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Apresentação 
 

Este número do Periódico Eletrônico Custos e @gronegócio on line representa 
o início de uma nova etapa. Ao se propor como veículo acadêmico para publicar artigos 
científicos que contribuam para a expansão do conhecimento sobre custos no âmbito do 
agronegócio, este periódico tem recebido contribuições das mais diversas regiões, desde os 
artigos submetidos até ao pareceres dos avaliadores. 

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. 

Este terceiro número apresenta cinco artigos que abordam a inserção de custos no 
agronegócio brasileiro considerando a competitividade como sua referência principal. 

O artigo de Wander visa elucidar alguns aspectos ligados ao momento que vive o 
agronegócio brasileiro de arroz e contribuir para a formulação de estratégias comerciais de 
longo prazo. 

Em seu artigo, Carlini e Fonseca abordam a relevância das informações relativas aos 
custos como sendo determinante para a competitividade organizacional, bem como 
ferramenta gerencial nas resoluções de diversas questões centrais. 

O panorama dos custos de produção e as perspectivas para o café orgânico são 
contextualizados por Nicoleli e Moller destacando que competitividade da cafeicultura 
orgânica está diretamente ligada à integração dos sistemas de produção, minimizando 
gastos com insumos pelo aproveitamento de resíduos e agregando valor ao produto.  

O artigo de Arêdes, Silveira, Lima, Arêdes e Pires analisou a sensibilidade da 
atividade econômica leiteira em relação à variações na escala de produção para identificar 
suas conseqüências sobre os custos de produção. 

Em seu artigo, Resende, Santos e Costa Coelho analisaram a os custos de alguns 
derivados do  leite e sua importância dentro no negócio. 

Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os avaliadores por sua inestimável 
contribuição no processo de avaliação e aprimoramento dos artigos. 

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


