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Contexto 
Nos anos 70, a produção de castanhas tornou-se novamente importante na região de Cévennes devido a ações 
macivas de florestação com castanheiros. Grupos industriais compraram a castanha em grandes quantidades 
e a um preço baixo. Os produtores locais pagaram por serviços de transformação a grupos industriais que 
impuseram as suas receitas de culinária. Os produtores tiveram de encontrar soluções para afirmar o seu 
próprio know-how de transformação e para melhorar os seus rendimentos, que eram muito baixos. 

 

Objetivo 
O objetivo desta experiência económica é trazer valor a todos os produtores locais de castanha, de modo a 
manter o máximo valor acrescentado dos produtos ao nível do produtor/transformador, preservando o know-
how de transformação local, a fim de garantir produtos de alta qualidade. 
O objetivo desta experiência foi reunir os produtores e o seu conhecimento sobre processos de transformação 
de forma a entrar em mercados mais importantes. 

 

Resultados 
Em 2010, os produtores criaram uma ferramenta de transformação comum. Em 9 anos, esta ferramenta 
permitiu aumentar de 10 t para 40 t as castanhas transformadas e usadas na produção de creme de castanha 
para setores de luxo e tradicionais, xarope, molhos, farinha e castanha inteira. No entanto, o mercado local ficou 
saturado devido à eficiência da venda no local. O resto da produção foi vendida às indústrias. 
Em 2015, os produtores juntaram-se num grupo de interesse económico, "Castane", para alargar o seu 
mercado. Este grupo representa 4 produtores. O seu estatuto exige certificação orgânica e o cumprimento de 
uma especificação de denominação de origem protegida (DOP).  
A produção da Castane aumentou de 500 kg para 3.000 toneladas. Devido a uma parceria com grossistas, o 
mercado aumentou da região de Cévennes para todo o Sul de França. 
 

Tema: 10 – Marketing 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 
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www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 2 

2

 

Recomendações 
A estrutura é sustentável se os seus membros partilharem sempre o mesmo projeto: melhorar a produção e o 
know-how e a qualidade dos produtos. É fundamental estabelecer fatores-chave.  
No início, é necessário escolher uma forma jurídica adaptada às necessidades com um montante mínimo 
investido para o futuro. O grupo de interesse económico envolve um imposto baixo e os benefícios são 
partilhados por todos os membros. 
A estratégia de vendas tem de ser dinâmica e adaptativa e que permita associar diferentes produtos a diferentes 
clientes-alvo.  
Neste caso, confiar nos grossistas tornou o marketing mais eficiente do que empregar um vendedor. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O trabalho em grupo pode causar problemas dado que os diferentes níveis de envolvimento de cada membro 
podem levar a tensões.  
Os produtores optam por vários tipos de culturas agrícolas. O aumento da atividade da castanha envolve gestão 
do tempo e problemas nos terrenos.  
A produção pode ser fortemente afetada pelas alterações climáticas, pragas e doenças.  
A conjugação do processo de transformação torna o trabalho em grupo mais fácil, otimizando as competências 
de cada um dos parceiros. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A estrutura de reagrupamento pretende continuar a procurar novos mercados. Para tal, é necessário encontrar 
novos grossistas e o grupo tem de continuar a beneficiar de efeitos de economia de escala para diminuir os
custos. Novos parceiros/produtores poderão juntar-se ao grupo. 
Numa perspetiva da degradação sanitária dos pomares e florestas de castanheiros, devido às alterações
climáticas e aos ataques de pragas e doenças, é necessário que os produtores se organizem para adquirir
castanhas fora do território. 
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Informação adicional 
The protected designation of origin specification concerned: «Châtaignes et marrons des Cévennes et du Haut 
Languedoc » - 
http://www.payscevennes.fr/resources/medias/pays.cevennes/filiere.agroalimentaire/fiches.filieres/fiche-
chataigne.pdf 

Website do Grupo de interesse económico "Castane": http://www.chataigne-cevennes.fr/ 
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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 

 


