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ICPLeite/Embrapa em março registra queda de custos de 3,19%  
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Produzir leite ficou mais barato 3,19% em março, de acordo com o Índice de Custos de Produção de Leite – ICPLeite/Embrapa1, 
calculado pela da Embrapa Gado de Leite. A queda no preço do farelo de soja e no preço da ração impactou o grupo Concentrados, que 
registrou variação de -8,22%. Também o grupo Energia e Combustíveis registrou variação de -2,91%, em função da redução de preços 
da energia elétrica.  

Custos com o grupo Sanidade cresceram 1,31% e custos com o grupo Produção e Compra de Volumosos variaram 0,89%. 
Também o grupo Sal Mineral registrou elevação de 0,26%. As demais categorias que compõem o custo de produção não apresentaram 
variação no mês analisado.  

O ICPLeite/Embrapa considera a variação de custos de produção no Estado de Minas Gerais. A variação do índice por grupos 
encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1. Variação de custos de produção de Leite, geral e por grupo. Março/2016 

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa -3,19 

Mão de obra 0,00 

Produção e compra de volumosos 0,89 

Concentrado -8,22 

Sal mineral  0,26 

Sanidade 1,31 

Qualidade do leite 0,00 

Reprodução 0,00 

Energia e combustível -2,91 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 
No primeiro trimestre do ano, o ICPLeite/Embrapa acumula 2,96%. Nos grupos que compõem o índice, a maior variação 

acumulada é a da Mão de Obra, seguida de Sal Mineral e Sanidade, que tiveram variação superior ao ICPLeite/Embrapa. Qualidade do 
Leite e Energia e Combustível acumularam variação negativa no trimestre.  Os dados encontram-se na tabela 2. 

 

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado janeiro a março/2016.  

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa 2,96 

Mão de obra 9,54 

Produção e compra de volumosos 1,60 

Concentrado 1,50 

Sal mineral  5,82 

Sanidade 3,86 

Qualidade do leite -0,10 

Reprodução  0,00 

Energia e combustível -5,02 

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 ICLPLeite/Embrapa acumulou 14,30%. Os grupos que puxaram a inflação do custo de 
produção para cima foram Sal Mineral, Produção e Compra de Volumosos, Energia e Combustíveis e Concentrado.  O grupo Qualidade 
do Leite registrou queda de (-10,32%). 

 
Tabela 3. ICPLeite/Embrapa. Acumulado abril/2015 a março/2016.  

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa 14,30 

Mão de obra 9,54 

Produção e compra de volumosos 19,44 

Concentrado 15,31 

Sal mineral 22,69 

Sanidade 6,25 

Qualidade do leite -10,32 

Reprodução 8,12 

Energia e combustível -15,54 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

 

 

 


