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Resumo
DO CARMO,  Marcus Barbosa.  Adaptação e  aplicação do modelo  Canvas ao
contexto da indústria química. Universidade de Brasília, dezembro, 2018. 
Orientador: Prof. Dr. José Joaquin Linares León

O modelo Canvas é uma ferramenta utilizada para a avaliação estratégica e tomada
de decisão muito eficiente, simples e prática. A partir desta ferramenta foi criada
uma  adaptação  que  mantivesse  estas  mesmas  características  iniciais,  com
adaptações para suprir as demandas de planejamento de um contexto empresarial
mais específico: o contexto da indústria química. Mantendo a estrutura do Canvas
original,  alguns  termos  foram  inseridos:  produtos,  atividades,  matéria-prima,
rendimento,  risco,  meio  ambiente,  estrutura  de  custos  e  fontes  de  receita,  em
substituição dos originais do modelo. Além da estrutura básica do Canvas, também
foi  criado  um guia  de  sua  utilização,  com perguntas  que   indicam que  tipo  de
questões são abordadas em cada termo. Este modelo adaptado e o seu guia de
utilização, foram então testados a partir de uma simulação feita em parceria com a
CSTQ Jr, empresa júnior do Instituto de Química. 

Palavras-chave:  Canvas,  indústria  química,  avaliação  estratégica,  tomada  de
decisão, planejamento.
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Abstract
DO CARMO, Marcus Barbosa.  Adaptation and application of Canvas model to
the chemistry industry context. University of  Brasília, december, 2018. 
Adivisor: Dr. José Joaquin Linares León

The Canvas model is used as an efficient, simple and practical strategic evaluation
and decision-making tool. Knowing this, as a starting point, an adaptation of this tool
was created to meet the chemistry industry planning demands and also preserve the
same characteristics of the starting Canvas model. Maintaining the original Canvas
structure, some terms were then inserted: products, activities, raw materials, yield,
risk, environment, cost structure and revenue sources, replaced the original terms. In
addition to the basic structure of Canvas, a guide to its use has also been created,
with questions that indicate what kind of issues are addressed in each term. This
adapted model  and its  user  guide  were  then tested using  a simulation,  done in
partnership with CSTQ Jr, a junior company of the Institute of Chemistry.

Keywords:  Canvas,  chemstry  industry,  strategic  evaluation,  decision-making,
planning.
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1. Introdução

A fabricação  de  um  produto  na  indústria  química  leva  em  conta  alguns
aspectos  importantes  como:  viabilidade  financeira,  necessidades  operacionais  e
particularidades  químicas  do  processo.  Utilizar  um  método  de  planejamento
estratégico  bem estruturado  durante  a  concepção de  uma planta  de  fábrica  vai
assegurar que todos estes 3 aspectos sejam levados em conta da maneira correta.
Desconsiderar alguns destes fatores pode significar, desde uma perda de eficiência
na  produção,  até  uma  falha  completa  da  mesma.  Levando  estas  questões  em
consideração,  o  trabalho  tem  como  objetivo  adaptar  um  modelo  de  análise
estratégica, que é o modelo Canvas, para o contexto da indústria química. Alguns
ajustes  foram  feitos  para  que  o  Canvas,  que  já  é  amplamente  utilizado  por
administradores  e  empreendedores,  se  torne  adequado,  também,  para  os
responsáveis por um projeto de fabricação. Além disso, uma simulação de seu uso
demonstrará a aplicação do modelo de forma objetiva e didática.

2. Fundamentação teórica

2.1 Importância da avaliação estratégica para a indústria

A palavra estratégia tem sua origem no meio militar e seu significado está
relacionado às escolhas feitas para maximizar as vitórias em batalha. O contexto
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empresarial, entretanto, atribuiu um novo significado a ela. Dentro de uma empresa,
ter  uma  boa  estratégia  é  entender  como  utilizar,  adequadamente,  os  recursos
físicos, financeiros, humanos e também tecnológicos, de maneira que os problemas
sejam minimizados. [10]

Ao comparar o conceito militar de estratégia com o empresarial, fica evidente
que eles não são idênticos, mas possuem um ponto em comum: decisões precisam
ser tomadas para que um objetivo seja alcançado.  No caso das empresas este
objetivo é a satisfação dos clientes e, por fim, o lucro. Traduzindo isso para um
âmbito  um  pouco  mais  específico,  que  é  o  da  indústria,  pode-se  dizer  que  a
estratégia tem como objetivo traçar um caminho, um curso a ser seguido para se
alcançar um propósito. Este pode ser a fabricação de um produto de qualidade, que
atenda  a  necessidade  do  cliente  e  que  possua  uma  relação  custo-benefício
satisfatória.   

Desta  maneira,  é  perceptível  a  importância  da  estratégia  na  pauta  de
qualquer  indústria.  Porém,  como  seria  possível  tomar  as  melhores  decisões
estratégicas para uma indústria específica? 

Para que isso seja feito é necessário verificar se as ações planejadas serão
capazes  de  proporcionar  o  alcance  dos  objetivos  quando  implementadas.  Esse
processo de verificação, chamado avaliação estratégica, garante que os aspectos
mais importantes desta indústria específica serão levados em conta. A avaliação
estratégica é esse processo de verificação que busca confirmar a adequação da
estratégia às necessidades da indústria e dos clientes.

Na atualidade, a necessidade por se avaliar  com precisão a eficiência de
estratégias  empresariais  tem  aumentado,  e  para  suprir  tal  necessidade,  várias
ferramentas foram desenvolvidas. Uma delas é o modelo de negócios Canvas, foco
deste  trabalho.  O  modelo  Canvas  surge  como  um  recurso  muito  utilizado  por
empreendedores.  Baseado na vantagem de conseguir  abordar  com simplicidade
todos os aspectos mais importantes de um negócio. 

 2.2 O  modelo  Canvas  como  método  de  avaliação
estratégica

O modelo Canvas foi criado a partir dos nove itens mais relevantes de um Modelo
de Negócios. [11] Os nove componentes são: segmentos de clientes, proposta de
valor, canais, relacionamentos com clientes, fontes de receita, recursos principais,
atividades-chave, parcerias principais, estrutura de custos.

Os componentes foram organizados e inseridos em uma moldura, criando um
modelo  que  deve  ser  preenchido  com  as  características  de  cada  empresa.  O
resultado final foi o seguinte:
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Figura 1 - Canvas original
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O resultado assemelha-se a uma tela de pintura dividia em nove blocos que
facilitam a criação de imagens do modelo de negócios. [11] Preenchendo essa tela,
o empreendedor entende as vantagens e desvantagens do seu projeto. Por isso,
passa a ser capaz de tomar melhores decisões.

A melhor forma de preencher um Canvas é através da impressão em uma
superfície que permita vários grupos de pessoas rascunhando e discutindo juntos os
detalhes, com anotações em adesivos ou marcadores. Como auxílio a discussão,
podem ser utilizadas algumas perguntas. A seguir, listam-se as perguntas utilizadas
para direcionar a confecção do Canvas:
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Figura 2 - Guia de utilização do Canvas original1
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O  quadro  acima  se  baseia  nas  perguntas  formuladas  no  livro  Plano  de
negócios com o modelo Canvas: guia prático de avaliação de ideias de negócio a
partir  de  exemplos  /  José  Dornelas.  [1]  Ainda  neste  livro  ele  acrescenta  que  o
empreendedor, ao concluir o Canvas, passa a ter uma análise de oportunidade que
o habilita a fazer o seu plano de negócios. [1]

Uma característica do Canvas é que por ser uma ferramenta de avaliação
estratégica,  o Canvas é mais eficiente quando é possível  abordar mais de uma
perspectiva. Uma empresa que possui várias possibilidades de entrada no mercado
precisa estudar cada alternativa para tomar a decisão correta. Ao fazer o Canvas de
cada  uma  das  oportunidades,  é  possível  escolher  qual  delas  é  ideal  para  a
empresa. 
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3. Objetivos

3.1 Objetivos gerais

O  objetivo  deste  trabalho  consiste  em  adaptar  uma  ferramenta  de  avaliação
estratégica utilizada em empresas para que ela se torne útil, de acordo com as demandas
da indústria química. Uma ferramenta que permita uma análise simples e prática de qual é a
melhor opção de investimento para a indústria.

3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

● Definir quais aspectos da indústria são mais relevantes em um processo de
avaliação de estratégias dentro da indústria.

● Criar uma adaptação do modelo Canvas.
● Criar um guia de utilização para o modelo que foi criado.
● Simular a utilização deste modelo pela indústria, partindo de diretrizes pré-

estabelecidas.
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4. Metodologia

4.1. Modelo Canvas adaptado à indústria química

Ao  adaptar  a  ferramenta  Canvas  é  de  suma  importância  manter  a  sua
estrutura para que não ocorra perda em sua praticidade e eficiência. Assim, nove
componentes  básicos  para  um  processo  de  planejamento  da  indústria  química
foram escolhidos e categorizados, para que haja congruência entre as necessidades
da  indústria  e  a  estrutura  original  do  Canvas:  atividades,  equipamento,  matéria
prima, produto, rendimento, risco, meio ambiente, custos e receitas. A categorização
dos componentes seguiu a seguinte forma: três grandes grupos interdependentes
de um componente principal

Os  três  grupos  estabelecidos  são  necessidades  operacionais,
particularidades físico-químicas e viabilidade financeira que dependem de um único
aspecto, o produto, tal como apresentado na figura 3.

Figura 3 - Estrutura básica do Canvas adaptado
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4.1.1.O Produto

A criação de um produto é um reflexo das necessidades do consumidor e tem
a função de solucionar algum problema que o cliente tenha. Desta forma, abordam-
se os seguintes aspectos: i) aspectos do produto que vão suprir as necessidades do
cliente  e;  ii)  conjunto  de  benefícios  oriundos  do  produto.  Estas  informações
conduzirão todo o processo de planejamento.

É importante reparar que cada pequeno detalhe do produto será responsável
por referenciar quais decisões serão tomadas na hora de preencher os outros oito
componentes  descritos  a  seguir.  Um  exemplo  seria  propor  os  cuidados  de  um
produto alimentício feito de soja requer? Se for um produto para consumo humano
será necessário um processo de produção muito mais cuidadoso do que se for uma
ração para animais.  Essas diferenças vão modificar  toda a cadeia de produção,
mesmo que a matéria prima seja idêntica.

A seguir se descrevem os diferentes itens citados.

4.1.2.Necessidades Operacionais

Três componentes são responsáveis por organizar as operações unitárias e
as operações logísticas da produção: Atividades,  Equipamentos e Matéria-prima.
Eles  estarão  localizados  do  lado  esquerdo  do  Canvas.  Descrevem-se  cada  um
deles.

4.1.2.1. Atividades

Responsável por elucidar quais atividades são essenciais para a produção:
as operações unitárias, as necessidades de logística e a forma de distribuição final
do produto. De modo geral, sua função é informar como os recursos chegarão a
indústria, de que forma serão processados e, por fim, quais canais serão utilizados
para sua distribuição.

4.1.2.2. Equipamentos

É muito  importante  conhecer  quais  opções  de  equipamentos  necessários
para  a  produção.  O  mercado  oferece  inúmeras  alternativas,  que  precisam  ser
avaliadas  e  categorizadas  para  melhor  atender  as  necessidades  do  produtor.
Também  se  incluem  estimar  quanto  será  gasto  com  equipamentos,  quais
necessidades suprem e que cuidados requerem. Desta forma avaliam-se as opções
mais favoráveis

4.1.2.3. Matéria-prima

As matérias primas também afetam diretamente a qualidade do produto final
e  seu  preço.  Vários  aspectos  são  importantes  ao  avaliá-las:  preços  médios  do
mercado,  a  qualidade  da  matéria  prima  a  ser  comprada  e  quais  cuidados  de
armazenamento serão demandadas.
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4.1.3.Particularidades Físico-Químicas

Um processo viável  financeiramente depende das suas operações físicas:
suas  operações  unitárias.  [5].  Podemos  acrescentar  a  este  enunciado  que  as
operações químicas também influem diretamente na viabilidade do projeto.

Dessa maneira, para que o Canvas seja completo, é imprescindível que ele
aborde  estes  aspectos  de  forma  integral.  Este  grupo,  então,  é  composto  por
Rendimentos, Risco e Meio Ambiente.

4.1.3.1. Rendimento

É  importante  estimar  o  rendimento  das  reações  que  ocorrem  durante  a
produção. Mais importante que isso é conhecer quais fatores físico-químicos vão
influenciar o seu processo. Saber isso antecipadamente permite que o projeto seja
feito de maneira a eliminar qualquer perda de rendimento.

4.1.3.2. Risco

A atividade da indústria química envolve uma série de riscos. A análise de
cada um deles durante o planejamento permite a antecipação de acidentes e de
perdas materiais.  Cada fator de risco influi  de maneira diferente no processo de
tomada de decisão, por isso é muito importante enumerar cada um deles.

4.1.3.3. Meio Ambiente

A  indústria  química  possui  uma  grande  necessidade  de  adaptação  à
legislação ambiental vigente. Resíduos precisam ser tratados de forma eficiente, a
localização  das  fábricas  precisa  ser  bem  estudada,  e  aprovada  pelo  governo.
Estudar  e  prever  problemas  ambientais  evita  o  dispêndio  de  recursos
desnecessários e permite o funcionamento da indústria dentro da lei.

4.1.4.Viabilidade Financeira

Os últimos dois  componentes do Canvas visam colocar em perspectiva a
questão financeira relacionada à produção industrial. Este quesito envolve questões
que na maioria das vezes, não são tão técnicas, mas também tem muita importância
na viabilidade de um projeto.

4.1.4.1 Estrutura de Custos

Este  componente  descreve  os  custos  mais  importantes  do  projeto  de
produção  de  um  produto  específico:  equipamentos,  matéria-prima  e  segurança,
Estes elementos oneram a planta. No entanto, os custos podem ser calculados com
certa facilidade, considerando que tudo já foi previamente definido no projeto.
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4.1.4.2. Fontes de Receitas

Este  componente  representa  o  dinheiro  que  será  gerado  a  partir  da
transformação da matéria-prima em um produto final  a partir  da venda deste. É
importante considerar também o valor que o segmento de clientes está disposto a
pagar. Com isto surge o valor aproximado da receita
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Figura 4 - Canvas adaptado

4.2. Sugestão de utilização do modelo Canvas adaptado

Em  função  do  descrito  na  seção  anterior  surgem  os  9  componentes  do
Canvas  adaptado  à  indústria  química.  Isto  permite  que  o  responsável  pelo
planejamento  de  um  processo  de  produção  aborde  com  consciência  todos  os
aspectos mais importantes. Porém, a proposta do Canvas não se trata, apenas, de
eficiência  na  análise  dos  fatores,  já  que  na  sua  segunda  proposta  se  inclui  o
planejamento de maneira prática e fácil.

A partir do exemplo dado no livro “Plano de negócios com o modelo Canvas”
[1] criou-se um guia para que qualquer equipe consiga usufruir da ferramenta com
praticidade. O recomendado é que a discussão seja conduzida por uma série de
perguntas, elaboradas a partir das necessidades discutidas no capítulo anterior.

4.2.1.Produto

● Que valores o nosso produto possui?
● Qual é o diferencial deste produto?
● Qual necessidade nosso produto satisfaz?
● Qual mercado ele atinge? (atacado ou varejo?)
● Quais são as principais características físicas do produto?

4.2.1.2. Atividades

● Quais operações unitárias nossa produção requer?
● Quais são as atividades logísticas necessárias para a produção?
● Qual o custo associado às atividades logísticas?
● Existem necessidades especiais de capacitação de mão de obra?
● Quais são os nossos canais de distribuição?

4.2.1.3. Equipamento

● Que equipamentos cada operação unitária requer?
● Quais serão os fornecedores dos equipamentos?
● Qual será a dimensão desses equipamentos?
● Qual é a nossa projeção de preço dos equipamentos?
● Que tipos de cuidados os equipamentos demandam?

4.2.1.4. Matéria-prima

● Quais matérias-primas a nossa produção requer?
● Quais serão os fornecedores das matérias-primas?
● Que tipos de cuidados as matérias-primas demandam?
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● Existem necessidades especiais  de  disponibilidade e  armazenamento  das
matérias-primas?

4.2.1.5. Rendimento

● Qual é a projeção de rendimento da produção?
● Que fatores mais favorecem o rendimento da produção?
● Que fatores mais desfavorecem o rendimento?

4.2.1.6. Risco

● Que risco a reação pode trazer ao equipamento?
● Que risco a reação pode trazer aos funcionários?
● Que risco de contaminação a reação pode trazer?

4.2.1.7. Meio ambiente

● Que tipo de resíduo é gerado durante o processo?
● Quais são as opções de tratamento de resíduo viáveis?
● Que  particularidades  da  legislação  ambiental  dizem  respeito  ao  resíduo

gerado?
● Quais impedimentos legislativos podem interferir?
● Existe possibilidade de terceirização do processo de tratamento de resíduos?

4.2.1.8. Estrutura de custos

● Quais são os custos mais importantes para a produção?
● Quais atividades são mais caras?
● Quais matérias primas são mais caras?

4.2.1.9. Fontes de receitas

● Quanto nosso clientes estão dispostos a pagar?
● O que eles estão pagando/comprando hoje?
● Quais são as nossas políticas de preço?

Estas perguntas se apresentam esquematicamente na Figura 5.
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Figura 5 - Guia de utilização do Canvas adaptado
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5. Resultados e Discussão

5.1. Simulação de aplicação do Canvas adaptado

Para aprofundar o estudo da adaptação do modelo Canvas ao contexto da
indústria química, uma simulação de sua utilização foi feita. A partir de critérios pré-
estabelecidos recriou-se o processo de decisão dentro de uma indústria química. A
modo de teste simula-se: o processo de planejamento de uma fábrica de saneantes,
que possui  três  possibilidades de investimento,  o  responsável  pelo  investimento
busca um processo pouco nocivo ao meio ambiente, que possua um preço abaixo
do preço de mercado e que tenha um bom custo benefício para a empresa.

 As três possibilidades de investimento são: 

1. Detergente comum para uso doméstico. 
2. Detergente concentrado para utilização em grande escala. 
3. Detergente para limpeza pesada.

Para avaliar a estratégia da empresa para cada investimento foram propostos
três Canvas em parceria com “CSTQ Jr.”, empresa júnior do Instituto de Química da
Universidade de Brasília. 

5.1.1.Detergente domiciliar

O primeiro dos cenários aborda o investimento em uma planta de fábrica
voltada a produção de detergente domiciliar. O processo baseia-se em uma reação
simples,  que  não  necessita  de  equipamentos  nem  matérias-primas  muito
sofisticados. Além disso, do ponto de vista industrial não gera resíduos.

O destaque desse processo está na qualidade do produto final. O consumidor
que busca esse tipo de detergente tem necessidade de um produto pronto para uso
imediato, com perfume agradável, textura agradável e com facilidade de uso. Essas
características vão influenciar diretamente os custos de fabricação, e, com isso, o
custo final para o consumidor.

O fato de não ser um produto concentrado implica em um consumo de água
muito grande por parte da empresa, e também um gasto maior com armazenamento
e transporte desses produtos. Além disso, também existe um custo com matérias-
primas  mais  refinadas,  como  as  próprias  essências.  Portanto,  o  processo  de
produção  de  detergente  para  uso  familiar  é  mais  dispendioso  para  a  indústria,
porém  as  particularidades  do  produto  permitem  que  esses  valores  sejam
repassados ao público consumidor.

Analisando o fator ambiental, o processo não gera resíduos, utiliza bastante
água  e   gera  gases  nocivos  à  atmosfera  indiretamente,  a  partir  da  locomoção
desses  produtos  em  veículos  que  utilizam  combustíveis  fósseis  como  fonte  de
energia.
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Figura 6 - Simulação: detergente domiciliar

5.1.2.Detergente concentrado

Este  segundo  cenário  de  investimento  possui  uma  grande  diferença  em
relação ao anterior. O público de clientes busca um produto menos refinado, com
um maior custo benefício.  Para alcançar esse objetivo a empresa precisa cortar
gastos com essências, corantes e matérias-primas mais sofisticadas. O fato de o
produto final ser concentrado também influencia diretamente no custo de produção.
O produto final necessita de menos água e é menos volumoso. O menor gasto com
armazenamento, transporte, e água gera um impacto ambiental muito menor. E este
é um dos critérios de suma importância colocados no início.

Outra questão importante é que o custo final por litro é maior, porém ainda
será diluído posteriormente pelo próprio cliente, o que aumenta muito o seu custo
benefício. Esse pormenor fica evidente quando analisamos o próprio Canvas.
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Figura 7 - Simulação: detergente concentrado
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5.1.3.Detergente para limpeza pesada

O terceiro cenário possui características comuns a ambos os cenários anteriores.
Por  se  tratar  de  um  produto  final  concentrado  temos  as  mesmas  vantagens
produtivas  do  detergente  concentrado  comum:  i)  menor  custo  de  fabricação;  ii)
menor impacto ambiental e; iii) menor custo para o cliente. Este produto também
precisa ser bastante refinado para atender clientes exigentes.

O público de clientes que buscam esse tipo de produto é bem específico. Em
base  à  necessidade  de  um produto  bastante  sofisticado,  capaz  de  remover  as
sujeiras mais resistente, e, ainda assim, que apresente um bom custo benefício. 

Uma característica específica é a sua qualidade mais abrasiva, responsável
por fazer uma limpeza mais pesada. Por causa desta característica existe um gasto
maior com matéria-prima: os materiais necessitam ter mais caráter básico e  ser
mais sofisticados. O que se pode traduzir em custos maiores de manutenção de
equipamentos. 
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Figura 8 - Simulação: detergente para limpeza pesada
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5.1.4.Resultado

Nesta  simulação,  temos  um investidor  que busca saber  qual  das opções
melhor  se  adequa a  certos critérios citados anteriormente.  Estes critérios são o
produto final mais barato que o preço de mercado, ser pouco nocivo do ponto de
vista ambientalista e gerar o máximo de lucro para a empresa.

Através do Canvas podemos ver que os equipamentos são os mesmos, a
matéria prima é muito similar e os riscos e as atividades também em todas as três
possíveis abordagens. A diferença é o custo de produção, o impacto ambiental e a
percepção pelos clientes, através do seu preço de mercado e das necessidades a
serem supridas.

Analisando então esse três  aspectos  separadamente  é possível  chegar  a
uma conclusão de qual investimento seria o adequado estrategicamente.

5.1.4.1 Custo de produção:

1. O detergente domiciliar possui maior gasto com água, armazenamento
e transporte.

2. O  detergente  concentrado  possui  o  menor  custo,  por  ser  menos
sofisticado, gastar menos água e ter uma demanda menor de espaço
e transporte.

3. O detergente para limpeza pesada gera economias semelhantes ao
detergente concentrado, porém possui mais custos com matéria prima
e com manutenção de equipamentos.

5.1.4.2 Impacto ambiental:

1. O  detergente  domiciliar  possui  maior  gasto  de  água  por  parte  da
indústria,  e,  assim,  gerar  um  impacto  mais  centralizado  ao  meio
ambiente. A maior necessidade de transporte gera indiretamente mais
gases nocivos à atmosfera, pela queima de combustíveis fósseis.

2. O  detergente  concentrado  necessita  um menor  gasto  de  água  por
parte da indústria e menor consumo de combustível para transporte.

3. O  detergente  para  limpeza  pesada  tem  um  impacto  ambiental
semelhante ao detergente concentrado.

5.1.4.3. Preço de mercado:

1. O detergente domiciliar tem o menor custo por litro, porém também
possui o menor rendimento (R$ 3,00 por litro)

2. O detergente concentrado possui o menor benefício para a empresa
pois seria vendido por R$ 15,00 por litro e ainda traria um ótimo custo
benefício  para  o  consumidor,  por  se  tratar  de  um  produto  de  alto
rendimento.

3. O  detergente  para  limpeza  pesado  é  o  que  gera  mais  vantagens
econômicas para o consumidor, porém o seu preço de R$ 14,00 por
litro gera menos lucro para a empresa.
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A partir de cada um destes aspectos é possível concluir que o detergente
concentrado é a melhor opção dentre as três por ser menos oneroso à indústria, gerar
menor impacto ambiental e por possuir um preço de mercado que beneficia o produtor e
seus clientes.

6. Conclusão

Através  do  estudo  do  modelo  Canvas  original  e  das  necessidades  da  indústria
química  em geral,  foi  possível  criar  uma técnica  de avaliação  estratégica  eficiente  que
pudesse englobar as exigências desta indústria. 

Além disso, a sugestão prática de utilização, construída para auxiliar os projetistas
de modo geral e a simulação de aplicação aliaram a teoria do planejamento à praticidade
esperada de um modelo como o Canvas.

Conclui-se, então, que é possível modificar os termos do Canvas original e adaptá-
los às práticas da indústria química sem que este perca nenhuma das suas virtudes, que
são a praticidade e a eficiência na decisão da melhor estratégia a ser adotada.
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