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2018 registrou aumento de 12,25% no custo de produção. 
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No último mês do ano, o Índice de Custo de Produção de Leite – ICPLeite / Embrapa apresentou deflação pelo segundo mês 

consecutivo, -1,32%, refletindo a acomodação dos preços da alimentação. O grupo Concentrado foi o maior responsável por essa queda, 
já que possui maior peso na ponderação do índice, variando -2,92%. Em ordem crescente, os outros grupos apresentaram as seguintes 
variações: Energia e Combustível, -3,04%, Produção e compra de volumosos, -0,38%, Sal Mineral, -0,13%, Reprodução e Mão de obra 
não variaram. Já Sanidade e Qualidade do leite variaram positivamente, apresentando aumentos de 0,89% e 2,23%, respectivamente. 
O resumo dos dados encontra-se na Tabela 1. 

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

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa               -1,32 

Mão de obra                0,00 
Produção e compra de volumosos               -0,38 
Concentrado               -2,92 
Sal mineral               -0,13 
Sanidade                0,89 
Qualidade do leite                2,23 
Reprodução                0,00 
Energia e combustível               -3,04 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

Já no ano de 2018, o ICPLeite/Embrapa registrou alta de 12,25%, apesar de apresentar queda nos dois últimos meses. Todos 
os grupos apresentam variações positivas. A maior ocorreu no grupo Concentrado, 18,71%. Em seguida os grupos Sal mineral e Energia 
e combustível que também apresentaram variação superior a duas casas decimais, respectivamente: 14,32% e 10,23%. Produção e 
compra de volumosos registrou 9,73%, Sanidade, 8,51%, Mão de obra, 4,57%, Qualidade do leite, 2,46% e, por fim, Reprodução 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  12,25 

Mão de obra    4,57 
Produção e compra de volumosos   9,73 
Concentrado               18,71 
Sal mineral 14,32 
Sanidade    8,51 
Qualidade do leite   2,46 
Reprodução    0,09 
Energia e combustível               10,23 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 

 

 
 
 
 
 


