificuldades técnicas-operacionais e administrativas. 
A capacidade produtiva e o recurso mão-de-obra variam de acordo com a demanda das forças 
armadas, principalmente nacionais, porém a empresa deve contar com alguns funcionários 
como “elementos-chave” dentro do processo de fabricação, por conhecerem em profundidade 
todos os processos de produção, principalmente na montagem mecânica, dos graãos 
propelentes e explosivos. Tais funcionários recebem  treinamentos específicos com 
frequência para atender às exigências da norma ISO-9000 e das Forças Armadas. 

Por outro lado, o recurso mão-de-obra se constitui em um dos fatores críticos e ponto 
importante  para a empresa, visto que não existe no mercado um grande número de 
profissionais especializados e  disponíveis no ramo da indústria bélica.  
Os pontos chaves para a empresa: 
1) Montagem Final dos Componentes Mecânicos: Nesta parte do processo são checadas 

todas as tolerâncias de fabricação das partes usinadas, estampadas e soldadas, bem como 
o sequência de montagem das peças. Cada componente tem uma posição pré-
determinada e se não forem obedecidas podem levar ao mal funcinamento do conjunto 
todo; 

2) Controle de Qualidade: Apesar da empresa trabalhar como ISO-9000 e exigir de seus 
fornecedores o enquadramento dentro da norma, uma primeira inspeção no recebimento 
da matéria-prima se faz necessária, principalmente para a verificação das composições 
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químicas, das peças mecânicas, dos propelentes e explosivos, mesmo estando amparado 
por certificados dos materiais fornecidos.  

3) Montagem da parte Química: É acompanhada por um químico especializado que 
estabelece toda a sequência de trabalho tais como quantidades e forma de manuseio com 
o produto, antes e após a montagem. O produto sai da fábrica sem estar ativado, esta 
parte do trabalho é realizado pelo próprio cliente quando em uso. 

A empresa trabalha contra pedido e uma análise mais profunda da capacidade de produção da 
empresa “X” mostra que ela produz somente o que está sendo solicitado e dispara sua 
produção após ter os pedidos confirmados em mãos. 
O prazo de entrega extendido é uma consequência mista, entre as necessidades dos clientes 
que são os governos do Brasil (via sua Forças Armadas) e de governos de países 
importadores, aliados às condições impostas pelos fornecedores. 

 

4.4 Caracterizacao dos clientes: 
As licitações para este produto podem atingir de 2 a 3 anos para serem concretizadas e 
transformadas em pedido real. 
As programações podem ser até bi-anuais, porém o grande dilema é o montante de recursos 
empregados, principalmente o financeiro, visto que hoje a empresa sofre por não ter 
adiantamentos  por um lado e por outro lado ter que entrar no mercado financeiro e bancar a 
produção. Além do problema de ganhar o pedido, financiar a produção com recursos próprios 
a empresa recebe o valor correspondente à entrega efetuada somente de 30 a 90 dias depois 
do efetivo faturamento.  
Com as exportações a problemática é ainda maior pois a liberação dos recursos financeiros 
somente acontecem com a apresentação de uma carta de crédito ou com garantias seguras de 
entregas. Com o cenário que se apresenta para a empresa fica muito difícil competir com os 
concorrentes de outros países cuja produção tem maiores facilidades de acesso ao crédito.  
Portanto, a empresa tem uma capacidade instalada para diversificar sua produção, porém as 
incertezas do mercado de material bélico e a falta de investimentos maciços por  parte do 
governo estão deixando uma lacuna muito grande com relação às condições para 
forncecimento futuro. As parcerias estão se apresentando como o melhor caminho a ser 
trilhado pela empresa e alguns pedidos de exportação com condições de fornecimento para 
cerca de 2 anos é que estão dando um suporte maior neste momento. 

 

4.5 – Cadeia de Suprimentos da empresa “X” – Análise e Caracterização 
Entende-se como sub-cadeia de suprimentos da empresa “X” (figura 4), seus fornecedores a 
empresa “X” e seus clientes.  Importante frisar que os lead-times são extremamente 
particularizados, ou seja, a fábrica disponibiliza as informações para seus fornecedores 
somente após estarem satisfeitas todos as suas necessidades dentro de seu processo 
produtivos. A fábrica está em contato direto com a demanda do cliente, o que caracteriza um 
produto funcional e menos inovador. A relação na cadeia é de  “ganha x perde”, conforme 
Oliver et.al (2002) e Carvalho (2004), além do forte foco nos custos. A fábrica tem uma alta 
visibilidade da demanda do cliente, o mesmo não ocorre com seus fornecedores, porém esta 
visibilidade em nada contribui para o desenvolvimento da cadeia como um todo, devido a 
suas especificidades. 
A empresa “X” trabalha na forma “build to order - BTO” e mantém um estoque mínimo de 
matéria-prima, a partir do lote mínimo adquirido de seus fornecedores, sempre atendendo às 
expectativas das entregas futuras.  
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Para cumprimento de contratos e exigências de  seus clientes, um número mínimo de 
produtos acabados devem ser mantidos em estoque, como “lote testemunha”, pois se algum 
problema de qualidade vier a ser detectado avaliar-se-á o lote produzido a partir desse “lote 
testemunha”. 
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Fig. 4 – Sub-Cadeia da Empresa “X” 

A fábrica está em contato direto com a demanda do cliente, o que caracteriza um produto 
funcional e menos inovador. A relação na cadeia é de  “ganha x perde”, conforme Oliver et.al 
(2002) e Carvalho (2004), além do forte foco nos custos. A fábrica tem uma alta visibilidade 
da demanda do cliente, o mesmo não ocorre com seus fornecedores, porém esta visibilidade 
em nada contribui para o desenvolvimento da cadeia como um todo, devido a suas 
especificidades.  
Por outro lado, estrategicamente o produto pode ser classificado como alavancador, de acordo 
com Beamon (1999) e Barut et.al (2002), pois continua sendo importante para o cliente final 
a sobrevivência estratégica (inclusive de segurança nacional) desse fornecedor e se possível 
ajudá-lo em sua trajetória na cadeia, principalmente com os ítens importados (propelente e 
explosivos).  
Nesta cadeia ainda não se fala em lote econômico e os possíveis parceiros ainda permanecem 
afastados. Mas cabe salientar que seria importantíssimo para as pretensões da cadeia de 
suprimentos da indústria bélica e para o controle do Ministério da Defesa se as diversas “sub-
cadeias de suprimentos”, como esta em que a empresa “X” está inserida, evoluirem para o 
lote econômico e para as parcerias, desenvolvendo o just-in-time expandido,  visto que uma 
das estratégias é o uso e aplicação de materiais comuns às três armas.  
A empresa “X” analisada utiliza como medidas de desempenho a satisfação total do cliente, 
investindo todo o seu potencial produtivo para fornecer um valor real ao cliente atingindo de 
forma eficiente e eficaz os benefícios tangíveis, tais como qualidade (para a empresa não 
ocorrem devoluções por má qualidade), durabilidade e tecnologia (sempre monitorada pelos 
clientes) e os intangíveis, pois possui uma grande reputação e excelente imagem junto aos 
clientes.  
Uma reflexão mais profunda sobre esta cadeia de suprimentos mostra que o poder da cadeia 
está nas mãos do cliente final (Forças Armadas – Ministério da Defesa) em âmbito nacional e 
dos governos dos diversos países no âmbito internacional, pois se a demanda na ponta de 
saída da cadeia aumentar de forma a garantir uma perpetuidade de fornecimento no longo 
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prazo, pode-se trabalhar para uma drástica redução nos custos, pelos seguintes motivos: 

1) Melhora a interação e integração a montante da cadeia, pois a programação de peças 
poderá ser mais próxima às necessidades a jusante da cadeia (aproximação da 
demanda);  

2) A produtividade ao longo de toda a cadeia terá um aumento substancial, pois a fábrica 
poderá gerar valor através do estabelecimento de métricas mais realistas e próximas 
ao chão de fábrica; 

3) O produto poderá sofrer inovação constante sendo esta uma das estratégias que 
constam do planejamento estratégico do Ministério da Defesa para garantir a 
sustentação tecnológica das Forças Armadas; 

4) O estoque da cadeia poderá ser melhor estudado para atender às necessidades de cada 
componente da cadeia à busca de um estoque econômico para a cadeia.  

 

5. Conclusões e Sugestões 
O elo que hoje se apresenta mais fraco dentro da cadeia é o próprio fabricante, fornecedor de 
nível 1, que em nosso estudo de caso foi denominda empresa “X”,  que permanece sob as 
pressões do cliente único de um lado e dos fornecedores com grande capacidade de 
negociação e barganha do outro. Pode-se deduzir que a grande vantagem do fabricante está 
em obter um fator de lucratividade grande, apesar de todos os entraves surgidos, pois repassa 
para a cadeia todos os seus custos.  
Como sugestão para o desenvolvimento e perpetuidade da cadeia poder-se-ia criar para a 
cadeia o conceito de JIT-e (JIT Estendido) aplicado ao conjunto das empresas parceiras 
dentro dessa cadeia, com o compartilhamento das informações ampliado para inter-
organizações, ganhando em confiabilidade, trabalhando com incertezas menores para a 
demanda futura. A cadeia ganharia em tempo de fornecimentos, redução dos custos 
envolvidos e inovação dos produtos permitindo às parceiras investimentos em equipamentos 
mais sofisticados e em tecnologia bélica. Em um plano mais ousado, poder-se-ia partir para 
um cluster. 

Como o problema passa por investimentos estatais e interesses políticos de governo, é 
importante estrategicamente para a sobrevivência da empresa “X”, que esta diversifique suas 
atividades e procure outros nichos, tais como o fornecimento para empresas privadas.  
Uma alternativa é a produção de cartuchos para equipamentos que montam cabos de alta 
tensão em redes de transmissão de energia. Trata-se de um mercado atendido por poucos e 
fortes concorrentes, que detém o monopólio da matéria-prima química e que irá merecer um 
reposicionamento da empresa, passando de fornecedor nível 1 para nível 2, 3 ou como 
simples prestador de serviços. 
De acordo com a direção da empresa “X”, que atua no mercado a mais de 20 anos, são duas 
as direções a serem seguidas: Diversificação de clientes, procurando uma atuação maior junto 
às empresas privadas e o esforço para a sobrevivência dentro da cadeia de suprimentos da 
indústria bélica, que em estado normal de fornecimento possui uma alta rentabilidade. 
Observa-se, no entanto,  que a cultura técnica e administrativa da empresa está totalmente 
voltada para a área militar e uma alteração de rumos representaria reinventar a empresa. 
Portanto, buscar dados mais precisos do mercado privado, verificar suas reais possibilidades 
de participação no mercado, enquanto cliente e forncecedor. De outro modo tentar buscar 
parceiros que possam alavancar os negócios, visto que a empresa possui uma marca de 
excelente penetração nas forças armadas. 
Ao longo do desenvolvimento do artigo mostrou-se que há um interesse direto do Governo 
Brasileiro em manter em pleno funcionamento as empresas especializadas em produtos 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006 
 
bélicos, pois os mercados internacionais globalizados podem transformar-se em mercados 
consumidores e as exportações voltarem aos patamares como estavam antes do governo 
Sarney, o que representaria divisas para o país e o assento no Conselho de Segurança da 
ONU que exige  do país uma indústria bélica forte, com alta tecnologia e alto poder de 
resposta às demandas tecnologicas internacionais. 
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