
PORQUE REGISTRAR ? 
 
 
 
Prezado Criador: 
 
 
 
Se Você não registra os seus animais, ou ainda se existem animais em seu rebanho que não 
foram registrados; veja abaixo os benefícios que você está perdendo: 
 
1º - Isenção de ICMS na venda dos animais. 
 
2º - As linhas de crédito disponíveis exigem que os animais tenham registros. 
 
3º - Aumente o leque de opções de compradores diferentes para os mesmos animais, 
aumentando conseqüentemente a liquidez na hora de comercialização dos animais 
excedentes. 
 
4º - Relação custo beneficio elevada, pois o custo de um registro é muito baixo em relação 
ao valor dos animais. 
 
5º - Aval oficial das Associações de Criadores e do Ministério da Agricultura. 
 
6º - Valorização imediata do preço de venda de seus animais, (em torno de 20%) como 
conseqüência. 
 
7º - Fornece preciosos mecanismos de seleção genética e conseqüentemente aprimoramento 
do rebanho, pois permite registrar e identificar a genealogia dos animais e de suas proximas 
gerações; possibilitando avaliar e selecionar o animal pelo seu desempenho, de seus 
ancestrais e de seus descendentes. 
 
8º - Identifica e garante a procedência e a qualidade dos animais e do criador. 
 
9º - Promove a evolução genética do rebanho, através do controle de genealogia, produção 
e classificação para tipo, transformando animais Puros por Cruzamento, (PC) em Puros de 
Origem (PO). 
 
10º - Permite a participação dos animais em feiras e exposições Agropecuárias. 
 
11º - Permite a participação dos animais em programas oficiais de analise genética de 
rebanhos leiteiros, visando o incremento de produtividade em gerações futuras. 
 
 
 
 



 
 
 
GANHOS ECONOMICOS COM O REGISTRO: 
 
Vamos agora demonstrar, através de dois exemplos; como os ganhos financeiros 
efetivamente acontecem: 
 
VALORIZAÇÃO CONSEQUENTE DO PREÇO DO ANIMAL 
 
Exemplos:  VACA JOVEM DE 1ª E 2ª CRIA, (ONDE É MAIOR O SEU PREÇO DE VENDA) 
 
1º Caso: Vaca Jersey sem registro e boa de leite, (+/- 3.800 kg de leite) temos: 
 
3.800 kg de leite X 0,60 (preço do litro de leite) = R$2.280,00 que é o valor bruto da vaca. 
 
R$ 2.280,00 – R$ 684,00 (dedução de 30% que é o custo de produção de leite) =  
R$ 1.596,00 valor real da vaca. 
 
2º Caso: Vaca Jersey registrada e considerando que a pressão de seleção em animais 
registrados é maior, podemos estimar a sua produção em 4.700 kg. de leite, (média de todos 
os animais controlados pela ACGJB): 
 
4.700 kg de leite X 0.60 (preço do litro de leite) = R$ 2.820,00 que é o valor bruto da vaca. 
 
R$ 2.820,00 – R$ 846,00 (dedução de 30% que é o custo de produção do leite) =  
R$ 1.974,00 valor real da vaca. 
Diferença a favor do animal registrado: R$378,00 
 
GANHO COM A ISENÇÃO DO ICMS: 
 
Tabela comparativa da pauta ICMS versus Preço do Registro 

Preço Valor do Preço do Ganho Preço do
estipulado pela ICMS sobre a Registro R$ registro Ganho

Tipo do Animal PAUTA - RS PAUTA 12 % PCOD matriz RS
Cruzamento
absorvente

Novilhota
(12 a 14 Meses) 338,00               40,56              12,28         28,28     9,52             31,04    
Novilha
(24 até 36 meses) 442,00               53,04              12,28         40,16     9,52             42,48    
Vaca
(acima de 36 meses 546,00               65,62              12,28         53,34     9,52             56,10    
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E então ? 
 
Por este preço e com todas estas vantagens o 
que você esta esperando! Entre em contato hoje 
mesmo com a Associação dos Criadores de Gado 
Jersey do Brasil através do telefone (11) 3672-
0588. Utilize também nosso E-mail para contato: 
jerseybr@terra.com.br 
 
 
ESTAREMOS AGUARDANDO 
 
 
 
 
 
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO JERSEY DO 
BRASIL 
 

mailto:jerseybr@terra.com.br
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