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Porque?
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O enorme capital ecológico da Amazonia
aguarda a realização do seu potencial econômico

Uma bioeconomia vibrante & sustentável 
poderia beneficiar comunidades locais e a economia nacional
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Chegou a hora para Amazonia 4.0 
em base de „standing forests – flowing rivers“



Para desenvolver uma bioeconomia de ponta 
como principal vocação econômica da região

a capacitação multidisciplinar 
de uma nova geração de especialistas será indispensável 

.



Propomos o estabelecimento da primeira
Rainforest Business School no Mundo



A Ambição?



A floresta

deve render mais lucro - sustentavelmente

Que a agricultura substitutiva
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Curriculum: Linhas principais

1. Novos produtos, mercados & aproveitamentos industriais: (frutas, 
legumes, vegetais, nozes, fibras, farmaceuticos, perfumes, pesca, e 
sistemas agro-forestais, etc.etc.)

2. Novos modelos socio-economicos: desenvolvimento de sistemas e 
modelos bioeconomicos locais

3. Determinantes institucionais , politicas e legais, a nível nacional e 
internacional

4. Oportunidades da 4a revolução industrial (high tech, genômica, 
biomimicri etc.)



Existe muita pesquisa feita, muito material de ensino disponível

aguardando aproveitamento no âmbito de novos currículos



Ensino?

• Alcance & rapidez:  „Virtual Campus“ on-line, open-source

• Field campus (Amazon Creative Labs)

• Case studies – método  „Harvard Business School“

• Dentro de 5 Anos: full MBA program, uma “Rainforest FGV”(?)



Operacionalização

• Um empreendimento acadêmico colaborativo

• Incubadora: IEA/USP

• Operadora eventual do „Hub“: Uma universidade na 
Amazonia (proposta: UEA)
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Publico Alvo?

• MBAs – Masters in Business Administration

• Outros publicos com interesses diversos, seletivos 
(através cursos especializados):

• em comunidades produtoras
• “Cadeias de Valor compartidas”
• na indústria
• no comercio, 
• na administração publica
• em instituições da sociedade civil
• outros



Contexto: 
Amazonia Terceira Via – Amazon 4.0

1. Nova Governança – Amazon Bioeconomy Authority

2. Novos Conhecimentos: Amazon Creative Labs

3. Nova Educação: Amazon Rainforest Business School



Com uma bioeconomia forte, competitiva, e sustentável
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Com recursos humanos capacitados através da 

Rainforest Business School

a Amazonia pode viabilizar o “ouro verde e azul” do Brasil





Coragem

A Idade da Pedra não acabou por falta de pedras

- acabou graças a melhores conhecimentos e tecnologias -


