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O custo de produção de leite em julho registrou aumento, 0,08% no preço dos insumos, em relação a preços praticados no 
varejo, em junho deste ano. Este resultado tem por base o Índice de Custos de Produção de Leite – ICPLeite/Embrapa1, calculado 
pela Embrapa Gado de Leite.  

O principal motivo do aumento do custo em julho se deveu a insumos relacionados à qualidade do leite e aos combustíveis. 
Dos oito grupos que compõem o índice, dois variaram negativamente – Concentrado, -0,71% e Produção e compra de volumosos, -
0,53%. A soma destes dois grupos, entretanto, representa 61,7% do peso do índice. Qualidade do leite apresentou aumento de 
5,46% seguido por Energia e combustível, que foi de 4,35%. Os grupos Sanidade e Sal mineral apresentaram variações 
respectivamente de 0,6% e 0,05%. Os grupos Mão de obra e Reprodução não registraram variação no mês analisado. A variação do 
índice por grupo encontra-se na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1. Variação de custos de produção de leite, geral e por grupo. Julho de 2017. 

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa               0,08 

Mão de obra               0,00 
Produção e compra de volumosos              -0,53 
Concentrado              -0,71 
Sal mineral               0,05 
Sanidade               0,60 
Qualidade do leite               5,46 
Reprodução               0,00 
Energia e combustível               4,35 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

No acumulado do ano, o ICPLeite/Embrapa registra uma redução de custos de -9,30%. A maior queda acumulada no ano foi 
registrada no grupo Concentrado, com queda -23,27% no período. Este não foi o único grupo de insumos a registrar deflação:  de 
oito, cinco acumularam variação negativa no segundo semestre. O grupo que apresentou maior variação positiva foi o de Mão de 
obra (5,29%), seguido de Qualidade do leite (3,76%) e Sal mineral (2,50%). Os dados encontram-se na Tabela 2. 

 
 

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado no ano de 2017.  

Índice geral e grupos Variação no ano (%) 

ICPLeite/Embrapa               -9,30 

Mão de obra  5,29 
Produção e compra de volumosos -2,6 
Concentrado             -23,27 
Sal mineral  2,50 
Sanidade  2,00 
Qualidade do leite 3,76 
Reprodução               -0,07 
Energia e combustível               -1,78 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

 

                                                             
1
 A metodologia completa pode ser consultada em http://www.cileite.com.br/content/metodologia-0. 

 



 

 
 

 

No acumulado em doze meses o ICPLeite/Embrapa registra redução de -9,97%. A principal diminuição ocorreu novamente 
no grupo Concentrado, -26,61%. Energia e combustível apresentou queda de preços de -1,12%. Mão de obra registrou alta de 3,92% 
e os custos de Produção e compra de volumosos, cresceram 1,97%. Os dados encontram-se na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3. ICPLeite/Embrapa. Acumulado de agosto de 2016 a julho de 2017.  

Índice geral e grupos Variação no ano (%) 

ICPLeite/Embrapa               -9,97 

Mão de obra  3,92 
Produção e compra de volumosos  1,97 
Concentrado             -26,61 
Sal mineral 1,86 
Sanidade 3,37 
Qualidade do leite 5,82 
Reprodução 0,04 
Energia e combustível -1,12 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 


