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A competitividade entre as empresas, principalmente no ramo de
defensivos agrícolas, tem crescido no decorrer dos anos. Desta forma, torna-se
importante que as organizações realizem projetos que busquem à redução dos
custos dos produtos, para que apresentem melhores condições a seus clientes e
permaneçam competitivas perante as demais, porém, ainda mais em época de
crise, deve-se haver cautela nas ações adotadas, checando se elas trazem um
retorno válido no investimento efetuado. Considerando isso, esse trabalho, visando
dar suporte à decisão sobre o investimento, realizou uma análise da viabilidade
econômica de implantação de um novo sistema de armazenagem de produtos
líquidos em tanques em uma empresa de defensivos agrícolas, de maneira que ela
pudesse substituir as compras de alguns produtos em galões e passasse a adquirir
em granel, reduzindo seu custo fixo. Nesse estudo, foram seguidas algumas
etapas: levantamento dos custos dos produtos, caracterização do projeto,
elaboração do fluxo de caixa resultante da sua implantação e, por fim, a aplicação
dos métodos de análise de investimento. Com isso, obteve-se que payback, tempo
de recuperação do valor investido, era menor que dois anos e meio, menos de 25%
do tempo de vida útil do projeto, a TIR, Taxa Interna de Retorno, foi de 59,04%
a.a., sendo 228% superior a Taxa Mínima de Retorno exigida pelo investidor e o
VPL, Valor Presente Líquido, foi de R$3.761.833,00, demonstrando uma elavada
agregação de riqueza. Todos esses indicadores foram utilizados para comprovar
seus benefícios e a viabilidade do investimento.
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