
Amazon.com  entra na China
Empresa prepara compra do maior portal de vendas on-line do país, o Joyo.com
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N ão adiantou a porta-
voz da Amazon.com,
Patty Smith, dizer que
não comentaria sobre

"boatos e especulações". A
agência de notícias estatal chi-
nesa Xinhua divulgou com es-
tardalhaço a oferta de compra
do Joyo.com, o maior portal de
vendas de livros, música,
DVDs, brinquedos e fitas de ví-
deo da China, feita pela Ama-
zon.com por US$ 75 milhões.

O negócio deve ser fechado
em apenas três meses, depois
que receber o sinal verde das
autoridades americanas e chi-
nesas, mas já vem sendo co-
memorado como uma das
grandes tacadas da Ama-
zon.com, que coloca um pé no
varejo on-line da China sem
pagar uma fortuna e através
da aquisição de uma marca já
conhecida entre os cerca de
87,5 milhões de internautas
chineses (mais da metade da
população do Brasil).

Em 2006, 170 milhões
de usuários de internet

Mas as estatísticas do China
Internet Network Information
Center — CNNIC, uma organi-
zação de pesquisas e estatísti-
cas sob controle estatal — são
ainda mais promissoras. Se-
gundo o CNNIC, mais da meta-
de dos atuais usuários chine-
ses de internet compram pela
rede e, em 2006 (ou seja, em
apenas dois anos), a quantida-
de de usuários de internet na
China vai pular para 170 mi-
lhões de pessoas, um Brasil in-
teiro. E as vendas on-line cres-
cerão inacreditáveis 190%.

Segundo notas em publica-
ções especializadas no vare-
jo on-line, a Amazon.com já
vinha disposta a entrar no
mais promissor mercado vir-
tual do mundo há meses. O
portal teria feito uma oferta
por outro site de vendas on-
line chinês, o Dangdang.com,
sem sucesso. Agora, com a
aquisição do Joyo.com, uma
guerra entre os dois portais
pela preferência dos inter-
nautas deve se acirrar.

A compra do Joyo.com —
fundado em 2000 pelo executi-

IMAGENS DO JOYO.COM:

87,5 milhões de

internautas chineses

vo chinês Lei Sun nas Ilhas Vir-
gens Britânicas — põe a Ama-
zon.com no melhor momento
para a venda de um produto
cujas vendas são estimuladas
pelo governo: a dos livros. O
governo de Pequim acaba de
abrir o setor de distribuição
de livros e revistas para o ca-
pital estrangeiro.

Liberdade para fazer
promoções agressivas

Neste caso, a Amazon.com,
que em tese poderia ser obri-
gada a cancelar suas vendas
on-line de publicações por
restrições legais, agora está
livre não apenas para fazê-lo,
mas também para fazer pro-
moções de uma mane i r a
agressiva ainda desconheci-
da dos chineses.

— Nós estamos muito feli-
zes de entrar no mercado chi-
nês através do Joyo.com —
afirmou Jef f Bezos depois
que a própria China tratou de
divulgar o negócio. — Esta-
mos orgulhosos de fazer par-
te de um portal que cresceu
em pouco tempo e hoje é lí-
der de venda no varejo on-li-
ne da China.

Bezos tem mesmo o que co-
memorar. O mercado editorial
chinês ainda é um monopólio

estatal quando se fala na pu-
blicação de livros, mas o se-
tor é tão lucrativo (com mar-
gens que não raro chegam a
20% do valor de venda dos li-
vros) que muitas editoras es-
tatais se lançaram numa sô-
frega concorrência pelos me-
lhores autores e pelos melho-
res livros. A capacidade de
negociação da equipe de Be-
zos com seus fornecedores —
e seu talento para usar esta
concorrência a seu favor —
vai determinar sua fatia da
distribuição on-line.

Mas a Amazon.com deve sa-
borear o melhor da fruta jus-
tamente na hora em que está
sendo colhida do pé. Até en-
tão, a rede de livrarias estatal
Xinghua, a maior do país, com
cerca de 50% do mercado to-
tal, ainda possui o quase mo-
nopólio da venda dos livros di-
dáticos do ensino básico e in-
termediário, um filão que re-
presenta cerca de 60% das

vendas da indústria de livros
na China. Mas o governo chi-
nês, abrindo o mercado de dis-
tribuição, quer exatamente re-
duzir esse monopólio dimi-
nuindo os preços dos livros
para os leitores.

A maior dificuldade para a
Amazon.com na China, que
seria montar um rede de dis-
tribuição para apoiar as ven-
das on-line, não será neces-
sária porque a Joyo.com já
possui uma das maiores es-
truturas do país. Recente es-
tudo feito pela Feira do Livro
de Frankfurt mostra que, em
2000, ler era a quarta ativida-
de de lazer do chinês médio,
ultrapassada somente pela
televisão, jornais e revistas.
Mas avisou que o hábito po-
deria estar em declínio por
conta da competição de ou-
tro meio em crescimento no
país: a internet. Pelo visto,
Jeff Bezos terá ainda muito o
que faturar na China. •
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