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Apresentação 
 

Prezados leitores, 
 
Através deste número, Custos e @gronegócio on line completa três anos de 

circulação contínua de artigos que versam sobre custos no âmbito do agronegócio. Sua 
proposta multidisciplinar tem estimulado a submissão de artigos concebidos a partir de uma 
ampla diversidade de perspectivas teóricas e de aplicação com a finalidade de contribuir 
para a consolidação desta área de conhecimento. 

Este número apresenta cinco artigos que abordam a inserção de custos no 
agronegócio brasileiro considerando diferentes setores de atividade econômica do 
agronegócio brasileiro. 

O artigo de Pimenta, Rocha e Lemes visa apresentar uma forma de aplicação do 
método de apuração de custos baseado em atividades (ABC – Activity Based Costing) em 
uma empresa que atua no setor agrícola. 

Em seu artigo, Santos, Arêdes, Souza, Pereira e Arêdes buscam determinar o 
período do ano mais propício à comercialização de café arábica para o produtor, com vistas 
em garantir o maior retorno sobre o investimento, considerando as condições de risco e sem 
risco. 

Santos apresentar uma metodologia simples para a apuração do custo de 
oportunidade de estocagem do arroz e contribuir para uma melhor prática de mensuração 
dos custos de oportunidade na rizicultura nacional como parte do processo de gestão 
estratégica de custos. 

O artigo de Macedo, Steffanello e Oliveira aborda uma modelagem para analisar e 
avaliar o desempenho de produtores de leite com base em Análise Envoltória de Dados 
(DEA). 

Em seu artigo, Sabbag, Rozales, Tarsitano e Silveira analisam a produção piscícola 
em uma associação de piscicultores de Ilha Solteira/SP para identificar os itens relevantes 
dos custos na atividade, bem como os parâmetros relacionados à rentabilidade da atividade. 

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 
   


