
Passo Fundo, 18 de dezembro de 2018. 

 

Senhor Presidente do Conseleite – RS 

 

Estamos encaminhando o preço de referência do leite padrão consolidado para o mês novembro de 

2018 e a previsão para o mês de dezembro de 2018, bem como o maior e o menor valor de referência, de 

acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão.  

Os valores calculados do preço de referência utilizam parâmetros de rendimento industrial e 

participação da matéria prima atualizados pela câmara técnica do Conseleite/RS e denomina-se “Leite de 

referência IN 62” tendo como matéria prima padrão o leite que contém 3% de gordura, 2,9% de proteína, 

600 mil células somáticas/ml e 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. 

Verifica-se, conforme a Tabela 1, que, para o leite padrão, a diferença entre o projetado, divulgado 

no mês anterior, e o consolidado para o mês de novembro de 2018 é de -R$ 0,0267 (-2,45%). 

 

Tabela 1: Valores Finais da Matéria-Prima (Leite) de Referência1, em R$ – Novembro de 2018. 

Matéria-prima 
Valores Projetados 

Novembro /18 

Valores Finais 

Novembro /18 

Diferença 

(Final – projetado) 

I – Maior valor de referência 1,2558 1,2250 -0,0308 

II – Preço de referência IN 621 1,0920 1,0652 -0,0267 

III – Menor valor de referência 0,9828 0,9587 -0,0241 

(1) Valor para o leite “posto na propriedade” o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Nos 

valores de referência IN 62 está incluso Funrural de 1,5% a ser descontado do produtor rural 

 

A Tabela 2 mostra os valores projetados para o preço de referência no mês de Dezembro de 2018 

bem como o maior e o menor valor de referência. 

 

Tabela 2: Valores Projetados da Matéria-Prima (Leite) de Referência1 IN 62, em R$ – Dezembro de 2018. 

Matéria-prima Dezembro*/18 

I – Maior valor de referência 1,1566 

II – Preço de referência IN 62 1,0057 

III – Menor valor de referência 0,9052 

* Previsão 

 

A Tabela 3 apresenta, para simples verificação, os preços de referência dos últimos três meses. 

Entre os meses de outubro e dezembro de 2018 houve uma diminuição do preço do leite padrão de -

12,91%. No mês houve uma diminuição de -5,58%. 

 

Tabela 3: Preços de referência dos últimos três meses 

Matéria-prima Outubro /18 Novembro / 18 Dezembro / 18* 

I – Maior valor de referência 1,3280 1,2250 1,1566 

II – Preço de referência 1,1548 1,0652 1,0057 

III – Menor valor de referência 1,0393 0,9587 0,9052 

 

Para maiores informações nos colocamos a disposição. 

 

Professores Marco Antônio Montoya e Eduardo Belisário Finamore  

Universidade de Passo Fundo - RS 


