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ICPLeite/Embrapa registrou alta de 4,6% em janeiro de 2016 
 Manuela Lana 

 Vanessa Pereira 

 Alziro Carneiro 

  ICPLeite/Embrapa em janeiro de 2016 

O índice de custo de produção de leite (ICPLeite/Embrapa1) no Estado de Minas Gerais teve alta de 4,57% já no primeiro mês de 2016. 

Com isso, esse índice acumulou em 272,662 (Figura 1). A série histórica mostra que a variação de janeiro foi a maior do último ano. Na 

verdade, o índice não superava os 3 pontos percentuais desde agosto de 2012, quando chegou a 5,64%.  

 

Figura 1 – Evolução do ICPLeite/Embrapa entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016 
Fonte: Embrapa Gado de Leite 

 

A Tabela 1 apresenta a estrutura de ponderação do índice e as variações percentuais de preços, absolutas e ponderadas, no mês de 

janeiro de 2016. Mão de obra e concentrado foram os responsáveis majoritários pela variação. O aumento do custo da mão de obra, 

que reflete a correção de quase 10% no salário mínimo, contribuiu com 1,9% para a elevação dos custos de produção. Já a elevação de 

6,4% no custo do concentrado, devida principalmente ao aumento no preço do milho, contribuiu com 2,5%.     

 

Tabela 1. Estrutura de ponderação do ICPLeite/Embrapa, variações percentuais, absolutas e ponderadas, de janeiro de 2016  

Índice geral e grupos Pesos 
Variação em janeiro/2016 

Absoluta Ponderada 

ICPLeite/Embrapa 100,00 - 4,57 

Concentrado 39,68 6,40 2,54 

Produção e compra de volumosos 22,03 -0,22 -0,05 

Mão de obra 19,88 9,54 1,90 

Energia e combustível 6,10 0,31 0,02 

Sanidade 3,69 1,93 0,07 

Qualidade do leite 3,41 -0,58 -0,02 

Sal mineral 2,94 3,64 0,11 

Reprodução 2,27 0,00 0,00 

 Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

                                                           
1 A metodologia completa pode ser consultada em http://www.cileite.com.br/content/metodologia-0. 
2 A base, igual a 100, é o mês de abril de 2006.  
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ICPLeite/Embrapa nos últimos 12 meses 

A Figura 2 ilustra o ICPLeite/Embrapa calculado para o período entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016, quando o custo acumulou 

alta de 18,5%. Energia e combustível foi o item que apresentou maior aumento, mas que já havia sido incorporado ao custo de produção 

no primeiro quadrimestre do ano. Na sequência, produção e compra de volumosos, sal mineral e concentrado foram os itens com 

maiores elevações de preços. Qualidade do leite foi o único item que teve variação negativa.  

 

 

            Figura 2 – ICPLeite/Embrapa acumulado em 12 meses – fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 
            Fonte: Embrapa Gado de Leite 

 
 

A Tabela 2 destaca os itens que representaram maiores aumentos para os produtores em janeiro de 2016 e nos últimos doze meses, já 

considerando a importância ponderada de cada um deles no sistema de produção representativo. Observa-se que a pressão dos custos 

de concentrado não é pontual, pois o item é o que mais contribuiu para aumentar os custos ao longo dos últimos doze meses.     

 

Tabela 2. Itens que mais contribuíram para a inflação do leite em janeiro de 2016 e no período 
entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016 

 

Principais variações ponderadas 

Janeiro de 2016 Fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 

1. Concentrado 1. Concentrado 

2. Mão de obra 2. Produção e compra de volumosos 

 3. Energia e combustível 

 4. Mão de obra 

   

18,50

20,67

21,74

9,54

45,11

4,80
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