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O aluno mestrando Luiz Carlos Roque Junior sobre a orientação do professor 
Dr. Guilherme Frederico, buscam através desta pesquisa  sobre a temática 
maturidade da cadeia de suprimentos e resiliência, apresentar estratégicas, 
cenários e fatores que possam contribuir  para melhor tomada de decisão 
nas empresas. Essa tomada de decisão pode contribuir para que a empresa 
seja mais resiliente a eventos como o COVID-19 que gerou o fechamento de 
fábricas e empresas levando a falta de insumos e matérias-primas, tal efeito 
pode ser minimizado com estratégias, ações que começa ser tomada antes 
durante e após ao evento. 

A pesquisa é realizada através de um estudo de caso em uma empresa de 
biotecnologia 100% Brasileira do segmento de saúde e atuante no combate 
ao COVID-19. 

Através da realização de uma vasta revisão sistemática  de duas grandes 
dimensões Maturidade e Resiliência, foi possível levantar o estado da arte 
atual sobre as temáticas, além de gerar dados  ricos para construção de um 
modelo teórico como a integração dos dois modelos. 

A pesquisa apresenta um conjunto de fatores relevantes para futuras 
pequisas academicas como também para os gestores das empresas, que 
buscam uma maior resiliência, principalmente em momentos críticos como 
atual pandemia que afetou a vida de milhões seja pela impacto da vírus como 
da falta de maturidade e resiliência das organizações em prover produdos ao 
longo da cadeia de suprimentos em rupturas graves ou até o fechamento de 
empresas. 

A principal contribuição deste trabalho será em fornecer uma melhor 
compreensão das dimensões de maturidade e resiliência e como essas se 
comportaram diante de uma grande complexidade do ambiente interno e 
principalmente externo de uma organização e como rupturas sistêmicas 
geradas pela pandemia do COVID-19, a partir dessa compreensão será 
possível melhorar a formulação de estratégicas e desenho da cadeia de 
suprimentos. 

 

 


