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Após cinco meses consecutivos de alta, o custo de produção de leite registrou deflação em Dezembro.  A variação do preço 
dos insumos em relação a Novembro foi de -0,07% no preço dos insumos, de acordo com o Índice de Custos de Produção de Leite – 
ICPLeite/Embrapa1, calculado pela Embrapa Gado de Leite. 

O grupo Energia e combustível foi o que apresentou maior queda (-3,10%), ocasionado pela mudança de categoria tarifária da 
energia elétrica.  Apresentaram queda também os grupos Sanidade, -0,79% e Qualidade do leite, 0,29%. Os grupos Reprodução e Mão 
de obra mantiveram preços inalterados. Os demais grupos apresentaram variações positivas: Concentrado, 0,09%, Sal mineral, 0,16% 
e Produção e compra de volumosos, 0,56%. A variação do índice por grupos encontra-se na Tabela 1. 

 

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

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa              -0,07 

Mão de obra               0,00 
Produção e compra de volumosos               0,56 
Concentrado               0,09 
Sal mineral               0,16 
Sanidade              -0,79 
Qualidade do leite              -0,29 
Reprodução               0,00 
Energia e combustível              -3,10 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

No acumulado do ano, o ICPLeite/Embrapa registra redução de custos de -3,97% impulsionado pelo grupo Concentrado, que 
possui o maior peso na ponderação do índice, sendo o único que apresenta deflação, -16,43%. Todos os outros apresentam variações 
positivas, tendo o grupo Reprodução a maior variação positiva, 7,52%. 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               -3,97 

Mão de obra  5,29 
Produção e compra de volumosos  3,87 
Concentrado             -16,43 
Sal mineral  3,99 
Sanidade  7,52 
Qualidade do leite  7,03 
Reprodução                2,94 
Energia e combustível                3,57 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

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

 


