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Indicador Semanal Hidratado Goiás - Metodologia 

Especificação do produto: em acordo com especificações da Agência Nacional de Petróleo - ANP 
 
Unidade de medida: litro 
 
Moeda: reais 
 
Entrega: sem frete; a retirar na unidade de produção (usina) - PVU 
 
Região de referência: O Indicador "Vendas Internas" se refere ao combustível produzido em Goiás e 
direcionado ao abastecimento do mesmo estado; esses negócios são realizados com ICMS de 20%. Já o 
Indicador "Vendas para Outros Estados" considera negócios com ICMS de 12%. 
 
Base de Ponderação: valores são ponderados pelos volumes comercializados 
 
Taxa de desconto dos valores a prazo: CDI (Certificado de Depósito Interbancário) 
 
Impostos considerados: Os valores divulgados (Indicadores) NÃO incluem impostos nem incentivos 
fiscais  
 
Periodicidade: Divulgação semanal 
 
Histórico: Julho de 2010 
 
Agentes consultados na pesquisa: unidades produtoras (usinas/destilarias), distribuidoras e 
intermediários de vendas 
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