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Apresentação 
 

O Periódico Eletrônico Custos e @gronegócio on line, através da publicação 
desta Edição Especial abre um espaço para publicar resultados de pesquisa que tenham sido 
apresentados em congressos, simpósios, encontros, bem como as demais modalidades de 
eventos acadêmicos que sejam representativos para pesquisadores e instituições que tenham 
linhas temáticas voltadas para o Agronegócio. 

Sua proposta multidisciplinar assegura uma diversidade de temas a serem 
explorados, bem como facilita o intercâmbio de perspectivas distintas que convergem para 
construir um referencial institucional e acadêmico. 

Esta EDIÇÃO ESPECIAL apresenta cinco artigos que abordam a inserção de custos 
no agronegócio brasileiro que foram elaborados a partir de pesquisas apresentadas no III 
Seminário ABAR SUL, que se realizou entre os dias 25 e 27 de Junho de 2006 em 
Curitiba-PR. 

O artigo de Ostroski, Petry e Galina objetivou analisar a possibilidade de se 
implantar um novo sistema de integração passando de Ciclo Completo para Terminação, 
buscando identificar através de simulações quais mudanças ocorrerão em termos de 
rendimento, custos e adaptação de instalações, a fim de que a propriedade minimize seus 
riscos perante o mercado e obtenha um maior retorno sobre a atividade utilizando-se de 
alternativas estratégicas de gerenciamento. 

Em seu artigo, Martins, Talamini, Arboit eWolozsyn investigam os  indicadores 
econômicos de curto prazo, ou seja, de um ciclo de produção, das UPL’s e UT’s dos 
associados (e integrados) da Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia – Copérdia.  

A eficácia da aplicação da administração financeira em atividades agropecuárias é 
investigada por Costa, Noronha e Silva Junior destacando a relevância da gestão financeira 
para estas organizações, bem como suas peculiaridades.  

O artigo de Agostini, Silva e Rockenbach analisou a viabilidade econômica da 
ração em pequenas propriedades leiteiras, bem como deve ser feita a avaliação econômica e 
como o produtor deve dimensionar o seu rebanho se fizer uso de ração. 

Talamini, Martins, Arboit eWolozsyn em seu artigo objetivam estimar os custos 
produção do suíno vivo posto na indústria para as fases de leitões e da terminação, ambos 
no sistema de integração e a terminação na modalidade de parceria, identificando a 
participação do produtor e da integradora. 

 
Desejo a todos uma boa leitura! 
 
Antônio André Cunha Callado 
Editor Responsável 
   


