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Contexto 
A resina natural francesa (e europeia) está com dificuldade em estabelecer-se no mercado. A razão para tal é 
a forte competição. Por um lado, a indústria resinosa utiliza os subprodutos da indústria do papel (talóleo) e por 
outro, importa resina natural de outros continentes. A extração de resina natural na França não é competitiva 
porque os custos são demasiado elevados para atingir o preço de mercado mundial. Confrontada com este 
contexto desfavorável, uma crescente atenção social aos problemas ambientes fez crescer a procura por 
produtos de origem biológica. A resina natural local pode aproveitar esta oportunidade, visando nichos de 
mercados selecionados, desde que se destaque dos produtos concorrentes. 

 

Objetivo 
A valorização da resina natural local em mercados de nichos com elevado valor acrescentado é um pilar da 
estratégia francesa para reavivar este sector. A resina natural local tem numerosas vantagens sobre os produtos 
concorrentes: melhor qualidade, proporcionar trabalhos locais, melhorar o valor do recurso da floresta local, 
tem menor impacto ambiental, etc. Estas vantagens são compatíveis com os mercados procurados, mas terão 
de ser reconhecidas. Pode um rótulo permitir à resina natural local destacar-se da competição? 

 

Resultados 
A marca é um meio de garantir a qualidade e a origem de um produto para o consumidor e o produtor. É atribuído 
por um organismo público independente, o Instituto Nacional de Origem e Qualidade (INAO) e são efetuados 
regularmente controlos para garantir que a produção cumpre as especificações. Para o mercado da resina 
natural, a concorrência é dupla: a resina natural de outros continentes e os produtos feitos a partir de talóleo. 
O rótulo deve, portanto, garantir tanto a origem da resina como o método de extração. 
 

 

Recomendações 
A legislação europeia reconhece vários sinais de qualidade: 

 DOC (Denominação de Origem Controlada) e DOP (Denominação de Origem Protegida): protege o know-
how, a técnica de produção ligada a um território que lhe confere a sua especificidade; 
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 IGP (Indicação Geográfica Protegida): reconhece a qualidade de um produto na sua origem. As 
principais operações de fabrico (e não todas as atividades) devem ser realizadas numa área definida.  

 Rótulo Vermelho: garante um nível de qualidade mais elevado em comparação com outros produtos 
que são semelhantes em termos de produção ou condições de fabrico. 

 

Impactos e pontos-fracos 
As forças são muitas. Para o produtor, o rótulo inclui um valor acrescentado em termos de preço, que é 
necessário para o desenvolvimento do sector local. O rótulo também oferece proteção contra a concorrência. 
Para o consumidor, o rótulo oferece uma melhor visibilidade sobre o produto (origem, rastreabilidade, qualidade, 
etc.). Por fim, para o território, contribui para o desenvolvimento da economia rural e reforça a identidade de 
uma região. As principais fraquezas seriam o tempo necessário para criar um rótulo (até dez anos), os controlos 
para verificar a sua adequação ao caderno de encargos e o custo associado. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Os intervenientes no sector reconhecem o interesse de criar um rótulo para a resina natural local. Também foi
mencionada a possibilidade de criar uma marca colectiva porque é mais rápida e fácil de estabelecer, todavia as
garantias fornecidas são fracas. Para a criação do rótulo, todos os atores do sector devem estar envolvidos: desde
o proprietário florestal até aos consumidores, passando pelos operadores e processadores. O pedido de criação
do rótulo é dirigido ao INAO. Inclui, em particular, as motivações, as especificações e o documento de 
controlabilidade. 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


