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Mercado Interno AL e PE - Metodologia 

Especificação do Produto 
 
O padrão do produto cujos preços são levantados corresponde ao do Açúcar Cristal, comercializado 
em sacas de 50kg. 
 
 
Procedimento de Cálculo - Detalhamento 
 
Fontes e Características das Informações Primárias: As informações são coletadas junto a uma 
amostra representativa dos segmentos que compõem o mercado do Estado de Alagoas, incluindo 
usinas, destilarias, bem como indústrias consumidoras e grandes atacadistas. Os preços informados 
pelos consumidores (demanda) são utilizados para o monitoramento dos preços informados pelo lado 
da produção (oferta). 
 
Os preços levantados junto ao mercado do Estado de Alagoas referem-se ao valor de faturamento, 
praticados no mercado à vista, ou feitos os devidos descontos financeiros quando realizados em 
negociações a prazo. 
 
Os valores coletados junto ao mercado expressam o valor posto veículo usina (ou PVU), ou em 
armazém, em reais, relativos a transações realizadas no mercado físico à vista. Transações baseadas 
em contrato com preços fixados para o ano-safra não são incluídas no cômputo da média, sendo 
consideradas, 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 colaboradores (produtores e consumidores) informam se o preço negociado corresponde a 
transações para pagamento à vista ou a prazo. Nesse último caso, aplica-se uma taxa de desconto 
para a conversão dos valores para a condição de à vista. O desconto é feito pela NPR (Nota 
Promissória Rural). 
 
 
Coleta de Dados 
 
A coleta de informações sobre os preços é feita através de ligações telefônicas por técnicos do 
CEPEA/ESALQ/USP, assegurando-se o devido sigilo no tratamento das informações. 
 
 
Tratamento às informações 
 
As informações sobre preços são processadas e organizadas para compor um banco de dados, após 
serem submetidas a testes estatísticos apropriados. A realização desses testes implica na exclusão dos 
valores que ultrapassam o limite de dois desvios padrão em relação à média geral. 
 
 
Indicador de Preços do açúcar exportado pelo Estado de Alagoas 
 
...em atualização. 
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