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Apresentação 
 

É uma honra apresentar o segundo número do Periódico Eletrônico Custos e 
@gronegócio on line. O processo de avaliação dos artigos submetidos, sistema blid 
review assegura a isenção dos avaliadores. A diversidade de opiniões tem se evidenciado 
como marco característico dos pareceres.  

Com o agronegócio em destaque, os artigos inseridos neste número abordam 
aspectos relativos ao gerenciamento de custos sob distintos enfoques teóricos, de modo que 
a diversidade de formas, metodologias e objetos de estudo trazem à tona a riqueza da 
temática. 

Cinco artigos que ilustram a relevância dos custos no contexto do agronegócio estão 
contidos neste segundo número. 

O artigo de Schvarz Sobrinho, Morozini e Grzeszezeszyn explora um método misto 
para a mensuração e avaliação de estoques na bovinocultura de corte, destacando a 
necessidade de dados que reflitam a realidade a campo apresentando procedimentos 
contábeis para aplicação do método a valor de mercado. 

Em seu artigo, Silva discute as alternativas de avaliação de eficiência nas 
organizações cooperativas, em função dos princípios e doutrinas do cooperativismo, 
analisando um conjunto de cooperativas. 

Fernández e César contextualizam um modelo quantitativo para avaliar a logística 
de transporte, desde os produtores até os armazéns e indústrias e destes aos consumidores 
finais, como instrumento gerencial para determinar a vinculação produtor-indústria ótima, 
minimizando os custos ou distâncias totais. 

O artigo de Lima estuda os custos agroindustriais do arroz como formadores ou 
parâmetros para formação do preço associados aos instrumentos de análise microeconômica 
como determinantes da demanda e influenciadores sobre os preços. 

Em seu artigo, Silva e Albuquerque discutem o impacto da implantação de um 
sistema de códigos de barras sobre o gerenciamento financeiro de estoques em uma 
agroindustrial. 

Custos e @gronegócio on line agradece a todos os pareceristas por seu 
trabalho, dedicação e contribuição efetiva para o aprimoramento dos artigos submetidos. 

 
Tenham todos uma boa leitura! 
 
Antônio André Cunha Callado 
Editor Responsável 
   


