
 

1 
 

 
A Rainforest Business School  
Escola de Negócios Sustentáveis de Floresta Tropical  
Instituto de Estudos Avançados – Universidade de São Paulo (USP) 
Programa de Pesquisa Amazônia em Transformação (AmazonIEA)  
 

O Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP) está lançando a 

Escola de Negócios Sustentáveis da Floresta Tropical. É a primeira iniciativa desta natureza, 

num processo colaborativo com academia, empresas e sociedade civil. A Escola tem como 

foco negócios sustentáveis relacionados à floresta tropical, utilizando o estado da arte do 

conhecimento neste campo. Abordará um amplo escopo da cadeia de valor, da pesquisa 

tecnológica a produtos, negócios e desenvolvimentos de mercado. 

 Trata-se de um esforço colaborativo entre entidades acadêmicas, empresas, e organizações 

da sociedade civil especializadas no tema para levar negócios da floresta a um novo e mais 

alto patamar de excelência e profissionalismo. 

 

5 Objetivos Principais 
 
A Rainforest Business School   

1.  Promoção de pesquisa em produtos, cadeias de valor e mercados 
2. Sistematização de aprendizados a partir de negócios na floresta tropical 

(estudos de casos)  
3. Plataforma livre na internet de conhecimentos sobre pesquisas e negócios em 

floresta tropical  
4. Educação e divulgação de matérias, on-line, sobre negócios da floresta tropical 
5. Promoção de negócios e serviços de consultoria em floresta tropical.  

 

 

A Rainforest Business School atende de forma diferenciada a prioridades de treinamento e 

consultoria de seus clientes. Os temas são tratados de forma modular, podendo ser 

especificamente solicitados por empresas, instituições acadêmicas ou administradores 

públicos. Espera-se iniciar a divulgação de primeiros módulos ainda em 2014.   

O objetivo será chegar a um currículo pleno, credenciável  - um programa  Rainforest 

Business MBA - durante os cinco anos iniciais da Rainforest Business School. As pesquisas e o 

desenvolvimento de currículos Rainforest Business School integrarão estudantes a nível de 

mestrado e PhD. A escola disponibilizará também de campos avançados em regiões 

florestais.  



 

2 
 

 

A Rainforest Business School é voltada para preparar uma nova 

geração de especialistas. Ela se fundamenta no 

desenvolvimento de estratégias que visam o desenvolvimento 

econômico a partir da manutenção da floresta em pé, sempre tendo como base os mais 

avançados conhecimentos científicos, tecnológicos e administrativos. Procura um 

desenvolvimento econômico florestal sustentável, com devido respeito e entendimento de 

cuidados ambientais, propriedade intelectual, características socioculturais, e de 

conhecimentos autóctones, direitos e aspirações de comunidades locais.  

A Rainforest Business School promove entrosamento de atores através de cadeias 

produtivas.  Ela promove uma estreita colaboração com entidades de pesquisa científica e os 

diversos atores envolvidos com a floresta, tendo como principal objetivo consolidar o valor 

da floresta em pé.  

 

Campus “virtual” 

A Rainforest Business School é uma empresa acadêmica, uma escola “virtual” provedora de 
conteúdo – tanto de resultados de pesquisa como de módulos de ensino e serviços. 

O “campus” da Rainforest Business School são escolas existentes e outras instituições 
acadêmicas e de ensino profissional. O estabelecimento da Rainforest Business School não 
requer maiores construções físicas adicionais, mas sim investimentos em informática.  Seu 
curriculum é integrado a programas pré-existentes, usando sistemas de educação a distancia 
e promovendo inciativas de pesquisa colaborativa. 

A Internet, Apps e “Tablet Computers” oferecem hoje oportunidades inéditas para uma 
divulgação rápida e ampla de conhecimentos de ponta referentes à floresta tropical e 
integram o “campus” da Escola.   

 

Modelo Misto de Governança e Financiamento  

A Rainforest Business School está sendo desenvolvida no Instituto de Estudos Avançados 

(IEA) da Universidade de São Paulo (USP), e mais especificamente no programa de pesquisa 

“Amazonia em Transformação” (AmazonIEA). (ver Anexo 1).    

O seu modelo misto de financiamento combina   

 
 
Brasil e novas fronteiras 
 
A Rainforest Business School 
tem foco prioritário e inicial no 
Brasil. Com o tempo, a partir do 
estabelecimento de parcerias 
internacionais, poderá estender 
suas atividades para outras 
regiões da América Latina, Ásia 
e África.   
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(1) para promoção de pesquisa e divulgação associados ao IEA/USP: recursos públicos e 

patrocínios filantrópicos. Estima-se que para os programas iniciais de pesquisa e 

divulgação serão necessários em torno de 2 milhões R$/ano, durante uma fase inicial 

de cinco anos. 

 

(2) para o estabelecimento da Empresa Acadêmica “Rainforest Business School”: 

financiamentos  de mercado e apoio por programas especiais públicos e privados.  A 

Empresa Acadêmica “Rainforest Business School”, por sua vez, deve gerar receitas 

através de serviços de ensino e consultoria.  
 

Para o estabelecimento da Empresa Acadêmica, a Rainforest Business School procurará  

dentro de breve apoio financeiro em programas voltados a ciência e tecnologia e 

sustentabilidade dos setores publico e privado.  Além disso, pretende-se convidar co-

fundadores do setor privado, filantropos,  e interessados em investimentos institucionais 

relacionados à nova economia. 

 

Contexto    

A profissionalização cada vez maior no manejo florestal sustentável é fundamental para 

consolidar o valor da floresta e manter seus ativos madeireiros, não madeireiros e serviços 

ambientais.  Tem grande relevância para os 80-90% das florestas ainda existentes no mundo 

que não contam com proteção conservacionista legalizada.   

Investimentos visando um desenvolvimento científico e econômico estão entre as 

alternativas mais promissoras para uma contenção de emissões de CO2 com reduções na 

taxa de desmatamento e de queimadas. Emissões oriundas de perda de florestas somam 12-

17% de todas emissões globais anuais de CO2 (quase equivalentes às emissões globais da 

frota de veículos). 

A Rainforest Business School contribui com uma estratégia de defesa da floresta tropical, na 

medida que ganhos sustentáveis em base de produtos de floresta-em-pé chegariam a níveis 

competitivos com ganhos de, por exemplo, cultivo de soja ou agropecuária.  Para tanto, é 

preciso contemplar igualmente acesso mais pleno da região à infraestrutura, serviços 

públicos e de comunicação. A floresta e populações locais dependem dessas condições para 

que a floresta sobreviva.   

O apoio ao desenvolvimento da Rainforest Business School pode fazer essa diferença.  
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Políticas 
 
Um número grande de políticas, legislação e convenções nacionais e internacionais apoia 
a proteção de florestas tropicais, e o conceito de uso sustentável delas. 
 
Aceita-se o manejo sustentável tanto como um caminho de conservação da 
biodiversidade e do clima, como também um caminho econômico.   A estratégia REDD 
como também as “Millennium Development Goals” das Nações Unidas exemplificam isso.  
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Anexo 1:  

 

 

 


