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RESUMO

Concebido a partir da dicotomia entre uma os aspectos reais e estéticos da Amazônia, a marca Amazônia foi gerada para adicionar valor 
mercadológico a produtos e serviços de diversos ramos do mercado global. Através de pesquisa bibliográfica e documental de fontes públicas, 
este artigo discute questões pertinentes ao contexto social, econômico, cultural e ambiental, sobre os impactos multilaterais da utilização da 
marca Amazônia para a própria região tradicional regional. Considerando sua utilização no eixo global a "Marca Amazônia" possui características 
que contribuem para difusão da cultura local, gerando o intercâmbio entre a população regional e o resto do mundo, fazendo-se fundamental na 
mobilidade econômica da Amazônia. Atraindo recursos para sua preservação e para pesquisa sobre seus ilimitados elementos, a Amazônia 
desenvolve-se em grande parte por recursos externos, contribuindo então com grandes avanços nas áreas da saúde e indústria. O presente 
trabalho tem como principal objetivo Investigar os impactos multilaterais da difusão e utilização e do Marketing verde por organizações globais 
para a Amazônia. Pretende-se com a pesquisa analisar os fatores econômicos, sociais culturais e ecológicos da região amazônica, que 
possivelmente sofrem efeitos positivos e negativos da utilização da marca Amazônia, sob as hipóteses de geração de emprego e renda, aumento 
da visibilidade positiva para a cultura regional, atração de investimentos externos em pesquisa e preservação dos recursos naturais e em outro 
aspecto desapropria a Amazônia de sua população tradicional. A metodologia de pesquisa foi baseada na pesquisa bibliográfica e coleta de dados 
documentais disponíveis em fontes de domínio pública. A pesquisa foi inspirada em definições de autores da região amazônica, através de seus 
respectivos trabalhos científicos atualizados e munidos da lateralidade das informações referentes à realidade regional, apresentando e, 
sobretudo analisando os dados de agentes que tem vivenciado as transformações na realidade social, econômica, ambiental e culturais da 
Amazônia. A Amazônia oferta uma infinita perspectiva de elementos imaginários agregados a valores estéticos para espetacularização de 
produtos ou serviços, engrossados pela utilização de animais, cores, frutos, sons, sabores e a cultura indígena para conceber produtos 
competitivos no mercado global, enquanto desproporcionalmente há poucas pesquisas e investimentos dado a gigantesca perspectiva de 
respostas relacionadas aos recursos naturais presentes na Amazônia. Devido à imensidão geográfica e biodiversidade infinita, os recursos 
amazônicos representam perspectiva de respostas relacionadas a diversas outras áreas do conhecimento, principalmente as da área da saúde. Se 
por um lado há uma exploração excessiva dos elementos estéticos relacionados à Amazônia, por outro, o intercâmbio com a população 
tradicional amazônica gera consequentemente a exportação de matérias que integram os produtos globais, gerando um indicio de mobilidade 
econômica local. A difusão de produtos munidos da marca Amazônia é favorável no sentido econômico por atrair desenvolvimento do mercado 
de intercambio dessas matérias com outras culturas, atraindo os recursos necessários para custear o empreendedorismo dos profissionais locais. 
Os recursos atraídos para a preservação e pesquisa são corriqueiros ao desenvolvimento da Amazônia, pois estes são objetivos e encontram sua 
finalidade sem o empecilho das barreiras burocráticas como ocorridas com o dinheiro público proveniente de tributos do estado brasileiro. O 
volume de dinheiro aplicado por outras nações e entidades não governamentais promove a geração de conhecimento sobre os recursos 
existentes na região amazônica. Portanto a Lei n.º 9.279/96 sobre a propriedade industrial que garante a proteção dos direitos dessas 
propriedades não se aplica a "Marca Amazônia", pois esta é de caráter público.
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