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Apresentação 
 

Neste último número de 2010, Custos e @gronegócio on line avança no 

processo de internacionalização. Mais uma vez, dentre os oito artigos publicados, encontra-

se um artigo submetido por autor estrangeiro.  

O artigo de Benetti, Fiorentin e Lavarda busca descrever o processo orçamentário 

utilizado em uma empresa agroindustrial de grande porte localizada no estado de Santa 

Catarina. 

Em seu artigo, Clemente, Souza, Taffarel e Gerigk objetivaram examinar os 

controles de custos na agricultura familiar da Região Centro-Sul do Paraná e buscar 

relações porventura existentes entre o perfil sócio-econômico das propriedades e os 

controles dos diferentes custos. 

Carmo, Santos e Santos apresentam os resultados obtidos através da aplicação das 

metodologias de custeamento por absorção, custeamento variável e custeamento baseado 

em atividades (ABC) em um empreendimento estrutiocultor da cidade Uberaba-MG. 

O artigo de Ma apresenta os principais pontos de vista teóricos sobre a importância 

de custos e gestão de custos na dependência funcional do negócio das empresas. 

Dill, Souza e Borba propõem um modelo que utiliza a programação linear aplicada 

a Teoria do Portfólio de Markowitz (1952) para auxílio na tomada de decisão quanto ao 

portfólio de culturas de verão (soja, milho e girassol) em uma empresa rural.. 

O estudo de Hofer, Tortato, Protil e Schultz apresenta uma abordagem da gestão 

estratégica de custos na cadeia de valor do leite.  

Vellani, Fava e Albuquerque objetivam analisar se o uso do custo de oportunidade 

pode revelar informações complementares no processo de tomada de decisão em relação a 

três alternativas possíveis para o subproduto caroço de algodão.  

O artigo de Walter objetiva traçar um perfil dos artigos publicados neste período. 

Este artigo tem uma finalidade exploratório-descritiva, desenvolvida por meio de pesquisa 

bibliográfica e bibliométrica em todos os artigos publicados até 2010. 

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 


