
A energia eólica deverá conti-
nuar sendo uma das fontes de
geração mais competitivas nos
leilões de energia nova deste
ano. Mas diante de dúvidas so-
bre a demanda a ser contratada,
a expansão em 2012 pode não
chegar à meta de 2 gigawatts
(GW) ao ano do setor. “Nossa
meta é sempre 2 GW por ano,
mas neste ano não sabemos se
vamos atingir essa meta”, disse
a presidente-executiva da Asso-
ciação Brasileira de Energia Eóli-
ca (Abeeólica), Élbia Melo.

A situação de menor deman-
da nos leilões de 2012 deve afe-
tar todas as fontes, e em menor
escala a eólica. “O número que
a gente espera, pelo comporta-
mento da eólica, é que de qual-
quer montante que for contrata-
do pelo menos 80% será de eóli-
ca”, disse Élbia, acrescentando
que qualquer estimativa numéri-
ca de demanda a ser contratada
nos próximos leilões seria pou-
co confiável neste momento.

Em 2012, muitas distribuido-
ras estão sobrecontratadas e
agentes do setor demonstram
incerteza quanto à necessidade
de se realizar um leilão A-3 nes-
te ano, que contrataria energia
a ser entregue a partir de 2015.

Os leilões de energia A-3 e
A-5 (que contrata energia a ser
entregue a partir de 2017) es-
tão marcados para outubro,
sendo que 14.260 MW de eóli-
cas estão cadastrados para par-
ticipar do primeiro e 12.547
MW para o segundo. Esses em-
preendimentos ainda vão pas-
sar pela fase de habilitação pa-
ra participar dos certames. O
mercado de equipamentos eóli-
cos no Brasil movimentará cer-
ca de R$ 25 bilhões nos próxi-
mos cinco anos. ■ Reuters

A poucos dias do prazo estabele-
cido para dar início a operação
de comércio eletrônico no Bra-
sil, a Amazon ainda não encon-
trou um centro de distribuição.
Executivos da empresa visita-
ram depósitos em oito cidades
na grande São Paulo e interior,
entre elas Campinas, Guarulhos
e Sorocaba, mas até agora não
bateram o martelo sobre qual se-
rá o endereço. A data prevista
no plano de negócios da compa-
nhia, ao qual o BRASIL ECONÔMICO
teve acesso e adiantou em repor-
tagem publicada em março des-
te ano, era iniciar vendas em 1º
de setembro. Agora, a empresa
trabalha em cima de um novo
prazo: 30 de junho de 2013.

É a partir desta data que a com-
panhia espera iniciar a venda de
produtos de pequeno porte co-
mo aparelhos Kindle, cd’s,
dvd’s, livros, vídeo-games e sof-
twares. Mas representantes de
editoras têm comentado que a
Amazon pode começar a venda
de livros digitais
ainda este ano, já
que não exigem es-
paço físico de ar-
mazenamento co-
mo os demais
itens. A empresa
já teria fechado
contratos com al-
gumas editoras,
mas ainda vem enfrentando resis-
tência, principalmente por parte
dos grandes editores de livros.
Eles dizem que a Amazon é mui-
to agressiva nas negociações.

Pendenga
Enquanto tenta impor suas con-
dições às editoras, a empresa
conseguiu resolver a disputa ju-
dicial pelo domínio amazon.
com.br. O endereço na internet
pertencia à brasileira Amazon
Corporation, especializada em
TI, com sede em Belém (PA). Du-
rante sete anos, a americana e
a brasileira brigaram na justiça
pelo endereço eletrônico. Mas
este mês a maior empresa de co-
mércio eletrônico do mundo,
cuja sede fica em Seattle (EUA),

levou a melhor. A
partir de 14 de se-
tembro, o site da
paraense será o
amazonet.com.
br. “Só podere-
mos comentar es-
te assunto após
este prazo”, afir-

ma Fabio Carvalho, um dos só-
cios da Amazon Corporation.

No site Registro.Br, responsá-
vel pela coordenação de domí-
nios para a internet no Brasil, o
amazon.com.br agora pertence
ao escritório Soerensen Garcia
Advogados Associados, espe-
cializado em propriedade inte-
lectual, tecnologia e direito co-
mercial. “A Amazon é nossa
cliente”, afirma Paula Bezerra
de Menezes, advogada que tra-
balha no Soerensen.

Sem pressa
A Amazon tem até o início do
ano que vem para encontrar
seu centro de distribuição. A va-
rejista procura por um depósito
que esteja em construção com

data para ficar pronto até o pri-
meiro trimestre de 2013. Outra
alternativa seria encontrar um
centro de distribuição o qual te-
nha disponibilidade para ser
alugado apenas a partir do ano

que vem. “Como adiaram a es-
treia, agora eles não estão com
pressa, já que teriam de pagar
aluguel sem estar com a opera-
ção pronta”, afirma um executi-
vo ligado a companhia.

Quando traçou seu plano de
negócios para o Brasil, a Ama-
zon previa comercializar 1,1 mi-
lhão de produtos entre setem-
bro e dezembro deste ano. Para
2013, a estimativa era chegar a
4,8 milhões de itens vendidos.
Em sua primeira fase, a empre-
sa deseja vender apenas produ-
tos de pequeno porte para fazer
uma espécie de teste no Brasil.
Só depois é que produtos maio-
res como móveis seriam dispo-
nibilizados ao consumidor.

Atualmente, a companhia co-
mercializa 34 categorias de pro-
dutos. Além dos Estados Unidos,
a Amazon possui operações lo-
cais no Canadá, China, França,
Alemanha, Itália, Japão, Espanha
e Reino Unido. Em 2011, a empre-
sa lucrou US$ 631 milhões. Procu-
rada, a Amazon não retornou os
pedidos de entrevista. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br
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Fundadorda Best Buyterá acesso a números
da empresa para fazer oferta de compra
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Estreia da Amazon no
Brasil fica para 2013

Eólicas
vão crescer
menos
em 2012
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Dúvidas sobre a demanda
a ser contratada emperram
desenvolvimento do setor

A Best Buy, empresa americana de varejo de eletrônicos, fechou um
acordo com seu fundador, Richard Schulze, para que ele tenha acesso
a dados da empresa e ofereça uma proposta de compra. Schulze
poderá realizar uma auditoria de “due diligence” na empresa e fará
uma oferta de compra em conjunto com investidores de private equity.
Schulze também terá o direito de nomear dois membros no conselho.
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EMPRESAS

A poucos dias do prazo estabelecido para iniciar operação, varejista ainda não tem
depósito, mas endereço eletrônico está garantido com vitória em disputa judicial

TUDO A UM CLIQUE

Números da Amazon

Fonte: empresa

PRODUTOS
COMERCIALIZADOS

34 categorias, como 
livros, cds, dvds, móveis, 
eletroeletrônicos, roupas, 
sapatos e alimentos

Além de sua operação nos Estados Unidos, 
possui filiais em oito países 

US$ 48 bilhões
EM 2011, FATUROU

PRESENÇA

Bezos, daAmazon,conseguiu fazerempresabrasileirademesmonome mudardeendereçoeletrônico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 18.




