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Em abril, ICPLeite registrou alta de 1,23%.
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Em abril, a inflação do custo de produção de leite foi 1,23%. O grupo Alimentação concentrada, que possui o maior peso na
ponderação no ICPLeite/Embrapa, cresceu 4,43% apenas no mês de abril. A soja é a principal responsável por este aumento já que a
desvalorização cambial e o ritmo das exportações permaneceu em alta, impulsionando o preço desta commoditiy. O grupo Qualidade
do leite, composto principalmente por materiais de limpeza e higiene, apresentou variação positiva restrita, de 0,05%, demonstrando
que o impacto da escassez de sanitizantes ocorrida no início da crise Covid-19 já foi absorvida. O grupo Mão de obra não se alterou.
Cinco grupos apresentaram queda de preços nos insumos utilizados para a produção de leite. Os grupos Energia e combustível
e Produção e compra de volumosos, que possuem alguns itens cuja matéria-prima é o petróleo, apresentaram deflação de -2,22% e 1,69%, respectivamente. Reprodução variou -0,70%. Os grupos Sal mineral e Sanidade apresentaram, ambos, variação de -0,02%. Os
dados por grupos de custos encontram-se na Tabela 1.

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

Variação no mês (%)

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

1,23
0,00
-1,69
4,43
-0,02
-0,02
-0,70
-2,22
0,05

Fonte: Embrapa Gado de Leite.

No primeiro quadrimestre de 2020, a inflação acumulada foi de 3,91%. O grupo Alimentação concentrada apresentou
expressiva inflação de 9,04%, quando comparado a dezembro, devido à constante valorização das commodities. A maior queda foi
observada no grupo Reprodução, que apresentou variação de -4,88%. A desvalorização do petróleo nos últimos meses explica os valores
negativos acumulados nos grupos Energia e combustível, -4,81% e Produção e compra de volumosos, -0,73%. Este último se tornou
negativo em abril. 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
Alimentação concentrada
Sal mineral
Sanidade
Reprodução
Energia e combustível
Qualidade do leite
Fonte: Embrapa Gado de Leite.
______________________________
A metodologia completa pode ser consultada em http://www.cileite.com.br/content/metodologia-0.

3,91
4,69
-0,73
9,04
0,02
0,15
-4,88
-4,81
-0,22

Produzir leite em abril de 2020 foi 6,35% mais caro do que a doze meses atrás. Novamente, a alimentação concentrada foi a
principal causadora desta variação, com o grupo Alimentação concentrada, acumulando alta de 13,59%. O segundo maior aumento foi
encontrado no grupo Energia e combustível, que registrou 9,75% de alta. Este valor, entretanto, vem cedendo desde janeiro, quando
atingiu o seu valor máximo. Os grupos Mão de obra, Qualidade do leite e Sal mineral, registraram variações respectivamente de 4,69%
e 4,34% 3,23%. O acumulado do grupo Sanidade se tornou negativo em abril, -0,61%. Já as deflações dos grupos Produção e compra de
volumosos e Reprodução foram de -3,17 e -3,67% respectivamente. Os dados encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3. ICPLeite/Embrapa. Acumulado nos últimos 12 meses.
Índice geral e grupos

Variação no ano (%)

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

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

6,35
4,69
-3,17
13,59
3,23
-0,61
-3,67
9,75
4,34

