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Após dois meses de expressivo aumento contínuo de preços dos insumos, principalmente do grupo Concentrados, o custo de 

produção de leite registrou em maio um aumento comportado. O Índice de Custo de Produção de Leite - ICPLeite/Embrapa registrou 
um crescimento de 0,23%. O grupo que apresentou a principal variação foi o de Energia e combustível, 2,66%, seguido do grupo 
Reprodução, 1,32% e Sanidade 1,19%. São variações expressivas, frente à baixa taxa de inflação vigente na economia e certamente há 
que se considerar a valorização do dólar em maio, que impactou os ingredientes importados usados na produção de insumos destes 
segmentos.  

O segmento Sal mineral registrou comportamento de preços próximo do ICPLeite, ou seja  0,27%,  enquanto que Concentrados 
e Qualidade do leite registraram aumento idêntico de 0,16%, . Já o grupo Mão de obra não apresentou variação de custos, enquanto o 
grupo Produção e compra de volumosos registrou deflação nos preços dos insumos de -0,41%. Os dados encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Variação de custos de produção de leite, geral e por grupo. Maio de 2018. 

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa               0,23 

Mão de obra               0,00 
Produção e compra de volumosos              -0,41 
Concentrado               0,16 
Sal mineral               0,27 
Sanidade               1,19 
Qualidade do leite               0,16 
Reprodução               1,32 
Energia e combustível               2,66 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

No acumulado dos primeiros meses do ano o ICPLeite/Embrapa registra elevação de custos de 7,71%. O acumulado no grupo 
Concentrado foi de 17,82%, sendo responsável pela expressiva elevação de custos nestes cinco meses do ano. Também contribuíram 
para o crescimento o custo do grupo Sal mineral, que foi de 5,34%, o grupo Qualidade do leite, de 4,59% e o grupo Mão de obra, que 
foi de 4,15%.  O grupo Sanidade acumulou crescimento de custos de 3,38%. Todavia, vale o registro que todos os grupos citados tiveram 
variação de preços abaixo do acumulado pelo ICPLeite/Embrapa do acumulado no ano.  

Dois grupos acumularam retração de custos no período. O maior foi o de Produção e compra de volumosos, de -1,89%, seguido 
de Energia e combustível, que foi de -1,41%. Reprodução teve variação próxima de zero, ficando em 0,09. Os dados encontram-se na 
Tabela 2. 

 

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado no ano 2018.  

Índice geral e grupos Variação no ano (%) 

ICPLeite/Embrapa    7,71 

Mão de obra    4,15 
Produção e compra de volumosos  -1,89 
Concentrado               17,82 
Sal mineral   5,34 
Sanidade    3,38 
Qualidade do leite   4,59 
Reprodução    0,09 
Energia e combustível                -1,41 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 



 

 
 

 

No acumulado de doze meses, o ICPLeite/Embrapa registra elevação de custo de 10,92%. Todos os grupos acumularam 
variação positiva no período. O grupo Concentrado liderou o crescimento de custos, com elevação de 19,87%. Qualidade do leite  
acumulou variação próxima ao registrado pelo ICPLeite (10,76%). Sanidade acumulou elevação de 9,63%. Três grupos de apresentaram 
variação em patamares próximos: Sal mineral (4,85%), Produção e compra de volumosos (4,45%) e Mão de obra (4,15%). Variações 
menos expressivas foram registradas nos grupos Energia e combustível (5,37%) e Reprodução (3,11%). Os dados no acumulado de dozes 
meses para cada um dos grupos que compõem o índice encontram-se na Tabela 3. 

 
 

 

Tabela 3. ICPLeite/Embrapa. Acumulado de junho de 2017 a maio de 2018.  

Índice geral e grupos Variação no ano (%) 

ICPLeite/Embrapa              10,92 

Mão de obra  4,15 
Produção e compra de volumosos  3,86 
Concentrado              19,87 
Sal mineral                6,50 
Sanidade  9,63 
Qualidade do leite              10,76 
Reprodução  3,11 
Energia e combustível 5,37 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 


