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Apresentação 
 

Nesta edição especial de 2012, Custos e @gronegócio on line mais uma vez 

articula um grupo de artigos caracterizado pela diversidade de abordagens investigativas 

sobre custos, que vão de temas tradicionais a ferramentas gerenciais financeiras 

sofisticadas. São publicados oito artigos que abordam discussões que permeiam a inserção 

de custos no agronegócio a partir de diferentes perspectivas. 

O artigo de Calegari, Baigorri e Freire analisou os principais conceitos de 

derivativos: mercados, participantes e tipos de derivativos, para, a partir de então, verificar, 

através de exemplos, como o agronegócio pode utilizar esses derivativos como ferramenta 

de gestão do risco de preço 

Em seu artigo, Rodrigues buscou analisar a capacidade de geração de valor das 

empresas do setor do agronegócio brasileiro com ações listadas na Bovespa, no período de 

2008 a 2011   

Brasil, Oliveira, Araújo Neto, Nacimento e Moraes Júnior avaliaram o impacto do 

controle da mosca minadora nos custos de produção de melão a partir de um estudo de 

caso. 

O artigo de Silva Filho, Campos, Paulo e Câmara analisou a sensibilidade do 

patrimônio líquido diante da adoção da mensuração a fair value para os ativos biológicos e 

produtos agrícolas nas empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 

durante os anos de 2008 e 2009 

Em seu artigo, Felipe, Mól, Almeida e Brito analisaram series diárias de preços de 

soja com a finalidade de identificar seu comportamento a partir de previsões de curto-prazo. 

O artigo de Moura, Moreira, Lopes, Lucena e Mota é analisar a capacidade de 

implantação do sistema Just In Time em uma indústria do ramo beneficiamento de pescado 

para exportação. 

Em seu artigo, Cavalcanti, Ferreira, Araujo, Silva e Tavares analisam os efeitos 

inflacionários sobre os estoques de commodities, apurando-se as variações no custo dos 

estoques de uma das maiores empresas produtoras e processadoras desse segmento.   

Costa e Lustosa identificam as características da produção docente dos PPGCC, 

baseada em periódicos, relacionada com a área de Contabilidade Gerencial. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os avaliadores que participaram da 

revisão técnica dos artigos publicados nesta Edição Especial. 

 

Desejo a todos uma boa leitura! 

 

Antônio André Cunha Callado 

Editor Responsável 

   


