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II SGAGRO 2017 – RESULTADO DO FAST TRACK 

Prezados autores é com grande satisfação que divulgamos os 

trabalhos selecionados para o fast track do II SGAGRO: 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA FAST TRACK  REVISTA  

Evolução dos sistemas MRP, MRP2 e ERP utilizados no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos do setor 

sucroenergético paulista.  

AGROPAMPA 

Gestão e sustentabilidade através do plano de manejo 

agroecológico: estudo de caso de uma área agrícola de 

degradada. 

CADERNO 

PROFISSIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

UNIMEP 

Custo do capital de terceiros e a adoção das normas 

internacionais de contabilidade: um estudo em empresas de 

capital fechado do setor sucroenergético brasileiro.  

CONTABILIDADE, 

GESTÃO E 

GOVERNANÇA 

Fair trade (comércio justo) como estratégia na 

sustentabilidade empresarial 
GEPROS 

Avaliação econômica de sistema de semeadura direta de soja 

adotando milho na entressafra 
RACEF 

 

Parabenizamos todos os autores pelo mérito alcançado e solicitamos 

que sigam as instruções para a submissão dos trabalhos juntos aos 

periódicos parceiros: 

a) Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica do II SGAGRO 

deverão ser submetidos diretamente pelo site da revista ao qual 

foi indicado, respeitando as normas de formatação e submissão do 

referido periódico; 

b) Não poderá haver inclusão de autores que não tenham participado 

da elaboração do artigo submetido e aprovado no II SGAGRO; 

c) Os trabalhos podem e devem ser melhorados para a submissão, 

devendo ser enviados para a revista ao qual foi selecionado até o 

dia 20/07/2017; 

d) No momento da submissão do artigo, os autores devem 

mencionar no campo “comentários para o editor” do sistema da 

revista as seguintes informações: este trabalho se trata de uma 

publicação do II Simpósio em Gestão do Agronegócio – SGAGRO 

indicada para fast track; 



II Simpósio em Gestão do Agronegócio 

Sustentabilidade e Segurança Alimentar:  
Novas Demandas do Agronegócio 

 

e) O trabalho será avaliado pelos pareceristas da revista por meio do 

processo de avaliação às cegas e, caso aprovado, será publicado 

em edição regular da revista; e 

f) A comissão científica do SGAGRO já informou aos editores os 

artigos selecionados. 

 

EDIÇÃO ESPECIAL FACEF PESQUISA – SGAGRO –2016/2017 

No caso da FACEF Pesquisa será publicada uma edição especial com 

os trabalhos que apresentaram as maiores notas nas edições do I e II 

SGAGRO. 

Orientações específicas serão enviadas aos autores pelos e-mails 

cadastrados no sistema do SGAGRO até o dia 20/06/2017. 

ARTIGOS SELECIONADOS PARA PUBLICAÇÃO  ANO 

Uso de benefícios fiscais como estratégia empresarial para alavancar as 

exportações de rações para ruminantes entre países da América do Sul 
2017 

Desafios da infraestrutura de transporte no Brasil: um estudo de caso da 

logística de exportações de soja em grão 
2017 

Gestão da cadeia de suprimentos no agronegócio: uma proposta para a 

abacaxicultura no Triângulo Mineiro 
2017 

Premissas para avaliação de desempenho ambiental  2017 

Construção de indicadores de sustentabilidade para suinocultura de 

terminação em sistemas integrados de produção 
2016 

Estratégias de marketing dos frigoríficos brasileiros: estudo multicasos 2016 

Regiões tipicamente rurais podem apresentar níveis de desenvolvimento 

maiores do que as industriais 
2016 

Formas híbridas: uma análise das relações entre produtores e 

processadores no SAG do leite 
2016 

 

Desejamos a todos muitas realizações e sucesso!  

Aguardamos todos na terceira edição do evento. 

 

Profa. Dra. Lesley Carina do Lago Attadia Galli 
Coordenadora da Comissão Científica 

 
 

Prof. Dr. David Ferreira Lopes Santos 

Coordenador Geral  
 


