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Pelo quinto mês consecutivo produzir leite ficou mais caro. Em fevereiro, a alimentação do rebanho foi a responsável pela
variação de 1,20% do Índice de Custos de Produção de Leite – ICPLeite/Embrapa1, conforme calculado pela Embrapa Gado de Leite. O
grupo Concentrado foi o que apresentou a maior inflação: 3,40%. Neste grupo, as maiores altas foram encontradas na ração para vaca
em lactação e no milho. Já a cana de açúcar forçou a inflação do grupo Produção e compra de volumosos, que variou 0,24%. Estes foram
os únicos grupos que apresentaram variação positiva. Mão de obra e Reprodução não variaram e os demais tiveram as seguintes
deflações: Sal mineral, -0,17%, Sanidade, -0,20%, Qualidade do leite, -1,17% e Energia e combustível, -2,43%. O resumo dos dados
encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1. Variação de custos de produção de leite, geral e por grupo. Fevereiro de 2020.
Índice geral e grupos

Variação no mês (%)

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

1,20
0,00
0,24
3,40
-0,17
-0,20
0,00
-2,43
-1,17

Fonte: Embrapa Gado de Leite.

Nos primeiros 2 meses de 2020, o ICPLeite/Embrapa registra elevação de 1,71%. Desta vez, a alimentação do rebanho divide
a responsabilidade da alta com a mão de obra. Concentrado e Produção e compra de volumosos variaram 3,89% e 1,06%
respectivamente. Já o grupo Mão de obra mantém a alta de 1,24%. Os demais grupos apresentaram variação negativa. Reprodução
lidera a queda observada, variando -4,21%. Em seguida, o grupo Energia e Combustível variou -2,28%, Qualidade do leite, -1,93%,
Sanidade, -1,15% e Sal mineral -0,14. Os dados encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2. ICPLeite/Embrapa. Acumulado no ano 2020.
Índice geral e grupos

Variação no ano (%)

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

1

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

1,71
1,24
1,06
3,89
-0,14
-0,15
-4,21
-2,28
-1,93

No acumulado de doze meses o ICPLeite/Embrapa registra inflação de 4,32%. Dentre os grupos que compõem o indicador, o
grupo Energia e combustível foi o que apresentou a maior alta, superando duas casas decimais: 14,03%. A energia elétrica foi o item
que apresentou maior variação neste grupo. O farelo de soja e o milho, por sua vez, contribuíram bastante com a alta de 8,90%
verificada no grupo Concentrado, o de maior peso na ponderação do indicador. Sal mineral, Qualidade do leite e Sanidade também
apresentaram variações positivas: 3,90%, 3,58% e 0,06% respectivamente. Os outros três grupos apresentaram deflação, a saber:
Reprodução baixou -2,99%, Produção e compra de volumosos, 0,80% e Mão de obra caiu -0,49%. 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
Reprodução
Energia e combustível
Qualidade do leite
Fonte: Embrapa Gado de Leite.

Variação no ano (%)
4,32
-0,49
-0,80
8,90
3,90
0,06
-2,99
14,03
3,58

