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Abstract 

 

The objective of this research was to apply a research methodology in a structured way which 

allowed forming a portfolio of high impact articles on the topic Cost Management in 

Agribusiness. Moreover, it identified the research gaps in this area. The maid intervention 

methodology was a structured model for formation of a bibliographic portfolio of high 

impact. The result of the research presented a descriptive statistical analysis of 29 articles, 

forming the bibliographic portfolio, in which it was concluded that the subject of this research 

has applications in a variety of study environments. And as a gap to develop new research, it 

was possible to demonstrate the possibility to develop studies aimed at efficient management 

of financial and economic results in small farms, with an emphasis on power generation by 

alternative methods, which are little used in the studies. 
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1. Introdução 

 

A produção de alimentos, bem como a produção energética por meios alternativos, 

tornan-se pontos relevantes no agronegócio (IGLINSKI, et al., 2012), contudo a correta e 

eficiente gestão dos recursos se fazem-se necessárias, principalmente os custos de produção, a 

fim de permitir uma tomada de decisão assertiva, objetivando a diminuição dos riscos 

inerentes as decisões.  

Com o crescente número de produções científicas armazenadas nas bases de dados 

(ISI, Scopus, Web of Science), alguns pesquisadores podem encontrar dificuldades para 

selecionar artigos científicos de qualidade, isto é, os que possuam maior relevância para o 

tema adotado em suas pesquisas (VILELA, 2011). Além disso, a simples busca de artigos 

científicos para formar uma base literária para a pesquisa, sem um processo estruturado, acaba 

constituindo uma etapa vaga e sem efetividade no âmbito científico. Seguindo este panorama, 

a necessidade de formar uma base literária estruturada que forneça embasamento teórico e 

construa nos pesquisadores conhecimento consistente e de qualidade, para iniciar uma 

pesquisa (REZENDE, et al., 2015).  

A Gestão de Custos no Agronegócio, busca auxiliar em uma eficiente gestão e na 

maximização dos recursos escassos, fim de melhorar continuamente a produção energética e 

de alimentos. Isso pautado na crescente necessidade de produção para o suprimento da 

população mundial, diminuindo os custos de produção, consequentemente oferecendo 

condições de acessibilidade de todas as classes ao seu consumo. 

A motivação do interesse no tema da pesquisa está alicerçada, na crescente 

necessidade da otimização de processos produtivos, a fim de suprir a crescente demanda na 

produção de alimentos e também energética. Além de corroborar com pesquisadores em obter 

uma metodologia estruturada a qual permita desenvolver pesquisas em inúmeras linhas de 

pesquisa. Especialmente o presente estudo, com o tema Gestão de Custos no Agronegócio, o 

qual formará  um arcabouço de produções com o propósito de auxiliar o início de pesquisas 

nesta área do conhecimento. 

Frente ao contexto exposto, surge o questionamento de pesquisa, o qual conduz a 

elaboração deste trabalho científico: De que maneira formar um portfólio bibliográfico de alto 

fator de impacto sobre o tema Gestão de Custos no Agronegócio? 
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Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa, tem-se como objetivo desenvolver 

e aplicar uma metodologia de pesquisa de forma estruturada que permita formar um portfólio 

de artigos de alto fator de impacto sobre o tema Gestão de Custos no Agronegócio, 

identificando possíveis lacunas de pesquisa. 

 

2. Referencial Teórico 

 

A agricultura mostra-se altamente dependente de fatores alheios ao seu domínio para o 

sucesso das suas atividades afins, as questões climáticas são os principais motivadores de 

fatos que afetam diretamente a produção agrícola (WAONGO, et al., 2015). Desta maneira a 

gestão dos custos envolvidos na atividade deve ser acompanhado nos aspectos mais amplos 

de seu entendimento.  Ainda que o viés da produção agrícola está mudando nos últimos anos, 

motivado pela necessidade de geração energética, principalmente por bio combustíveis 

(UPTON, et al., 2015), a dependência pela produção de alimentos torna-se fator principal da 

produção agrícola mundial (BARUT, et al., 2011). 

A produção e o consumo energético cresceu muito nos últimos 15 anos, estima-se que 

necessitará aumentar cerca de 63% a produção de energia até o ano de 2040 (SEONG CHOI, 

et al., 2015), todavia para a concretização deste número, necessitará da aplicação de novos 

métodos, ou de tecnologias que venham a maximizar os recursos energéticos. 

Seguindo este contexto, a preocupação pela segurança da produção alimentar torna-se 

o alicerce das discussões pela implantação de novas tecnologias, motivado pelo aumento 

gradativo da população mundial e a saturação das áreas disponíveis para plantio (EDERER, 

2015). 

No contexto do Fator de Impacto, o objetivo deste consiste em conhecer os 

periódicos com maior reconhecimento no âmbito científico, por meio do cálculo do fator JCR. 

O fator de impacto (FI) ou JCR (Journal Citation Reports) (THONSOM REUTERS, 2014), 

corresponde ao somatório do número de citações do periódico, dividido pelo número de 

artigos publicados deste periódico, no mesmo período de tempo. As informações do JCR ou 

FI podem, além de outros meios, ser extraídos do portal JCR (UGOLINE, et al., 2013).  

O conceito de bibliometria pode ser compreendido como um processo estruturado de 

evidenciação quantitativa dos dados de um Portfólio Bibliográfico para a transformação em 

dados estatísticos, possibilitando a gestão da informação e do conhecimento científico de um 

tema (ENSSLIN, et al., 2010). 
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A Bibliometria possui princípios empíricos estatísticos que favorecem a estruturação e 

a fundamentação teórica dos estudos científicos, sendo que existem muitos indicadores 

pautados em princípios bibliométricos que possibilitam a gestão da informação e do 

conhecimento. Para gerenciar tais informações, a bibliometria utiliza-se de algumas “regras 

bibliométricas”, as que possuem maior destaque e serão analisadas nos resultados desse artigo 

são: as leis de Bradford, Lotka e Zipf, que estudam respectivamente da produtividade de 

periódicos, da produtividade de autores além da freqüência de ocorrência de palavras-chave 

(GUEDES, 2012).  

 

3. Procedimento de Pesquisa 

 

A metodologia proposta para esta pesquisa caracteriza-se atribuir um peso maior ao 

reconhecimento científico das publicações, através do fator de impacto, pesquisado na base 

Impact Factor Search. Para fins de delimitação, no presente estudo, considera-se como artigos 

de alto fator de impacto, os que possuam JCR acima de 1. 

A primeira etapa da pesquisa consiste em realizar a filtragem dos periódicos com 

extrato A1, na área de engenharias III, no portal Web Qualis. Este passo consiste em restringir 

a pesquisa em periódicos de alto fator de impacto, na área de conhecimento pretendida pelos 

autores. Atualmente nesta área, a lista conta com 397 periódicos. O Web Qualis é uma 

plataforma de classificação de periódicos nacionais e internacionais, nos quais existem 

produções acadêmicas dos programas de pós-graduação brasileiros em todas as áreas do 

conhecimento. Tal ferramenta também norteia o pesquisador para a qualificação de sua 

publicação na sua área de concentração de sua formação. 

No segundo passo pesquisa-se o JCR (Journal Citation Report) de todos os periódicos 

da lista extraída no passo anterior, no portal “Impact factor search”, catalogando todos estes 

em ordem crescente, pelo fator de impacto. Esta etapa consiste em evidenciar os periódicos 

com maior reconhecimento científico internacional, por meio do cálculo do fator JCR. O fator 

JCR corresponde ao somatório do número de citações do periódico, dividido pelo número de 

artigos publicados deste periódico, no mesmo período de tempo. Aonde constatou-se que o 

periódico que apresentou o maior JCR foi Nature Materials, com 36,425 e o periódico com o 

menor JCR foi o Synthese (Dordrecht), com 0,637, o resultado do JCR de todas estas revistas 

apresentaram uma média aritmética de 3,363. 
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No terceiro passo excluíram-se da listagem os periódicos que possuam JCR menor que 

1, pois estes estão fora do escopo de pesquisa proposta pelos autores. Desta maneira, permitiu 

excluir 7 revistas, restando o número de 390 periódicos. Posteriormente há a aplicação do 

filtro estatístico, tem por fim determinar o portfólio de periódicos para a pesquisa, 

selecionando o número de periódicos que represente 25%, ou seja, um quartil dos periódicos 

restantes após a execução do passo 02. 

Esta regra de corte, utilizada pelos autores, reforça os critérios qualitativos da 

formação da base de periódicos, para que posteriormente seja realizada a busca dos artigos 

pelas palavras-chave. Da execução desta etapa, dos 390 periódicos restantes na lista, 

selecionou-se 98, os quais representam a quantidade aproximada de 25% dos periódicos com 

maior JCR. 

A quarta etapa da pesquisa consiste em pesquisar nos periódicos selecionados, três 

palavras principais do tema da pesquisa escolhido pelo autor, sempre em língua inglesa. A 

definição das palavras-chave deste estudo foram: “Análise de Investimentos”, “Agricultura”, 

“Agronegócios” e “Custos” as quais transcritas para língua inglesa apresentaram-se 

respectivamente: “Agriculture”, “Agribusiness” e “Costs”. 

Determinadas estas palavras-chave, deve-se iniciar a etapa da pesquisa verificando em 

cada periódico estas três palavras, na opção in topic, ou seja, no título, abstract e palavras-

chave. Com o resultado desta etapa da pesquisa em cada periódico, devem-se identificar dois 

artigos que apresentaram a maior incidência das palavras pesquisadas. Desta aplicação, 

resultou na obtenção de um número de 76 artigos. Salienta-se que não foram encontradas 

estas palavras em todos os periódicos, e sim somente em 45 periódicos. 

Com o “Passo 4” concluído, o pesquisador está apto a elaborar as palavras-chave que 

irão nortear sua pesquisa. A escolha dessas palavras deve refletir o tema de pesquisa desejado 

e pode ser orientado pelas palavras-chave utilizadas nos estudos correlatos ao seu tema. Não 

há um limite máximo de palavras-chave. Quanto maior o número dessas, mais completo se 

torna o processo de busca. O ideal é que ocorra a combinação de diversas palavras-chave. 

Nesta etapa, devem-se listar as palavras-chave encontradas no passo anterior, 

ordenando decrescentemente estas pelo número de ocorrências. Para determinar o portfólio de 

palavras-chave, a fim de executar a pesquisa final, deve-se escolher o primeiro quartil “Q01”, 

ou seja, 25% das palavras-chave que se apresentaram acima de 2 ocorrências. Cada palavra-

chave deve ser pesquisada em grupo de duas palavras, de acordo com os eixos pré-definidos, 
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as quais necessitam realizar a combinação de todas as palavras selecionadas, conforme 

demonstrado no Quadro 01. 

  

Quadro 01: Palavras-chave selecionadas na pesquisa nas bases de dados realizada em 

maio de 2015  

Costs Agriculture
Cost Management agribusiness

Costing Methods agricultural

costs agriculture

tillage

husbandry

farming

Family farming

farms

ranch

EIXOS

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Salienta-se que as palavras-chave em documentos científicos são utilizadas para 

auxiliar os indexadores e os sistemas de busca para encontrar documentos relevantes e, dessa 

forma, fornecer uma descrição sintética dos temas discutidos. (CASCHILI, et al., 2014). 

Desta forma obteve-se como resultado do critério, um número de 43 palavras-chave, o qual 

aplicando o critério do percentil encontrou-se 12 palavras-chave para a realização da busca, as 

quais foram combinadas em duplas de palavras, para obter todas as combinações possíveis 

entre elas, foram 27 combinações distintas das palavras-chave. Os resultados das palavras-

chave mais utilizadas encontram-se na Figura 01. Nesta observa-se que a palavra-chave que  

mais retornou resultados foi costs em 32 vezes. 
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Figura 01: Palavras-chave selecionadas na pesquisa nas bases de dados realizada em 

maio de 2015 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O processo seguinte, sexta etapa, consiste em selecionar em qual Banco de Dados as 

palavras-chaves serão analisadas. Atualmente é grande a gama de sites de busca de banco de 

dados. Esses sites reúnem informações e, inclusive, textos na íntegra de artigos, congressos, 

patentes, e outras diversas formas de documentos sobre um determinado assunto. A escolha 

do Banco de Dados é de fundamental importância para o sucesso de uma pesquisa. Há 

diversos Bancos de Dados disponíveis, dentre as quais se destacam-se: Science Direct, o 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), o Scopus, o Web of Science do ISI (Institute for 

Scientific Information) (MARZIALE; MENDES, 2002; GUAN; MA, 2007; DE MOYA-

ANEGÓN, et al., 2007; KOUSHA; THELWALL, 2009). 

As bases de dados selecionadas para a realização do processo de busca dos artigos da 

pesquisa foram: Scopus, Science Direct e Web of Science (ISI). A seleção destas três bases se 

deu pelo motivo destas serem bases representativas na área de Engenharias III, além de serem 

multidisciplinares, e abrangem um grande número de periódicos. 

Após iniciar a busca nos Bancos de Dados, se faz necessário executar o sétimo passo 

da metodologia da pesquisa. Dependendo do objetivo da pesquisa, alguns filtros de busca 

devem ser selecionados no próprio Banco de Dados para se refinar a pesquisa e encontrar 

documentos que sejam pertinentes ao seu tema de pesquisa. Filtros tais como: período de 

busca, tipos de arquivos, área da pesquisa, idiomas de pesquisa são algumas das opções que 
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os Bancos de Dados oferecem. Reforçando a explicação, a presente pesquisa utilizou como 

filtro de busca as publicações dos últimos 20 anos. Além disso, a pesquisa ocorreu somente 

em artigos científicos. Por fim salienta-se que, todas as palavras-chave foram pesquisadas no 

idioma inglês. 

Tratando-se do período de busca, três principais fatores fazem com que este filtro seja 

utilizado. O primeiro deles, quando o número de artigos é apresentado em demasia, uma 

forma de reduzir a quantidade de artigos é aplicar o filtro. O segundo motivo que a utilização 

desse filtro se justifica, é que o pesquisador pode estar à procura de materiais não obsoletos. 

Por fim, pode ser que o tema pesquisado seja recente e não exista no passado (RINIA, et al., 

1998; CHAO; YANG; JEN, 2007; JUNIOR; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).  

Quanto aos tipos de arquivos, este filtro é responsável por selecionar documentos 

específicos para os pesquisadores. Se este filtro não for utilizado, quando o Banco de Dados 

apresentar o resultado da busca, aparecerá todos os tipos de documentos existentes, tais como: 

congressos, artigos, editoriais, dentre outros. Dependendo do tipo de trabalho que o 

pesquisador for realizar, para ele interessará apenas certos tipos de documentos. A presente 

pesquisa limitar-se-á na busca de artigos científicos, excluindo livros, teses, resumos, 

congressos, editoriais, dentre outros. E as combinações das palavras-chave serão pesquisadas 

na opção in topic, ou seja, apenas no título, resumo e palavras-chave. 

A pesquisa das palavras-chave realizou-se segundo os filtros supracitados, em todos os 

periódicos disponíveis nas bases de dados selecionadas, para após a transferência ao software 

de gerenciamento de dados serem selecionados os artigos pertencentes aos periódicos 

encontrados na etapa 03. Nesta busca obteve-se o número de 16.202 artigos. 

Depois de concluir o processo de busca nas Bases de Dados Scopus, Science Direct e 

Web of Science, inicia-se o oitavo passo da pesquisa, no qual esses dados devem ser extraídos 

para softwares que gerenciam referências bibliográficas. 

Os softwares de gerenciamento bibliográfico procuram auxiliar o pesquisador em seus 

trabalhos. O objetivo dos mesmos é de transferir os dados dos sites de Busca de Dados para o 

próprio software de gerenciamento bibliográfico. Neste processo todos os dados importantes 

dos artigos são transferidos para o software, como: os nomes dos autores, o resumo dos 

artigos, os periódicos em que o artigo foi publicado, além demais informações relevantes para 

estudos de revisão bibliográfica e bibliométrica (SOMBATSOMPOP, et al., 2007).  

Existem diversos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas, tais como: 

EndNote, Mendeley e Zotero (YAMAKAWA, et al., 2014). 
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Pela familiaridade com o Software EndNote, o mesmo foi selecionado para a etapa de 

tratamento das informações extraídas, importando-se para o EndNote os 35.836 artigos 

encontrados na pesquisa. 

No nono passo o objetivo é trabalhar com periódicos de alto Fator de Impacto (FI), 

assim utilizou-se os artigos pertencentes aos periódicos selecionados no terceiro passo, 

obtendo-se uma quantidade de 972 artigos. Ressalta-se que (FI) de um periódico pode ser 

calculado pela razão entre o número de citações do ano atual a itens publicados neste 

periódico nos dois últimos anos e o denominador que é o número de artigos (itens fonte) 

publicado nos mesmos dois anos anteriores e pelo mesmo periódico (GARFIELD,1999). 

Em seguida verificou-se os artigos em duplicidade. Os artigos repetidos ocorrem 

porque a pesquisa foi realizada em três bases de dados, essas podem conter os mesmos 

periódicos. Além disso, a pesquisa foi feita com a combinação de palavras-chave o que pode 

gerar artigos em duplicidade, por isso, faz-se importante excluir os artigos iguais, foram 

excluídos 544 artigos duplicados, restando um número de 428 artigos não duplicados para 

análise posterior.  

A décima etapa refere-se à leitura dos títulos dos artigos para verificar se os mesmos 

estão alinhados com o objetivo central do tema da pesquisa. Caso o título esteja de acordo, ele 

permanece no banco de dados. Caso contrário o mesmo é excluído.  

Nesta etapa inicia-se o aspecto subjetivo da pesquisa, todavia, para ser minimizado 

este aspecto, conforme Tranfield, et al., (2003) recomenda que esta fase seja realizada por 

mais de um revisor. Deste modo, o décimo e o décimo primeiro passo devem ser realizados 

por pelo menos dois pesquisadores. Para que depois de executado o processo de seleção, se 

comparem os resultados desses pesquisadores. A presente pesquisa contou com a realização 

da análise dos títulos por dois dos autores, obtendo-se por consenso o total de 107 artigos. 

Cabe ressaltar que o grande número de artigos excluído ocorre pelo motivo que os 

pesquisadores exigem que o título reflita o objetivo principal da pesquisa, desta forma os 

próximos passos da pesquisa iniciam com aspectos qualitativos mais elaborados. 

O passo 11 refere-se à leitura do resumo dos artigos para se averiguar se os resumos 

dos textos estão condizentes com o objetivo da pesquisa.  Caso esses resumos não se 

enquadrem com o tema de pesquisa, os artigos devem ser eliminados do software gerenciador 

bibliográfico, por sua vez, os resumos condizentes com o tema de pesquisa permanecem no 

banco de dados. Desta maneira, após a leitura de todos os resumos dos artigos, os autores por 

consenso, obtiveram um número de 48 artigos para serem analisados. 
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Após todos os passos anteriores ocorridos, deve-se realizar a leitura integral dos 

artigos disponíveis para downloads sem custo de aquisição. Nesta etapa os pesquisadores 

tiveram a oportunidade de conhecer todo o conteúdo dos artigos, obtendo um portfólio final 

de 29 artigos. A partir de então análises bibliométricas estão aptas à serem realizadas.  

 

Quadro 02: Portfólio Bibliográfico Final pesquisado em maio de 2015 
Sternberg, T., 2011; Ajanovic, A.; Haas, R., 2014; Anthony, V.; Ferroni, M., 2012; Banks-Leite, C. et al., 2014; Barut, Z. 

B. et al.,2011; Bilgen, S. et al., 2015; Butler, D., 2011; Chen, X. et al., 2014; Choi, I. S., 2015; Chu, S., 2013; Ederer, N., 

2015; Garcia, C. A., 2015; Herrero, M. et al., 2014; Iglesias, A. et al., 2012; Iglinski, B. et al., 2012; Komleh, S. H. P. et 

al., 2011; Kurganova, I. et al., 2014; Marohn, C. et al., 2013; Moraes, B. S. et al., 2014; Philippsen, A. et al., 2014; 

Reisinger, A. et al., 2013; Ren, J. et al., 2015; Ruan, L.; Robertson, G. P., 2013; Sarauskis, E. et al., 2014; Sehgal, H. S.; 

Sehgal, G. K., 2002; Stickler, C. M. et al., 2013; Upton, J. et al., 2015; Vieira, S. S. et al. 2012;Waongo, M. et al, 2015 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Na Quadro 02 demonstra-se o portfólio final de artigos selecionados após a leitura 

integral, obtendo-se um total de 29 artigos. A partir deste ponto algumas análises qualitativas 

poderão ser realizadas. 

Dada a relevância do tema do presente trabalho, a metodologia criada mostrou-se 

válida para o contexto pesquisado. Além de ser aplicado a outros contextos de pesquisa. Desta 

maneira torna-se possível tecer análises posteriores com base no portfólio bibliográfico 

encontrado, visto que a metodologia proposta mostrou-se sólida e estruturada suficiente para 

avalizar os resultados posteriores. E ainda pode-se enaltecer a simplicidade da aplicação do 

método proposto, o qual traz possibilidades de aplicações e desenvolvimentos futuros.  

 

4. Apresentação dos Resultados 

4.1. Grau de relevância dos periódicos 

 

 A Figura 02 apresenta a relevância dos periódicos presentes nos artigos do portfólio. 

Na metodologia de pesquisa foram selecionados 25% dos periódicos com maior JCR em 

Engenharias III, segundo o critério do Portal Sucupira, totalizando 98 periódicos. No entanto, 

após a aplicação dos filtros de pesquisa, 14 periódicos retornaram artigos com foco em Custos 

e Agricultura, voltados à Engenharias III. Assim na Figura 02, constam apenas 14 periódicos. 
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Figura 02: Relevância dos periódicos do portfólio bibliográfico da pesquisa em 

maio de 2015 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Conforme a Figura 02 o periódico que mais publicou artigos sobre análise Custos e 

Agricultura foi o periódico “Renewable & Sustainable Energy Reviews”, com 5 artigos, ou 

seja  17,2% dos artigos no portfólio bibliográfico dos 29 artigos analisados. 

 

4.2. Reconhecimento científico dos artigos 

 

 Com o objetivo de verificar o reconhecimento científico dos 29 artigos do portfólio 

bibliográfico, em consulta ao Google Acadêmico, foi realizada uma pesquisa para verificar o 

número de citações de cada artigo. 

 Os dados foram ordenados conforme o número decrescente de citações. A Figura 03 

demonstra o resultado dos 26 artigos mais citados do portfólio bibliográfico. 
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Figura 03: Lista dos 26 artigos mais citados no Google Acadêmico pesquisado em julho 

de 2015 

Fonte:Dados da pesquisa 

 

A Figura 03 demonstra também que os 26 artigos mais citados do portfólio no Google 

Acadêmico, representam aproximadamente 100% do total das citações dos 29 artigos, pois 
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três artigos não apresentam citações (BILGEN, S. et al., 2015; GARCIA, C. A. et al., 2015; 

REN, J. et al., 2015), fato este explicado, pois os artigos são recentes, ambos publicados no 

presente ano. Além disso, cabe destacar que dos 26 artigos mais citados do portfólio 

bibliográfico, 01 tem a sua publicação nos últimos 10 anos (SEHGAL, H. S. e SEHAGAL, G. 

K., 2002), com 26 citações, equivalente a 6,12% das citações totais. 

 

4.3. Publicações por ano 

 

 A Figura 04 destaca o número de publicações por cada ano dos 29 artigos constantes 

no portfólio final. Ressalta-se que o ano de 2015 também está constantO no gráfico, embora 

pertença somente ao mês de Janeiro ao mês de julho, data em que se finalizou o levantamento 

de dados dessa pesquisa. 

 

 
 

Figura 04: Número de publicações por ano dos artigos do portfólio bibliográfico 

pesquisado em julho de 2015 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 04, percebe-se que nos últimos 20 anos pesquisados, existe 

uma tendência de crescimento de publicações nos anos mais recentes, principalmente a partir 

de 2011. O destaque fica para os ano de 2014. Assevera-se, no entanto, que o presente ano de 

2015, apenas do mês de janeiro a julho demonstrou 7 artigos publicados, continuando com 

esta tendência, este ano terá mais publicações que os últimos anos. 
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 Corroborando com o contexto exposto, os resultados apresentados auxiliam na 

detecção dos destaques em todos os aspectos pesquisados. Considerando a parcela da 

literatura científica abrangida por este estudo, bem como as limitações impostas à pesquisa, os 

resultados mostram-se relevantes e enaltecem os dados, principalmente dos pesquisadores e 

periódicos que mais tem representatividade no tema Gestão de Custos no Agronegócio. 

 

5. Conclusão 

 

 O presente artigo respondeu à pergunta inicial da pesquisa. De modo que os objetivos 

específicos foram alcançados ao desenvolver uma metodologia de pesquisa, que permitiu 

selecionar um portfólio bibliográfico, com artigos de alto fator de impacto, sobre o tema 

Gestão de Custos no Agronegócio, aplicando à metodologia de pesquisa proposta, a qual 

permitiu conhecer as qualidades e as possíveis deficiências da metodologia e também com a 

apresentação dos resultados foi possível contribuir com a literatura acerca do tema desse 

trabalho, elencando as lacunas de pesquisa: como desenvolver estudos voltados a gestão 

eficiente dos resultados financeiros e econômicos em pequenas propriedades rurais, com 

ênfase na geração de energia por métodos alternativos, os quais são pouco utilizados nos 

estudos, porém possibilitam uma gama grande de análises.  

 Ao fim foi possível validar o método utilizado como instrumento de intervenção para a 

construção do conhecimento nos autores, o qual foi verificado e concluído como pertinente e 

passível de permitir a construção de um portfólio bibliográfico de artigos de alto fator de 

impacto de forma estruturada. 

 Durante a apresentação dos resultados, foi possível visualizar que o periódico 

Renewable & Sustainable Energy Reviews detém a maioria dos artigos do portfólio 

bibliográfico, com 5 artigos, demonstrando o interesse de estudos em análise de custos em 

projetos na área voltados ao agronegócio.  

 Cabe destacar, que os resultados dessa pesquisa são válidos somente para o contexto 

específico em que a pesquisa se desenvolveu, ou seja, a produção científica em Gestão de 

Custos no Agronegócio, voltados à Engenharia Econômica, nos periódicos de Engenharias III 

e 25% com maior JCR nesta área do conhecimento no período de janeiro de 1995 a maio de 

2015. 

 Ressalta-se que a metodologia de pesquisa está apta a ser replicada em outros estudos 

utilizando outras temáticas e outras palavras-chave, para se chegar a um portfólio 
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bibliográfico. Além do presente portfólio bibliográfico poder ser utilizado para o 

desenvolvimento de novas pesquisas, até mesmo para o auxílio ao desenvolvimento de 

métodos ou modelos para futura aplicação ao contexto estudado. 

 

Conclui-se desta forma que o presente trabalho se mostrou relevante e prudente ao 

construir conhecimento aos autores e aos leitores, apresentando um portfólio bibliográfico de 

alto fator de impacto do tema Gestão de Custos no Agronegócio. No entanto, não era alvo 

principal dos pesquisadores abordar as técnicas aplicadas nas pesquisas estudadas. Logo, 

trabalhos futuros podem avaliar as diferentes abordagens para os métodos utilizados nos 

estudos do portfólio bibliográfico de alto fator de impacto. E como contribuição fundamental 

da presente pesquisa, pode-se elencar que o portfólio bibliográfico de alto fator de impacto 

encontrado, torna-se subsídio para o desenvolvimento de inúmeras pesquisas no contexto de 

Gestão de Custos no Agronegócio, auxiliando e facilitando o trabalho dos pesquisadores.  
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