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Indicadores Mensais SP - Metodologia 

Especificação dos produtos: produtos com especificações da Agência Nacional de Petróleo - ANP. 
 
Moeda/Unidade de medida: R$/litro 
 
Entrega: sem frete; a retirar na unidade de produção (usina) - PVU 
 
Região de referência: Estado de SP  
 
Base de Ponderação das regiões: valores são ponderados pelos volumes comercializados 
 
Taxa de desconto dos valores a prazo: CDI (Certificado de Depósito Interbancário) 
 
Impostos considerados: sem impostos (até setembro/2008, os indicadores do etanol hidratado outros 
fins e anidro outros fins continham 9,25% de PIS/Cofins). 
 
Periodicidade: levantamento diário, mas divulgação mensal. 
 
Histórico: Indicador de Etanol Combustível Anidro: junho/1998; Indicador de Etanol Combustível 
Hidratado: março/1999; Anidro Outros Fins: junho/2001; Hidratado Outros Fins: agosto/1998. 
 
Agentes consultados na pesquisa: unidades produtoras (usinas/destilarias), distribuidoras e 
intermediários de vendas 
 
Importante: valores coletados se referem a negócios efetivados entre usinas e distribuidoras - preços 
ao produtor (usina) – no mercado spot. Transações baseadas em contratos entre usinas e clientes com 
preços fixados para o ano-safra não são incluídas no cômputo da média. Incluem-se, porém, as 
transações em que os contratos estabelecem apenas o volume a ser entregue ao cliente, com preço a 
ser fixado por ocasião do faturamento. 
 
� Os Indicadores Mensais de Etanol CEPEA/ESALQ não são necessariamente iguais às médias dos 
indicadores semanais, apesar de ambos corresponderem a médias de preços ponderados pelos 
volumes envolvidos nas negociações. Ocorre que os períodos considerados para o cálculo da média do 
mês não são exatamente os mesmos utilizados para o cálculo da média semanal, salvo nos casos em 
que o período tomado para o cálculo do indicador é composto por quatro semanas que totalizam 
exatamente 20 dias úteis. 
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