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Metodologia Indicador Diário Hidratado ESALQ/BVMF Paulínia
 Segmento de mercado a que se refere o Indicador
O Indicador refere-se à média de preços de negócios realizados entre vendedores, especialmente
unidades produtoras de etanol hidratado (combustível), e compradores, especialmente distribuidoras
de combustíveis.
 Destinação do produto
São considerados nas amostras apenas os preços de volumes direcionados às bases de armazenamento
e distribuição de Paulínia e os referentes a negócios cujos volumes são enviados às bases de regiões
de “influência de Paulínia”, sendo elas: Guarulhos, Barueri, Santo André, São Caetano do Sul, São
José dos Campos, Cubatão, Ipiranga e São Paulo. Nestes casos, os preços são ajustados para a
condição CIF-Paulínia, utilizando-se método a ser discutido adiante.

Freqüência de divulgação do Indicador e sistema de coleta das informações de mercado
O Indicador tem periodicidade diária, sendo calculado com informações de preços fornecidas por
agentes do segmento produtor, agentes do segmento atacadista (distribuidoras de combustíveis),
corretores e demais operadores do mercado físico, chamados de “colaboradores”.
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 Tipos de informações de preços que compõem a base de dados usada no cálculo do indicador
1) O colaborador informa o preço PVU (Posto Veículo Usina) e o preço do frete até Paulínia.

2) O colaborador informa apenas o preço na condição PVU, desconhecendo o preço do frete. Neste
caso, o preço do frete é estimado considerando a distância entre o município em que se localiza a
usina e Paulínia. Posteriormente, esse valor é somado ao preço PVU. Esse procedimento é adotado
tanto no caso de venda direta para Paulínia quanto no caso de produto direcionado às bases de
influência daquele pólo. Vale notar que o frete é, então, estimado diretamente da usina até Paulínia,
sem triangulação com a base a que efetivamente se direciona o produto.
3) São considerados na amostra também os preços negociados em operações feitas na condição CIF –
Paulínia (incluindo preço de frete pago pelo vendedor que entrega o produto na base da
distribuidora), independentemente da entrega do produto ser feita com ou sem frete de retorno.
4) Não são considerados na amostras preços CIF cujos volumes são direcionados a bases de influência
do pólo de Paulínia.
 Procedimentos utilizados no cálculo do indicador
Os valores negociados a prazo, incluindo impostos e frete, são transformados em valores presentes
usando como base a taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Após serem descontados os
encargos financeiros referentes ao prazo de pagamento, os valores são desonerados de ICMS
(incidindo a desoneração também sobre o preço do frete) e, por último, é descontado o valor do
PIS/COFINS. Feitos os descontos, é calculada uma média aritmética simples, sendo os dados
submetidos a procedimentos estatísticos para eliminar valores discrepantes.

Critérios estatísticos utilizados – São desconsideradas no cômputo da média as informações que
excederem ao intervalo de dois desvios padrão.



 Forma como o Indicador é divulgado
O preço CIF será divulgado em reais por metro cúbico líquido de ICMS e PIS/COFINS, com duas casas
decimais. A média apurada será arredondada nas duas casas decimais para a unidade (R$ 1,00) ou
cinqüenta centavos (R$ 0,50). A seguir, a regra utilizada no arredondamento.

Intervalos de classe das casas decimais e respectivos arredondamentos:
De 0,00, inclusive a 0,25, exclusive: R$ ,00
Entre 0,25, inclusive, a 0,75, exclusive: R$ ,50
De 0,75, inclusive a 1,00, exclusive: R$ 1,00
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A coleta das informações de preços praticados no mercado de etanol hidratado é realizada pela
equipe Cepea devidamente treinada. Os preços são coletados por meio de ligações telefônicas e/ou
através de mensagens eletrônicas e se referem, necessariamente, a negócios efetivados. Sendo assim,
valores referentes a ofertas de compra e de venda não são incluídos na amostra utilizada no cômputo
do Indicador.
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