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A imagem na mente de Mark
Anderson era a de umavião re-
lutandoparaganharaltura.An-
derson, uma das cabeças mais
respeitadasdomundodatecno-
logia,assistiaaumacompanhia
minúscula chamada Amazon.
com crescer de suas três pes-
soas iniciais em uma garagem
paraumacorporaçãocomofer-
ta pública de ações que viria a
simbolizar o melhor e o pior da
era “ponto-com”.
AndersonpublicaaTheStra-
tegicNewsService,umanewslet-
ter influente lida por gente co-
mo Bill Gates e Michael Dell, e
se orgulha de ser capaz de pre-
ver o futuro. Mas reconhece
quefoidúbioemrelaçãoàAma-
zon e o CEO, Jeffrey Bezos.
Dez anos atrás, a Amazon.
com fez sua estréia na internet
quandoBezosabriuumsiteque
audaciosamente batizou como
“AMaior Livraria daTerra”. A
Amazon vendeu apenas meio
milhãodedólares em livros nos
primeirosmeses,masembreve
estava demonstrando taxas de
crescimento gritantes que im-
pressionaramWall Street.
Mas a história mais familiar
daAmazonna segundametade
dadécadade90eraadoquanto
ela torrava dinheiro. Em 1999,
por exemplo, sua receita atin-
giuUS$1,6bilhão,masoprejuí-
zo foi deUS$ 719milhões.
EntãoBezos,comooheróido
filme que salva o dia a poucos
minutosdo fim, promoveuuma
reviravolta.Fechoualgunscen-
tros de distribuição e despediu
umsétimodesuaforçadetraba-
lho. Em 2003, a Amazon final-
mente deu lucro.
“Há que se dar crédito a Je-
ff”, diz Anderson. “Sua meta
era transformar a Amazon no
Wal-Mart do universo online e,
eureka, foi isso o que ele fez.”
Mas, acrescenta, é hora de Be-
zos encontrar um executivo
treinado com um sólido back-
ground em operações para to-
mar as rédeas.
Asdúvidas deAnderson e de
outros a respeito de Bezos se
concentramemumaspectocrô-
nicoe insistentedaAmazon: lu-
cratividade. Em seu penúltimo
relatório trimestral, a Amazon
informou que os lucros caíram
29,7%emrelaçãoaomesmope-
ríododoanopassado.Bezosavi-
sou Wall Street que esperasse
que as margens de lucro enco-
lhessem ainda mais neste tri-
mestre (leiamais abaixo).
Em 2000, analistas começa-
ram a perguntar se Bezos era
aindaamelhorpessoaparalide-
rar a companhia. “Hora de Be-
zos cair fora?”, perguntou a
manchete do The Puget Sound
Business Journal em 2001.
Bezos riu quando pergunta-
do se os diretores da Amazon
alguma vez expressaram insa-
tisfação com a sua performan-
ce.Riuoutravezquandofoicita-
doodesastredehelicópteroem
2003aquesobreviveucomferi-
mentos leves,masquelevantou
questões mais dramáticas so-
bre a sua sucessão.
Bezos, 41, é umhomem frágil
com finos cabelos castanhos e
grandesolhosqueparecemain-
damaiores quandoele está em-
polgado, oque é freqüente.Ale-
gre, parece não hesitar em sua
crença de queWall Street é, na
maiorparte,umagrandedistra-
ção. Se você der aos clientes o
queelesdesejam,repetia,ores-

to se resolve por si só.
Bezos temtododireitode rir.
Ele desmentiu legiões de críti-
cos que previram o declínio da
Amazon. Pesquisas de satisfa-

çãomostramqueaAmazongo-
zadeumareputaçãodeouroen-
tre os seus mais de 49 milhões
declientesativos, e, noanopas-
sado, registrou US$ 588 mi-

lhões em lucro sobre US$ 6,9
bilhões em receita.
Em 1994, Bezos era um gra-
duadoemciênciasdacomputa-
ção e engenharia elétrica de

Princetonquandosurgiucoma
idéia para uma livraria online.
Planejouoriginalmentechamá-
la de Cadabra, mas logo perce-
beuquesoariacomo“cadáver”.

Numa conferência em As-
pen, o moderador do painel em
que Bezos discursaria o apre-
sentou com um pouco de sabe-
doriadeinternet:eleteriaescri-
to a estratégia daAmazonnum
laptop, no banco de passageiro
de uma Chevrolet Blazer 1988,
enquantosuamulher,MacKen-
zie, dirigia cortando o país.
A realidade é um pouco me-
nos colorida. O casal na verda-
de voou de Nova York a Fort
Worth, onde pegou aBlazer – e
umcheque deUS$ 300mil – do
paideBezos.E,aindaquetenha
dirigidoamaiorpartedotempo
a caminho de Bellevue, Wa-
shington,ondecomeçaramone-
gócio, eladissequeomaridore-
vezounovolante.Oplanodene-
gócios que Bezos escreveu na
estradapreviaqueaAmazonti-
vesse lucro bem antes do que
teve. Mas, como ele aponta, o
plano imaginava uma compa-
nhia bemmaismodesta.
“Marcas são umpouco como
ocimento. Era importante par-
tir rapidamente para novas ca-
tegorias alémde livros”, disse.
Em junho de 1998, a compa-
nhia declarou que começaria a
vender música. Dentro de me-
ses, já era a líder de vendas na
internet.Bezosnãoaparentava
preocupação com as perdas da
Amazon. Também não parecia
haver nenhum organograma
ou algo que se assemelhasse
com um departamento pessoal
nos primeiros cinco anos da
Amazon,disseJeremyEskena-
zi, que se juntou à companhia
em 1999.“Se Jeff se apaixona
poralgumacoisa, ele atentapa-
ra ela”, afirmou ele, que deixou
aAmazonem2001.“Masrecur-
soshumanos, legislação, conta-
bilidade,essascoisasmaismun-
danas, Jeff tendia a olhar como
sem sentido e não costumava
apoiar essas áreas.”
Em vez disso, Bezos focava
em expansão. Ele dirigiu um
surtodeaquisiçõesque,hojere-
conhece, levaram a excessos
tãotorturantescomo“umaope-
ração de canal sem anestesia”.
Entre as mais dolorosas esta-
vam as decisões de comprar
participação na (loja de ração
animal)Pets.com,em1999,ede-
pois pagar US$ 60milhões por
uma grande porção do serviço
deentregasonlineKozmo.com.
Ambos se provaram bombas
lendáriasdoponto-comefecha-
ramasportas logoapós aAma-
zon ter investido nelas.
Bezos se recusa a comentar
sobre o que poderia ter sido.
“Tomamos as decisões que to-
mamos, e temos uma situação
comaqualestamosfelizes”,diz.
Ele prefere falar sobre o ama-
nhã mais do que o ontem. Ana-
listas, no entanto, querem falar
sobreohoje ediscutiradesace-
leração das vendas da Amazon
em outros países, o crescimen-
to dos seus custos e os US$ 55
milhões gastos nos primeiros
três meses do ano em sua pro-
moção de entregas grátis.
Para Anderson, o editor da
newsletterde tecnologia, o foco
incansáveldeBezosnocliente–
à custa de seu outro público,
seus acionários – é “tanto o bri-
lhantismo quanto a maldição
de Jeff”. “Se você é um investi-
dor de longo prazo, vai pensar
que custa muito dinheiro para
setornaraWal-Martdomundo
online. Por outro lado, se você é
do tipo de investidor que está
com a paciência esgotada, pro-
vavelmente está pensando se
há algum administrador a pos-
tos que saiba como tirar retor-
no de um investimento.” ●

SORRINDOÀTOA -OfundadordaAmazon.com,JeffBezos,que, apesardascríticasdosanalistas, comemorou lucrodeUS$588miem2004

ADEUS, GARAGEM–DepósitodaAmazon,quehojenãovendesó livros FLASHBACK –Reproduçãodepáginadeaberturada lojaem1995

MARYLIN NEWTON/NYT REPRODUÇÃO

Amazon: 10 anos antecipando
o futuro do comércio eletrônico
Criada por Jeffrey Bezos em 1995, a “maior livraria da Terra” contraria as previsões e consegue se manter lucrativa

Livrariaregistraquedade lucrosno trimestre
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●●●Emumrelatórioemitido
naúltimaterça-feira, aAma-
zon.cominformouqueseu lu-
cronotrimestre, quevaide
abrila junho,caiu32%emrela-
çãoaomesmoperíododoano
passado,deUS$76milhões
paraUS$52milhões.Paracon-
fundiraindamaisacabeçados
analistas,noentanto,ames-

maAmazon.comregistrouau-
mentode21%nas receitase26%
amaisdevendasdoqueem
2004.Mesmodiantedaquedade
lucratividade,asaçõesdacompa-
nhia tiveramaltade16%naNas-
daqnasemanapassada.Para
esteano, acompanhiaprojeta
vendasdecercadeUS$8,5bi-
lhões,20%amaisqueem2004.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 ago. 2005. Economia, p. B16. 
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