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Abstract 
 
The magazine Custos e @gronegócio on line has been regularly published for 5 years. The 
objective of the present work is to draw a profile of all papers published in this period. This 
paper has an exploratory-descriptive goal and was developed through bibliographic and 
bibliometric methods. Among the key results, it was verified that the papers most frequently 
have three authors and the first authors are usually related to the field of Accountability / 
Accounting Sciences. Most of the first authors are bound up with public institutions, where 
the Universidade de São Paulo is the most represented. The South region is the one which 
provides more works. Concerning methodological procedures, the works more frequently 
have descriptive goals, make use of bibliographic research and case study as methods and 
apply interview as data gathering method. The most addressed research topic in the papers is 
the production costing. The most approached field of agribusiness is those related to milk, 
including its supply chain, dairy farms, milk and dairy production. 

 
Keywords: Costs. Agribusiness. Bibliometric Analysis. 
 

 

1. Introdução 

 

A produção acadêmica na área de custos no Brasil é volumosa, a qual pode ser 

atestada pela quantidade de contribuições anualmente apresentadas no Congresso Brasileiro 

de Custos, promovido pela Associação Brasileira de Custos, e no Congresso USP de 

Contabilidade e Controladoria, promovido pela Universidade de São Paulo. Além destes, 

diversos trabalhos tratando de custos são freqüentemente apresentados em outros eventos, 

como o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPAD), o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) e 

alguns eventos regionais. 

Além dos eventos, diversos periódicos no Brasil, normalmente relacionados às áreas 

de Contabilidade, Administração e Engenharia de Produção, abrem espaços para trabalhos 

relacionados a custos. Com um enfoque mais específico, o periódico Custos e @gronegócio 



The profile of the papers published on Custos e @gronegócio on line 
Walter, F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 3 - Sep/Dec - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

157

on line incentiva reflexões dirigidas aos custos do agronegócio, o que não é foco prioritário de 

outras publicações sobre este setor, como a Revista de Economia e Agronegócio e Revista em 

Agronegócio e Meio Ambiente. 

Em 2010 Custos e @gronegócio on line completou 5 anos de circulação ininterrupta, 

com 17 edições e 103 artigos publicados e uma análise bibliométrica destes trabalhos 

permitiria a obtenção de um panorama sobre as características dos pesquisadores e das 

pesquisas publicadas. Segundo Faro (2007, p. 14), “Através da análise da produção acadêmica 

em determinada área é possível identificar tendências e colher indicadores do rumo de 

determinado campo de estudo bem como identificar as lacunas existentes, daí sua relevância, 

além de permitir análises como a influência de um autor ou instituição em dado ramo”. 

Estudos bibliométricos têm sido produzidos com freqüência nos últimos anos. 

Análises pioneiras deste tipo - e freqüentemente referenciadas - são as apresentadas por 

Cardoso, Pereira e Guerreiro (2004), Hoppen et al (1998), Tonelli et al (2003) e Vieira (1998). 

Especificamente sobre temas relacionados a custos, diversas análises bibliométricas podem 

ser encontradas, como, por exemplo, as publicadas por Callado e Almeida (2005), Callado, 

Almeida e Callado (2005), Diehl e Souza (2007), Faro (2007), Walter et al (2009), Cruz et al 

(2009), Confessor et al (2010), Faria et al (2010), Rasia, Jacques e Souza (2010) e Rocha et al 

(2010). 

 

2. Aspectos Metodológicos 

2.1. Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos, o presente estudo é exploratório-descritivo. Uma pesquisa 

exploratória relaciona-se a um profundo estudo de temas específicos, em áreas onde há pouco 

conhecimento acumulado, envolvendo normalmente uma busca bibliográfica e/ou documental 

de informações, com a intenção de oferecer ao investigador as bases para o desenvolvimento 

de contribuições do tema investigado (GIL, 1991, TRIVIÑOS, 1997, VERGARA, 2009). 

Já uma pesquisa descritiva objetiva mapear a distribuição de um fenômeno na 

população estudada (GIL, 1991). A pesquisa descritiva “pode também estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2009, p. 42).  

Em relação aos meios de investigação, o presente trabalho realiza uma pesquisa 

bibliográfica, de modo que se constitui de um estudo sistematizado de trabalhos publicados 
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(THUMS, 2000, VERGARA, 2009). Também se aplica uma pesquisa bibliométrica: “A 

bibliometria é um método de pesquisa que utiliza dados quantitativos, análise e estatística 

para descrever padrões de publicação em determinado campo” (FARO, 2007, p.18). 

Sendo assim, na medida em que o presente trabalho identifica, analisa e estrutura 

dados sobre os artigos publicados em todas as edições do periódico Custos e @gronegócio on 

line, esta investigação pode ser classificada como exploratória-descritiva, por meio de 

pesquisa bibliográfica e bibliométrica, seguindo um padrão metodológico semelhante aos 

utilizados em diversos trabalhos desta natureza (por exemplo, VIEIRA, 1998; TONELLI et al, 

2003; CARDOSO; PEREIRA; GUERREIRO, 2004; CALLADO; ALMEIDA, 2005; FARO, 

2007; ROCHA et al, 2010). 

 

2.2. Universo do estudo 
 

O universo de estudo desta pesquisa compreende a totalidade dos artigos publicados 

no periódico Custos e @gronegócio on line desde sua primeira edição, em 2005, até o número 

2, da Edição 6, em 2010, totalizando 17 números. A amostra analisada corresponde ao 

universo, consistindo de todos os 103 artigos publicados. A coleta de dados se deu por 

consulta aos artigos no sítio deste periódico (http://www.custoseagronegocioonline.com.br/ 

edicoes.html), onde todas as edições estão publicadas. 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de artigos publicados em cada número de Custos e 

@gronegócio on line. 

 
Tabela 1 – Quantidade de artigos nas edições de Custos e @gronegócio on line 

Ano Volum Número Quantida

2005 
1 1 5 
1 2 5 

2006 
2 1 5 
2 Ed. Especial 5 
2 2 5 

2007 
3 Ed. Especial 5 
3 1 5 
3 2 5 

2008 

4 1 7 
4 Ed. Especial 5 
4 2 7 
4 3 7 

2009 
5 1 7 
5 2 7 
5 3 7 

2010 
6 1 8 
6 2 8 
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Total 103 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que a quantidade de artigos publicados nas 17 edições oscilou entre cinco e 

oito, resultando em uma média de 6,06 artigos por edição e havendo um claro aumento nos 

últimos números. O aumento do interesse pelo tema “agronegócio” e a necessidade de que 

pesquisadores de pós-graduação divulguem sua produção em periódicos são possíveis causas 

para o aumento das submissões à revista, o que possibilita um aumento na quantidade 

periodicamente publicada.  

 

2.3. Variáveis 

 

Para a estruturação da pesquisa foram analisadas as seguintes variáveis, em adaptação 

àquelas consideradas nos trabalhos de Hoppen et al (1998), Callado e Almeida (2005) e outras 

análises bibliométricas: 

• Número de autores por artigo; 

• Formação acadêmica dos primeiros autores; 

• Titulação dos primeiros autores; 

• Autores com maior número de publicações; 

• Natureza da instituição; 

• Publicação por instituição; 

• Localização geográfica da instituição; 

• Procedimentos metodológicos; 

• Temas de pesquisa; 

• Focos de pesquisa e 

• Classificação da bibliografia. 

 

Para a coleta, estruturação e análise estatística dos dados, utilizaram-se planilhas 

eletrônicas no software Microsoft Office Excel 2007. 

 

3. Resultados 

3.1. Número de autores por artigo 
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A Tabela 2 apresenta o levantamento da quantidade de autores por artigo publicado 

em Custos e @gronegócio on line. 

 

Tabela 2 – Número de autores por artigo 
No 

autores 
No artigos % 

1 8 7,8 
2 23 22,3 
3 38 36,9 
4 20 19,4 
5 11 10,7 
6 3 2,9 

Total  103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 2 indica que é mais freqüente a presença de três autores por artigo, o que 

ocorre em 38 trabalhos, ou seja, pouco mais de um terço destes. A seguir, as presenças de dois 

e quatro autores ocorrem em quantidades próximas, respectivamente, em 23 e 20 obras. 

Publicações com um autor apresentam um percentual muito pequeno (8 artigos, ou 

7,8%), o que não é tão distante dos 13% observados pelo estudo de Rasia, Jacques e Souza 

(2010), que realizaram levantamento sobre os artigos sobre custos no agronegócio nas edições 

do CBC de 1998 a 2008. Mais próximos são, contudo, os dados relacionados ao conjunto de 

trabalhos com 2 e 3 autores: Rasia, Jacques e Souza (2010) encontraram um percentual de 

60% e no caso de Custos e @gronegócio on line este grupo totaliza 59,2%. 

 

3.2 Formação acadêmica dos primeiros autores 

 

Uma síntese da formação acadêmica dos primeiros autores de cada artigo publicado no 

periódico é apresentada na Tabela 3. Para a elaboração desta foi considerada a área acadêmica 

de maior titulação ou em curso, conforme informado nos artigos. Na ausência desta 

informação foi consultada a Plataforma Lattes do CNPq. 
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Tabela 3 – Formação acadêmica dos primeiros autores 
Área de formação No 

artigos 
% 

Ciências Contábeis / Contabilidade / Contabilidade e Finanças 23 22,3 

Administração / Administração de Empresas / Gestão Empresarial / Gestão e Negócios  15 14,6 

Agronegócios 13 12,6 

Controladoria / Controladoria e Contabilidade 9 8,7 

Engenharia de Produção 8 7,8 

Ciências Econômicas / Economia / Teoria Econômica  6 5,8 

Administração e Desenvolvimento Rural 2 1,9 

Aqüicultura 2 1,9 

Administração Estratégica / Gestão e Estratégia em Negócios 2 1,9 

Economia Aplicada 2 1,9 

Economia Rural 2 1,9 

Engenharia Agrícola / Engenharia Agrônoma 2 1,9 

Engenharia Mecânica 2 1,9 

Gestão Estratégica de Custos 2 1,9 

Outros 13 12,6 

Total 103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Originalmente foram informadas 38 áreas diferentes, mas, na medida em que algumas 

apresentam uma aproximação grande, foi realizado um reagrupamento, conforme apresentado 

na Tabela 3. Esta mostra que autores da área de “Ciências Contábeis / Contabilidade / 

Contabilidade e Finanças” representam o grupo mais freqüente, com 23 artigos (22,3%).  

Uma área muito próxima, a de “Controladoria / Controladoria e Contabilidade”, 

aparece com outros 9 trabalhos. Caso estas duas áreas fossem mescladas representariam 32 

artigos, correspondendo a 31% do total publicado. Pode-se inferir assim que autores 

vinculados a cursos de Contabilidade e de Controladoria estão relacionados a quase um terço 

de todas as publicações do periódico analisado. 

 

3.3. Titulação acadêmica 

 

A titulação acadêmica dos primeiros autores foi considerada conforme informado nos 

artigos. Os dados estão sistematizados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Titulação acadêmica dos primeiros autores 
Nível Quantidad

e 
% 

Graduando 2 1,9 
Graduação 22 21,4 
Especialista 6 5,8 
Mestre 45 43,7 
Doutor 28 27,2 
Total 
 

103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados mostram que mestres (incluindo doutorandos) representam o maior 

grupo, com 45 autorias (43,7% do total). Na seqüência, doutores (incluindo pós-doutores) 

consistem no segundo maior grupo, com 28 obras (27,2%). A categoria com menor 

representação é a de graduandos, com 2 trabalhos. 

Embora nem todos os estudos bibliométricos analisem esta categoria, a titulação 

“mestre” é normalmente a mais presente quando se avaliam anais de eventos, como ocorreu 

nos estudos realizados por Callado, Almeida e Callado (2005), Walter et al (2009), Confessor 

et al (2010) e Rasia, Jacques e Souza (2010), por exemplo. 

 

3.4. Autores com maior número de publicações 

 

O Quadro 1 apresenta os resultados do levantamento no que se refere aos autores que 

mais publicaram artigos no periódicos Custos e @gronegócio On line. Para este levantamento 

consideraram-se todos os autores de cada trabalho, totalizando 321 autorias. 

 

Autores Instituição Nº de 
Alceu Souza PUCPR 4 
Aldo Leonardo Cunha Callado UFRGS/UFPB 3 
José de Lima Albuquerque UFRPE 

 
3 

Marcelo Alvaro da Silva Macedo UFRRJ/UFRJ 3 

Quadro 1 – Autores com mais artigos publicados 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A pesquisa mostra que Alceu Souza é o autor com maior número de trabalhos 

publicados, com 4 artigos. Na seqüência, Aldo Leonardo Cunha Callado, José de Lima 

Albuquerque e Marcelo Álvaro da Silva Macedo aparecem como autores de 3 trabalhos. Os 
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dados mostraram também que 31 acadêmicos aparecem como autores de 2 trabalhos. 

No caso de se analisar apenas os primeiros autores dos 103 artigos, então Aldo 

Leonardo Cunha Callado é o autor mais frequente, com 3 artigos, enquanto que, com 2 

trabalhos, contribuem Cristiano do Nascimento, Hanna Tatarchenko Welgacz, José Carlos 

Marion, Marcelo Alvaro da Silva Macedo e Renata Paes de Barros Câmara. 

 

3.5. Natureza da instituição 

 

Na Tabela 5 estão demonstrados os resultados relacionados à natureza das instituições 

(separadas em públicas e privadas) às quais os autores principais estavam vinculados, 

conforme informado em cada artigo.  

 
Tabela 5 – Natureza da instituição de primeiros autores 

Natureza da 
instituição 

Quantida
de 

% 

Pública 75 72,8 
Privada 27 26,2 
Não identificada 1 1,0 
Total  103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados demonstram uma nítida maioria de primeiros autores vinculados a 

instituições públicas, corroborando fenômeno já observado em diversos trabalhos, de que 

estas sustentam a maior parte da pesquisa acadêmica brasileira. A origem de um dos trabalhos 

não pôde ser identificada, sendo os autores vinculados a uma instituição estrangeira. 

 

3.6. Publicações por instituição 

 

A Tabela 6 apresenta as instituições mais freqüentes, no que se refere à origem de 

primeiros autores dos artigos publicados em Custos o @gronegócios on line. Como alguns 

autores mudaram de instituição durante o período analisado, seus artigos foram considerados 

para a instituição a qual o pesquisador pertencia no momento da publicação, conforme 

informado no artigo. 
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Tabela 6 – Publicações por instituição 

Instituição No artigos % 

USP 7 6,8 
UFRGS 6 5,8 
UFRRJ 5 4,9 
UFPR 4 3,9 
UFPB 4 3,9 
Outras 77 74,8 
Total 103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como se pode observar na Tabela 6, a USP é a instituição que mais originou artigos 

no periódico, com 7 trabalhos. Verifica-se também nesta tabela que as 5 instituições 

destacadas são públicas, o que não surpreende considerando o observado na Tabela 5.  

A análise dos dados permitiu observar que os primeiros autores dos artigos estavam 

vinculados a 57 instituições diferentes, demonstrando a pluralidade da origem dos trabalhos 

publicados no periódico em análise.  

 

3.7. Localização geográfica da instituição 

 

A Tabela 7 sintetiza a representatividade das regiões, baseada nas instituições às quais 

os primeiros autores dos artigos estavam vinculados. 

 
Tabela 7 – Localização geográfica da instituição (Regiões) 

Região No autores % 

Sul 42 40,8 
Sudeste 28 27,2 
Nordeste 19 18,4 
Centro-Oeste 12 11,7 
Norte 1 1,0 
Exterior 1 1,0 
Total 103 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 Os dados indicam que a região Sul apresenta uma maior presença, com 40,8% dos 

primeiros autores. A seguir encontra-se a região Nordeste, com 27,2%. Com presença mínima 

encontra-se a região Norte e também o exterior, mas especificamente devido a um artigo 
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oriundo da Turquia. 

 Em relação à representatividade dos estados, a Tabela 8 sintetiza os principais dados 

encontrados. 

 
Tabela 8 – Localização geográfica da instituição (Estados) 

Estado 
No 

autores 
% 

RS 17 16,5 
PR 13 12,6 
SC 12 11,7 
SP 12 11,7 
MG 9 8,7 
PE 9 8,7 
RJ 7 6,8 
PB 6 5,8 
Outros 17 16,5 
Exterior 1 1,0 
Total 103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior presença de trabalhos de origem da região Sul (Tabela 7) acaba sendo 

explicada pelos dados separados por estado (Tabela 8), onde se percebe que Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados com maior número de primeiros autores, sendo 

que São Paulo apresenta mesma quantidade de Santa Catarina, ou seja, 12 trabalhos. 

 

3.8. Procedimentos Metodológicos 

 

Esta seção apresenta os dados informados pelos artigos no que refere aos fins 

(objetivos), meios (métodos) e técnicas de coleta e análise de dados. Consideraram-se apenas 

os dados informados nos artigos. 

A Tabela 9 reúne a classificação dos trabalhos em relação aos seus fins. 

 
Tabela 9 – Classificação das pesquisas quanto aos fins 

Objetivo No artigos % 

Descritivo 20 19,4 
Exploratório 14 13,6 
Exploratório-descritivo 6 5,8 
Explicativo 2 1,9 
Não informado 61 59,2 

Total 103 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os dados apresentados na Tabela 9 mostram que grande parte dos trabalhos (61 

artigos) não informou seu objetivo metodológico. Entre as demais obras, o maior grupo 

refere-se aos que se denominaram descritivos, com 20 trabalhos, e, a seguir, os exploratórios 

(14 artigos). 

Em relação aos meios (métodos) empregados nos trabalhos, coletaram-se todos os 

métodos informados, sendo que em vários trabalhos mais de um foi aplicado. A Tabela 10 

agrupa os dados coletados. 

 
Tabela 10 – Meios de investigação empregados 

Método No artigos 

Pesquisa bibliográfica 33 
Estudo de caso 32 
Documental 18 
Pesquisa de campo 4 
Pesquisa bibliométrica 2 
Não informado 45 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 10 mostra que 45 artigos não informaram os meios de investigação 

empregados. Entre os demais trabalhos, a pesquisa bibliográfica foi aplicada por 33 artigos e, 

em número similar, 32 trabalhos aplicaram estudos de caso. 

A Tabela 11 mostra as técnicas utilizadas para coleta e análise de dados, como 

informado pelos artigos. Como neste caso os trabalhos aplicam freqüentemente mais de uma 

técnica, foram considerados todos os mencionados. 

Os dados presentes na Tabela 11 mostram que 58 trabalhos não destacaram as técnicas 

utilizadas. A entrevista foi a técnica mais mencionada, em 25 artigos. Em seguida está o 

questionário, em 15 trabalhos. 

 

Tabela 11 – Técnicas de Coleta e Análise de Dados 

Técnica No artigos 

Entrevista 25 
Questionário 15 
Observação 3 
Análise estatística 3 
Análise de conteúdo 2 
Simulação 2 
Ensaio Teórico 2 
Formulário 1 
Planilhas eletrônicas 1 
Brainstorming 1 
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Não informada 58 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos artigos que não mencionaram os fins, meios e/ou técnicas de pesquisa, 

não se pode concluir que os trabalhos não seguiram procedimentos metodológicos, mas 

apenas que estes não foram informados. Ressalta-se que em 22 trabalhos, em sua maior parte 

dos três primeiros anos de publicação, nenhuma destas informações foi mencionada. 

 

3.9. Tema de pesquisa 

 

 A Tabela 12 estrutura os temas acadêmicos tratados nos artigos publicados, conforme 

destacados por estes. Na medida em que alguns trabalhos tratavam de mais de um tema, foram 

considerados todos os informados (no mínimo um por artigo). Devido à aproximação de 

determinados assuntos houve um agrupamento para fins de tabulação. 

 
Tabela 12 – Temas abordados nos artigos 

Custos de Produção 21 Gestão de Estoques / Logística 2 
Análise/avaliação de investimentos 8 Integração / Gestão da Cadeia de Suprimentos 2 
Viabilidade Econômica 8 Custos/rentabilidade da cadeia produtiva 2 
Análise Custo-Volume-Lucro / Custeio variável 
/ Margem de contribuição 

7 
Análise Custo-Benefício Ambiental / 
Investimento Ambiental 

2 

Informações de custos 5 Análise/estrutura de custos setoriais 2 
Análise de Custos / Perdas 5 Alavancagem financeira 1 
Avaliação de Desempenho / BSC 5 Custos de Estoque 1 
Custos de Transação 4 Avaliação de riscos 1 
Custos ambientais 3 Biodigestão 1 
Sistemas de custos 3 Custeio por Absorção 1 
Competitividade / Estratégia de Operações 3 Custos de informação 1 
Precificação / Estratégia de Comercialização 3 Custos de terceirização 1 
Método ABC 2 Custos de transporte 1 
Custo de oportunidade 2 Eficiência Econômico Social 1 
Custos conjuntos 2 Método das UEPs 1 
Custos ocultos 2 Custeio por Orçamento parcial 1 
Gestão Estratégica de Custos 2 Planejamento Econômico Financeiro 1 
Custo de capital / econômico 2 Políticas de custos 1 
Produção acadêmica em custos 2 Método RKW 1 
Análise Envoltória de Dados 2 Teoria das Restrições 1 
Derivativos 2 Tributação 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 Os dados mostram que a principal temática dos trabalhos foi o levantamento de 

“custos de produção”, tratado por 21 trabalhos (19,4% do total). “Análise / avaliação de 
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investimentos” e estudos de “viabilidade econômica” são bastante freqüentes também nas 

edições de Custos e @gronegócio On line, com 8 artigos cada. 

 Na medida em que o levantamento não excluiu nenhum artigo, a tabulação realizada 

permite observar a pluralidade de temas publicados, o que sem dúvida reflete a diversidade de 

técnicas e conceitos aplicáveis à gestão do agronegócio. 

 

3.10. Focos de pesquisa 

 

Este trabalho investigou também as áreas do agronegócio tratadas nos artigos. A 

Tabela 13 informa as diversas áreas, as quais foram agrupadas de acordo com os produtos 

relacionados. 

 

Tabela 13 – Áreas do agronegócio abordadas nos artigos 
Produção / pecuária / Cadeia produtiva do leite / 
Laticínios 13 Apicultura 1 
Suinocultura 8 Arranjo agroindustrial 1 
Bovinocultura de corte 7 Biodigestores 1 
Cafeicultura / Armazenagem / Cadeia produtiva / 
contratos de café 6 

Empresas classificadas no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial 1 

Sojicultura 5 Cacauicultura 1 
Rizicultura / Beneficiamento / Cadeia do Arroz 5 Cadeia produtiva da Rapadura 1 
Avicultura / Setor avícola 4 Cadeia produtiva da cachaça 1 
Biodiesel / cadeia produtiva / mamona / mamona e 
feijão 4 Carnes e Derivados 1 
Piscicultura 3 Carnicicultura 1 
Sucroalcooleiro 3 Exportações de carne 1 
Vinícola / Mercado de vinhos 3 Extração de látex 1 
Madeira / Colheita florestal / Biomassa florestal 3 Fumicultura 1 
Estrutiocultura 2 Hortaliças 1 
Melão 2 Maricultura 1 
Agronegócios 2 Milho 1 
Anais de eventos 2 Ovinocultura 1 
Cooperativismo 2 Papel e Celulose 1 
Atividades agropecuárias 2 Pequi 1 
Couro / Curtume 2 Propriedades rurais familiares 1 
Agroindústria  1 Salineira 1 
Algodão 1 Sericicultura 1 
Análise laboratorial 1 Triticultura 1 

Total: 103 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 Os dados mostram que a produção acadêmica no periódico analisado se espalha por 

diversos assuntos dentro do agronegócio. Trabalhos relacionados ao leite (cadeia produtiva do 

leite, pecuária e produção leiteira e fabricação de laticínios), representam o maior grupo, com 
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13 trabalhos (12,6% do total). Com oito trabalhos, a seguir, estão os artigos relacionados à 

suinocultura. 

 

3.11. Classificação da bibliografia 

 

Esta seção apresenta dados relacionados às referências listadas nos trabalhos. Para este 

fim, considerou-se como referência nacional aqueles títulos publicados no Brasil, mesmo que 

de autores estrangeiros. A Tabela 14 resume os dados, apresentados em termos de referências 

totais por Volume (V) e Número (N) do periódico. Na medida em que a quantidade de artigos 

publicados por número aumentou no decorrer do tempo (Tabela 1), é natural que a quantidade 

total de referências por edição tenha aumentado. 

 

Tabela 14 – Quantidade de referências nacionais e internacionais 

 V
1N

1 
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6N

1 

V
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T
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% 
Nacionais 82 56 65 64 39 97 76 53 101 126 179 86 113 130 125 122 176 1690 84,2 

Internacionais 15 10 2 4 4 29 30 1 8 32 46 39 6 20 25 6 39 316 15,8 

Total 97 66 67 68 43 126 106 54 109 158 225 125 119 150 150 128 215 2006 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Destaca-se da interpretação dos dados o fato de que, em média, referências nacionais 

(84,2%) são muito mais utilizadas do que internacionais (15,8%). O gráfico demonstrado na 

Figura 1 complementa esta observação, ilustrando que este fenômeno ocorre em quase todas 

as edições do periódico. Exceção ocorre no “Volume 4 / Número Especial” (V4NE), quando 

referências nacionais são pouco mais do que o dobro das internacionais. No entanto, no 

“Volume 3 / Número Especial” (V3NE) foi referenciada apenas uma única obra internacional, 

apresentando aqui um extremo em que praticamente apenas a literatura em português foi 

consultada. 

Os dados disponíveis permitem também obter a média de artigos referenciados por 

trabalho publicado no periódico, que é de 19,47 (2006 referências/103 artigos). Separando em 

termos de origem, há um valor médio de 16,41 e 3,07 referências nacionais e internacionais, 

respectivamente, por artigo. 
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Figura 1 – Oscilação da quantidade de referências 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4. Considerações Finais 

 

Os resultados apresentados no Capítulo 3 permitem alcançar diversas reflexões e 

conclusões em relação aos artigos publicados no periódicos Custos e @gronegócios on line 

em seus cinco primeiros anos de publicação.  

Inicialmente, verifica-se que predominam as co-autorias, sendo que apenas 8 artigos, 

de um universo de 103 publicados, foram escritos por um autor. O formato mais freqüente é o 

de três autores, o que ocorreu em 36,9% dos artigos. 

Em relação à formação acadêmica (de maior titulação) dos primeiros autores (autores 

principais), a maioria (22,3%) está relacionada à área de “Ciências Contábeis / Contabilidade / 

Contabilidade e Finanças”. Caso fossem considerados, como agregados a esta, os cursos de 

“Controladoria / Controladoria e Contabilidade”, então este grupo seria responsável por 31% 

das primeiras autorias, o que não surpreende, na medida em que o periódico em questão abre 

espaço principalmente para trabalhos sobre custos. 

No que tange à maior titulação dos primeiros autores, aqueles com mestrado 

representaram a maior categoria, com 43,7% do total. A seguir vem autores com doutorado 

(27,2%).  

Quanto  aos autores com maior número de publicações, independente de serem 

primeiros autores ou não, Alceu Souza (PUCPR) ficou em primeiro lugar, com presença em 4 

artigos. Considerando apenas as primeiras autorias, então Aldo Leonardo Cunha Callado 

(UFRGS/UFPB) é o autor com maior participação, com 3 trabalhos. 
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A natureza das instituições de origem dos autores foi avaliada a seguir. As instituições 

públicas foram responsáveis por 75 trabalhos (72,8%). Cabe observar que apenas 1 trabalho 

não teve a natureza de sua origem identificada e todos os demais (26,2%) são oriundos de 

instituições privadas. 

O levantamento das instituições identificou que a instituição mais presente, 

considerando o vínculo dos primeiros autores, foi a Universidade de São Paulo (USP), com 

6,8% dos artigos. A seguir, consta a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

associada a 5,8% das publicações. 

Os dados encontrados também permitiram que se identificasse que autores dos estados 

do Sul do Brasil são os mais representados (40,8%), enquanto que o Sudeste aparece a seguir 

com 27,2%. Estas duas regiões estão por trás, portanto, de mais de dois terços da produção 

publicada no periódico. Observou-se também que apenas um trabalho foi oriundo do Norte 

(Estado do Tocantins). 

Já o estado com maior presença de primeiros autores é Rio Grande do Sul, em 16,5% 

dos artigos. A seguir vem o Paraná (12,6%), Santa Catarina e São Paulo (11,7% cada). Estes 

quatro estados estão por trás de 52,5% de todos os trabalhos. 

A análise dos procedimentos metodológicos identificou que estes freqüentemente não 

foram informados nos artigos, sendo que, em 22 destes, não houve nenhuma informação sobre 

os objetivos, métodos e técnicas de coleta ou análise utilizados. Em relação ao que foi 

identificado, pode-se realçar que 19,4% dos trabalhos foram de finalidade descritiva, 

enquanto que os métodos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso foram os mais aplicados, 

presentes em 33 e 32 artigos, respectivamente. A técnica de coleta de dados mais mencionada 

foi a entrevista, em 25 artigos. Convém ressaltar que a ausência de informações 

metodológicas foi mais freqüente nos primeiros anos de publicação do periódico, sendo 

visível a melhora neste aspecto nos últimos volumes. 

Em relação ao tema mais abordado nos artigos, destaca-se o levantamento de “custos 

de produção”, em 21 trabalhos. A seguir vêm os temas “análise/avaliação de investimentos” e 

“viabilidade econômica”, presentes em 8 artigos cada. Observou-se na Tabela 12 a grande 

variedade de assuntos tratados nos trabalhos. 

Ao se estudar as áreas do agronegócio mais freqüentemente tratadas, destacam-se 

artigos sobre o leite, incluindo estudos sobre a cadeia produtiva, produção e pecuária leiteira, 

e produção de laticínios. Novamente verificou-se que os trabalhos publicados abordam uma 

grande gama de áreas dentro do agronegócio (Tabela 13). 
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A última análise revela que títulos nacionais representam a grande maioria das 

referências informadas nos trabalhos, com 84,2% dos casos. Concluiu-se também que em 

média são referenciados 19,47 títulos em cada artigo. 

O presente trabalho delineou um perfil dos 103 artigos publicados nos 17 números do 

periódico Custos e @gronegócio on line, fornecendo um panorama amplo sobre os 

pesquisadores, instituições, perspectivas em custos e áreas do agronegócios tratados, 

oferecendo desta forma um horizonte sobre o qual os pesquisadores podem direcionar seus 

trabalhos.  
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