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RESUMO 

 

 

LIZOT, Mauro. Proposta de um modelo de gestão de custos para pequ enas 
propriedades rurais familiares com foco na tomada d e decisão . 2016.  103 fls. 
Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco. 2016. 

 
 
Este trabalho teve com objetivo geral, desenvolver uma proposta de um modelo teórico 
de tomada de decisão com foco na gestão de custos de pequenas propriedades rurais 
familiares, que possibilite o apoio à tomada de decisão. E como objetivos específicos: i) 
desenvolver uma metodologia estruturada, a qual permita formar uma base literária 
para oferecer subsídios científicos para a execução da pesquisa; ii) desenvolver com 
base na literatura as dimensões e variáveis dos modelos necessários para propor um 
ferramental de aplicação e iii) aplicar o modelo proposto dentro das dimensões e 
variáveis, além de validar todas as etapas antecedentes e realizar as conclusões 
necessárias para verificar a efetividade do modelo aplicado. Em termos metodológicos, 
utilizou-se uma metodologia estruturada, a qual permitiu formar um portfólio bibliográfico 
de 29 artigos, e por meio dos constructos de pesquisa desenvolveu-se, com base em 
um modelo já existente, um modelo de segmentação de atividades para auxílio ao 
agricultor de pequenas propriedades rurais familiares, no processo de tomada de 
decisão com ênfase na gestão de custos. O modelo foi aplicado em seis propriedades 
rurais familiares na região Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina. No que se 
refere aos resultados de pesquisa, foi possível identificar que o modelo pode ser 
aplicado ao contexto específico para o qual foi criado. Também foi possível identificar 
que o modelo proposto mostrou-se válido e relevante ao auxílio na gestão das 
propriedades rurais familiares identificando, por meio da segmentação das atividades 
produtivas, as prioridades de investimento pautadas na ponderação entre a gestão de 
custos e o retorno das atividades. Além disso, possibilitou-se segmentar as atividades 
das seis propriedades pesquisadas, demonstrando que a propriedade 02, possui a 
forma de segmentação mais complexa deve ser dividida em três grupos de atividades, 
as quais podem ser conduzidas em paralelo, sem que haja restrições entre as 
atividades. Outras propriedades apresentam a segmentação das atividades mais 
simples, possibilitando visualizar desta forma que há agrupamentos de atividades que 
requerem prioridades nos investimentos. Especificamente a propriedade 01 e 04 que 
apresentam os agrupamentos de segmentação de maior prioridade de investimentos, 
os agrupamentos das atividades de maior destaque representam respectivamente 
49,32% e 47,40%, os quais são representados pelas atividades de produção de grãos 
na propriedade 01 e produção de grãos, gado de corte e ovos na propriedade 04. 
 
 
Palavras-chave:  Agronegócio. Gestão de custos. Tomada de decisão. Agricultura 
familiar. Desenvolvimento regional. 
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ABSTRACT 

 

 

LIZOT, Mauro. Proposal of a cost management model for small famil y farms 
focusing on decision-making . 2016. 103 fls. Dissertação. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco. 2016. 

 
This work was general-purpose, develop a proposal of a theoretical model of decision-
making with a focus on management of small family farms costs, which enables support 
for decision making. And the following objectives: i) develop a structured methodology, 
which allows to form a literary basis to provide scientific support for the implementation 
of research; ii) develop based on the literature the dimensions and variables of the 
necessary models to propose an application and iii tooling) to implement the proposed 
model within the dimensions and variables, and validate every stage background and 
perform the necessary conclusions to verify the effectiveness of applied model. In terms 
of methodology, we used a structured methodology, which allowed forming a 
bibliographic portfolio of 29 articles, and through the research constructs developed, 
based on an existing model, an activity segmentation model for aid farmer of small 
family farms in the decision-making process with emphasis on cost management. The 
model was applied in six family farms in the South West region of Parana and Santa 
Catarina West. With regard to the search results, it was identified that the model can be 
applied to the specific context for which it was created. It was also possible to identify 
that the proposed model was valid and relevant to aid in the management of family 
farms by identifying, through the targeting of productive activities, investment priorities 
guided by the balance between managing costs and return activities. Moreover, possible 
to target the activities of six surveyed properties, demonstrating that the property 02, has 
the shape of more complex segmentation should be divided into three groups of 
activities, which can be conducted in parallel without any restrictions between activities. 
Other properties have the segmentation of the simplest activities, allowing viewing in this 
way that there are activities of groups that require prioritizing investments. Specifically 
the property 01 and 04 have the highest priority investment target groups, the most 
prominent activities of groups representing respectively 49.32% and 47.40%, which are 
represented by grain production activities on the property 01 and grain production, beef 
cattle and eggs on the property 04. 
 

Keywords:  Agribusiness. Costs management. Decision making. Family farming. 
Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O crescimento da população aliado a utilização das áreas de terras 

agricultáveis, motivaram a busca de novas tecnologias para a produção agrícola de 

alimentos. A busca por meios auxiliares e renováveis de geração de energia e a 

necessidade de suficiência alimentar, tornaram-se os vetores do aumento da produção 

vegetal (BARUT et al., 2011; IGLINSKI et al., 2012).  

Partindo deste contexto, torna-se necessário e importante uma forma assertiva 

de controle de custos no cenário do agronegócio, principalmente em pequenas 

propriedades rurais, as quais são na maioria das vezes gerenciadas por seus 

proprietários. Desta maneira, faz-se necessário o uso racional dos recursos, por estes 

últimos serem limitados. Assevera-se a necessidade da utilização de métodos 

consistentes de gestão de custos, pois o agronegócio se mostra um segmento que 

apresenta um relevante grau de alavancagem nos resultados a partir de uma 

interferência nos custos (CHEN e KEYS, 2009). 

A gestão de custos está ao longo do tempo mais focada em dar ênfase à 

geração de informações úteis aos controles gerenciais, no sentido de promover o 

auxílio aos usuários no processo diário de gestão e tomada de decisão. Assim, 

entende-se que as informações fornecidas pelos usuários das ferramentas e das 

informações vinculadas à gestão de custos, estão sendo cada vez mais utilizadas, 

possibilitando aos agricultores informações eficazes para melhor gerir os seus negócios 

(CORBEY e JANSEN, 1993; COSTA et al., 2010). 

Várias características são importantes aos profissionais responsáveis pela 

interação entre a gestão de custos e Engenharia de Produção, dentre elas destaca-se a 

coleta, o processamento, tratamento, preparação e apresentação de maneira clara e 

eficiente das informações ligadas a toda a atividade agrícola, para que esses possam 

suprir e auxiliar o agricultor, bem como todos os processos que demandam alguma 
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forma de tomada de decisões (MAHER, 2001; THORNELOE, 2007). Além disso, o 

profissional deverá ter um amplo conhecimento dos objetivos e resultados que podem 

ser alcançados com o tratamento das informações e também os relatórios 

desenvolvidos. 

Por meio das informações gerenciais, os agricultores, proprietários e demais 

usuários obterão um feedback sobre o desempenho da sua atividade, não só no âmbito 

produtivo, mas sim de maneira integrada (SWEENEY, 1994; LAUGEN et al., 2005). 

Embora não possam garantir o sucesso das atividades, uma interpretação errônea 

poderá resultar em severas dificuldades para a atividade. Contudo, uma metodologia 

eficiente de gestão de custos mostra-se um instrumento de criação de valor 

considerável, com informações precisas e oportunas, sobre as atividades requeridas, 

para o sucesso da atividade na conjuntura contemporânea. 

Seguindo este contexto, a preocupação em desenvolver ou utilizar métodos 

eficientes para a gestão de custos, bem como utilizar ferramentas consistentes para 

que estas informações sejam relevantes e utilizáveis, estão presentes em alguns 

estudos (HERRERO et al., 2014; EDERER, 2015). Estudos estes que dão sustentação 

à base bibliográfica desta pesquisa e apresentam um norte para o autor desenvolver as 

propostas de execução do presente estudo. 

Atualmente para as atividades agrícolas alcançarem o seu máximo 

desempenho, são necessárias várias medidas, entre elas está a interação 

multidepartamental, além do desenvolvimento de estratégias adequadas à cultura 

organizacional (BARUT et al., 2011). Deve-se também ocorrer a escolha de 

instrumentos de controle e apoio eficazes, que satisfaçam as necessidades das várias 

atividades agrícolas, pois poderá desta maneira, regular a forma de relacionamento 

entre as inúmeras atividades, os quais vão exigir padrões de informações que 

sustentem a trajetória pré-estabelecida a fim de atingir os objetivos propostos. 

Com a diminuição das margens de resultado, a gestão dos custos de produção 

ganha visibilidade na utilização para o auxílio da tomada de decisão. Porém alguns 

estudos (THORNELOE et al., 2007; CHEN e KEYS, 2009; COSTA et al., 2010; 

MARJANOVIC et al., 2011; HERRERO et al., 2014; EDERER, 2015) apontam uma 

deficiência na forma de utilização destas informações, havendo a necessidade da 
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incrementação ou até mesmo a construção de ferramentas que permitam realizar uma 

integração dos dados, a fim de facilitar a análise das informações provenientes do 

processo de gestão de custos, para uma ação mais imediata e mais robusta por parte 

do decisor. Analisando esta conjuntura, possíveis falhas poderão ocasionar sérios 

problemas para a organização. Por isso, as informações geradas por um eficiente 

sistema de gestão de custos devem ser confiáveis, relevantes e fornecidas em tempo 

hábil aos responsáveis pela tomada de decisões (COOPER e SLAGMULDER, 2004; 

REN et al., 2015). 

Seguindo o mesmo contexto, percebe-se que as necessidades de informações 

do decisor no âmbito interno podem ser influenciadas a partir das informações 

gerenciais, que por necessidade de uma conjuntura dinâmica e acirrada de mercado, 

tem evoluído muito nos últimos anos, explicadas pela situação econômica e pela 

necessidade de aumento do desempenho produtivo e diminuição de seus custos, 

influenciados pela necessidade do aumento da produção energética e de alimentos 

(MARJANOVIC et al., 2011; HERRERO et al., 2014). 

As ferramentas de auxílio à tomada de decisão desempenham um papel 

fundamental para o apoio aos gestores nas atividades rurais, por meio da utilização 

destas e aplicação de iniciativas de melhorias, o desempenho das propriedades podem 

ser modificados, bem como, em consequência, os resultados financeiros e econômicos 

serão alavancados (COOPER e SLAGMULDER, 2004; THORNELOE et al., 2007). 

Entretanto, deve-se tomar cuidado pois o número de informações geradas pelas 

atividades rurais produtivas é elevado e, em muitos casos, pode dificultar o 

entendimento por parte dos gestores. É importante que estes disponham de um sistema 

de informações adequado que os auxilie e possa suprir as necessidades da empresa 

(RASIA, 2011).  

Dada a relevância do contexto, e a representatividade que as informações 

oferecem à atividade rural, como problema principal de pesquisa, pretende-se 

responder o seguinte questionamento: Como se configura a proposta de um modelo 

de gestão de custos no agronegócio, em pequenas pro priedades rurais, para ser 

utilizada como instrumento de apoio a tomada de dec isão?  
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver a proposta de um modelo teórico 

de tomada de decisão com foco na gestão de custos de pequenas propriedades rurais 

familiares, que possibilite o apoio à tomada de decisão frente a realização de novos 

investimentos. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Para dar respostas à questão de pesquisa, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: 

 a) Desenvolver uma metodologia estruturada, a qual permita formar uma base 

literária para oferecer subsídio científico para a execução da pesquisa; 

 b) Descrever com base na literatura as dimensões e variáveis necessárias para 

adaptar e ampliar um modelo ferramental para aplicação; e 

c) Aplicar e validar o modelo proposto dentro das dimensões e variáveis a fim 

de proporcionar condições de verificar a viabilidade do modelo aplicado. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A gestão de custos deve fornecer informações de extrema relevância para os 

usuários internos tais como gerentes e proprietários, que serão utilizadas no processo 
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de tomada de decisão, não só no âmbito da gestão industrial da organização, como 

também, na melhoria da qualidade e eficiência das operações, consequentemente 

reduzindo custos. Porém, apenas ter as informações não é suficiente, estas necessitam 

ser apresentadas de forma que o decisor possa interpretá-las e utilizá-las facilmente. 

Contudo, uma ferramenta que torne esta fase possível, deverá ser implementada dentro 

de qualquer tipo de organização (THORNELOE et al., 2007). 

 Algumas bibliografias apontam, prioritariamente a necessidade das 

organizações buscarem informações mais robustas e consistentes para auxiliar o 

decisor no processo diário (JANSEN, 1993; ONG e LIM, 1993; COOPER e 

SLAGMULDER, 2004; CORBEY e COSTA et al., 2010). Para outros autores ter 

somente informações de qualidade disponíveis não é o suficiente. Deve-se associar 

estas informações com a utilização de ferramentas e metodologias que permitam uma 

análise diferenciada, além das tradicionais, a fim de encontrar um diferencial na forma 

de gerir suas empresas (THORNELOE et al., 2007; CHEN e KEYS, 2009). 

Com a elaboração desta pesquisa pretende-se contribuir, no sentido de facilitar 

as atividades dos agricultores nas pequenas propriedades rurais em estudo. A mesma 

está voltada a apresentar proposta de melhorias, além de propor um modelo que possa 

auxiliar no suprimento de informações confiáveis, no âmbito da gestão de custos, a fim 

de utilizá-las diretamente no processo decisório da pequena propriedade rural, pois, 

entende-se que as informações podem e devem proporcionar aos gestores, quaisquer 

que sejam, a real situação das atividades. 

O aumento crescente da população mundial, o qual produz um aumento na 

demanda por alimentos, além da necessidade de formas de produção de alimentos, faz 

com que sejam maximizados os processos já existentes. Neste contexto, Silva Filho 

(2001), indica a necessidade da customização da informação, ou seja, transformar a 

informação entrante, em informações utilizáveis para o auxílio da maximização dos 

resultados. Dada a relevância econômica e social das atividades rurais das pequenas 

propriedades para a região Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, torna-se 

imprescindível a realização de estudos voltados a este ambiente.  

A escolha do ambiente de estudo em pequenas propriedades rurais, ocorreu 

devido ao fato de haver uma predominância deste formato de propriedade nas regiões 
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Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, assim auxiliando a otimização das 

atividades destas propriedades e consequentemente o desenvolvimento econômico 

regional. A pretensão de realizar este estudo é no sentido de obter maior conhecimento 

e aprofundamento no assunto, contribuindo com o ambiente estudado, os meios 

acadêmicos, além da comunidade em geral. A partir deste contexto, pode-se entender a 

importância da elaboração desta pesquisa, não só para a construção do conhecimento 

do autor, mas também para o auxílio do desenvolvimento das propriedades estudadas. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação apresenta-se sob a forma de artigos encadeados, desta 

maneira a sua formação ocorre mediante três artigos consecutivos e com ligação entre 

as pesquisas. A primeira parte é composta pelo “Capítulo 01” e seus respectivos sub-

títulos, apresentando os elementos pré-textuais da pesquisa. O “Capítulo 02” apresenta 

a metodologia da dissertação.  

O “Capítulo 03” apresenta, por meio de um artigo bibliométrico, denominado 

“Gestão de custos no agronegócio: Aplicação de uma metodologia bibliométrica em 

periódicos de alto fator de impacto”, toda a revisão bibliográfica, que subsidiará a 

elaboração da pesquisa. O qual foi realizado com o auxílio de uma metodologia 

estruturada composta por regras bibliométricas. O “Capítulo 04” é composto pelo artigo 

de desenvolvimento do modelo proposto para aplicação, denominado “Proposta de um 

modelo de gestão de custos para o agronegócio em pequenas propriedades familiares: 

Ênfase na tomada de decisão”, o qual utiliza a base literária do artigo bibliográfico 

presente no “Capítulo 02” e desenvolve uma proposta a qual possa responder a 

questão de pesquisa. 

O “Capítulo 05” trata da aplicação da proposta, o qual relata por meio de um 

artigo científico, denominado “Aplicação de um modelo de gestão de custos para 

tomada de decisão no agronegócio familiar”, a forma e os meios utilizados para aplicar 

o modelo proposto, bem como os resultados encontrados, realizando uma análise 
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global de toda a pesquisa dissertativa. Além disso, discute-se os principais resultados 

encontrados, verificando a sua aderência com os objetivos propostos na pesquisa e 

indica-se as possíveis lacunas. E por fim, apresentam-se os elementos pós-textuais. 

De acordo com as normas de apresentação de trabalhos científicos da UTFPR 

(UTFPR, 2015) são possíveis duas formas de confecção de uma dissertação de 

programa de mestrado, primeira forma por meio de relatório de dissertação tradicional e 

segunda forma por meio de artigos encadeados. 

 
Figura 01 – Estrutura geral da dissertação por arti gos encadeados  
Fonte: Adaptado de PPGEPS (2015), UTFPR-PB. 

A Figura 01 facilita a visualização da composição de toda a dissertação 

proposta por meio de artigos encadeados. Desta maneira, tem-se a elaboração de três 

artigos para compor a dissertação na sua totalidade. 

 A presente pesquisa apresenta-se em forma de artigos encadeados. Alguns 

destes artigos foram submetidos em periódicos relacionados à área de Engenharias III, 

de acordo com a Plataforma Sucupira. O primeiro artigo com a revisão da literatura, 

denominado “Gestão de custos no agronegócio: Aplicação de uma metodologia 

bibliométrica em periódicos de alto fator de impacto”, foi submetido ao periódico “Custos 

e @gronegócio Online”, conforme comprovante de submissão (Anexo 01). O Segundo 

artigo desenvolvido, o qual trata da adaptação e ampliação do modelo proposto, 

denominado “Proposta de um modelo de gestão de custos para o agronegócio em 

propriedades familiares: Ênfase na tomada de decisão” foi submetido no periódico 

“Custos e @gronegócio Online”, conforme comprovante de envio (Anexo 02). O último 

artigo, o qual retrata a aplicação e análise do modelo proposto, denominado, “Aplicação 
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de um modelo de gestão de custos para tomada de decisão no agronegócio familiar”, o 

qual pretende-se submeter, após a aprovação da banca examinadora, em um periódico 

com estrato B1 ou superior da Plataforma Sucupira. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

A bibliografia de alto fator de impacto permitirá encontrar possíveis lacunas de 

pesquisa para o desenvolvimento de uma nova pesquisa a nível global. Contudo, como 

a abordagem da pesquisa será estritamente regional, utilizar-se-á um modelo parcial de 

gestão (POSSENTI, 2010), o qual possui características específicas da região Sudoeste 

do Paraná e Oeste de Santa Catarina, além de abordagens específicas do contexto da 

agricultura familiar da obra de Queiroz e Batalha (2005).  

O presente estudo propõe um modelo de gestão de custos para tomada de 

decisão em propriedades rurais familiares, adaptado de um modelo existente. Não será 

fruto desta pesquisa comparar os resultados entre o modelo original de Possenti (2010) 

e o modelo proposto para a aplicação nesta pesquisa, mas sim avaliar somente os 

resultados da aplicação deste modelo proposto. 

Quanto a amostra selecionada para aplicação do modelo, buscou-se encontrar 

propriedades que possuam relatórios gerenciais de controle de custos e de receitas, 

seguindo um padrão semelhante de aplicação. Isso resultou em uma amostra de seis 

propriedades com estas características, conforme demonstrado na Tabela 06. Esta 

limitação pode ser explicada pelo período estipulado, disponível para elaboração da 

pesquisa, uma vez que não houve tempo suficiente para implantação dos relatórios 

gerenciais de coleta de dados, pois demanda-se no mínimo o período de um ano para 

captação destes dados. 

No que tange o período de análise da pesquisa, tem-se como delimitador o 

período de um ano. Este período foi delimitado devido ao tempo limitado para 

tratamento e análise dos dados para apresentação à banca examinadora. Além das 
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propriedades pesquisadas não disporem de dados históricos, maiores que o período de 

um ano. 

Esse aspecto temporal, supramencionado, poderá apresentar distorções quanto 

às análises dos resultados ao longo do tempo, pois, por serem as atividades agrícolas 

sazonais (influenciadas pelo clima e pelo mercado), o período de análise de um ano 

não poderá refletir os possíveis efeitos desta sazonalidade.  
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2 METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 
 

 
O presente capítulo visa apresentar a estrutura central da pesquisa, bem como 

de que forma metodologicamente cada objetivo da pesquisa será alcançado. Para que 

seja possível o alcance dos objetivos de pesquisa, serão desenvolvidas três etapas de 

execução, sendo elas: revisão da literatura, formação da base quantitativa e qualitativa 

(construção do modelo) e análise dos dados (aplicação e validação do modelo). 

Conforme apresentado na Figura 02. 

 

 
Figura 02 - Etapas da estrutura da metodologia da d issertação 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 02 apresenta todas as etapas que a metodologia pretende executar. 

As três etapas da pesquisa, representadas pela elaboração de três artigos científicos, 

serão abordadas com mais detalhes na sequência. 
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2.1 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 

ESTRUTURADA PARA FORMAÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

 
 

A proposta para o desenvolvimento da metodologia estruturada para a 

formação do portfólio bibliográfico final, caracteriza-se em atribuir maior importância à 

qualificação das publicações, por meio do fator de impacto (Impact Factor Search). A 

fim de delimitar a característica de alto fator de impacto, consideram-se como artigos de 

alto fator de impacto, os que possuam JCR acima de 1. 

Com a finalidade de proporcionar facilidade no entendimento da proposta, a 

Figura 03 apresenta as etapas da metodologia estruturada. Metodologia esta 

desenvolvida para proporcionar a obtenção de um portfólio bibliográfico relevante à 

pesquisa, e de alto fator de impacto.  
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Figura 03 - Etapas do processo estruturado para for mação do portfólio bibliográfico 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme apresentado na Figura 03, a metodologia utilizada para a formação 

do portfólio bibliográfico constitui-se por 11 etapas, descritas a seguir:  
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1) Realizar a filtragem dos periódicos com estrato A1, na área de engenharias III, no 

portal web Qualis, atualmente Plataforma Sucupira; 

2) Pesquisar o JCR de todos os periódicos da lista extraída da etapa 01, no portal 

“Impact factor search”, catalogando todos estes em ordem crescente, pelo fator de 

impacto; 

3) Excluir da listagem os periódicos que possuam JCR menor que 1. Posteriormente, há 

a aplicação do filtro estatístico, o qual tem por finalidade determinar o portfólio de 

periódicos para a pesquisa, selecionando o número de periódicos que represente 25%, 

ou seja, um quartil dos periódicos restante após a execução do passo 02; 

4) Pesquisar nos periódicos selecionados, três palavras principais do tema da pesquisa 

escolhidas pelo autor, sempre em língua inglesa. Após a pesquisa realizada, deve-se 

iniciar a verificação em cada periódico destas três palavras, na opção in topic, ou seja, 

no título, abstract e palavras-chave. Com o resultado desta etapa da pesquisa em cada 

periódico, deve-se identificar dois artigos que apresentaram a maior incidência das 

palavras pesquisadas; 

5) Elaboração das palavras-chave que irão nortear a pesquisa. Não há um limite 

máximo de palavras-chave. Após encontradas, devem-se listar as palavras-chave, 

ordenando-as decrescentemente pelo número de ocorrências. Para determinar o 

portfólio de palavras-chave, a fim de executar a pesquisa final, deve-se escolher o 

primeiro quartil “Q01”, ou seja, 25% das palavras-chave que apresentaram acima de 2 

ocorrências. Cada palavra-chave deve ser pesquisada em grupo de duas palavras, de 

acordo com os eixos pré-definidos, para que sejam realizadas todas as combinações de 

palavras-chave possíveis; 

6) Selecionar em qual ou quais bancos de dados as palavras-chave serão pesquisadas; 

7) Definir os filtros de busca nos bancos de dados, sendo eles: período, tipo de arquivos 

de publicação, operadores boleanos e idioma da pesquisa; 

8) Extrair os dados pesquisados nas Bases de Dados para softwares de gerenciamento 

de referências bibliográficas; 

9) Selecionar somente os artigos pertencentes a periódicos de alto fator de impacto, 

selecionados na terceira etapa de pesquisa, além da eliminação dos artigos em 

duplicidade; 
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10) Realizar a leitura dos títulos dos artigos selecionados na etapa nove, para verificar 

se os mesmos estão alinhados com o objetivo central do tema da pesquisa. Caso o 

título esteja de acordo, ele permanece no banco de dados. Caso contrário o mesmo é 

excluído; e 

11) Realizar a leitura do resumo dos artigos para averiguar se estes estão condizentes 

com o objetivo da pesquisa. Após todos os passos anteriores ocorridos, deve-se 

realizar a leitura integral dos artigos disponíveis para downloads. Nesta etapa os 

autores terão a oportunidade de conhecer todo o conteúdo dos artigos. 

Com a execução de todas as 11 etapas previstas na metodologia, pode-se 

obter o portfólio bibliográfico de alto fator de impacto, o qual subsidiará elementos 

teóricos e conceituais para o desenvolvimento de métodos e modelos para aplicação no 

contexto ao qual se refere. Cabendo ao autor encontrar as lacunas existentes na 

pesquisa, bem como as variáveis e os constructos de cada artigo pertencente ao 

portfólio bibliográfico final. 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO MODELO PARA APLICAÇÃO  

 

 
A partir da análise dos artigos constantes no portfólio bibliográfico, possibilita-se 

conhecer quais os artigos que demonstram explicitamente os métodos de controle de 

custos utilizados em seus estudos. Conhecendo cada um deles possibilita-se o 

encontro de lacunas de pesquisas, bem como as variáveis para a construção de novas 

propostas de pesquisa. 

Conforme supramencionado, devido ao grau de relevância do contexto do 

agronegócio para a região Oeste catarinense e Sudoeste paranaense, tanto econômica 

quanto social (IBGE, 2006), aliada a característica das propriedades familiares, a 

pesquisa se apoiará neste contexto específico. 

O portfólio bibliográfico de alto fator de impacto será responsável por sustentar 

o desenvolvimento da proposta do modelo no âmbito científico. Porém, como a 

proposta servirá para o contexto específico do agronegócio familiar, deve-se utilizar 

como base uma abordagem regional, para que não se percam as características do 
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ambiente que será estudado (STICKLER et al., 2015). Para sanar esta necessidade, 

utilizar-se-á como base o modelo de Possenti (2010). Este modelo foi criado 

especificamente para a região geográfica do Sudoeste do Paraná, a qual, pela 

proximidade, apresenta características das propriedades rurais muito semelhantes a 

região Oeste Catarinense (IBGE, 2006), que serão objetos de estudo da presente 

pesquisa.  

Devido ao agronegócio em pequenas propriedades rurais ter uma relevância 

significativa no contexto econômico e social regional além de que os proprietários rurais 

necessitam de métodos de controle do resultado de suas atividades que sejam simples 

e de fácil implementação. Modelos que preencham estes requisitos mostram-se 

necessários (QUEIROZ e BATALHA, 2005).  

Esta adaptação ao modelo de Possenti (2010) tem por objetivo possibilitar ao 

agricultor familiar, de pequenas propriedades rurais, segmentar as atividades de sua 

propriedade, a fim de possibilitar uma melhoria nos seus resultados por meio da 

maximização de recursos e minimização de custos fixos, por meio da segmentação das 

atividades produtivas, podendo assim atribuir foco mais intenso nas atividades mais 

rentáveis e relevantes da propriedade. A análise das variáveis e identificação das 

lacunas de pesquisa possibilitará desenvolver o modelo conceitual, adaptado do 

modelo original proposto por Possenti (2010).  

A coleta de dados para a validação do modelo proposto ocorrerá na 

propriedade denominada Sítio Bela Vista, propriedade esta situada no município de São 

Lourenço do Oeste-SC, com uma área de 7,6 ha, conduzida por dois proprietários, os 

quais desempenham as atividades administrativas e operacionais. No ano de 2015, o 

Sítio Bela Vista desempenhou seis atividades de produção, que são elas: Leite, Ovos, 

Hortaliças, Suínos, Gado de corte e Cereais. Os dados coletados são referentes aos 

resultados das atividades conduzidas na propriedade durante o ano de 2015. Não é 

foco desta pesquisa demonstrar os relatórios de gestão de custos da propriedade, e sim 

utilizar os dados relevantes para a utilização no modelo. 
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2.3 IMPLANTAÇÃO DO MODELO FERRAMENTAL  

 

 

Os dados para a implantação do presente estudo foram coletados no mês de 

janeiro ao mês de março de 2016, referente aos resultados das atividades 

desempenhadas em todo o ano de 2015 nas propriedades. Estes dados foram 

coletados em seis propriedades rurais familiares nos municípios de São Lourenço do 

Oeste e Novo Horizonte, ambos no estado de Santa Catarina, e no município de 

Vitorino no estado do Paraná. 

As atividades destas propriedades são muitos semelhantes, somando-se 

apenas 6 atividades desempenhadas em todas as propriedades pesquisadas. E com 

relação as áreas das propriedades há uma variação da maior propriedade, a qual conta 

com uma área de 32 ha para a menor propriedade, que conta com uma área de 7,6 ha, 

apontando uma proporção de aproximadamente 4 vezes o tamanho da maior 

propriedade pesquisada em relação a menor. 

Desta maneira, demonstra-se que todas as propriedades pesquisadas possuem 

menos de quatro módulos fiscais, caracterizando-se como propriedades pertencentes à 

agricultura familiar (IBGE, 2006). Com a proposta metodológica apresentada, os 

próximos capítulos apresentarão detalhadamente a aplicação de todos os passos. A fim 

de não expor os dados das propriedades, os nomes e os dados fiscais das 

propriedades não serão evidenciados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O artigo constante no presente capítulo constitui a pesquisa bibliométrica, a 

qual formará o portfólio bibliográfico de alto fator de impacto, que dará sustentação à 

base teórica conceitual desta dissertação. Todo conteúdo deste artigo foi submetido ao 

periódico Custos & @gronegócios Online. 

 

 

3.1 GESTÃO DE CUSTOS NO AGRONEGÓCIO: APLICAÇÃO DE UMA 

METODOLOGIA BIBLIOMÉTRICA EM PERIÓDICOS DE ALTO FATOR DE IMPACTO 

 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi aplicar uma metodologia de pesquisa de forma 

estruturada, a qual permitiu formar um portfólio de artigos de alto fator de impacto sobre 

o tema gestão de custos no agronegócio. Além disso, identificou-se as lacunas de 

pesquisa nesta área. A metodologia de intervenção empregada foi um modelo 

estruturado para formação de um portfólio bibliográfico de alto fator de impacto. O 

resultado da pesquisa apresentou uma análise estatística descritiva de 29 artigos, 

formando o portfólio bibliográfico, no qual foi concluído que o tema da presente 

pesquisa apresenta aplicações nos mais variados ambientes de estudo. E como lacuna 

para desenvolvimento de novas pesquisas, foi possível evidenciar a possibilidade de 

desenvolver estudos voltados à gestão eficiente dos resultados financeiros e 

econômicos em pequenas propriedades rurais, com ênfase na produção de alimentos, 

os quais foram pouco utilizados nos estudos anteriores. 

 

Palavras-Chave: Gestão de custos. Agronegócio. Alto fator de impacto. 
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3.1.1 Introdução 

 

 

A produção de alimentos, bem como a produção energética por meios 

alternativos, tornam-se pontos relevantes no agronegócio (IGLINSKI et al., 2012). 

Contudo, a correta e eficiente gestão dos recursos se faz necessária, principalmente os 

custos de produção, a fim de permitir uma tomada de decisão assertiva, objetivando a 

diminuição dos riscos inerentes as decisões.  

Com o crescente número de produções científicas armazenadas nas bases de 

dados (ISI, Scopus, Web of Science), alguns pesquisadores podem encontrar 

dificuldades para selecionar artigos científicos de qualidade, isto é, os que possuam 

maior relevância para o tema adotado em suas pesquisas (VILELA, 2011). Além disso, 

a simples busca de artigos científicos para formar uma base literária para a pesquisa, 

sem um processo estruturado, acaba constituindo uma etapa vaga e sem efetividade no 

âmbito científico. Seguindo este panorama, há necessidade de formar uma base 

literária estruturada que forneça embasamento teórico e construa nos pesquisadores 

conhecimento consistente e de qualidade, para iniciar uma pesquisa (REZENDE et al., 

2015).  

A gestão de custos no agronegócio, busca auxiliar na eficiente gestão e na 

maximização dos recursos escassos, fim de melhorar continuamente os resultados da 

produção de alimentos (QUEIROZ e BATALHA, 2005). Isso pautado na crescente 

necessidade de produção para o suprimento da população mundial, diminuindo os 

custos de produção, consequentemente oferecendo condições de acessibilidade de 

todas as classes ao seu consumo. 

A motivação do interesse no tema da pesquisa está alicerçada, na crescente 

necessidade da otimização de processos produtivos, a fim de suprir a crescente 

demanda na produção de alimentos. Além de colaborar com pesquisadores em obter 

uma metodologia estruturada a qual permita desenvolver novas pesquisas. 

Especialmente o presente estudo, com o tema gestão de custos no agronegócio, o qual 

formará um arcabouço de produções com o propósito de auxiliar o início de pesquisas 

nesta área do conhecimento. 
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Frente ao contexto exposto, surge o questionamento de pesquisa, o qual 

conduz a elaboração deste trabalho científico: De que maneira formar um portfólio 

bibliográfico de alto fator de impacto sobre o tema  gestão de custos no 

agronegócio? 

Com o intuito de responder a pergunta de pesquisa, tem-se como objetivo, 

desenvolver e aplicar uma metodologia de pesquisa de forma estruturada que permita 

formar um portfólio de artigos de alto fator de impacto sobre o tema “gestão de custos 

no agronegócio”, identificando possíveis lacunas de pesquisa. 

 

 

3.1.2 Referencial teórico 

 

 

A agricultura mostra-se altamente dependente de fatores alheios ao seu 

domínio para o sucesso das suas atividades afins, as questões climáticas são os 

principais motivadores de fatos que afetam diretamente a produção agrícola (WAONGO 

et al., 2015). Desta maneira a gestão dos custos envolvidos na atividade deve ser 

acompanhado nos aspectos mais amplos de seu entendimento.  Ainda que o viés da 

produção agrícola está mudando nos últimos anos, motivado pela necessidade de 

geração energética, principalmente por bio-combustíveis (UPTON et al., 2015), a 

dependência pela produção de alimentos torna-se fator principal da produção agrícola 

mundial (BARUT et al., 2011). 

A produção e o consumo energético cresceu muito nos últimos 15 anos, estima-

se que necessitará aumentar cerca de 63% a produção de energia até o ano de 2040 

(SEONG CHOI et al., 2015), todavia para a concretização deste número, necessitará da 

aplicação de novos métodos, ou de tecnologias que venham a maximizar os recursos 

energéticos. 

Seguindo este contexto, a preocupação pela segurança da produção alimentar 

torna-se o alicerce das discussões pela implantação de novas tecnologias, motivado 

pelo aumento gradativo da população mundial e a saturação das áreas disponíveis para 

plantio (EDERER, 2015). 
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No contexto do fator de impacto, o objetivo deste consiste em conhecer os 

periódicos com maior reconhecimento no âmbito científico, por meio do cálculo do fator 

JCR. O fator de impacto (FI) ou JCR (Journal Citation Reports) (THONSOM REUTERS, 

2014), corresponde ao somatório do número de citações do periódico, dividido pelo 

número de artigos publicados deste periódico, no mesmo período de tempo. As 

informações do JCR ou FI podem, além de outros meios, ser extraídos do portal JCR 

(UGOLINE et al., 2013).  

O conceito de bibliometria pode ser compreendido como um processo 

estruturado de evidenciação quantitativa dos dados de um portfólio bibliográfico para a 

transformação em dados estatísticos, possibilitando a gestão da informação e do 

conhecimento científico de um tema (ENSSLIN et al., 2010). 

A bibliometria possui princípios empíricos estatísticos que favorecem a 

estruturação e a fundamentação teórica dos estudos científicos, sendo que existem 

muitos indicadores pautados em princípios bibliométricos que possibilitam a gestão da 

informação e do conhecimento. Para gerenciar tais informações, a bibliometria utiliza-se 

de algumas “regras bibliométricas”, as que possuem maior destaque e serão analisadas 

nos resultados desse artigo são: as leis de Bradford, Lotka e Zipf, que estudam 

respectivamente a produtividade de periódicos, a produtividade de autores além da 

freqüência de ocorrência de palavras-chave (GUEDES, 2012).  

 

 

3.1.3 Materiais e métodos 

 

 

A metodologia proposta para esta pesquisa caracteriza-se por atribuir um peso 

maior ao reconhecimento científico das publicações, por meio do fator de impacto, 

pesquisado na base Impact Factor Search. Para fins de delimitação, no presente 

estudo, consideram-se como artigos de alto fator de impacto, os que possuam JCR 

acima de um, pois demonstram um número considerável de citações, evidenciando o 

reconhecimento no âmbito científico (DE MOYA-ANEGÓN et al. 2007). 



37 
 

A primeira etapa da pesquisa consiste em realizar a filtragem dos periódicos 

com estrato A1, na área de engenharias III, na Plataforma Sucupira. Este passo 

consiste em restringir a pesquisa em periódicos de alto fator de impacto, na área de 

conhecimento pretendida pelos autores. Atualmente nesta área, a lista conta com 397 

periódicos. O Sucupira é uma plataforma de classificação de periódicos nacionais e 

internacionais, nos quais existem produções acadêmicas dos programas de pós-

graduação brasileiros em todas as áreas do conhecimento. Tal ferramenta também 

norteia o pesquisador para a qualificação de sua publicação na sua área de 

concentração de formação. 

No segundo passo, pesquisa-se o JCR (Journal Citation Report) de todos os 

periódicos da lista extraída no passo anterior, no portal “Impact factor search”, 

catalogando todos estes em ordem crescente, pelo fator de impacto. Esta etapa 

consiste em evidenciar os periódicos com maior reconhecimento científico internacional, 

por meio do cálculo do fator JCR. O fator JCR corresponde ao somatório do número de 

citações do periódico, dividido pelo número de artigos publicados deste periódico, no 

mesmo período de tempo. Constatou-se que o periódico que apresentou o maior JCR 

foi Nature Materials, com 36,425 e o periódico com o menor JCR foi o Synthese 

(Dordrecht), com 0,637, o resultado do JCR de todas estas revistas apresentaram uma 

média aritmética de 3,363. 

No terceiro passo, exclui-se da listagem os periódicos que possuam JCR menor 

que um, pois estes estão fora do escopo de pesquisa proposta pelos autores. Desta 

maneira, permitiu excluir sete revistas, restando o número de 390 periódicos. 

Posteriormente há a aplicação do filtro estatístico, que tem por finalidade determinar o 

portfólio de periódicos para a pesquisa, selecionando o número de periódicos que 

represente 25%, ou seja, um quartil dos periódicos restantes após a execução do passo 

02. 

Esta regra de corte, utilizada pelos autores, reforça os critérios qualitativos da 

formação da base de periódicos, para que posteriormente seja realizada a busca dos 

artigos pelas palavras-chave. Da execução desta etapa, dos 390 periódicos restantes 

na lista, selecionou-se 98, os quais representam a quantidade aproximada de 25% dos 

periódicos com maior JCR. 
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A quarta etapa da pesquisa consiste em pesquisar nos periódicos selecionados, 

três palavras principais do tema da pesquisa escolhido pelo autor, sempre em língua 

inglesa. A definição das palavras-chave deste estudo foram: “Agricultura”, 

“Agronegócios” e “Custos” as quais transcritas para língua inglesa apresentaram-se 

respectivamente: “Agriculture”, “Agribusiness” e “Costs”. 

Determinadas estas palavras-chave, deve-se iniciar a etapa da pesquisa 

verificando em cada periódico estas três palavras, na opção in topic, ou seja, no título, 

abstract e palavras-chave. Com o resultado desta etapa da pesquisa em cada 

periódico, deve-se identificar dois artigos que apresentaram a maior incidência das 

palavras pesquisadas. Desta aplicação, resultou na obtenção de um número de 76 

artigos. Salienta-se que não foram encontradas estas palavras em todos os periódicos, 

e sim somente em 45 periódicos. 

Com o “Passo 4” concluído, o pesquisador está apto a elaborar as palavras-

chave que irão nortear sua pesquisa. A escolha dessas palavras deve refletir o tema de 

pesquisa desejado e pode ser orientado pelas palavras-chave utilizadas nos estudos 

correlatos ao seu tema. Não há um limite máximo de palavras-chave, quanto maior o 

número dessas, mais completo se torna o processo de busca. O ideal é que ocorra a 

combinação de diversas palavras-chave. 

Nesta etapa, devem-se listar as palavras-chave encontradas no passo anterior, 

ordenando decrescentemente estas pelo número de ocorrências. Para determinar o 

portfólio de palavras-chave, a fim de executar a pesquisa final, deve-se, escolher o 

primeiro quartil “Q01”, ou seja, 25% das palavras-chave que se apresentaram acima de 

duas ocorrências. Cada palavra-chave deve ser pesquisada em grupos de duas 

palavras, de acordo com os eixos pré-definidos, os quais necessitam realizar as 

combinações de todas as palavras selecionadas, conforme demonstrado no Quadro 01. 
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  EIXOS   
  Costs Agriculture   

  
Cost 
Management agribusiness   

  Costing Methods agricultural   
  Costs agriculture   
    tillage   

    husbandry   

    farming   

    Family farming   
    farms   

    ranch   
Quadro 01 - Palavras-chave 

selecionadas na 
pesquisa nas bases de 
dados realizada em julho 
de 2015  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Salienta-se que as palavras-chave em documentos científicos são utilizadas 

para auxiliar os indexadores e os sistemas de busca para encontrar documentos 

relevantes e, dessa forma, fornecer uma descrição sintética dos temas discutidos 

(CASCHILI et al. 2014). Desta forma, obteve-se como resultado do critério, um número 

de 43 palavras-chave, o qual aplicando o critério do percentil encontrou-se 12 palavras-

chave para a realização da busca, as quais foram combinadas em duplas de palavras, 

para obter todas as combinações possíveis entre elas. Foram 27 combinações distintas 

das palavras-chave. O resultado das palavras-chave mais utilizadas encontra-se na 

Figura 04. Nesta figura, observa-se que a palavra-chave que retornou mais resultados 

foi costs, em 32 vezes. 



40 
 

 

Figura 04 - Palavras-chave selecionadas na pesquisa  nas bases de dados realizada e julho de 2015 
Fonte: Dados da pesquisa.  

O processo seguinte, sexta etapa, é selecionar em qual banco de dados as 

palavras-chave serão analisadas. Atualmente é grande a gama de sites de busca em 

banco de dados. Esses sites reúnem informações e, inclusive, textos na íntegra de 

artigos, congressos, patentes, e outras diversas formas de documentos sobre um 

determinado assunto. A escolha do banco de dados é de fundamental importância para 

o sucesso de uma pesquisa. Há diversos bancos de dados disponíveis, dentre as quais 

se destacam-se: Science Direct, o Scientific Eletronic Library Online (SciELO), o 

Scopus, o Web of Science do ISI (Institute for Scientific Information) (MARZIALE e 

MENDES, 2002; GUAN e MA, 2007; DE MOYA-ANEGÓN et al. 2007; KOUSHA e 

THELWALL, 2009). 

As bases de dados selecionadas para a realização do processo de busca dos 

artigos da pesquisa foram: Scopus, Science Direct e Web of Science (ISI). A seleção 

destas três bases ocorreu pelo motivo destas serem bases representativas na área de 

Engenharias III, além de serem multidisciplinares, e abrangerem um grande número de 

periódicos. 

Após iniciar a busca nos bancos de dados, se faz necessário executar o sétimo 

passo da metodologia da pesquisa. Dependendo do objetivo da pesquisa, alguns filtros 
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de busca devem ser selecionados no próprio banco de dados para se refinar a pesquisa 

e encontrar documentos que sejam pertinentes ao seu tema de pesquisa. Filtros, tais 

como: período de busca, tipos de arquivos, área da pesquisa, idiomas de pesquisa são 

algumas das opções que os bancos de dados oferecem. A presente pesquisa utilizou 

como filtro de busca as publicações dos últimos 20 anos. Além disso, a pesquisa 

contemplou somente artigos científicos. Por fim salienta-se que, todas as palavras-

chave foram pesquisadas no idioma inglês. 

Tratando-se do período de busca, três principais fatores fazem com que este 

filtro seja utilizado. O primeiro deles, quando o número de artigos é apresentado em 

demasia, uma forma de reduzir a quantidade de artigos é aplicar o filtro. O segundo 

motivo que a utilização desse filtro se justifica, é que o pesquisador pode estar à 

procura de materiais não obsoletos. Por fim, pode ser que o tema pesquisado seja 

recente (RINIA et al. 1998; CHAO, YANG e JEN, 2007; JUNIOR, ENSSLIN e ENSSLIN, 

2012).  

Quanto aos tipos de arquivos, este filtro é responsável por selecionar 

documentos específicos para os pesquisadores. Se este filtro não for utilizado, quando 

o banco de dados apresentar o resultado da busca, aparecerá todos os tipos de 

documentos existentes, tais como: congressos, artigos, editoriais, dentre outros. 

Dependendo do tipo de trabalho que o pesquisador for realizar, para ele interessará 

apenas certos tipos de documentos. A presente pesquisa limitar-se-á na busca de 

artigos científicos, excluindo livros, teses, resumos, congressos, editoriais, dentre 

outros. E as combinações das palavras-chave serão pesquisadas na opção in topic, ou 

seja: título, resumo e palavras-chave. 

A pesquisa das palavras-chave realizou-se segundo os filtros supracitados, em 

todos os periódicos disponíveis nas bases de dados selecionadas, para após a 

transferência ao software de gerenciamento de dados serem selecionados os artigos 

pertencentes aos periódicos encontrados na etapa 03. Nesta busca, obteve-se o 

número de 16.202 artigos. 

Depois de concluir o processo de busca nas bases de dados Scopus, Science 

Direct e Web of Science, inicia-se o oitavo passo da pesquisa, no qual esses dados 

devem ser extraídos para softwares que gerenciam referências bibliográficas. 
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Os softwares de gerenciamento bibliográfico procuram auxiliar o pesquisador 

em seus trabalhos. O objetivo dos mesmos é de transferir os dados dos sites de buscas 

para o próprio software de gerenciamento bibliográfico. Neste processo todos os dados 

importantes dos artigos são transferidos para o software, como: os nomes dos autores, 

o resumo dos artigos, os periódicos em que o artigo foi publicado, além de outras 

informações relevantes para estudos de revisão bibliográfica e bibliométrica 

(SOMBATSOMPOP et al., 2007).  

Existem diversos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas, tais 

como: EndNote, Mendeley e Zotero (YAMAKAWA et al., 2014). Pela familiaridade com 

o Software EndNote, o mesmo foi selecionado para a etapa de tratamento das 

informações extraídas, importando-se os 16.202 artigos encontrados na pesquisa. 

No nono passo o objetivo é trabalhar com periódicos de alto fator de impacto 

(FI). Assim, utilizou-se os artigos pertencentes aos periódicos selecionados no terceiro 

passo, obtendo-se uma quantidade de 972 artigos. Ressalta-se que o FI de um 

periódico pode ser calculado pela razão entre o número de citações do ano atual dos 

itens publicados neste periódico nos dois últimos anos, e o denominador que é o 

número de artigos (itens fonte) publicado nos mesmos dois anos anteriores e pelo 

mesmo periódico (GARFIELD, 1999). 

Em seguida verificou-se os artigos em duplicidade. Os artigos repetidos 

ocorrem porque a pesquisa foi realizada em duas bases de dados, essas podem conter 

os mesmos periódicos. Além disso, a pesquisa foi realizada com a combinação de 

palavras-chave o que pode gerar artigos em duplicidade, por isso, faz-se importante 

excluir os artigos iguais. Foram excluídos 544 artigos duplicados, restando um número 

de 428 artigos não duplicados para análise posterior.  

A décima etapa refere-se à leitura dos títulos dos artigos, para verificar se os 

mesmos estão alinhados com o objetivo central do tema da pesquisa. Caso o título 

esteja de acordo, ele permanece no banco de dados, caso contrário o mesmo é 

excluído.  

Nesta etapa inicia-se o aspecto subjetivo da pesquisa, todavia, para ser 

minimizado este aspecto, Tranfield et al. (2003) recomenda que esta fase seja realizada 

por mais de um revisor. Deste modo, o décimo e o décimo primeiro passo devem ser 
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realizados por pelo menos dois pesquisadores. Para que depois de executado o 

processo de seleção, se comparem os resultados desses pesquisadores. De modo que 

na presente pesquisa realizou-se a análise dos títulos por dois revisores, obtendo-se 

por consenso o total de 107 artigos. Cabe ressaltar que o grande número de artigos 

excluídos ocorre pelo motivo, dos pesquisadores exigirem que o título reflita o objetivo 

principal da pesquisa. Desta forma os próximos passos da pesquisa iniciam com 

aspectos qualitativos mais elaborados. 

O passo 11 refere-se à leitura do resumo dos artigos para se averiguar se os 

resumos dos textos estão condizentes com o objetivo da pesquisa.  Caso esses 

resumos não se enquadrem como o tema de pesquisa, os artigos devem ser eliminados 

do software gerenciador bibliográfico, por sua vez, os resumos condizentes com o tema 

de pesquisa permanecem no banco de dados. Desta maneira, após a leitura de todos 

os resumos dos artigos, os revisores por consenso, obtiveram um número de 48 artigos 

para serem analisados. 

Após todos os passos anteriores ocorridos, deve-se realizar a leitura integral 

dos artigos disponíveis para downloads sem custo de aquisição. Nesta etapa os 

pesquisadores tiveram a oportunidade de conhecer todo o conteúdo dos artigos, 

obtendo um portfólio final de 29 artigos. A partir de então análises bibliométricas estão 

aptas a serem realizadas. 

No Quadro 02 apresenta-se o portfólio final de artigos selecionados após a 

leitura integral, obtendo-se um total de 29 artigos. A partir deste ponto algumas análises 

qualitativas poderão ser realizadas.  

Sternberg, T., 2011; Ajanovic, A.; Haas, R., 2014; Anthony, V.; Ferroni, M., 2012; Banks-Leite, C. et al., 2014; Barut, 

Z. B. et al.,2011; Bilgen, S. et al., 2015; Butler, D., 2011; Chen, X. et al., 2014; Choi, I. S., 2015; Chu, S., 2013; 

Ederer, N., 2015; Garcia, C. A., 2015; Herrero, M. et al., 2014; Iglesias, A. et al., 2012; Iglinski, B. et al., 2012; 

Komleh, S. H. P. et al., 2011; Kurganova, I. et al., 2014; Marohn, C. et al., 2013; Moraes, B. S. et al., 2014; 

Philippsen, A. et al., 2014; Reisinger, A. et al., 2013; Ren, J. et al., 2015; Ruan, L.; Robertson, G. P., 2013; Sarauskis, 

E. et al., 2014; Sehgal, H. S.; Sehgal, G. K., 2002; Stickler, C. M. et al., 2013; Upton, J. et al., 2015; Vieira, S. S. et al. 

2012;Waongo, M. et al, 2015 

Quadro 02 - Portfólio Bibliográfico Final pesquisad o em julho de 2015 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Dada a relevância do tema do presente trabalho, a metodologia criada mostrou-

se válida para o contexto pesquisado. Além de ser aplicado a outros contextos de 

pesquisa. Desta maneira torna-se possível tecer análises posteriores com base no 
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portfólio bibliográfico encontrado, visto que a metodologia proposta mostrou-se sólida e 

estruturada suficiente para avalizar os resultados posteriores, e ainda pode-se enaltecer 

a simplicidade da aplicação do método proposto, o qual trás possibilidades de 

aplicações e desenvolvimentos futuros.  

 

 

3.1.4 Apresentação dos resultados 

 

 

3.1.4.1 Relevância dos periódicos 

 

 

A Figura 05 apresenta a relevância dos periódicos presentes nos artigos do 

portfólio. Na metodologia de pesquisa foram selecionados 25% dos periódicos com 

maior JCR em Engenharias III da classificação da Plataforma Sucupira, totalizando 98 

periódicos. No entanto, após a aplicação dos filtros de pesquisa, apenas 14 periódicos 

retornaram artigos com foco em custos e agricultura, voltados à Engenharias III. Assim, 

na Figura 05, constam apenas 14 periódicos. 

 
Figura 05 - Relevância dos periódicos do portfólio bibliográfico da pesquisa em julho de 2015 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme a Figura 05 o periódico que mais publicou artigos sobre análise 

custos e agricultura foi o periódico “Renewable & Sustainable Energy Reviews”, com 

cinco artigos, ou seja  17,2% dos artigos no portfólio bibliográfico dos 29 artigos 

analisados. 

 

 

3.1.4.2 Reconhecimento científico dos artigos 

 

 

Com o objetivo de verificar o reconhecimento científico dos 29 artigos do 

portfólio bibliográfico, em consulta ao Google Acadêmico, foi realizada uma pesquisa 

para verificar o número de citações de cada artigo. 

Os dados foram ordenados conforme o número decrescente de citações. A 

Figura 06 apresenta o resultado dos 26 artigos mais citados do portfólio bibliográfico, 

ressaltando que três artigos não apresentaram nenhuma citação no Google Acadêmico.  
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Figura 06 - Lista dos 26 artigos mais citados no Go ogle 

Acadêmico pesquisado em julho de 2015 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A Figura 06 destaca também que os 26 artigos mais citados do portfólio no 

Google Acadêmico, representam o total de citações dos 29 artigos, pois três artigos não 

apresentam citações (BILGEN et al., 2015; GARCIA et al., 2015; REN et al., 2015), fato 

este explicado, pois os artigos são recentes, ambos publicados no ano de 2015. Além 

disso, cabe destacar que dos 26 artigos mais citados do portfólio bibliográfico, um tem a 
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sua publicação a mais de 10 anos (SEHGAL e SEHGAL, 2002), com 26 citações, 

equivalente a 6,12% das citações totais. 

 

 

3.1.4.3 Publicações por ano 

 

 

A Figura 07 destaca o número de publicações por cada ano dos 29 artigos 

constantes no portfólio final. Ressalta-se que o ano de 2015 também está constante no 

gráfico, embora pertença somente ao período de janeiro a julho, data em que se 

finalizou o levantamento de dados dessa pesquisa. 

 
Figura 07 - Número de Publicações por ano dos artig os do portfólio bibliográfico 

pesquisado em julho de 2015 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

De acordo com a Figura 07, percebe-se que dos últimos 20 anos pesquisados, 

existe uma tendência de crescimento de publicações deste tema nos últimos cinco 

anos, havendo um destaque para o ano de 2014. Assevera-se, no entanto, que no ano 

de 2015, apenas nos meses de janeiro a julho demonstrou-se sete artigos publicados. 

Corroborando com o contexto exposto, os resultados apresentados auxiliam na 

detecção dos destaques em todos os aspectos pesquisados. Considerando a parcela 

da literatura científica abrangida por este estudo, bem como as limitações impostas na 
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pesquisa, os resultados mostram-se relevantes e enaltecem os dados, principalmente 

dos pesquisadores e periódicos que mais tem representatividade no tema gestão de 

custos no agronegócio. 

 

 

3.1.5 Conclusões do capítulo 

 

 

O presente artigo procurou responder à pergunta inicial da pesquisa, ao 

desenvolver uma metodologia de busca de artigos de forma estruturada. Desse modo, 

os objetivos específicos foram alcançados ao desenvolver uma metodologia de 

pesquisa, que permitiu selecionar um portfólio bibliográfico, com artigos de alto fator de 

impacto, sobre o tema gestão de custos no agronegócio,  

Aplicando a metodologia de pesquisa proposta, permitiu-se conhecer as 

qualidades e as possíveis deficiências da metodologia e também com a apresentação 

dos resultados foi possível contribuir com a literatura acerca do tema desse trabalho, 

elencando as lacunas de pesquisa, tais como: desenvolver estudos voltados a gestão 

eficiente dos resultados financeiros e econômicos em pequenas propriedades rurais, 

com ênfase na produção de alimentos, os quais são pouco utilizados nos estudos, 

porém possibilitam uma gama significativa de análises. Por fim, validar o método 

utilizado como instrumento de intervenção para a construção do conhecimento nos 

autores, o qual foi verificado e concluído como pertinente e passível de permitir a 

construção de um portfólio bibliográfico de artigos de alto fator de impacto de forma 

estruturada. 

Durante a apresentação dos resultados, foi possível visualizar que o periódico 

Renewable & Sustainable Energy Reviews detém a maioria dos artigos do portfólio 

bibliográfico, com cinco artigos, demonstrando o interesse de estudos em análise de 

custos em projetos de investimento, voltados ao agronegócio.  

Cabe destacar, que os resultados dessa pesquisa são válidos somente para o 

contexto específico em que a pesquisa se desenvolveu, ou seja, a produção científica 

em gestão de custos no agronegócio, voltados à engenharia econômica, nos periódicos 
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de Engenharias III e dos 25% com maior JCR nesta área do conhecimento no período 

de janeiro de 1995 a julho de 2015. 

Contudo, a metodologia de pesquisa pode a ser replicada em outros estudos 

utilizando outras temáticas e outras palavras-chave, para se chegar a um portfólio 

bibliográfico. 

O presente trabalho utilizava o foco de apresentar um portfólio bibliográfico do 

tema gestão de custos no agronegócio. No entanto, não era alvo principal dos 

pesquisadores abordar as técnicas aplicadas nas pesquisas estudadas. Logo, trabalhos 

futuros podem avaliar as diferentes abordagens para os métodos utilizados nos estudos 

do portfólio bibliográfico de alto fator de impacto. 
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4 PROPOSTA DO MODELO 
 

 

Com base no levantamento bibliométrico realizado, inicia-se a construção da 

proposta do modelo. Inclui-se neste momento o ferramental necessário para responder 

a pergunta de pesquisa, a qual é Como se configura a proposta de um modelo de 

gestão de custos no agronegócio, em pequenas propriedades rurais, para ser utilizada 

como instrumento de apoio a tomada de decisão?, além do alcance dos objetivos 

(JABAREEM, 2009). Também esta etapa da pesquisa foi desenvolvida por meio de 

artigo científico, através o qual pretendeu-se desempenhar o papel de fornecer suporte 

necessário para a coleta e tratamento dos resultados. 

Com o subsídio bibliográfico constante no Capitulo 02, desenvolveu-se a 

proposta para que seja possível responder a pergunta de pesquisa, além de atender os 

objetivos de pesquisa. A modelagem da proposta é responsável por realizar uma 

conexão entre a base bibliográfica e a aplicação, ou seja, dar o suporte necessário para 

a coleta, análise e interpretação dos dados (AJANOVIC; HAAS, 2014). 

Com a modificação dos cenários nos setores agrícolas bem como a evolução 

das necessidades alimentares e energéticas mundiais, torna-se necessária a 

adequação de uma nova postura por parte da gestão agrícola, uma gestão 

profissionalizada (QUEIROZ e BATALHA, 2005; MAPA, 2015). Na Região Sul do Brasil 

há o predomínio de uma forma de gestão agrícola denominada de agricultura familiar 

(IBGE, 2006). Aonde a própria família é responsável pela administração e execução 

das atividades operacionais, não necessitando da utilização de funcionários (RASIA, 

2011; MAPA, 2015). 

Devido a predominância da forma de gestão da agricultura familiar e o seu 

caráter econômico e social na região Oeste do estado de Santa Catarina, aliado ao 

acesso na coleta de dados será utilizado como amostra de pesquisa, uma propriedade 

localizada no município de São Lourenço do Oeste, estado de Santa Catarina. Desta 

maneira projeta-se implantar um modelo de auxílio à tomada de decisão com ênfase na 

gestão de custos, a qual permita facilitar a tomada de decisão no contexto específico de 

propriedade agrícola familiar. 
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4.1 PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA O 

AGRONEGÓCIO EM PROPRIEDADES FAMILIARES: ÊNFASE NA TOMADA DE 

DECISÃO 

 

 

Resumo: Devido a relevância do agronegócio familiar no âmbito econômico e social na 

região oeste catarinense e sudoeste paranaense, a presente pesquisa tem como 

objetivo desenvolver um modelo que possibilite ao agricultor familiar a tomada de 

decisão com foco na gestão de custos por atividade, e que se adéque ao contexto 

específico da pequena propriedade rural, possibilitando o auxílio na tomada de decisão. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do modelo proposto foi a análise do 

portfólio bibliográfico de 29 artigos, identificação das variáveis, bem como as lacunas de 

pesquisa. Posteriormente a isso houve adaptação destas lacunas em um modelo 

existente, com ênfase regional. A aplicação do modelo deu-se na propriedade Bela 

Vista, situada no município de São Lourenço do Oeste, SC e como resultado destaca-

se após a segmentação, o grupo de atividades B, que é composto pelas atividades E, F 

e B, as quais poderão ser desempenhadas em maior escala, sem que as outras 

atividades sofram influência. Por fim, o modelo proposto mostrou-se relevante, e apto 

para ser aplicado às demais propriedades agrícolas familiares. 

 

Palavras-Chave: Agronegócio. Pequena propriedade familiar. Gestão de custos. 

Tomada de decisão. 

 

 

4.1.1 Introdução 

 

 

O agronegócio engloba na sua plenitude a incorporação de uma sequência de 

elementos os quais formam uma cadeia, iniciando desde a produção dos insumos 

necessários em todo o processo produtivo (denominado antes da porteira), 
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posteriormente fazendo parte das atividades agrícolas e pecuárias (denominados 

dentro da porteira), e por fim passando pelo processamento e transformação dos 

produtos na indústria, além de sua distribuição (denominado depois da porteira) 

(RASIA, 2011). Desta maneira, cabe ao agricultor gerir com maior ênfase as atividades 

que estão sob seu domínio, que são as denominadas dentro da porteira. 

A gestão de custos no ambiente do agronegócio configura-se como um 

elemento relevante no processo decisório de uma propriedade rural (EDERER, 2015). 

As pequenas propriedades rurais, especialmente as familiares, têm uma 

representatividade econômica e social significativa na região Sul do Brasil, o que 

denota uma necessidade constante em melhorar seus processos denominados da 

porteira para dentro, principalmente uma eficiente gestão de custos (RASIA, 2011; 

MAPA, 2015). 

A implantação de métodos de controle de custos, por mais simplificados que 

sejam, permite o acompanhamento e o registro das informações referentes às 

operações ocorridas na propriedade em um determinado período, possibilitando 

identificar as qualidades e oportunidades, além de extrair dados relevantes e essenciais 

para a tomada de decisão (CALLADO e CALLADO, 2006). Os métodos de custeio que 

se destacam quanto a sua utilização no contexto do agronegócio são os métodos de 

custeio por absorção e o custeio variável. Havendo também o método de custeio 

padrão, o qual tem uma maior aderência no agronegócio, por tratar e confrontar os 

dados reais coletados com os padrões de custos históricos e outros planejamentos 

realizados (SANTOS et al., 2002). 

As pesquisas voltadas ao agronegócio regional se pautam sob a ótica da 

utilização de ferramentas e tecnologias que proporcionem a maximização dos 

resultados produtivos e financeiros, em especial nas propriedades de pequeno porte 

(POSSENTI, 2010). Um paradigma existente ainda, é o despreparo e deficiência dos 

proprietários de pequenas propriedades rurais na utilização de ferramentas e formas de 

gestão de suas atividades (NUTHALL, 2005). 

A produção em pequenas propriedades rurais familiares, responde por um 

percentual considerável da produção agrícola do país. Em números, a agricultura 

familiar representa 37,9% da produção total, e aproximadamente 30% da área total 
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plantada brasileira, tudo isso utilizando poucos recursos tecnológicos, apenas 25% dos 

recursos captados por meio de crédito agrícola são destinados a agricultura familiar 

(IBGE, 2015; POSSENTI, 2010). Sabendo ainda, que 80% das propriedades rurais do 

Brasil são de agricultores familiares, os quais respondem pela produção de 

aproximadamente 60% de todos os alimentos consumidos no país (MAPA, 2015). 

Dada a relevância do segmento do agronegócio para a economia regional 

(MAPA, 2015). Emerge uma significativa importância na elaboração de modelos que 

possibilitem o auxílio na gestão das pequenas propriedades rurais, de modo que sejam 

aderentes ao contexto local e com a possibilidade de adaptação para outros contextos 

(QUEIROZ e BATALHA, 2005). 

Diante do exposto, vê-se a necessidade da utilização de modelos que 

possibilitem ao agricultor familiar a diminuição de seus gastos e consequentemente o 

incremento de seu retorno. Tendo em vista a relevância econômica e social destes 

aspectos, o presente artigo surge do seguinte problema de pesquisa: Como auxiliar o 

agricultor de pequenas propriedades rurais familiar es para a tomada de decisão 

com o foco na gestão de custos, por meio de um mode lo específico?    

Partindo desta premissa, com o intuito de responder o problema de pesquisa 

delimitou-se como objetivo geral deste estudo desenvolver um modelo ferramental que 

possibilite ao agricultor familiar a tomada de decisão com foco na gestão de custos por 

atividade, e que se adéque ao contexto específico da pequena propriedade rural. Desta 

forma possibilitando o auxílio na tomada de decisão, minimizando os riscos frente as 

incertezas da atividade rural, e por reflexo maximizando seus rendimentos. 

 

 

4.1.2 Metodologia 

 

 

Para a seleção da base bibliográfica, foi utilizada uma metodologia constituída 

por 11 etapas, que ao final da sua aplicação originou o portfólio bibliográfico. A primeira 

etapa consiste em realizar a filtragem dos periódicos com estrato A1, na área de 

engenharias III, na Plataforma Sucupira, encontrando-se 397 periódicos. Na sequência 



56 
 

a segunda etapa consiste em pesquisar o JCR de todos os periódicos da lista extraída 

no passo anterior, no portal “Impact factor research”, catalogando todos estes em 

ordem crescente, pelo fator de impacto. 

Para a execução do passo 03, primeiramente foi excluído da listagem os 

periódicos que possuam JCR menor que um, para poder ser mantida a característica de 

alto fator de impacto, permanecendo 390 periódicos. Posteriormente há a aplicação do 

filtro estatístico, o qual tem por finalidade determinar o portfólio de periódicos para a 

pesquisa, selecionando o número de periódicos que represente 25%, ou seja, um 

quartil dos periódicos restantes após a execução deste passo, obtendo-se 98 

periódicos.  

No quarto passo, selecionaram-se três palavras principais do tema da pesquisa, 

ou seja, três variações do tema da pesquisa em língua inglesa as quais se 

apresentaram respectivamente como: “Agriculture”, “Agribusiness” e “Costs”, e 

posteriormente pesquisando estas palavras em cada periódico na opção in topic. No 

quinto passo buscou-se a quantidade de 25% das palavras-chave que apresentaram 

acima de duas ocorrências, por meio da equação 01: 

P F = 0,25* (OC / ∑ OC)                      (01) 

Em que: 

PF – Portfólio final; 

OC – Número de ocorrências da palavra-chave 

A partir desta pesquisa obteve-se 12 palavras-chave divididas em dois eixos 

temáticos, conforme demonstrado anteriormente no Quadro 01. O processo seguinte foi 

selecionar em qual banco de dados as palavras-chave serão pesquisadas. Há diversos 

bancos de dados disponíveis, dentre os quais se destacam-se: Science Direct, Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Scopus, Web of Science do ISI (Institute for Scientific 

Information) (MARZIALE e MENDES, 2002; GUAN e MA, 2007; DE MOYA-ANEGÓN et 

al. 2007; KOUSHA e THELWALL, 2009).  

Para o presente trabalho foi selecionada as bases de dados Scopus, Science 

Direct e Web of Science (ISI) no processo de busca dos artigos. O sétimo passo 

caracteriza-se na aplicação dos filtros de pesquisa. A pesquisa se deu somente em 

artigos científicos, no período de publicação do ano de 1995 a 2015 e todas as 
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palavras-chave foram pesquisadas no idioma inglês. Após a execução desta etapa 

obteve-se um número de 16.202 artigos. 

Com o resultado da busca, no oitavo passo extraiu-se as principais informações 

dos artigos para o software de gerenciamento bibliográfico EndNote Online, em 

conjunto com a nona etapa, excluindo-se os artigos que não possuem alto fator de 

impacto, obteve-se 972 artigos. Posteriormente foram excluídos os artigos em 

duplicidade e repetidos excluindo-se 544 artigos, restando 428 artigos.  

A décima etapa refere-se à leitura dos títulos dos artigos para verificar se os 

mesmos estão alinhados com o objetivo central do tema da pesquisa, realizado por dois 

pesquisadores, obtendo-se por consenso 107 artigos. O passo 11 refere-se à leitura do 

resumo dos artigos para se averiguar se os mesmos estão condizentes com o objetivo 

da pesquisa, obtendo-se um número de 48 artigos para serem analisados. Após todos 

os passos anteriores ocorridos, deve-se realizar a leitura integral dos artigos disponíveis 

para downloads sem custo de aquisição. Nesta etapa os pesquisadores tiveram a 

oportunidade de conhecer todo o conteúdo dos artigos, obtendo um portfólio final de 29 

artigos, conforme apresentado no Quadro 02. 

A partir da leitura dos artigos pertencentes ao portfólio bibliográfico, foi possível 

extrair conceitos e métodos, para a construção ou adaptação de um modelo teórico, 

que poderão ser utilizados como base conceitual para o modelo proposto, além dos 

constructos e das variáveis que sustentarão o referido modelo. A Figura 08 apresenta 

por meio de etapas o procedimento para a sistematização da estrutura conceitual da 

pesquisa. 
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Mapeamento das fontes de dados selecionadas no portfólio bibliográfico 
Identificação das variáveis e dos constructos das fontes de dados 

 
 
 

Análise e categorização dos dados selecionados no portfólio 
Revisão sobre as variáveis diretas e associadas voltadas 

a Gestão de Custos no agronegócio 
 
 

Identificação e hierarquização dos conceitos 
Hierarquização e análise indutiva dos conceitos alinhados ao tema 

 
 
 

Desconstrução e categorização dos conceitos 
Interligação das variáveis associadas ao tema 

 
 
 

Integração das variáveis que tem aderência com o novo modelo 
Análise das variáveis, identificando lacunas e oportunidades de melhoria 

 
 
 

Desenvolver o modelo conceitual 
Com base nas lacunas encontradas, desenvolver as necessidades de melhoria 

 
 
 
 

Validar o quadro conceitual 
 
 
 

             Condensação dos dados, apresentação     Validação da argumentação lógica, 
dos dados, delineamento e busca           posicionamento crítico e sistematização 

               das conclusões                                        do conhecimento 
 
 

Validar o modelo proposto 
 

 
 

 
Figura 08 - Procedimento para sistematização da est rutura conceitual 
Fonte: Adaptado de Jabareem ( 2009). 

O procedimento adaptado de Jabareem (2009), permitiu analisar os aspectos 

das variáveis presentes nos artigos do portfólio bibliográfico, variáveis estas 

dependentes ou independentes. Além de ser possível identificar as lacunas presentes 

nas pesquisas analisadas. 



59 
 

A partir das análises dos 29 artigos constantes no portfólio bibliográfico, 

possibilitou-se conhecer quais os artigos que demonstram explicitamente os métodos 

de controle de custos utilizados em seus estudos. Com estas análises constatou-se que 

13 artigos utilizam algum método, porém não demonstram explicitamente. Cinco artigos 

utilizam e demonstram parcialmente o método utilizado e por fim 10 artigos demonstram 

explicitamente o método de controle de custos utilizado, Tabela 01. 

 

Tabela 01 - Demonstração dos métodos de controle de  custos nos artigos do portfólio 
bibliográfico  

  DEMONSTRAÇÃO DE MÉTODOS DE CONTROLE  ARTIGOS 

  

Não demonstram 

Waongo, M. et al, 2015; Choi, I. S., 2015; 
Vieira, S. S. et al. 2012; Butler, D., 2011; 
Anthony, V.; Ferroni, M., 2012; Marohn, C. et 
al., 2013; Kurganova, I. et al., 2014; Ruan, L.; 
Robertson, G. P., 2013; Chen, X. et al., 2014; 
Chu, S., 2013; Garcia, C. A., 2015; Iglinski, B. 
et al., 2012; Banks-Leite, C. et al., 2014 

  
Demonstram parcialmente  

Upton, J. et al., 2015; Sehgal, H. S.; Sehgal, 
G. K., 2002; Herrero, M. et al., 2014; 
Sternberg, T., 2011; Ederer, N., 2015 

  

Demonstram um método 

Moraes, B. S. et al., 2014; Ren, J. et al., 2015; 
Iglesias, A. et al., 2012; Reisinger, A. et al., 
2013; Ajanovic, A.; Haas, R., 2014; Barut, Z. 
B. et al.,2011; Komleh, S. H. P. et al., 2011; 
Sarauskis, E. et al., 2014; Stickler, C. M. et 
al., 2013; Bilgen, S. et al., 2015 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Todos os 29 artigos analisados são desenvolvidos no contexto do agronegócio. 

Contudo, alguns têm viés de pesquisa em outras variáveis de análise. Analisou-se os 

10 artigos que demonstram o método de controle de custos utilizado, com o intuito de 

verificar quais são as variáveis de desempenho analisadas juntamente com o foco em 

gestão de custos, conforme destacado na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Variáveis associadas ao estudo principa l, do portfólio bibliográfico final 

  VARIÁVEIS ASSOCIADAS ARTIGOS   

  
Desempenho Econômico 

Moraes, B. S. et al., 2014; Ren, J. et al., 2015;  Barut, Z. B. et al.,2011; 
Komleh, S. H. P. et al., 2011; Sarauskis, E. et al., 2014; Stickler, C. M. et 
al., 2013; Bilgen, S. et al., 2015   

  
Desempenho Ambiental 

Moraes, B. S. et al., 2014;  Iglesias, A. et al., 2012; Reisinger, A. et al., 
2013; Ajanovic, A.; Haas, R., 2014; Stickler, C. M. et al., 2013   

  
Desempenho Energético 

Ajanovic, A.; Haas, R., 2014;  Barut, Z. B. et al.,2011; Komleh, S. H. P. 
et al., 2011; Sarauskis, E. et al., 2014; Bilgen, S. et al., 2015   

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 02 apresenta as variáveis de análise associadas à pesquisa. Percebe-

se que três variáveis distintas foram identificadas, Desempenho Econômico, 

Desempenho Ambiental e Desempenho Energético. Alguns estudos demonstraram 

mais que uma variável de análise, por esse motivo estes artigos apresentam-se em 

mais de uma célula da Tabela 02. Estas variáveis demonstram o viés utilizado pelos 

autores dos artigos de alto fator de impacto, com métodos de análise de custo no 

contexto do agronegócio. Desta forma, conclui-se que o portfólio bibliográfico final está 

aderente com a necessidade de informações que sustentarão a construção do modelo 

proposto para o presente estudo. 

A Figura 09 demonstra as variáveis de pesquisa dos artigos presentes no 

portfólio bibliográfico, bem como, apresenta-se nela também o viés de pesquisa de 

cada variável apresentada. Estes vieses permitem identificar as oportunidades de 

pesquisa presentes nos artigos de alto fator de impacto constantes no portfólio 

bibliográfico estudado. 
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Figura 09 - Identificação das lacunas existentes em  cada variável das 

pesquisas do portfólio bibliográfico 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

Conforme apresentado na Figura 09, são três os principais constructos 

associados nos artigos estudados. Porém em cada variável é possível identificar os 

vieses de pesquisa, e dentro destes vieses de pesquisas as oportunidades de 

desenvolvimento de novas pesquisas. A partir da análise realizada nos artigos, 

percebeu-se que a variável de pesquisa “Desempenho Econômico” apresenta uma 

lacuna de pesquisa com o viés em desempenho na gestão de custos no âmbito da 

produção agrícola. Conforme supramencionado, devido a relevância do contexto do 

agronegócio para a região oeste catarinense e sudoeste paranaense, tanto econômica 

quanto social, aliadas as características das propriedades familiares, a pesquisa se 

apoiará na variável de pesquisa Desempenho Econômico. 

O portfólio bibliográfico de alto fator de impacto sustentou o desenvolvimento da 

proposta do modelo no âmbito científico, porém como a proposta servirá para um 
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contexto específico, deve-se utilizar como base uma abordagem regional, para que não 

se perca as características do ambiente que será estudado (STICKLER et al., 2015). 

Para sanar esta necessidade, utilizar-se-á como base o modelo de Possenti (2010) e os 

estudos de Queiroz e Batalha (2005). O modelo proposto por Possenti (2010) foi criado 

especificamente para a região geográfica do Sudoeste do Paraná, a qual pela 

proximidade apresenta características das propriedades rurais muito semelhantes a 

região oeste catarinense, que serão objetos de estudos da presente pesquisa.  

A Figura 10 destaca as etapas da sistemática de gestão de custos em 

propriedades rurais, proposta por Possenti (2010). Este modelo de avaliação e gestão 

de custos no segmento do agronegócio permite ao agricultor conhecer os seus 

resultados de maneira individual, ou o resultado da propriedade como um todo. Devido 

a atividade agrícola de pequenas propriedades rurais ter uma importância significativa 

no contexto econômico e social, além de que os proprietários rurais necessitam de 

métodos de controle do resultado de suas atividades que sejam simples e de fácil 

implementação (QUEIROZ e BATALHA, 2005; POSSENTI, 2010). 

 
Figura 10 - Etapas do modelo proposto por Possenti 2010. 
Fonte: Possenti (2010). 

As oportunidades de pesquisa encontradas por meio da análise do portfólio 

bibliográfico permitiu identificar a necessidade de desenvolver formas de maximizar o 

resultado de uma atividade, ou várias no âmbito do desempenho da gestão de custos. 

Cabe realizar uma adaptação ao modelo supramencionado, associando este à variável 

de desempenho econômico, com viés em desempenho da gestão de custos (lacunas 

de pesquisas encontradas), com o modelo proposto por Possenti (2010) e os estudos 

de Queiroz e Batalha (2005). Esta adaptação objetiva-se em possibilitar ao agricultor 

familiar de pequenas propriedades rurais, segmentar as atividades de sua propriedade, 

a fim de possibilitar uma melhoria nos seus resultados por meio da maximização de 

recursos e minimização de custos fixos, por meio da segmentação das atividades 

produtivas, podendo assim atribuir foco mais intenso nas atividades mais rentáveis e 

relevantes á propriedade. 
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A análise das variáveis e identificação das lacunas de pesquisa possibilitou 

desenvolver o modelo conceitual, adaptado do modelo original proposto por Queiroz e 

Batalha (2005) e Possenti (2010). Por consequência da análise dos artigos 

pertencentes ao portfólio bibliográfico final, as contribuições fundamentais do modelo 

proposto da pesquisa serão na Etapa 05 e na Etapa 07, conforme destacado na Figura 

11. 

 
Figura 11 - Etapas do modelo proposto para a implan tação em pequenas propriedades, dezembro 
de 2015. 
Fonte: Adaptado de Possenti (2010).  

Na Figura 11 estão apresentadas as etapas do modelo conceitual proposto para 

o presente estudo, proposta adaptada de Possenti (2010). A etapa 05 denominada 

“Segmentação das Atividades”, e a etapa 07 denominada “Tomada de Decisão”, serão 

as etapas com o maior grau de contribuição do modelo proposto. A Etapa 05, 

constituiu-se pela lacuna apresentada em algumas pesquisas identificadas com a 

variável de Desempenho Econômico (BARUT  et al.,2011; KOMLEN et al., 2011; 

MORAES et al., 2014;  SARAUSKIS et al., 2014; BILGEN et al., 2015; REN et al., 

2015), a qual demonstra a necessidade de um viés de  estudo em Desempenho na 

Gestão de Custos, e também associada a Maximização na Gestão de Recursos 

(BARUT et al., 2011; KOMLEH et al., 2011; STICKLER et al., 2013; SARAUSKIS et al., 

2014; BILGEN et al., 2015). Desta forma possibilitou-se a criação da Etapa 05 

denominada “Segmentação das atividades”. 

A etapa 07 denominada “Tomada de Decisão”, baseia-se nos vieses de 

pesquisa encontrados em outras duas produções (REISINGER et al., 2013; STICKLER 

et al., 2013), que é o foco regional e contexto específico da região, as quais foram 

associadas as outras pesquisas constantes na elaboração da Etapa 05. Portanto, o 

modelo proposto utiliza-se de um número representativo de conceitos utilizados em 

estudos pertencentes a periódicos de alto fator de impacto. 

A coleta de dados para a validação do modelo proposto ocorreu na propriedade 

denominada Sítio Bela Vista, propriedade esta situada no município de São Lourenço 
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do Oeste-SC, com uma área de 7,6 ha, conduzida por dois proprietários, os quais 

desempenham as atividades administrativas e operacionais. No ano de 2015 o Sítio 

Bela Vista desempenhou seis atividades de produção, que são elas: Leite, Ovos, 

Hortaliças, Suínos, Gado de corte e Cereais. Os dados coletados são referentes aos 

resultados das atividades conduzidas na propriedade durante o ano de 2015. 

 

 

4.1.3 Resultado e discussão  
 

 

O modelo proposto, apresentado na Figura 11, tem uma característica peculiar 

que é de segmentação das atividades. Esta segmentação consiste em agrupar as 

atividades afins de uma propriedade, e determinar o potencial financeiro/econômico de 

qual grupo de atividades deverão predominar na propriedade. Essa adaptação ao 

modelo de Possenti (2010), vinculada à variável de pesquisa de Desempenho 

Econômico, permite que o proprietário da pequena propriedade rural familiar possa ter 

uma visão sistêmica das atividades que possibilitem criar uma sincronia para obter um 

resultado melhorado.  

Os dados para análise e validação da contribuição da proposta, quanto ao 

aspecto da segmentação econômica e financeira das atividades e para a tomada de 

decisão, foram colhidos da propriedade Bela Vista, propriedade composta por uma área 

de 7,6 ha situada no município de São Lourenço do Oeste-SC, conforme 

supramencionado, a qual já utiliza uma metodologia de controle de custos consistente 

para aplicação do modelo proposto. Atualmente conta com seis atividades de produção 

com retorno financeiro, conforme destacado na Tabela 03. 
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Tabela 03 - Custo de produção em relação ao preço d e venda e resultado das atividades 
produtivas desenvolvidas pela propriedade Bela Vist a no ano de 2015 

              

  
Atividade de 

produção Denominação  
% de custo da 

atividade 
% do resultado 

total 

% de custo 
ponderado pelo 

resultado   

  Leite Atividade A 74,00 28,71 21,25   
  Ovos Atividade B 32,50 4,42 1,44   
  Hortaliças Atividade C 64,50 12,70 8,19   
  Suinos Atividade D 82,60 8,12 6,71   
  Gado de corte Atividade E 64,80 23,71 15,36   
  Cereais Atividade F 78,20 22,34 17,47   
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 03 apresenta todas as seis atividades desenvolvidas pela propriedade 

Bela Vista, e o seu respectivo percentual de custo total em relação ao preço de venda. 

Percebe-se que a atividade com a maior representatividade de custo em relação ao 

preço de venda é a atividade de  produção de suínos para carne, representando 

82,60%, a qual é motivada principalmente pelo valor da alimentação. Já a atividade que 

menor tem impacto pelos seus custos é a produção de ovos, representando 32,50% de 

custo em relação ao valor de venda. Também na Tabela 03 demonstra-se as atividades 

desenvolvidas pela propriedade Bela Vista no ano de 2015 e sua respectiva 

representatividade em relação ao resultado total, extraídos dos relatórios gerenciais da 

propriedade até o mês de novembro de 2015. Havendo um destaque na atividade de 

produção leiteira com 28,71%, e a atividade de produção de ovos representando o 

menor índice com 4,42% em relação ao resultado global da propriedade. 

A partir deste comparativo realizado, pode-se realizar a análise da 

segmentação das atividades, elegendo as prioridades, conforme proposto pelo modelo. 

Na Figura 12, pode-se verificar o resultado após a realização da segmentação na 

propriedade Bela Vista, de modo que a variável de pesquisa Desempenho Econômico, 

está ligada de forma direta ao viés da gestão de custos por meio da segmentação das 

atividades, bem como a maximização da utilização de recursos pela segmentação das 

atividades, proporcionar uma maximização dos recursos disponíveis. De forma indireta 

as variáveis de pesquisa Desempenho Energético e Desempenho Ambiental 
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apresentam seus vieses de pesquisa na relação custo/benefício da utilização dos 

recursos disponíveis e na relação com o ambiente local.  

 

 
Figura 12 - Etapas da segmentação de atividades na 

propriedade Bela Vista 
Fonte: Dados da pesquisa, dezembro de 2015.  

 
Com as atividades segmentadas, é possível ter a visão sistêmica para o 

processo de tomada de decisão. Porém, deve-se ter cautela com relação ao estudo 

prévio, de quais atividades poderão ser agrupadas e que não sofram influências e 

restrições umas das outras. Conforme destacado na Figura 12 a propriedade em estudo 

poderá ser segmentada em três grupos, sendo destacado o grupo B, que é composto 

pelas atividades E, F e B, as quais poderão ser desempenhadas em maior escala, sem 

que as outras atividades sofram influências. Com estas informações em mãos o 
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produtor familiar rural poderá tomar decisões mais bem fundamentadas com relação a 

investimentos de expansão das atividades. 

A fim de preparar as informações para a tomada de decisão, os produtores 

devem utilizar uma ferramenta que permita proporcionar a gestão e a organização das 

informações. Podendo desta forma ser um software específico para este objetivo, ou 

por critério de facilidade, de obtenção e custos poderão ser utilizadas planilhas 

eletrônicas para registro e organização dos dados. Desta forma o usuário poderá utilizar 

a informação presente e ao mesmo tempo formar um arquivo histórico destas 

informações. 

No momento em que houver a necessidade de tomada de decisão frente a 

possibilidade de aumento de uma atividade de produção, pode-se recorrer a 

segmentação das atividades. Conforme a Figura 12, a propriedade Bela Vista pode 

aumentar as suas atividades produtivas priorizando os investimentos de 

desenvolvimento nas atividades de produção de gado de corte, cereais e ovos, as quais 

possibilitarão maior retorno do investimento em relação a suas estruturas de custo, sem 

que haja influência de uma atividade na estrutura de outra.    

 

 

4.1.4 Conclusões do capítulo 

 

 

A criação das novas perspectivas de análise baseadas nas etapas de 

implementação propostas em estudos anteriores, mostrou-se relevante ao contexto das 

pequenas propriedades familiares rurais, visto que a determinação das atividades mais 

significativas para o resultado econômico da propriedade, mostra-se um diferencial para 

a tomada de decisão no âmbito da gestão de custos. O modelo proposto no presente 

estudo é responsável por atribuir uma nova perspectiva de visão para o agricultor 

familiar, a fim de facilitar a tomada de decisão com o viés da minimização dos custos e 

maximização do resultado econômico por intermédio da gestão de custos. 

A aplicação do modelo na propriedade Bela Vista permitiu evidenciar, via 

segmentação das atividades, quais atividades de produção podem ser desempenhadas 
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em paralelo, e qual agrupamento permite o melhor resultado econômico. De forma que 

o agrupamento de atividades B representa 34,27% do volume ponderado do resultado 

total da propriedade, permitindo o proprietário tomar a decisão quanto a investimentos 

nas atividades mais rentáveis. Destaca-se após a segmentação o grupo B, que é 

composto pelas atividades E, F e B, as quais poderão ser desempenhadas em maior 

escala.  

Por fim, o modelo proposto mostrou-se relevante ao contexto, e apto para ser 

aplicado à demais propriedades agrícolas familiares, podendo ser um vetor de auxílio 

no desenvolvimento econômico e consequentemente social. Podendo desta forma, ser 

oportunidade para novas pesquisas. 
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5 APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

O artigo constante no presente capítulo constitui a aplicação do modelo 

proposto, apresentado no capítulo 04, o qual dissertará os resultados encontrados após 

a aplicação da pesquisa. O conteúdo do presente artigo será submetido em uma revista 

com estrato na Plataforma Sucupira com Qualis B1 ou superior. 

 

 

5.1 APLICAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA TOMADA DE 

DECISÃO NO AGRONEGÓCIO FAMILIAR 

 

 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo identificar, ampliar e aplicar um modelo 

de gestão de custos que possibilite ao agricultor familiar, auxílio no processo de tomada 

de decisão frente aos investimentos nas atividades de produção das propriedades, com 

foco na gestão de custos e o resultado por atividade. A metodologia utilizada parte do 

aprimoramento de um modelo ferramental específico para o agronegócio familiar. A sua 

aplicação ocorre em seis pequenas propriedades rurais situadas nas regiões Oeste de 

Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Como resultado de pesquisa, foi possível 

identificar que o modelo proposto mostrou-se válido e relevante ao auxílio na gestão 

das propriedades rurais familiares, elegendo por meio da segmentação das atividades 

produtivas, as prioridades de investimento pautadas na ponderação entre a gestão de 

custos e o retorno das atividades. Além do que, possibilitou também segmentar as 

atividades das seis propriedades pesquisadas, demonstrando que a propriedade que 

possui a forma de segmentação mais complexa deve ser dividida em três grupos de 

atividades, e outras propriedades apresentam a segmentação das atividades mais 

simples, possibilitando visualizar desta forma que há agrupamentos de atividades que 

requerem prioridades nos investimentos. Especificamente a propriedade 01 e 04 que 

apresentam os agrupamentos de segmentação de maior prioridade de investimentos, 

os agrupamentos das atividades de maior destaque representam respectivamente 
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49,32% e 47,40%, as quais demonstram prioridade nos investimentos frente a possíveis 

ampliações da atividade. 

 

Palavras-chave: Agronegócio familiar. Gestão de custos. Tomada de decisão. Gestão 

agrícola. 

 

 

5.1.1 Introdução 

 

 

A demanda mundial por alimentos vem crescendo, bem como a população. 

Dados apontam que o Brasil poderá ser o maior produtor mundial de alimentos nas 

próximas décadas (FAO, 2016, MAPA, 2016). O Brasil é considerado um dos celeiros, 

no quesito da representatividade da produção de alimentos. Em nível nacional o 

agronegócio tem uma participação importante no aspecto social, mas principalmente, 

no aspecto econômico, representando entre 22% e 23% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional (CEPEA, 2014; MAPA, 2016). 

A produção em pequenas propriedades rurais familiares, responde por um 

percentual considerável da produção agrícola do país. Em números, representa 37,9% 

da produção total, e aproximadamente 30% da área total plantada (IBGE, 2015). Tudo 

isso utilizando poucos recursos tecnológicos e apenas 25% dos recursos captados por 

meio de crédito agrícola (MAPA, 2016). Sabendo ainda que esses agricultores 

respondem por aproximadamente por 60% da produção de todos alimentos consumidos 

no país (MAPA, 2016). 

A agricultura familiar desenvolvida em pequenas propriedades, tem uma 

significativa importância na geração de renda para o campo, principalmente na região 

Sul do Brasil. Segundo o Censo Agropecuário 2006, realizado pelo IBGE, dos 

aproximadamente 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários no país, cerca de 4,3 

milhões de propriedades são conduzidas por agricultores familiares, representando 

cerca de 84% do total de propriedades.  
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Já no tocante da economia, dos 143,3 bilhões de reais provenientes do setor 

agropecuário no Brasil, aproximadamente 54 bilhões são gerados pela agricultura 

familiar, representando cerca de 38% do total (IBGE, 2015). No estado de Santa 

Catarina, segundo esse Censo Agropecuário, o número total de estabelecimentos 

agropecuários é de 193.663, destes 168.544 são conduzidos por agricultores familiares, 

representado 87% do total. Desta forma demonstrando a relevância do setor para a 

economia do estado (MATTEI, 2006; IBGE, 2015). 

Conforme destacado, as pequenas propriedades rurais, especialmente as 

familiares, têm uma representatividade econômica e social significativa na região Sul do 

Brasil. Isso denota uma necessidade constante em melhorar seus processos, 

denominados da porteira para dentro, principalmente uma eficiente gestão de custos 

(RASIA, 2011; MAPA, 2016). 

Partindo deste contexto, a gestão de custos no ambiente do agronegócio, 

configura-se como um elemento relevante no processo decisório de uma propriedade 

rural (EDERER, 2015). A implantação de métodos de controle de custos, por mais 

simplificados que sejam, permitem acompanhar e registrar as informações referentes às 

operações ocorridas na propriedade, em um determinado período, possibilitando 

identificar as qualidades e oportunidades, além de extrair dados relevantes e essenciais 

para a tomada de decisão (CALLADO, 2006).  

Dada a relevância do segmento do agronegócio para a economia nacional, 

especialmente na região Sul do Brasil (IBGE, 2015). Demonstra-se a necessidade da 

elaboração de modelos que possibilitem o auxílio no processo decisório para os 

agricultores familiares, de modo que sejam aderentes a realidade local, com a 

possibilidade de adaptação para outros contextos (LIMA e COSTA, 2015). 

Em virtude disso, para o agronegócio de pequenas propriedades rurais 

familiares, o uso de modelos que possibilitem ao agricultor a tomada de decisão, são 

elementos relevantes, principalmente pelas situações de incertezas no ambiente 

agrícola: clima e mercado (QUEIROZ e BATALHA, 2005). A incerteza presente no 

agronegócio, principalmente as pequenas propriedades rurais, necessitam 

constantemente de mecanismos que auxiliem seus proprietários no processo decisório 

(QUEIROZ e BATALHA, 2005; POSSENTI, 2010).  
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Pela representatividade econômica e social do agronegócio na região Oeste de 

Santa Catarina e Sudoeste do Paraná (IBGE, 2015), modelos de gestão que auxiliem 

os agricultores no processo decisório, tendem a incrementar o desempenho dos 

resultados da propriedade, gerando desta maneira maior potencial de retorno financeiro 

e investimentos, em consequência maior qualidade de vida às famílias do meio rural 

(QUEIROZ e BATALHA, 2005; EDERER, 2015). 

Por meio do contexto abordado, vê-se a necessidade da utilização de modelos 

que possibilitem ao agricultor familiar a melhor gestão de seus custos e em 

consequência auxiliem no processo decisório. Tendo em vista a relevância econômica e 

social desses aspectos à realidade regional (IBGE, 2015). O presente estudo surge do 

seguinte problema de pesquisa: Como realizar a gestão de custos em pequenas 

propriedades rurais familiares, a fim de facilitar a tomada de decisão, por meio da 

adaptação ampliação e aplicação de um modelo?    

 

 

5.1.2 Procedimentos metodológicos 
 

 

Com o intuito de responder o problema de pesquisa, delimitou-se como objetivo 

geral deste estudo adaptar, ampliar e aplicar um modelo que possibilite ao agricultor 

familiar o auxílio na tomada de decisão frente a investimentos nas atividades de 

produção, com foco na gestão dos custos produtivos por atividades, e que sejam 

aderentes ao contexto específico da pequena propriedade rural familiar. 

O modelo utilizado para aplicação na presente pesquisa  é pautado na 

identificação de variáveis a partir do estudo de um portfólio bibliográfico de alto fator de 

impacto previamente selecionado. Com a análise dos artigos constantes nesse 

portfólio, possibilitou-se identificar quais os artigos que demonstram com evidência os 

métodos de controle de custos utilizados em seus estudos. Com esta análise constatou-

se que um número de 13 artigos que utilizam algum método, porém não os demonstram 

explicitamente, também cinco artigos utilizam porém demonstram parcialmente o 

modelo utilizado e por fim 10 artigos demonstram explicitamente o método de controle 
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de custos utilizado. Todos os artigos analisados foram desenvolvidos no contexto do 

agronegócio, todavia alguns artigos têm viés em outras variáveis de análise. 

A fim de facilitar a visualização dos constructos de pesquisa, a Figura 13 

apresenta todas as variáveis de pesquisa encontradas nos artigos presentes nesse 

portfólio, bem como, está destacado o viés de pesquisa de cada variável apresentada. 

Estes vieses permitem identificar as oportunidades de pesquisa presentes nos artigos 

de alto fator de impacto constantes no portfólio bibliográfico analisado. 

VARIÁVEIS ASSOCIADAS

DESEMPENHO
ECONÔMICO

DESEMPENHO
AMBIENTAL

DESEMPENHO
ENERGÉTICO

Análise da 
viabilidade do 

projeto (Moraes, B. 
S. et al., 2014)

Desempenho na 
gestão de custos 
(Moraes, B. S. et al., 
2014; Ren, J. et al., 
2015; Barut, Z. B. et 
al.,2011;  Komleh, S. 
H. P. et al., 2011;   
Sarauskis, E. et al., 
2014; Bilgen, S. et al., 

2015)

Parâmetros de 
análise econômica 
(Ren, J. et al., 2015)

Maximização de na 
utilização de 

recursos (Barut, Z. B. 
et al.,2011;  Komleh, 
S. H. P. et al., 2011;   

Sarauskis, E. et al., 
2014; Stickler, C. M. 

et al., 2013; Bilgen, S. 
et al., 2015)

Níveis de 
aquecimento global 
(Moraes, B. S. et al., 
2014; Stickler, C. M. 

et al., 2013)

Emissão de gases 
(Moraes, B. S. et al., 

2014; Reisinger, A. et 
al., 2013)

Mudanças climáticas 
(Iglesias, A. et al., 

2012)

Clima regional 
(Reisinger, A. et al., 
2013; Stickler, C. M. 

et al., 2013)

Relação custo x 
benefício da 

produção (Ajanovic, 
A.; Haas, R., 2014; 

Barut, Z. B. et 
al.,2011;  Komleh, S. 

H. P. et al., 2011; 

Bilgen, S. et al., 2015)

Desenvolvimento de 
tecnologias 

(Sarauskis, E. et al., 
2014)

 
Figura 13- Identificação das lacunas existentes nas  

variáveis das pesquisas do portfólio 
bibliográfico de junho de 2015 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

A Figura 13 evidencia um destaque na variável de pesquisa “Desempenho 

Econômico”. Esta variável apresenta uma lacuna de pesquisa com o viés em 

desempenho na gestão de custos no âmbito da produção agrícola. Os estudos que 
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constam a variável “Desempenho Econômico”, com viés de pesquisa em “Desempenho 

na Gestão de Custos”,  serão responsáveis por sustentar a validade da proposta no 

âmbito científico, porém como a proposta servirá para um contexto específico, deve-se 

utilizar como base uma abordagem  estritamente regional, com o objetivo de que não 

perca-se as características do ambiente que será estudado (STICKLER et al., 2015). 

 Para sanar esta necessidade, utilizar-se-á como base os estudos de Possenti 

(2010) e Queiroz e Batalha, 2005. O modelo presente no estudo de Possenti (2010), foi 

criado especificamente para a região geográfica do Sudoeste do Paraná, a qual, pela 

proximidade, apresenta características das propriedades rurais e atividades 

desenvolvidas muito semelhantes a região Oeste de Santa Catarina (IBGE, 2006), que 

serão objetos da presente pesquisa. A obra de Queiroz e Batalha (2005), trabalha com 

o contexto específico da agricultura familiar, com foco na gestão integrada, a qual 

fornece subsídios teóricos e práticos para a aplicação de um modelo de gestão. 

O modelo para aplicação no presente estudo está detalhado na Figura 14. Esse 

modelo originou-se da adaptação realizada nos estudos de Possenti (2010) e Queiroz e 

Batalha (2005), com o auxílio dos conceitos e variáveis presentes nos estudos do 

portfólio bibliográfico de alto fator de impacto. 

 
Figura 14 - Etapas do modelo final disponível para a implantação em pequenas propriedades, 
janeiro de 2016  
Fonte: Adaptado de Possenti (2010).  

 
As etapas com maior relevância nesse modelo, estão apresentadas em cor de 

destaque, sendo elas: Etapa 05 e Etapa 07. A etapa 05 denominada “Segmentação das 

Atividades”, constituiu-se pela lacuna apresentada em algumas pesquisas identificadas 

com a variável de Desempenho Econômico (BARUT et al., 2011; KOMLEN et al., 2011; 

MORAES et al., 2014; SARAUSKIS et al., 2014; REN et al., 2015; BILGEN et al., 2015), 

a qual destaca a necessidade de um viés de  estudo em Desempenho na Gestão de 

Custos, e também associada a Maximização na Gestão de Recursos (BARUT et al., 

2011; KOMLEH et al., 2011; STICKLER et al., 2013; SARAUSKIS et al., 2014; BILGEN 

et al., 2015). 
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A etapa 07 denominada “Tomada de Decisão”, pauta-se no viés de pesquisa 

encontrados em outras duas produções (REISINGER et al., 2013; STICKLER et al., 

2013), as quais evidenciam o foco no contexto de pesquisa regional. Portanto, o modelo 

proposto sustenta-se por um número representativo de conceitos utilizados em estudos 

presentes em periódicos de alto fator de impacto. 

A etapa 01 caracteriza-se por identificar a propriedade, apresentando as 

informações referente ao tipo de atividade desempenhada na propriedade, localização 

e infraestrutura disponível para execução das atividades. Etapa 02, denominada 

estruturação do fluxo de caixa, caracteriza-se em projetar os seus ingressos e 

desembolsos financeiros, podendo ser: despesas com matéria-prima, despesas com 

mão de obra, despesas gerais e receita com vendas. 

Na etapa 03 apresenta-se o agrupamento das informações do custeio de 

produção, no qual calcula-se o custo total de produção por meio da equação 02. 

Salienta-se que essa equação poderá ser alterada dependendo do método de custeio, 

a presente equação refere-se ao método de custeio variável. Para fins gerenciais ela 

deverá ser desagregada. 

CP = MO+MP+CIP                                                                                                 (02) 

Em que: 

CP: Custo da produção; 

MO: Mão de obra; 

MP: Matérias-primas; 

CIP: Custos indiretos de produção. 

Na etapa 04 denominada análise custo-volume-lucro, permite ao agricultor 

conhecer as relações entre custos, volume de produção e receitas, ponderando desta 

forma a influência sobre a lucratividade das atividades (QUEIROZ e BATALHA, 2005). 

Principalmente pelo cenário de incerteza em que está debruçada a agricultura, é 

prudente que haja uma análise mais aprofundada a respeito da representatividade de 

cada atividade no custeio e nos lucros da propriedade (BORNIA, 2009). Ao final da 

análise custo-volume-lucro, por meio da equação 03 encontra-se a margem de 

contribuição total. 
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MC = Rtot-CV                                                                                                                (03) 

Em que: 

MC: Margem de Contribuição total; 

Rtot: Receita total obtida; 

CV: Custo variável. 

Para o desenvolvimento da etapa 05, deve-se antecipadamente conhecer as 

atividades e as características destas, para identificar as restrições na segmentação de 

cada uma das propriedades. Após definidas as restrições, deve-se aplicar a fórmula 

matemática, conforme equação 04: 

                                (04)  

Em que: 

S: Segmentação das atividades; 

At: Representatividade financeira do tipo de atividade; 

Tat: Representatividade financeira total do tipo de atividade. 

Deste modo, a segmentação das atividades deverá ser o somatório da 

representatividade financeira de cada atividade, limitando-se a 50% do somatório do 

total da representatividade financeira de todas as atividades. Este limite de 50% fica 

estabelecido para que mantenha-se a diversificação das atividades das pequenas 

propriedades rurais, sendo esta uma característica fundamental das propriedades 

familiares da Região Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná (IBGE, 2015, 

LIMA e COSTA, 2015). 

Toda e qualquer atividade produtiva que seja passível de gerar resultados, em 

especial a produção agrícola familiar, deve utilizar algum índice de referência para 

mensuração do desempenho (POSSENTI, 2010, EDERER, 2015). Os principais 

agrupamentos de indicadores de desempenho podem ser: indicadores de custeio de 

produção, indicadores de estruturação do fluxo de caixa, indicadores de análise custo-

volume-lucro e indicadores de desempenho geral. Cada agrupamento desse, deve 

representar os indicadores necessários para uma leitura adequada do desempenho dos 

resultados, e consequentemente auxiliar no processo de tomada de decisão. Como o 

foco principal do modelo proposto é a segmentação das atividades, o indicador 
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evidenciado nesse processo será o agrupamento de segmentação, o qual determinará 

as prioridades de investimentos em cada propriedade pesquisada. 

Os dados para a elaboração do presente estudo foram coletados no mês de 

janeiro de 2016, referente aos resultados das atividades desempenhadas no ano de 

2015. Estes dados foram coletados em seis propriedades rurais familiares nos 

município de São Lourenço do Oeste e Novo Horizonte no estado de Santa Catarina, e 

no município de Vitorino no estado do Paraná. As atividades das propriedades 

estudadas são múltiplas, conforme destaca-se na Tabela 04. 

 

Tabela 04 - Caracterização das propriedades pesquis adas  

PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(ha) ATIVIDADES 

Propriedade 01 Vitorino/PR    32,00  Grãos/Gado de Leite/Gado de corte 

Propriedade 02 
São Lourenço do 
Oeste/SC     7,60  

Grãos/Gado de Leite/Gado de 
corte/suinos/hortaliças/ovos 

Propriedade 03 
São Lourenço do 
Oeste/SC     9,60  Grãos/Gado de Corte/hortaliças/ovos 

Propriedade 04 
São Lourenço do 
Oeste/SC     9,60  

Grãos/Gado de Leite/Gado de 
corte/ovos 

Propriedade 05 Novo Horizonte/SC    24,20  
Grãos/gado de leite/gado de 
corte/suinos 

Propriedade 06 
São Lourenço do 
Oeste/SC    11,82  Grãos/Gado de Leite/Gado de corte 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

A Tabela 04 apresenta a caracterização das propriedades pesquisadas. 

Percebe-se que a característica das atividades são muitos semelhantes apresentando 

apenas seis atividades desempenhadas em todas as propriedades. Em relação as 

áreas das propriedades há uma variação da maior propriedade de 32 ha para a menor 

7,6 ha em uma proporção de aproximadamente quatro vezes. Portanto, todas 

propriedades possuem menos de quatro módulos fiscais, pertencendo a agricultura 

familiar (IBGE, 2006). A partir da metodologia proposta, as análises serão 

apresentadas. Por solicitação de alguns proprietários, o nome e os dados fiscais das 

propriedades não serão evidenciados. 

Em virtude disso, o presente estudo aplicará nas propriedades selecionadas, 

um modelo de auxílio à tomada de decisão, composto por sete etapas, pautado nas 

receitas e custos das pequenas propriedades rurais. Modelo este concebido da 

necessidade identificada na análise do portfólio bibliográfico de alto fator de impacto e 
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adaptado a partir do modelo Possenti (2010), a fim de garantir a característica 

geográfica regional. E também  da obra de Queiroz e Batalha (2005), a qual procura 

garantir a característica do contexto da agricultura familiar. 

 

 

5.1.3 Resultados da pesquisa  
  

 

Os dados coletados nas propriedades e apresentados na Tabela 04, têm como 

pressuposto dar sustentação para a segmentação das atividades mais relevantes para 

as propriedades. Não é foco dessa pesquisa apresentar os relatórios completos de 

custos das propriedades estudadas, mas sim, evidenciar as informações necessárias e 

mais relevantes para a execução da proposta metodológica. 

A Tabela 05 apresenta o percentual de custos totais das atividades em relação 

ao preço de venda, destacando a representatividade dos custos das atividades em 

todas as propriedades estudadas. Esse é o ponto de partida para a realização da 

segmentação das atividades, elencando as atividades mais rentáveis em relação ao 

seu custo e preço de venda. 

Tabela 05 - Proporção dos custos totais das ativida des em relação ao preço de venda 
dos produtos  

  Proporção dos custos em relação ao preço de venda ( em %)   

    GRÃOS 
GADO DE 

LEITE 

GADO 
DE 

CORTE SUINOS HORTALIÇAS  OVOS   

  Propriedade 01  68,30 73,20 58,47 
Não 

produz Não produz 
Não 

produz   

  Propriedade 02  78,20 74,00 64,80 82,60 64,50 32,50   

  Propriedade 03  72,30 
Não 

produz 65,50 
Não 

produz 56,65 35,00   

  Propriedade 04  72,50 76,52 67,35 
Não 

produz Não produz 30,50   

  Propriedade 05  78,40 70,52 67,50 78,42 Não produz 
Não 

produz   

  Propriedade 06  74,37 78,50 66,45 
Não 

produz 
Não produz Não 

produz   
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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As informações constantes na Tabela 05 evidenciam a eficiência das 

propriedades no tocante da gestão do custo das atividades, demonstrando o percentual 

dos custos em relação ao preço de venda de cada atividade. A Tabela 06 demonstra o 

percentual do resultado das atividades das propriedades em relação ao resultado total 

de todas as atividades. Nessa tabela pode-se evidenciar a importância de todas as 

atividades para a composição do resultado final das propriedades. A partir da tabulação 

desses dados, pode-se iniciar o processo de segmentação das atividades. 

 

Tabela 06 - Representatividade das atividades produ tivas desenvolvidas pelas 
propriedades em relação ao resultado total das prop riedades  

  Proporção do resultado das atividades em relação ao  total da propriedade (em %)   

    GRÃOS 
GADO DE 

LEITE 

GADO 
DE 

CORTE SUINOS HORTALIÇAS  OVOS   

  Propriedade 01 72,21 21,42 6,37 Não produz Não produz Não produz   

  Propriedade 02 22,34 28,71 23,71 8,12 12,70 4,42   

  Propriedade 03 52,20 
Não 

produz 12,42 Não produz 32,58% 2,80   

  Propriedade 04 38,70 30,20 28,72 Não produz Não produz 2,38   

  Propriedade 05 28,72 43,40 23,20 4,68% Não produz Não produz   

  Propriedade 06 32,20 48,75 19,05 Não produz Não produz Não produz   
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Os dados constantes na Tabela 06 foram extraídos dos relatórios gerenciais 

das pequenas propriedades pesquisadas, referentes ao ano de 2015. Há um destaque 

na atividade de produção de grãos na propriedade 01 correspondendo a 72,21% do 

total do resultado das atividades. Além disso, destaca-se também a propriedade 02, a 

qual apresenta um equilíbrio entre as atividades de produção. 

Na análise de múltiplas propriedades, deve-se ter a precaução de não criar  

relação entre estas, pois cada propriedade é independente quanto as suas atividades. 

O primeiro passo após a tabulação do resultado das atividades das propriedades 

pesquisadas, é a identificação das restrições, ou seja, quais atividades não poderão ser 

desempenhadas em paralelo uma com as outras. Desta forma, permite-se que as 

propriedades não sofram perdas de rendimento em suas atividades.  

Cabe salientar que cada propriedade apresenta limitações de execução de 

atividades em paralelo, diferentes uma das outras, podendo ser: limitações de espaço, 
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de mão de obra, ou de recursos financeiros. Necessitando desta forma conhecer as 

peculiaridades de cada uma das propriedades antes da realização da segmentação das 

atividades. A Figura 15 apresenta  as principais restrições que podem ocorrer nas 

atividades das propriedades avaliadas.  

Propriedade 01 Propriedade 02 Propriedade 03

Propriedade 04

Propriedade 05 Propriedade 06

GRÃOS GADO DE LEITE

GADO DE CORTE SUINOS

HORTALIÇAS OVOS

GRÃOS GADO DE LEITE

GADO DE CORTE

GRÃOS GADO DE CORTE

HORTALIÇAS OVOS

GRÃOS GADO DE LEITE

GADO DE CORTE OVOS

GRÃOS GADO DE LEITE

GADO DE CORTE SUINOS

GRÃOS GADO DE LEITE

GADO DE CORTE

 
Figura 15 - Restrições apresentadas das atividades nas propriedades pesquisadas 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Na Figura 15 apresenta-se o resultado final após a segmentação das atividades 

de produção das seis propriedades pesquisadas. Esta segmentação representa os 

agrupamentos possíveis com base nas limitações constantes em cada propriedade. A 

partir deste ponto, o produtor rural, terá subsídios necessários para pautar a sua 

decisão em ampliar ou não um grupo de atividades.  

Conforme destacado na Figura 15, todas as propriedades pesquisadas 

apresentam restrições quanto o aumento das operações e execução das atividades em 

paralelo umas com as outras. Na Propriedade 01, pode-se desempenhar as atividades 
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de produção de grãos e gado de corte sem qualquer restrição. Já a atividade de 

produção de leite poderá ser conduzida em paralelo com a atividade de produção de 

carne (gado de corte). Contudo, a produção de grãos e a produção de leite se forem 

conduzidas em paralelo, sofrerão influência no seu volume e rentabilidade. 

A Propriedade 02 apresenta restrições na atividade de produção de hortaliças, 

a qual se for desempenhada em paralelo com outras atividades irá apresentar falta de 

mão de obra para desenvolver outras atividades. Além da atividade de produção de 

leite sofrer restrições da atividade de produção de gado de corte, por falta de estrutura 

física para alojar os animais. Já na Propriedade 03, há restrições na produção de 

hortaliças e grãos, por deficiência de área para plantio. 

Especificamente na Propriedade 02, os três agrupamentos de segmentação de 

atividades, se desempenhados para decisão de investimentos, possibilitarão a 

maximização dos recursos destas atividades. A segmentação de atividades de maior 

destaque nessa propriedade é composta pelas atividades de produção de grãos, 

produção de gado de corte e produção de ovos, as quais agrupadas representam 

34,27% do total das receitas ponderadas em relação aos custos das atividades, 

demonstrando que a decisão de um possível investimento nestas atividades produtivas 

auxiliará no aumento do retorno da propriedade. 

A Propriedade 04 apresenta apenas restrições nas atividades de produção de 

grãos em paralelo a produção de leite.  Já propriedade 05 apresenta duas restrições 

quanto a execução das atividades, que é a produção de suínos com gado de corte e a 

produção de grãos com gado de leite. Por fim, a Propriedade 06 apresenta uma 

restrição entre as atividades de produção de grãos e produção de leite. 

A relevância do modelo aplicado nas seis propriedades rurais demonstra-se no 

momento em que o produtor rural familiar toma a decisão de um possível investimento 

em um grupo de atividades de produção, com base nas informações constantes no 

modelo de segmentação. A limitação do modelo ocorre em propriedades que 

desempenham somente uma ou duas atividades de produção, pois mostra-se inviável a 

segmentação de apenas uma ou duas atividades produtivas.  

Em virtude disso, com a aplicação do modelo nas propriedades estudadas, 

permitiu-se evidenciar as atividades mais relevantes, e que podem ser ampliadas sem 
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influenciar negativamente nas outras atividades desempenhadas nas propriedades, 

conforme limitações constantes em cada propriedade. Desta maneira, possibilita-se ao 

agricultor familiar um auxílio no processo de tomada de decisão para investimentos na 

ampliação das atividades de produção, após a aplicação do modelo.  

 

 

5.1.4 Conclusões do capítulo 

 

 

A pesquisa respondeu o problema de pesquisa, identificando ampliando e 

aplicando um modelo que auxilie o agricultor de pequenas propriedades rurais no 

processo de tomada de decisão, frente novos investimentos para ampliação de suas 

atividades com foco na gestão de custos, pautados na relação custo-volume-lucro. 

Quanto à segmentação das atividades para o auxílio à tomada de decisão, o 

modelo utilizado mostrou-se aderente para todas as propriedades pesquisadas, o qual 

permitiu determinar quais agrupamentos de atividades são possíveis, e quais poderão 

retornar os melhores resultados, pautados nos resultados históricos de produção. A 

propriedade 02 apresentou a segmentação mais complexa, por ser a propriedade 

pesquisada com mais atividades desempenhadas, apresentou três agrupamentos 

possíveis de desenvolvimento de atividades. 

As propriedades 01 e 06 apresentaram resultados idênticos da segmentação 

das atividades, demonstrando serem as propriedades com a segmentação mais simples 

entre as propriedades pesquisadas. Ambas desenvolvem três atividades de produção: 

Grãos, Gado de Leite e Gado de Corte. Na propriedade 01 a atividade que tem a maior 

representatividade da receita em relação aos custos é a atividade de produção de 

grãos, e na propriedade 06 tem-se a produção de leite com a maior proporção da 

receita em relação ao custo de produção. Desta forma, é possível com estas 

informações, os proprietários tomarem as decisões necessárias para o incremento de 

recursos nestas atividades, a fim de possibilitar aumento da produção. 

O modelo utilizado mostrou-se relevante e aderente ao contexto específico no 

qual foi aplicado, demonstrando desta maneira, ser passível a utilizações em futuras 
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pesquisas no ambiente do agronegócio familiar. Contudo, recomenda-se o aumento do 

campo de atuação e a amostra pesquisada. Como não foi objeto de estudo o 

desenvolvimento de métodos de coletas de dados, mas sim a utilização dos dados 

existentes. Percebeu-se uma carência na utilização de metodologias mais consistentes 

no tratamento das informações dentro das propriedades, no sentido de dar mais 

possibilidades de tratar as informações e transformar em informações com caráter 

gerencial. 

Ao final de todo processo de utilização do modelo proposto, espera-se que o 

impacto econômico gerado pelas decisões tomadas por meio da segmentação sejam 

relevantes e possam ser propulsoras no auxílio do desenvolvimento econômico e social 

regional. Podendo desta maneira, ser replicadas em futuras pesquisas no contexto do 

agronegócio familiar, contudo aumentando o campo geográfico de atuação e a amostra 

pesquisada. 
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6 CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO  
 

 

O presente estudo desenvolveu uma proposta de um modelo para tomada de 

decisão com foco na gestão de custos, para pequenas propriedades rurais familiares. 

Além disso, foi possível atingir os objetivos específicos através da elaboração de três 

artigos científicos. 

O primeiro artigo realizado apresentado no capítulo três demonstrou o 

desenvolvimento e aplicação de uma metodologia estruturada, para formação do 

portfólio bibliográfico. Após a aplicação desta metodologia, foi possível formar um 

referencial bibliográfico, o qual constituiu um arcabouço conceitual de alto fator de 

impacto, o qual proporcionou a base teórico-conceitual, responsável pela identificação 

das lacunas e das variáveis de pesquisa para o desenvolvimento e adaptação do 

modelo proposto. 

Durante a apresentação dos resultados, foi possível identificar que o periódico 

Renewable & Sustainable Energy Reviews detém a maioria dos artigos do portfólio 

bibliográfico com cinco artigos, demonstrando o interesse de estudos em análise de 

custos em projetos voltados ao agronegócio. Assevera-se que a aplicação da 

metodologia proposta, permitiu-se conhecer as qualidades e as possíveis deficiências 

da própria metodologia. Os resultados possibilitaram uma contribuição com a literatura 

acerca do tema desse trabalho, elencando as lacunas bem como as variáveis e os 

constructos da pesquisa.  

Conclui-se desta maneira que o portfólio bibliográfico de alto fator de impacto 

resultante da aplicação da metodologia proposta, foi capaz de proporcionar a base 

teórica e bibliográfica para o desenvolvimento de novos modelos para aplicação. Bem 

como a metodologia proposta pode ser aplicada para outros temas de pesquisa e em 

diferentes ambientes e contextos. 

O segundo artigo desenvolvido para o presente estudo, apresentado no capítulo 

quatro, demonstrou o desenvolvimento e adaptação de um modelo ferramental para 

tomada de decisão com ênfase na gestão de custos. A partir da sua aplicação em uma 

propriedade rural familiar, foi possível identificar que o modelo proposto é relevante e 

está apto para ser aplicado em novas pesquisas. 
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Desta forma concluiu-se que o modelo proposto torna-se relevante ao contexto 

para o qual ele foi criado. Inicialmente por utilizar uma base bibliográfica internacional 

para a identificação das lacunas e variáveis de pesquisa em artigos de alto fator de 

impacto e após adaptando essas lacunas ao contexto regional, Sendo assim, vetor de 

geração de benefícios a toda agricultura familiar. 

A aplicação do modelo proposto resultou no terceiro artigo desta dissertação, 

apresentado no capítulo cinco, o qual possibilitou segmentar as atividades de seis 

propriedades rurais distribuídas em três municípios dos estados de Santa Catarina e 

Paraná. Com a segmentação das atividades foi possível identificar quais os 

agrupamentos de atividades podem gerar melhores resultados frente a novos 

investimentos, pautados na gestão de custos. 

Conclui-se portanto que a aplicação do modelo possibilitou a identificação das 

prioridades de investimentos nas propriedades, demonstrando desta forma que o 

modelo proposto atendeu o seu objetivo, sendo aderente ao contexto das pequenas 

propriedades rurais familiares. 

E com o intuito de preparar as informações para a tomada de decisão, os 

produtores podem utilizar uma ferramenta que permita proporcionar a gestão e a 

organização destas. Podendo, desta forma, ser um software específico para este 

objetivo, ou por critério de facilidade, de obtenção e custos poderão ser utilizadas 

planilhas eletrônicas para registro e organização dos dados. Desta forma o usuário 

poderá utilizar a informação presente e ao mesmo tempo formar um arquivo que 

possibilite o arquivamento das informações. 

Por fim, conclui-se de forma geral, com base nos resultados encontrados, que 

este estudo dissertativo auxiliará os agricultores familiares na tomada de decisão frente 

a possibilidade de ampliação das atividades produtivas, atingindo desta forma os 

objetivos de pesquisa, e também o objetivo do PPGEPS. 
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