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Apresentação 
 

Dentro de sua perspectiva editorial multidisciplinar de publicação, Custos e 
@gronegócio on line dá mais um passo. Dentre os oito artigos publicados neste número, 
encontra-se o primeiro artigo submetido por autores estrangeiros aceito para publicação. 

Uma vez que a internacionalização se constitui no referencial acadêmico em pauta, 
o recebimento de submissões estrangeiras espontâneas sinaliza para o início de sua 
internacionalização. 

O artigo de Tonett, Souza e Ribeiro teve como objetivo analisar os benefícios 
decorrentes de investimentos em empreendimentos de suinocultura, por meio de uma 
pesquisa exploratória, desenvolvida com base em análise documental de uma negociação 
entre duas entidades, uma nacional e outra estrangeira, com base no estado do Mato 
Grosso. 

Em seu artigo, Martins, Bomfim e Menezes objetivaram a realização de uma 
investigação sobre a utilização da margem de contribuição no processo de tomada de 
decisão de uma empresa de laticínios de médio porte do Estado da Paraíba.  

Costa, Freira, Cunha e Araujo analisaram os efeitos das estratégias utilizadas como 
forma de otimização de resultados em uma indústria do setor sucroalcooleiro. 

O artigo de Macedo e Lunga efetua uma pesquisa bibliométrica das publicações no 
Congresso da SOBER nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, com a finalidade de mapear e 
analisar criticamente a utilização das técnicas de análise de viabilidade econômico-
financeira.  

Nuintin, Curi e Nogueira estudaram e aplicaram os preceitos do Balanced 
Scorecard (BSC) para avaliar o desempenho e auxiliar na tomada de decisão de uma 
organização que explora a pecuária de gado bovino de corte em Mato Grosso do Sul, 
atividade é importante no mercado nacional e internacional. 

O estudo de Buss e Duarte teve como objetivo analisar a viabilidade econômica da 
atividade leiteira na fazenda AZ, localizada no município de Bela Vista no Mato Grosso do 
Sul, no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

Nascimento, Espejo e Fanucci-Filho tem como foco principal investigar se a 
aplicação da prática de análise custo-volume-lucro – CVL pode contribuir na gestão do 
processo produtivo de uma pequena propriedade rural com foco na produção do bicho da 
seda. 

O artigo de Adanacioglu e Olgun visa analisar as características estruturais das 
fábricas, a eficiência técnica, os custos, a lucratividade e o potencial de melhora da 
indústria de algodão da Turquia. 

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 


