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Indicador Diário Cristal Empacotado CEPEA/ESALQ - SP 

Apresentação 
 
Os Indicadores de Preços de Açúcar Refinado Amorfo e Açúcar Cristal Empacotado para o Estado de 
São Paulo começaram a ser divulgado em maio de 2001. Eles têm sido utilizado como base para a 
realização de negócios no mercado atacadista à vista do Estado de São Paulo. 
 
 
Procedimento de Cômputo do Indicador 
 
As informações levantadas correspondem aos valores praticados em negócios efetivados com o açúcar 
refinado amorfo e açúcar cristal empacotado no Estado de São Paulo. Os preços são coletados junto 
aos segmentos que compõem este mercado: principalmente supermercados, intermediários de vendas 
e unidades produtoras. 
 
Os preços coletados diariamente referem-se a negócios realizados no mercado físico à vista, na 
condição CIF (colocado no estabelecimento), expressos em reais. 
 
Os colaboradores informam se o preço negociado corresponde a transações para pagamento à vista ou 
a prazo. Nesse último caso, até o final de maio/03, aplicava-se uma taxa média de desconto baseada 
na Nota Promissória Rural: NPR. A partir de junho/03, porém, a taxa de desconto adotada passou a 
ser o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Os preços coletados correspondem ao valor de 
faturamento, de forma que os impostos incluídos compreendem o ICMS (7%), PIS/COFINS (9,25%). 
 
As informações sobre preços são processadas e organizadas para compor um banco de dados, após 
serem submetidas a testes estatísticos apropriados. Adicionalmente, procede-se à vinculação da 
origem do produto às informações pelo lado do consumo para o monitoramento e controle da 
qualidade das informações levantadas. 
 
A média diária é calculada de forma aritmética e convertida em dólares americanos pela taxa de 
câmbio comercial, preço de venda, cotado diariamente às 16h30.  
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