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Resumo: O alastramento do novo coronavírus, Covid-19, está tendo reflexos nas operações das
empresas cujas ações e impactos são difíceis de modelar e avaliar, principalmente em virtude das regiões
afetadas estarem no centro de muitas cadeias de suprimentos globais (HIGGINS, 2020). Faltam
informações concretas, aumentam as preocupações com a redução ou situação desocupada dos estoques
e, portanto, as empresas temem não cumprir suas obrigações contratuais a tempo, entender como os
fabricantes globais estão gerenciando suas cadeias de suprimentos ajudará todas as empresas a estruturar
suas próprias respostas, os impactos em muitas empresas de diversos setores parecem inevitáveis, as
empresas também estão trabalhando com estratégias alternativas para escolher seus fornecedores,
identificar cenários opcionais de suprimento se tornará essencial, assim como avaliar o que eles
significam para as operações uma vez que os casos de transmissão viral já ocorrem em diferentes
territórios (PWC, 2020). Com a pandemia do COVID 19, muitas empresas acabaram ficando com o
setor de cadeia de suprimentos afetada, por falta de matéria prima ou estoque para atender seus
fornecedores e clientes, as organizações foram muito afetadas, pois não tinham matéria prima para
produzir e reabastecer o estoque em si (GUERRA, 2020). Para a realização deste estudo, definiu-se
como objetivo geral compreender as estratégias utilizadas pelas empresas para minimizar os efeitos
colaterais na cadeia de suprimentos, oriundos do Covid-19 . O método utilizado consistirá em uma
pesquisa qualitativa aplicada com entrevistas em profundidade, com cinco organizações de diversos
segmentos, localizados no Brasil. Um conjunto de perguntas será aplicada durante as entrevistas e que
estejam vinculadas ao propósito deste estudo. Richardson (2007) salienta que se deve utilizar um roteiro,
pois garante a apresentação ordenada das questões aos entrevistados, será referência para o
entrevistador, assegura o cumprimento do tempo previsto e permite o acréscimo de lembretes
específicos sobre determinadas perguntas. Será feita análise após a coleta de dados das ocorrências e
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processos que se relacionam entre as empresas entrevistadas e que possuem aspectos comuns no período
da pandemia do Covid19, em suprimentos Este artigo está em fase de coleta de dados.
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