
A pressão aumenta para que Trump de fato utilize o “Defense Production Act”.

21/03/2020

Apesar de ter invocado a lei da produção da defesa, Donald Trump ainda não exerceu
seus poderes federais  no que tange o assunto.  Enquanto isso,  autoridades de saúde
alertam  sobre  possíveis  carências  de  suprimentos  médicos  capazes  de  salvar  vidas,
como  ventiladores,  equipamentos  de  segurança  para  médicos  na  linha  de  frente  de
combate a pandemia do coronavírus.

Além disso, o governo ainda não contabilizou o estoque dos itens em todo o país e nem
quais empresas deveriam fabricar determinados produtos. Em meio ao impasse sobre
quando usar a lei ou não, diversas empresas começaram a levantar dúvidas sobre a real
necessidade de se ter invocado a lei.

Enquanto algumas empresas de suprimentos médicos estão aumentando a produção de
equipamentos essenciais por conta própria, há poucas evidências de que Trump esteja
usando ativamente seus poderes no âmbito da lei da produção da defesa para direcionar
qualquer atividade.

CNN POLITICS. Pressure mounts for Trump to actually
use Defense Production Act. 2020.

A Indústria de Defesa dos EUA diante do coronavírus.

20/03/2020

Nos EUA, a Indústria de Defesa receberá tratamento prioritário, graças a um lobby de
associações que representam os contratantes de defesa do país que tentam superar as
dificuldades  econômicas  geradas  pelo  COVID-19.  No  dia  19  de  março  de  2020,  o
Department of Homeland Security definiu os trabalhadores da base industrial de defesa
como essenciais para a viabilidade da infraestrutura na crise.

Isto significa que cerca de 2.5 milhões de trabalhadores continuarão a exercer as suas
atividades mesmo com possíveis restrições de movimentação por parte  dos governos
locais.  Esta designação especial  se deu por meio de pedido da  Aerospace Industries
Association e National Defense Industries Association.

Por outro lado, o presidente do grupo Taxpayers for Common Sense, Steve Ellis, chamou
a medida de manter os trabalhadores trabalhando de egoísta. Para ele, continuar com a
essa força de trabalho ativa é colocar a vida das pessoas em risco.

Com o avanço do vírus, as empresas estão tentando equilibrar a saúde dos trabalhadores
com a manutenção da capacidade produtiva e, consequentemente, dos empregos. Apesar
da designação especial  para a Indústria, é provável que ocorram interrupções. Diante
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disso, o Pentágono está trabalhando para que as empresas não sejam penalizadas por
prazos perdidos relacionados ao vírus.

ROLL CALL.  Defense industry  to carry on in  face os
coronavirus. 2020.

Como o coronavírus pode impactar a cadeia de suprimentos de defesa dos EUA.

20/03/2020

Analistas alertam que a Indústria de Defesa deve ficar atenta aos níveis mais baixos de
sua cadeia de suprimentos, enquanto tentam avaliar o caminho a ser seguido diante da
pandemia de COVID-19. A logística deve considerar dois fatores principais: a produção e
entrega.  Do  lado  da  produção,  os  obstáculos  incluem  a  potencial  paralização  dos
trabalhadores devido à propagação do vírus, além de impactos econômicos.

As restrições de viagens entre países podem complicar as questões, dada a crescente
natureza global da cadeia de suprimentos em programas como o caça F-35. Um atraso
nas peças que passam de um fornecedor de nível 4 para o nível 3 pode se transformar
em um atraso de um fornecedor de nível 3 para o nível 2 e, por sua vez, pode levar a um
atraso na entrega de um artigo de defesa ao Pentágono.

A longo prazo, o vírus também pode resultar em uma mudança na forma como os Estados
Unidos definem as cadeias de suprimentos de segurança nacional. Ou seja, o surto de
corona vírus poderá resultar em um repensar completo de quais cadeias de suprimentos
são completamente vitais para a segurança dos EUA.

DEFENSENEWS.  How  coronavirus  could  impact  the
defense suplly chain. 2020.

Trump invoca o “Defense Production Act” para expandir a produção de máscaras
hospitalares.

18/03/2020

O Presidente Donald Trump anunciou durante coletiva de imprensa na Casa Branca, na
quarta-feira (18/03), a utilização da lei da produção de defesa para ajudar no fornecimento
de materiais de saúde com potencial para entrar em escassez e implantar dois navios que
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funcionarão como hospitais como forma de se combater a pandemia do novo coronavírus
nos Estado Unidos.

Trump disse que vê o país como em um momento de guerra e a si mesmo como um
presidente de guerra em meio à crise do coronavírus. Apesar disso, ele enfatizou que os
mecanismos previstos na lei só seriam usados no pior dos cenários no futuro e espera
que o mesmo não seja necessário.

CNN POLITICS. Trump invokes Defense Production Act
to  expand  production  of  hospital  masks  and  more.
2020.
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