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Apresentação 
 

Neste novo número, Custos e @gronegócio on line publica resultados de 
pesquisas sobre custos no âmbito do agronegócio a partir de distintas perspectivas. Dentro 
de sua perspectiva editorial multidisciplinar, o estímulo à diversidade de temas tem se 
caracterizado como um marco relevante desta revista em busca de um referencial 
institucional e acadêmico. 

O artigo de Zamberlan e Zamberlan analisa se os pequenos empresários de unidades 
de produção de hortifrutigranjeiros e produtos coloniais da Quarta Colônia, RS, vêem 
relevância na utilização de sistemas de custos. 

Em seu artigo, Bonacim, Gaio e Ambrozini estudam a relação entre o nível de 
endividamento e a estrutura de ativos das empresas brasileiras do setor de agronegócio, pois 
se considera uma discussão atual e relevante: avaliar os mecanismos de captação de 
recursos e de garantias.  

Figueiredo, Oliveira Neto e Picanço Filho analisam os resultados econômicos 
referentes a atividade pecuária de bovinos de corte no município de Parintins, Estado do 
Amazonas, onde a criação de gado possui especificidades próprias da Região 

O artigo de Rodrigues, Barbosa e Almeida realizar uma análise custo – benefício 
ambiental das tecnologias de plantio em áreas de expansão recente nos cerrados brasileiros, 
tendo como estudo de caso o município de Pedro Afonso – TO.  

Em seu artigo, Pereira, Lobo e Rocha Jr. Analisam os custos e os investimentos 
referentes à coleta de dejetos suínos (fase de terminação) em propriedades rurais do 
município de Toledo, tendo como destino final um centro de bioenergia. 

O estudo de Souza e Pires estudo trata da classificação, mensuração e análise dos 
custos envolvidos na prestação de serviços de colheita florestal, mais especificamente da 
atividade de extração (baldeio) de madeira de eucalipto para fabricação de celulose. 

Novais e Romero objetivo de investigar se é vantajoso terceirizar ou realizar os 
serviços com recursos próprios, realizou-se um estudo de caso, em uma propriedade situada 
no município de Luiziana-PR, onde todos os serviços são terceirizados. 

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 
   


