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Apresentação 
 

É com grande satisfação que apresento à comunidade acadêmica brasileira o 
primeiro número do Periódico Eletrônico Custos e @gronegócio on line. Sua missão 
é veicular artigos científicos que contribuam para a expansão do conhecimento sobre 
temáticas inseridas no contexto agronegócio inerentes aos custos que sejam de interesse 
atual e relevante especificamente por meio eletrônico de maneira ampla e gratuita 
exclusivamente através de Internet.  

Seu público-alvo é formado por professores, pesquisadores e estudantes de 
graduação e pós-graduação, bem como por profissionais das diversas áreas de 
conhecimento que atuam academicamente ou que tenham interesse sobre a interface entre 
custos e agronegócio em suas diversas perspectivas. 

Este primeiro número apresenta cinco artigos que contemplam a inserção da 
contabilidade de custos no âmbito do agronegócio brasileiro. 

O artigo de Marion e Segatti caracteriza a necessidade de planejamento e controle 
econômico-financeiro, bem como implicações sobre o orçamento e comparativos 
orçamentários na atividade rural. 

Em seu artigo, Silva, Resende e Freire Filho abordam a análise custo/volume/lucro 
na criação de suínos apresentando um modelo, bem como descrevendo implicações de sua 
aplicação. 

O papel da troca de informações interorganizacionais é contextualizado por Meira, 
Wanderley e Miranda como fator relacionado à performance da cadeia produtiva avícola, 
destacando os principais índices. 

O artigo de Callado e Almeida apresenta o perfil das publicações sobre custos no 
agronegócio encontradas nos anais do Congresso Brasileiro de Custos destacando suas 
principais características. 

Em seu artigo, Coelho aborda a análise custo/volume/lucro no contexto da 
carcinicultura de pequeno porte, também considerando a análise do retorno dos 
investimentos.  

Custos e @gronegócio on line é o resultado do trabalho coletivo de todos os 
membros do Conselho Editorial que se empenharam para sua concepção referenciados pelo 
rigor necessário para um periódico acadêmico que pretende alcançar um conceito de 
elevado padrão para a publicação de artigos na área de custos.  

Também gostaria de agradecer a todos os pareceristas por sua inestimável 
contribuição no processo de avaliação e aprimoramento dos artigos. 

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


