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Zack Harris, um adolescente americano de 14 anos, é rápido em fazer uma lista de benefícios 
da loja de música digital da Amazon.com Inc. Mesmo assim, ele prefere o serviço iTunes da 
Apple Inc. "Acho o iTunes muito melhor", diz Harris, estudante do segundo grau em Glencoe, 
Illinois. 
 
A lealdade dele é um exemplo dos obstáculos que a Amazon enfrenta ao tentar pôr em 
andamento uma série de iniciativas em mídia digital. Como é difícil obter dados sobre o 
desempenho dessas iniciativas, os analistas devem prestar muita atenção a qualquer 
informação a respeito quando a Amazon divulgar, hoje, seus resultados do primeiro trimestre. 
Jeetil Patel, que analisa a empresa para o Deutsche Bank, estima que ela investiu cerca de 
US$ 300 milhões na área de mídia digital nos últimos três anos. Mas calcula a receita anual 
gerada por ela em menos de US$ 100 milhões, uma fração da receita anual da Amazon, de 
US$ 14,8 bilhões.  
 
Quando a varejista online lançou sua loja para download de música, em setembro, foi elogiada 
por oferecer músicas sem tecnologia de proteção contra cópias. Também cobrava de 89 a 99 
centavos de dólar por música nos Estados Unidos, ante US$ 1,29 cobrado na época pelo iTunes 
para músicas sem proteção. (Desde então, o iTunes baixou o preço para 99 centavos de 
dólar.) 
 
Mesmo assim, por enquanto a loja de música da Amazon não causou muito impacto sobre o 
iTunes. Segundo a firma de pesquisas NPD Group, em fevereiro a Amazon ficou em segundo 
lugar depois do iTunes em vendas de faixas musicais - mas as vendas unitárias do iTunes são 
dez vezes maiores que as da Amazon. O iTunes, que tem mais de 80% do mercado para 
downloads de música digital nos EUA, é agora a maior varejista de música no país. 
 
A Amazon também tem incursionado por outras áreas fora do negócio mais maduro de venda 
de livros e outros artigos físicos pela internet. Nos últimos três anos, ela investiu em mídia 
digital em áreas como um programa de literatura eletrônica e um serviço de livros eletrônicos 
casado com um leitor chamado Kindle. 
 
As novas tentativas da empresa chamaram muita atenção no início, mas os sinais de sucesso 
têm sido escassos. O Unbox, serviço que ela oferece para se descarregar filmes e programas 
de televisão, atraiu público muito pequeno, segundo analistas. Seus outros novos negócios 
digitais, entre eles o Kindle e o programa de textos literários curtos, são incipientes. Em 
fevereiro, a Amazon vendeu sua divisão européia de aluguel de DVD online para a LoveFilm 
Entertainment, embora continue como maior acionista. 
 
Em alguns casos, dizem os analistas, a empresa ou chegou tarde a um mercado sua loja de 
música digital foi lançada quatro anos depois da loja da Apple, por exemplo ou tentou entrar 
em mercados, como o de livros digitais, nos quais a demanda de consumo ainda não foi 
comprovada. 
 
Um dos fatores desse atraso na música é que até que as gravadoras relaxassem sua 
insistência no uso de programas de proteção contra cópias, a Amazon não podia vender 
músicas que tocassem no iPod da Apple, de longe o mais popular dos tocadores digitais. Ela 
acabou conseguindo oferecer música no formato MP3, sem proteção, que toca praticamente 
em qualquer aparelho. No entanto, a Apple mantém uma vantagem enorme pelo grau de 
integração do iPod com o iTunes. 
 
Em outros mercados, como o de livros eletrônicos, a Amazon pode estar à frente das pessoas 
que estão acostumadas com livros de papel. "Eles vão enfrentar a inércia do consumidor", diz 
Mike McGuire, analista da firma de pesquisa de mercado Gartner. 
 
O diretor-presidente da Amazon, Jeff Bezos, diz que a empresa precisa oferecer produtos 
digitais a fim de estar preparada para quando os clientes os quiserem. A empresa começou 



essa estratégia em 2005, lançando produtos como o Amazon Pages que permite ao usuário a 
compra apenas das páginas que ele queira de um livro. 
 
(Colaborou Nick Wingfield) 
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