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Em dezembro, os custos de produção do leite variaram 0,98% em relação ao mês anterior, conforme o Índice de Custos de 
Produção de Leite – ICPLeite/Embrapa1, calculado pela Embrapa Gado de Leite. Pelo terceiro mês consecutivo o grupo Concentrado 
apresentou alta significativa, contribuindo para a elevação do indicador. Este grupo aumentou 3,17%. 

Três grupos tiveram variações negativas: Energia e combustível, -3,06%, Sanidade, -1,14% e Produção e compra de volumosos, 
-0,40%. Reprodução e Mão de obra não variaram. Os grupos Sal mineral e Qualidade do leite variaram positivamente, apresentando 
aumentos de 0,07% e 0,97%, 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 2019. 

Índice geral e grupos Variação no mês (%) 

ICPLeite/Embrapa                0,98 

Mão de obra                0,00 
Produção e compra de volumosos               -0,40 
Concentrado                3,17 
Sal mineral                0,07 
Sanidade               -1,14 
Qualidade do leite                0,97 
Reprodução                0,00 
Energia e combustível               -3,06 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

 
  

Já no ano de 2019, ICPLeite/Embrapa acumula variação de 1,93%. Cinco grupos apresentaram variações positivas e três 
negativas. A variação do grupo Energia e combustível chama atenção: em média, os preços dos itens que compõem este grupo 
cresceram 13,74%. Em seguida, o grupo Qualidade do leite apresentou aumento de 6,59%, Concentrado, 3,93%, Sal mineral, 3,28% e  
Reprodução, 1,27%. As quedas foram verificadas nos grupos Produção e compra de volumosos, Mão de obra e Sanidade, que 
apresentaram as respectivas deflações: -3,61%, -0,36% e -0,06%. Os dados encontram-se na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado no ano 2019.  

Índice geral e grupos Variação no ano (%) 

ICPLeite/Embrapa   1,93 

Mão de obra -0,36 
Produção e compra de volumosos               -3,61 
Concentrado   3,93 
Sal mineral                3,28 
Sanidade  -0,06 
Qualidade do leite                6,59 
Reprodução   1,27 
Energia e combustível              13,74 

Fonte: Embrapa Gado de Leite. 

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

 


