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Após um mês sem variação, em maio, os custos de produção caíram -1,08%, conforme o Índice de Custos de Produção de Leite
– ICPLeite/Embrapa1, calculado pela Embrapa Gado de Leite. Este resultado se deu em função da redução do custo da alimentação,
principalmente. Todos os itens que compõem o grupo Concentrado apresentaram queda em seus preços. Os grupos Concentrado, Mão
de obra e Sal mineral apresentaram deflação, respectivamente de -2,77% , -1,70% e -0,25%. Reprodução ficou estável. Os demais
grupos apresentaram variação positiva, a saber: Sanidade variou 0,37%, Produção e compra de volumosos, 0,66%; o grupo Qualidade
do leite cresceu 1,45% e, por fim, a maior elevação foi encontrada no grupo Energia e combustível, 2,43%. Todos os itens deste grupo
apresentaram variação positiva em seus preços. O resumo dos dados encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1. Variação de custos de produção de leite, geral e por grupo. Maio de 2019.
Índice geral e grupos

Variação no mês (%)

ICPLeite/Embrapa
Mão de obra
Produção e compra de volumosos
Concentrado
Sal mineral
Sanidade
Qualidade do leite
Reprodução
Energia e combustível

-1,08
-1,70
0,66
-2,77
-0,25
0,37
1,45
0,00
2,43

Fonte: Embrapa Gado de Leite.

Os primeiros cinco meses do ano também acumulam deflação, apresentando variação de -1,15%. A maior alta é encontrada
no grupo Qualidade do leite, com 3,42%. Em seguida, o grupo Sanidade apresenta crescimento de 1,08%. Os grupos Reprodução e
Energia e combustível não apresentaram variação e os demais grupos registraram queda. Sal Mineral variou -0,18%, Mão de obra,
apresentou -0,36%, Produção de compra e volumosos -1,53% e Concentrado, a maior queda, -3,00%. Os dados encontram-se na Tabela
2.

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado no ano 2019.
Índice geral e grupos

Variação no ano (%)

ICPLeite/Embrapa
Mão de obra
Produção e compra de volumosos
Concentrado
Sal mineral
Sanidade
Qualidade do leite
Reprodução
Energia e combustível

1

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

-1,15
-0,36
-0,53
-3,00
-0,18
1,08
3,42
0,00
0,00

Fonte: Embrapa Gado de Leite.

Em doze meses, o ICPLeite/Embrapa acumula variação de 3,03%. O único grupo que apresenta queda é o Concentrado, com
variação negativa de -2,27%. À exceção do grupo Reprodução, que não variou, os demais apresentaram aumento nos preços dos itens
que os compõem. Os grupos Energia e combustível e Produção e compra de volumosos continuam apresentando variações acima de
duas casas decimais: 15,19 e 11,25%, respectivamente. Em seguida, o grupo Sal mineral se elevou em 8,33%, Sanidade, 6,10%,
Qualidade do leite 1,30% e, por fim, Mão de obra subiu 0,03%. Os dados encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3. ICPLeite/Embrapa. Acumulado nos últimos 12 meses.
Índice geral e grupos
ICPLeite/Embrapa
Mão de obra
Produção e compra de volumosos
Concentrado
Sal mineral
Sanidade
Qualidade do leite
Reprodução
Energia e combustível
Fonte: Embrapa Gado de Leite.

Variação no ano (%)
3,03
0,03
11,25
-2,27
8,33
6,10
1,30
0,00
15,19

