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orest management, founded on research and know-

how, has been being practiced for several centuries in 

large forest countries in the Northern Hemisphere. This 

know-how is in the phase of being transposed, adapted 

and strengthened in certain tropical forest countries such as Brazil. 

The recent challenges set under the UN Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation (REDD) Programme in the 

fight against climate change highlights the importance of good 

forest management for our planet. This way, the work of forestry 

consulting becomes extremely important in effectively carrying 

out the management and valuation of forest resources worldwide.

Bernard Gustave Pierre Cassagne is at the forefront of this work 

with FRM (Forest Ressources Management) that since its creation 

has supported energy recovery from timber in tropical Countries, 

deficient in timber resources. In addition to the experience already 

used in the multifunctional and sustainable management of 

dense rainforests, FRM Brazil has, in recent years, developed its 

technical and human capacities to act with the same quality and 

the same success with carbon. FRM provides consultancy and 

advice to the major international financial institutions engaged 

in providing assistance for the development of Forestry and 

Environmental Sectors, such as: FAO, UNDP, UNESCO, World Bank, 

European Commission, Inter-American Development Bank, and 

French Development Agency, amongst others. In this interview, 

Cassagne provides valuable information on this work developed by 

FRM Brazil and shows his optimism regarding forest concessions.

gestão florestal, fundada sobre investigações e conhecimen-

tos técnicos, é praticada desde vários séculos nos grandes 

países florestais do hemisfério do norte. Este know-how 

está em fase de ser transposto, adaptado e reforçado em 

certos países florestais tropicais, como o Brasil. O desafio recente da 

REDD (Redução do Desmatamento e Degradação das Florestas) na luta 

contra as mudanças climáticas coloca em evidência a importância da 

boa gestão das florestas do nosso planeta. Desta forma, o trabalho de 

consultoria florestal torna-se extremamente importante para intervir 

de forma eficaz na gestão e a valorização dos recursos florestais no 

mundo inteiro.

Bernard Gustave Pierre Cassagne está a frente deste trabalho na 

FRM (Forest Ressources Management) que desde a criação apoiou 

a valorização energética da madeira nos países tropicais deficitários 

em recursos de madeira. Além da competência já evocada em ges-

tão sustentável e multifuncional das florestas densas úmidas, a FRM 

Brasil desenvolveu nestes últimos anos as suas capacidades técnicas 

e humanas para atuar com a mesma qualidade e o mesmo sucesso 

sobre o tema do carbono. A FRM intervém apoiando em matéria de 

consultoria e assessoria as grandes instituições financeiras internacio-

nais que trabalham na ajuda ao desenvolvimento dos setores Florestal 

e Ambiental, como: a FAO, o PNUD para as Nações Unidas, a Unesco, 

o Banco Mundial, a Comissão Européia, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento entre ou-

tros. Bernard Cassagne forneceu nesta entrevista informações valiosas 

sobre este trabalho desenvolvido pela FRM Brasil e se posicionou com 

otimismo a respeito das concessões florestais.
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reFerÊnCia: in 1986, FrM began its activities in 

France. Was the creation of the company to supply the 

needs of the sector or did it came about as an innovating 

idea? 

Bernard: Amongst my first jobs as an independent 

consultant and after numerous talks, I noticed that the industry 

as a whole was in need of technical support, but which would 

undoubtedly have to be innovative. The market was already 

stressing its concern with the environment, and the private sector 

needed to implement new forestry techniques, but which were 

innovative in order to meet the environmental requirements and 

be economically viable. With this in mind, we created FRM (Foret 

Ressources Management). Initially, FRM carried out activities 

mainly in Africa. In the early years, the Company positioned 

itself for the management of resources in dry areas and humid 

coastal areas destined to provide wood for energy purposes 

and timber for local construction. In the middle of the 1990s, 

after the United Nations Conference on the Environment and 

Development in Rio de Janeiro in 1992 (Eco-92), there  arose a 

need to sustainably manage the forests of African States, whose 

recovery and management of resources were entrusted to private 

enterprise. These companies did not have skills or a forest culture 

to carry this new role out alone and correctly. Thus, the FRM came 

about with a team to support them with professionalism and 

technical capacity to respond to the needs of the forest sector, 

helping it to find the best solutions to fully carry out its role as 

forest area manager, taking advantage of a better control of the 

forest resources. 

reFerÊnCia: Why have you decided to bring the 

enterprise to Brazil and work with tropical rainforests?

Bernard: The installation of FRM in Brazil was done through 

the creation of the Florestal Recursos Manejo Brasil Consultoria 

e Assessoria Ltda (FRM Brasil), a 100% Brazilian company, 

dynamic and innovative, located in Belém, State of Pará, thus 

taking advantage of a strategic position in the Amazon. This 

was at the same time that the Public Forest Management Law 

for Sustainable Production (Law N° 11,284, March 2, 2006) was 

implemented, which initiated the system of forest concessions 

in Brazil. Thus, FRM Brasil wished to make its vast experience in 

the area of sustainable management of dense rainforests under 

concession available to the different actors in Brazil, based on 

the experience it has gained in the 90’s in the Congo Basin, 

one of the goals of FRM Brasil is to support the Brazilian private 

forestry sector, aiding it to understand, and involve and commit 

itself with the system of forest concessions. For this, FRM Brasil 

has accompanied and participated in the implementation of 

forest management actions by providing technical and economic 

solutions that respond to regulatory and legal obligations at the 

State and Federal level. FRM Brasil adapts its high technological 

knowledge and tools to the specific context of the Amazon 

forests. Important progress has been made over recent years 

in the Amazon on certain aspects of forest management. 

However, other points remain to be developed, for significantly 

improve long-term harvest planning, for which it is necessary to 

reFerÊnCia: em 1986 iniciaram as atividades da FrM, 
a criação da empresa foi para suprir uma necessidade 
do setor ou partiu de uma ideia inovadora?

Bernard: Entre as minhas primeiras missões como con-

sultor independente e após inúmeras intervenções, constatei 

que o setor em um todo estava necessitando de um apoio 

técnico, mas que indiscutivelmente teria que ser inovador. O 

mercado já assinalava a sua preocupação ambiental e o setor 

privado necessitava implementar novas técnicas florestais, mas 

que fossem inovadoras para poderem responder as exigências 

ambientais e serem economicamente viáveis. Foi com essa 

preocupação que criamos a FRM (Forest Ressources Manage-

ment). Inicialmente a FRM se desenvolveu principalmente na 

África. Os primeiros anos se posicionaram sobre a gestão dos 

recursos nas áreas secas e as áreas úmidas costeiras destina-

das a fornecer madeira para fins energéticos e madeiras para 

construções no mercado local. No meio dos anos 90, depois 

da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, ECO- 92, surgiu 

a necessidade de gerir com sustentabilidade as florestas dos 

Estados Africanos, cuja valorização e gestão dos recursos eram 

confiadas à empresas privadas. Estas empresas não tinham 

nem competências técnicas, nem cultura florestal para efetu-

arem sozinhas e corretamente este novo papel. Assim, a FRM 

se desenvolveu com força apoiando-as e demonstrou profissio-

nalismo e capacidade técnica em responder às necessidades 

do setor florestal, ajudá-lo a encontrar as melhores soluções 

para desenvolver plenamente o seu papel de gestor de áreas 

florestais, aproveitando ao mesmo tempo o melhor controle 

dos seus recursos florestais para se desenvolver.

reFerÊnCia: Por que decidiu trazer a empresa para 
o Brasil e fazer este trabalho com as florestas tropicais 
úmidas?

Bernard: A instalação da empresa efetuou-se através da 

criação da FRM Brasil (Florestal Recursos Manejo Brasil Consul-

toria e Assessoria Ltda), empresa 100% brasileira, dinâmica e 

inovadora, localizada em Belém do Pará, aproveitando assim 

uma posição estratégica na Amazônia. Esta instalação veio 

em acompanhamento da instauração de lei de Gestão das 

Florestas Públicas para a Produção sustentável (Lei N°11.284 

de 02 de março de 2006) que coloca em aplicação o sistema 

das concessões florestais no Brasil. Assim a FRM Brasil desejou 

disponibilizar aos diferentes atores em relação com as florestas 

brasileiras, a sua grande experiência em matéria de gestão 

sustentável das florestas densas úmidas sob concessões. 

Apoiando-se sobre a experiência adquirida desde os anos 

de 1990 na Bacia do Congo, um dos objetivos da FRM Brasil 

é apoiar o setor florestal privado brasileiro a compreender, a 

se implicar e se comprometer no sistema das concessões flo-

restais. Por isso a FRM Brasil tem acompanhado e participado 

das ações de implementação da gestão florestal estendendo 

soluções técnicas e econômicas que respondem às obrigações 

legais e normativas ao nível federal e estadual. A FRM Brasil 

adapta as suas competências e instrumentos de alta tecnologia 



implement new tools in current forest management to ensure 

the profitability and sustainability of company activities using a 

sustainable cycle (management, harvest, processing, trade, etc).

reFerÊnCia: specifically, how does FrM Brasil work 

with contractors?

Bernard: The FRM Brasil team has a continuous relationship 

with each of its clients in order to provide day to day support 

as required. Thus, each piece of technical work (inventory, 

cartography) is adapted in the light of the objectives and the 

means of each client, and each financial evaluation (forest or 

industrial assets) is dimensioned according to the purpose of the 

evaluation and market requirements. FRM Brasil also proposes 

to its clients that they jointly develop their technical assistance 

projects (such as the Forest Strategic Plan, an operating document 

indispensable for short, medium and long term planning as how 

the forest area will be exploited aiming at a rational and cost-

effective production of forest products, under an environmentally 

sustainable, ecological, economical and social regime). For this 

work, FRM Brasil implements, within the client company, a FRM 

team that constantly works with client teams. This proximity and 

this privileged relationship ensure quality work and knowhow 

transfers between the teams. 

reFerÊnCia: What is taken into consideration when 

developing the strategic planning for the management 

ao contexto específico das florestas amazônicas. Progressos 

importantes foram feitos nos últimos anos na Amazônia sobre 

certos aspectos da gestão florestal. Contudo outros pontos 

permanecem ainda para desenvolver, sendo melhorias impor-

tantes na planificação a longo prazo da colheita, é necessário 

implementar novas ferramentas na gestão florestal atual para 

garantir a rentabilidade e sustentabilidade das atividades da 

empresa em um ciclo sustentável (gestão, exploração, trans-

formação, comércio, etc).

reFerÊnCia: especificamente, como funciona o 
trabalho da FrM Brasil com as contratantes?

Bernard: A equipe da FRM Brasil está em relação contínua 

com cada um dos seus clientes a fim de adaptar no dia a dia 

o apoio em função das necessidades. Assim, cada trabalho 

técnico (inventário, cartografia) é adaptado em função dos 

objetivos e dos meios do cliente, cada avaliação financeira 

(ativo florestal ou industrial) é dimensionada em função da 

finalidade da avaliação e as necessidades do mercado. A 

FRM Brasil propõe igualmente aos clientes que desenvolvam 

conjuntamente os projetos de apoio técnico (como o Plano 

Estratégico Florestal, documento operacional e indispensável 

para planificar a curto, médio e longo prazo como a área flo-

restal será explorada, visando à produção racional e rentável 

de produtos florestais, em regime de rendimento sustentável 

do ponto de vista ecológica, econômica e social). A FRM Brasil 
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implementa na empresa uma célula FRM Brasil que trabalha 

no dia a dia com as equipes da empresa. Esta proximidade e 

esta relação privilegiada trazem a segurança de um trabalho de 

qualidade e as transferências de know-how entre as equipes.

reFerÊnCia: o que é levado em consideração para 
desenvolver o planejamento estratégico da gestão de 
florestas naturais?

Bernard: Um dos elementos fundamentais é definir corre-

tamente a valorização de uma área florestal, sempre respeitan-

do e valorizando suas vocações: conservação integral, proteção 

para as populações locais, exploração mineral, produção de 

hidroeletricidade, produção sustentável de produtos madeirei-

ros e não madeireiros, entre outros. Quero ressaltar que um 

dos paradigmas que deve ser invertido e desmistificado é 

de classificar a produção madeireira sustentável das florestas 

tropicais como uma destinação predadora e destrutiva. A 

colheita e a gestão florestal sustentável e os serviços ligados 

a estes últimos fazem partes dos instrumentos de proteção a 

longo prazo dos ecossistemas florestais. Portanto associando, 

de maneira equilibrada, as áreas de proteção integral (como 

Parque Nacional) e as áreas de uso sustentável (como Floresta 

Nacional e Estadual), é que a floresta amazônica será protegida 

e valorizada por todos. Nas concessões florestais, um elemento 

determinante é a adequação entre os recursos disponíveis e 

a sua valorização. Por exemplo, um inventário florestal multi-

recursos garante uma precisão máxima no levantamento dos 

recursos madeireiros, não madeireiros e da fauna, que permite 

localizar, avaliar e valorizar o potencial desses recursos a longo 

prazo. Somente com este conhecimento preciso que será 

possível definir os instrumentos de gestão e de transformação 

necessária, aos mercados visados e assim garantir a rentabili-

dade e sustentabilidade de cada negócio.

reFerÊnCia: o valor da floresta é considerado?
Bernard: O custo das medidas ligadas à conservação efe-

tiva do meio ambiente e o desenvolvimento social e humano 

nas florestas tropicais naturais são elementos estratégicos a 

serem levados em conta quando da escolha da destinação e 

gestão das terras. A baixa produtividade das florestas naturais 

na Amazônia (menos de um metro cúbico por hectare por ano) 

e a falta de reconhecimento por parte dos mercados de valor 

do conjunto dos bens e serviços ligados as florestas naturais, 

impõem uma gestão precisa e uma valorização otimizada das 

produções. A colheita florestal sustentável se posiciona assim 

como um dos instrumentos mais adaptados e reconhecidos 

para garantir um valor elevado da floresta em pé, única garantia 

da conservação a longo prazo das áreas tropicais em frente as 

destinações depredadoras e destrutivas. A gestão florestal per-

mite colocar no mercado produtos com forte valor agregado, e 

amanhã, de remunerar estas florestas para a sua contribuição 

para a luta contra as mudanças climáticas. O recurso carbono 

(em relação com REDD +) será necessário para apoiar a ges-

tão sustentável das florestas tropicais, ilustrando aos olhos da 

sociedade civil o papel chave de cada ator do mundo florestal 

nesta luta contra as mudanças climáticas.

of a natural forest?

Bernard: One of the fundamental elements of strategic 

planning for the management of natural forests is to correctly 

define the valuation of a forest area, always respecting and giving 

value to its vocation: integral conservation, protection for the 

local population, mineral exploration, hydroelectricity production, 

and sustainable production of timber and non-timber products, 

amongst others. I want to note that one of the paradigms that 

must be reversed and demystified is the classifying of sustainable 

logging of tropical forests as predatory and destructive. 

Sustainable harvesting and forest management and related 

services are some of the instruments for the long-term protection 

of forest ecosystems. Therefore, associating, in a balanced way, 

that the full protection areas (such as National Park) and the areas 

of sustainable use (such as National and State Forests) will ensure 

that the Amazon forest will be protected and valued by all. For 

forest concessions, a decisive element in the strategic planning 

of forest management is the match between available resources 

and their valuation. For example, a multi-resource forest inventory 

ensures maximum accuracy in the surveying of the timber and 

non-timber resources and fauna, which lets you locate, evaluate 

and enhance the potential of these resources over the long 

term. Only with this precise knowledge, is it possible to define 

the management tools and the necessary transformation for 

the targeted markets and, thereby, ensure the profitability and 

sustainability of each business. 

reFerÊnCia: the value of the forest is considered? 

Bernard: The cost of measures linked to the effective 

conservation of the environment and social and human 

development in natural tropical forests is a strategic element 

to be taken into account when choosing the destination and 

management of the land. The low productivity of the Amazon 

natural forests (less than 1 m3 per hectare per year) and the 

lack of recognition by the market of the value of all goods and 

services related to natural forests, impose a precise management 

and optimized valuation of production. The sustainable forest 

harvest has become one of the most suited and recognized 

instruments being used to ensure a higher value of standing 

forests, the only guarantee of long-term conservation of tropical 

areas against predatory and destructive destinations. Forest 

management allows you to put on the market products with a 

much higher value added, and tomorrow, to compensate these 

forests for their contribution to the fight against climate change. 

The carbon resource (in relation to the UN Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation Programme - REDD+) 

will be needed to support the sustainable management of 

tropical forests, illustrating to the eyes of society the key role of 

each actor of forest world in this fight against climate change. 

reFerÊnCia: do you believe that the forest concessions 

are the best way to combat illegality?

Bernard: The forest concessions are internationally 

recognized as an instrument for sustainable forest management, 

notably tropical forests. The system of forest concessions was 
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reFerÊnCia: acredita que as concessões florestais 
são a melhor forma de combater a ilegalidade?

Bernard: As concessões florestais são um instrumento 

internacionalmente reconhecido para a gestão sustentável das 

florestas, notavelmente as tropicais. O sistema das concessões 

florestais foi instaurado no Brasil pela lei de Gestão das Flo-

restas Públicas para a Produção sustentável (Lei N°11.284 de 2 

de março de 2006). Distante da ideia de privatização dos bens 

públicos da Amazônia, a concessão florestal é definida como 

“delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito 

de praticar manejo florestal sustentável para exploração de 

produtos e serviços em uma unidade de manejo, mediante 

licitação, à pessoa jurídica…”. Em janeiro de 2009, o Presidente 

Lula declarou que “a melhor maneira de combater madeira 

ilegal e aumentar a oferta madeira legalizada”. A FRM Brasil 

está em total adequação com esta visão. A concessão florestal 

constitui a solução para desenvolver na Amazônia um setor 

madeireiro fornecedor de madeira legal, motor de um desen-

volvimento humano sustentável, gerador de empregos e ator 

na luta contra as mudanças climáticas. Atualmente numerosas 

empresas do setor madeireiro da Amazônia fecharam as portas 

ou estão sobre o ponto de fazê-lo. Uma das razões do colapso 

deste setor está em relação direta com a falta de fonte legal e 

sustentável da matéria-prima. A implementação concreta das 

concessões florestais, acoplada a apoios financeiros, conduzi-

introduced in Brazil by the Public Forest Management Law for 

Sustainable Production (Law N° 11,284, March 2, 2006). Far from 

the idea of privatization of public assets in the Amazon forest, 

the forest concession is defined as “delegation of duty, made 

by the grantor to a legal entity of the right to practice sustainable 

forest management for the exploitation of products and services 

in one management unit, through bidding…”. In January 2009, 

President Lula stated that it is “the best way to combat illegal 

timber and increase the legalized timber supply”. FRM Brasil 

is in total agreement with this view. Forest concessions are 

the solution for developing in the Amazon a forest sector that 

can supply legal timber, be a motor for sustainable human 

development, a generator of jobs and an actor in the fight 

against climate change. Currently, many companies in the forest 

product sector in the Amazon have closed their doors or are on 

the point of doing so. One of the reasons for the collapse of this 

sector is in direct relation to the lack of a legal and sustainable 

source of raw material. The concrete implementation of forest 

concessions, coupled with financial support, would lead to low 

competitiveness of illegal activities, in comparison to those being 

carried out legally. 

reFerÊnCia: how does FrM Brasil work in relation to 

forest concessions?

Bernard: In the first place, when FRM Brasil begins to act 
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ria à baixa de competitividade das atividades ilegais, em frente 

dos que se desenvolvem dentro da legalidade.

reFerÊnCia: e como a FrM Brasil trabalha em relação 
às concessões florestais?

Bernard: Em primeiro lugar, a FRM Brasil efetua para todo 

cliente potencial, empresa madeireira ou investidor, um apoio 

técnico para responder às licitações, seja habilitação, propos-

tas técnicas e de preço. Esse apoio oferece primeiramente a 

empresa um conhecimento detalhado de cada concessão (ca-

racterísticas biofísicas, socioeconômicas, técnicas e financeiras) 

permitindo a empresa avaliar seus interesses em participar do 

processo de licitação e optar para a UMF (Unidade de Manejo 

Florestal) mais adequada aos critérios técnicos e financeiros da 

empresa. Em segundo lugar, a FRM Brasil com sua ferramenta 

própria modela as características da proposta, elaborando e 

avaliando os impactos técnicos e financeiros que a empresa 

obterá com a proposta. Este apoio permite uma adequação total 

entre as propostas técnicas e financeiras efetuadas no âmbito 

da licitação e as características, as possibilidades e os objetivos 

do cliente. Este trabalho “sob medida” permite maximizar as 

possibilidades de ganhar a licitação minimizando ao mesmo 

tempo, os riscos nomeadamente financeiros (ligados, por 

exemplo, a uma inadequação entre as propostas efetuadas 

e a sua viabilidade técnica e econômica a longo prazo). Em 

seguida a FRM Brasil se posiciona ao lado do cliente, a longo 

prazo, para a gestão e a valorização florestal da concessão, 

respeitando os critérios técnicos e financeiros propostos na 

licitação.

reFerÊnCia: a implementação das concessões flo-
restais envolve interesses comuns do governo e das 
empresas particulares, além do meio ambiente, quem 
é o maior beneficiado? 

Bernard: O primeiro beneficiário é o país, é o Brasil, que 

encontra assim uma solução para aumentar e fortalecer o seu 

desenvolvimento e o desenvolvimento econômico e social da 

Amazônia. Atualmente, a Amazônia brasileira, apesar da sua 

dimensão (quase 60% do Brasil), representa apenas cerca de 

8% do PIB do país. A implementação efetiva das concessões 

florestais constitui assim uma das soluções para preservar e 

sobretudo valorizar o formidável potencial de florestas naturais 

na Amazônia, que atribuem-lhe um papel de motor de desen-

volvimento econômico e de integração social. As empresas 

privadas não geram somente empregos de qualidade, mas 

trazem igualmente melhorias nas infraestruturas. A concessão 

florestal toma assim um lugar primordial nas políticas públicas 

de desenvolvimento social e econômico das zonas florestais 

da Amazônia. Qualquer empresa florestal, desejando assumir 

um compromisso a longo prazo para a gestão sustentável das 

florestas, será igualmente beneficiária da implementação das 

concessões florestais. Graças à clara definição dos direitos e 

deveres da empresa, o sistema de concessão florestal traz 

fortes garantias a longo prazo para a empresa florestal, como 

a garantia de matéria-prima legal. Por último, a nível do meio 

with all potential clients, forest or investor companies, it sets 

up a technical support team to help with the bidding, be it 

with qualification documentation, technical proposals and/or 

price. Firstly, this support provides the company with a detailed 

knowledge of each concession (biophysical, socioeconomic, 

technical and financial characteristics) allowing the company to 

evaluate its interest in participating in the bidding process and 

opt for the most appropriate UMF (Forest Management Unit), 

taking into account the technical and financial criteria. In second 

place, FRM Brasil using its own tools models the characteristics 

of the proposal, predicting and evaluating the technical and 

financial impacts that the company will obtain from the proposal. 

This support enables an exact match to be made between the 

technical and financial proposals made within the framework 

of the bid and the client’s characteristics, opportunities and 

objectives. This “made to measure” work maximizes the chances 

of winning the bid while minimizing the risks, particularly 

financial (e.g. the mismatches between the proposals made 

and their technical feasibility and long-term cost-effectiveness). 

Next, FRM Brasil takes a stand with the client, over the long 

term, helping in the management and enhancement of the 

forest concession, respecting the financial and technical criteria 

proposed in the bid. 

reFerÊnCia: the implementation of forest concessions 

involves common interests of Government and private 

companies. Besides the environment, who receives the 

greatest benefits? 

Bernard: The first beneficiary is the Country, Brazil, which 

with this, has found a solution to increase and strengthen its own 

development and the economic and social development of the 

Amazon Region. Currently, the Brazilian Amazon, in spite of its 

size (nearly 60% of Brazil), represents only around 8% of the GDP 

of the country. Effective implementation of forest concessions 

provides solutions to preserve and enhance the formidable 

potential of the natural forests in the Amazon which confer 

to them the role of driving economic development and social 

integration. Furthermore, the private sector doesn’t generate 

only quality jobs, but equally leads to an improvement of the 

infrastructure. The forest concession plays an important role in 

public policies for the social and economic development of the 

Amazon forest areas. Any forest company, desiring to make a 

long-term commitment to sustainable forest management, will 

also benefit from the implementation of forest concessions. 

Thanks to a clear definition of the rights and obligations of the 

company, the forest concession system provides a strong long-

term guarantee for the forest company, such as the guarantee of 

legal raw material. Finally, at the environmental level, the forest 

concession assigns a high value to the standing forest, leading 

to an economic solution to protect the native forest and to avoid 

any deforestation.

reFerÊnCia: What are the prospects for forest 

concessions in Brazil?

Bernard: The forest concessions in the Brazilian Amazon 
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ambiente, a concessão florestal atribui um valor elevado à 

floresta em pé, conduzindo à uma solução econômica para 

protegê-la e evitar qualquer desmatamento.

reFerÊnCia: Quais as suas perspectivas sobre a 
concessão florestal no Brasil? 

Bernard: As concessões florestais na Amazônia brasileira 

são a única via sustentável para permitir a proteção a longo 

prazo de grandes superfícies florestais pela sua valorização 

econômica. Apesar da existência de estruturas dedicadas a 

gestão sustentável das florestas da Amazônia, a implementação 

das concessões florestais permanece baixa, em comparação 

com as necessidades urgentes de produzir legalmente madei-

ras tropicais para o mercado local, e também para exportação. 

Até a data, somente 96.360 hectares estão em fase efetiva de 

concessões florestais, o que representa menos de 0,5% das 

necessidades do setor madeireiro. Outras florestas públicas 

estão em fases avançadas de implementação das concessões 

florestais (licitação ou edital). Este ritmo deve imperativamente 

acelerar-se para garantir a legitimidade e a viabilidade deste 

sistema. Os benefícios citados à pergunta precedente para 

cada ator aparecerão apenas com a implementação à grande 

escala das concessões florestais. Sem este dinamismo na atri-

buição das concessões, o setor madeireiro poderia continuar 

nesta crise importante, colocando em risco a sua sobrevivência 

e empurrando as empresas à ilegalidade. 

are the only sustainable way to provide long-term protection 

for the large timbered areas by economically valuing them. In 

spite of the existence of structures dedicated to the sustainable 

management of Amazon forests, the implementation of forest 

concessions still remains very low, in comparison to the urgent 

needs to produce legal tropical timber for local markets, as well 

as export markets. Until now only 96,360 hectares have effectively 

become forest concessions, which represents less than 0.5% of 

the forest product sector’s needs. Other public forests are in 

advanced stages of forest concession implementation (bids or 

public notice). This rhythm must imperatively be accelerated to 

ensure the legitimacy and viability of this system. The benefits 

cited in the previous question for each actor will only come about 

with a large scale implementation of forest concessions. Without 

this dynamism in the granting of concessions, the timber sector 

would continue in this major crisis, putting at risk its survival and 

pushing companies to illegality. 
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