
US$ 48 bilhões 
FATURAMENTO EM 2011 1,1 milhão de produtos

4,8 milhões de itens

Kindle, CDs, DVDs, livros, 
videogames e softwares

O que será vendido inicialmente

Meta até 2013

US$ 631 milhões 
LUCRO LÍQUIDO

GIGANTE AMERICANO CHEGADA AO BRASIL

O poder da maior companhia on-line do planeta Previsão de vendas

Sede 1995
Portfólio 34 categorias de 

produtos como livros 
novos e usados, móveis, 
bolsas de grife, 
acessórios automotivos 
e alimentos

Operações 
internacionais

Canadá, China, França, 
Alemanha, Itália, Japão, 
Espanha e Reino Unido

Fonte: empresa

19 milhões 

137 milhões 

82 livros

de consumidores por semana

de consumidores ao dia, o equivalente 
à população de Pequim

por pessoa é a capacidade
de armazenamento da plataforma 
de nuvem da Amazon

33%
a mais do que os eleitores 
da última eleição 
presidencial americana

Oconsumidor brasileiro incor-
porou de vez duas datas co-
merciais bastante tradicionais
no exterior. A Black Friday, que
acontece em novembro, e o Bo-

xing Day, logo após o Natal
são tradicionais empaíses
como Estados Unidos e
Inglaterra, mas já ga-
nharama simpatia ver-
de-amerela. Juntos, os
dois eventos movi-
mentaram R$ 158 mi-

lhões em 2011, valor

91% superior às vendas de perío-
dos equivalentes do ano anterior.
Nos varejo americano, a Black

Friday é uma grande promoção
que acontecenaúltima sexta-fei-
ra de novembro, logo depois do
feriado de Ação de Graças.
Já o Boxing Day faz parte dos

calendários canadense, inglês e
americano. A liquidação ocorre
sempre no dia 26 de dezembro,
quando as lojas começam deso-
var os estoques do Natal.

Com a ajuda destas novas da-
tas, o e-commerce no Brasil deve
crescer 25%em2012, alcançando
receita de R$ 23,4 bilhões. ■ C.E.

A Amazon cravou uma data pa-
ra começar sua operação de co-
mércio eletrônico no Brasil: 1º
de setembro, de acordo comdo-
cumento ao qual o BRASIL ECONÔ-
MICO teve acesso. Enquanto pro-
cura um centro de distribuição
no estado de São Paulo, a varejis-
ta americana faz planos para
sua primeira fase de vendas no
país. Por enquanto, nada demó-
veis ou televisores de LCD, dis-
poníveis em sua Amazon.com.
Por aqui, apenas objetos de pe-
queno porte estarão ao alcance
dos internautas como aparelhos
Kindle, CDs, DVDs, livros, ví-
deo-games e softwares.
De setembro a dezembro des-

te ano, a previsão é vender aos
brasileiros 1,1milhão destes pro-
dutos. Em 2013, a estimativa é
de chegar a 4,8milhões de itens.
“Mas nada impede que a Ama-
zonpasse a comercializarmerca-
dorias demaior porte a partir do
ano que vem. Tudo vai depender
do resultado alcançado nestes
três primeiros meses”, diz um
executivo ligado à companhia.
Segundo ele, faz todo o senti-

do a Amazon começar com um
centro de distribuição em São
Paulo. A B2W, dona da Amercia-
nas.com, Submarino e Shopti-
me, vende para o Brasil intei-
ro, mas o estado paulista é o co-
ração de seu comércio virtual.
“São Paulo representa metade
das vendas da B2W”, diz Rena-

to Prado, analista de varejo da
Fator Corretora.
A chegada da Amazon, apeli-

dada por analistas estrangeiros
deWalmart do comércio eletrô-
nico, deve impor mudanças ao
mercado brasileiro, responsá-
vel por R$ 18,7 bilhões em ven-
das no ano passado. A situação
da líder B2W, por exemplo, po-
de se complicar ainda mais.
Mesmo com pesados investi-
mentos em logística, a varejista
brasileira acumula problemas.
Recentemente, o Procon-SP

determinou que a companhia
deixasse de operar no estado de
São Paulo por três dias devido
ao aumento do número de recla-
mações dos consumidores. Fa-
to semelhante aconteceu em
2011, no Rio de Janeiro, quando
a companhia passou a ser inves-
tigada pelo Ministério Público
do estado, também por proble-
mas com clientes. O resultado
destes tropeços foi um prejuízo
de R$ 89,2 milhões em 2011,
quando o mercado cresceu na-
da menos que 26%.
Mesmo com crescimento im-

ponente, o total vendidona inter-
net pelas empresas que atuam
no Brasil não faz nem cócegas à
Amazon, com experiência de 17
anos e receita de US$ 48,8 bi-
lhões no ano passado. No entan-
to, este currículonão significa su-
cesso garantidonoBrasil, que re-
serva uma série de desafios. Um
deles diz respeito a forma de pa-
gamento dos clientes. Nos Esta-
dosUnidos, os consumidores pa-

gam suas compras à vista no car-
tão de crédito e quem precisa de
financiamento para comprar um
produto recorre diretamente à
operadora de cartão.
NoBrasil, a varejista terá de fi-

nanciar diretamente seus clien-
tes com pagamento parcelado.
“Para isso vai ter de negociar
muito bem com as operadoras
de cartão de crédito”, diz João
Pissutto, consultor de varejo da
IBM. No caso de parcelamento
com cobrança de juros, a com-
panhia tambémprecisará apren-
der gerenciar diferentes preços

para um mesmo item. “Algo
que ela não está acostumada a
fazer”, afirma o especialista.
E não é só isso. Ainda existem

as dificuldades de logística e a
complexa tributação brasileira.
“Achar umbomparceiro logísti-
co será fundamental para a ope-
ração da Amazon”, afirma Pis-
sutto. Antes disso, porém, a
companhia terá a chance de sen-
tir o mercado, dependendo so-
mente dos Correios, já que os
produtos comercializados na
primeira fase de operação serão
de pequeno porte. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Comércio eletrônico ganha
com novas datas comerciais

Amazon.com inicia vendas
no Brasil em 1º de setembro

Blacky Friday e Boxing Day
se consolidam no país

Emmanuel Dunand/AFP

Maior varejista de e-commerce do mundo terá centro de distribuição. Meta é vender 6 milhões de itens até 2013

A varejista americana
enfrentará alguns
desafios no Brasil.
A forma de pagamento
dos clientes é uma
delas. Ainda existem
obstáculos a serem
superados na logística
e o entendimento das
regras de tributação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




