
      DADOS ECONÔMICOS PARA VOCÊ ANALISAR E INVESTIR 
              NA CRIAÇÃO DE ESCARGOTS 

 

INVESTIMENTO NO CONHECIMENTO – material técnico 

       Vídeo-Aula – DVD produzido e filmado nas instalações  
        do criatório de Helix Escargots e na Fábrica de Conservas Helix....................R$  85,00 

       Apostila Técnica de Criação (autor: Carlos A.F.Funcia) ...................................R$  45,00   

       Livro “Escargot: Criação caseira e comercial"  
       de autoria do do veterinário Márcio Vieira..................................................... R$  45,00 

       Apostila de culinária com as técnicas de abate,  
       pré-cozimento e os principais pratos.............................................................. R$  20,00 
 
(Enviamos o material técnico pelo correio para qualquer parte do país. O custo do envio não está incluído nos 
valores acima) 

 

INVESTIMENTO EM MATRIZES SELECIONADAS  
     Matrizes da espécie Helix aspersa máxima......................................................R$ 180,00/dúzia 

 
Recomendamos iniciar com 5 dúzias de matrizes. 
Adquira prática no manejo e somente depois disso, se desejar crescer, aumente o plantel de matrizes. 

 

Custo da construção das instalações criatórias:  
  Variável, dependendo do sistema criatório a ser adotado 
 
A criação pode ser feita em caixas criatórias, na sua própria residência ou em parques criatórios, em quintais ou 
propriedades rurais.    O espaço inicial necessário é de 1 metro quadrado. 
 

Custo da ração: 
Fornecemos gratuitamente a fórmula da ração balanceada para que você mesmo a prepare e 
com isso diminua seus custos. 
 

Custo da Assistência Técnica: GRATUITO para os criadores que trabalhem com matrizes 
selecionadas, fornecidas por Helix Escargots 

 
SUPORTE COMERCIAL: temos interesse em adquirir a produção dos criadores parceiros. 
Somente adquirimos animais vivos, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos e 
divulgados na assistência técnica e contratualmente. 
 

RESUMO DOS DADOS: 
Investimento inicial..........................R$ 2.000,00 (*) 
Produção mensal: de 28 a 32 kg de animais vivos (**) 
Custo para a produção de 1 quilo de animais vivos: R$ 1,80  (***) 
Preço do quilo de animais vivos prontos para abate:   R$ 33,00 
1 kg de animais vivos = 500g de carne 
Animais fora de padrão de abate podem ser comercializados com pesqueiros, como iscas, ao 
preço de R$0,80/unidade 
 
(*) Esse é um valor estimado do investimento para que se possa iniciar uma criação de Escargots e compreende o 
valor do material técnico 5 dúzias de matrizes selecionadas e o custo do material para a construção dos criatórios 
 
(**)  A partir do 5º mês você deverá ter uma produção mensal de 28 a 32 quilos de animais vivos para o abate; 
 
(***)  Gastos com ração. Não inclui o custo de mão de obra. 


