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A estratégia da Amazon.com Inc. de se transformar num shopping center está ganhando raízes. 

Esta semana, a maior varejista online do mundo abriu um departamento de produtos esportivos 
onde varejistas diversos podem vender de tacos de golfe a luvas de goleiro. A varejista de venda 
direta ao consumidor Lands' End e a loja online de malas eBags.com Inc. já criaram lojas na seção 
de roupas, criada em novembro passado. E a Amazon espera abrir uma loja de comida sofisticada 
e outra de produtos de saúde e beleza este ano, segundo pessoas a par do assunto.  

A Amazon processa os pedidos para esses departamentos, mas as varejistas entregam as 
mercadorias a partir de seus depósitos. A Amazon fica com uma comissão sobre as vendas — e 
pode se expandir em áreas diferentes sem fazer um grande investimento em estoque. As 
varejistas recebem acesso aos ativos mais importantes da Amazon: tráfego de clientes, 
investimento de US$ 1 bilhão em tecnologia e know-how de internet.  

Mas tornar-se um shopping center está criando tensões nos negócios da Amazon. Muito embora 
ela atraia com sucesso varejistas para vender em seu site, alguns fabricantes conhecidos temem 
que a ênfase da Amazon em descontos possa enfraquecer suas marcas. A Nike Inc., por exemplo, 
está tentando fazer com que as varejistas removam seus produtos do site.  

Ao mesmo tempo, a Amazon precisa se preocupar com o risco para sua própria reputação, ao 
colocar a entrega de produtos nas mãos de terceiros. E, à medida que expande seu pool de 
parceiros, a Amazon se encontra administrando relacionamentos com centenas de varejistas, a 
maioria dos quais com suas próprias demandas sobre como seus jeans, calçados e outros 
produtos são apresentados no site.  

A Amazon é "mais ou menos como as Nações Unidas", diz Bill Bass, o diretor de comércio 
eletrônico da Lands' End, empresa da Sears, Roebuck & Co.. "Nós não somos as pessoas mais 
fáceis para se lidar no mundo, como também não são alguns outros varejistas."  

A estratégia é um outro exemplo da caça da Amazon em busca do modelo de negócios perfeito. A 
empresa, guiada por seu incansável fundador e diretor-presidente, Jeff Bezos, reinventou-se 
várias vezes, mudando de uma livraria online com operações principalmente virtuais para uma 
operadora de enormes depósitos estocados com eletrônicos e utensílios domésticos, e daí para 
uma fornecedora de tecnologia para outras lojas, entre elas comerciantes individuais e grandes 
varejistas.  

A abordagem shopping center da Amazon é diferente da de outras parcerias online de varejo. A 
Yahoo Inc., a America Online, da AOL Time Warner Inc., e outros portais da Web operam sites de 
compras que tendem a enviar os visitantes para os sites de varejistas online em troca de 
comissões. A eBay Inc., um site de leilões, é um mercado para lojistas, pequenos e grandes, 
venderem produtos. Vários anos atrás, a própria Amazon recebeu grandes pagamentos de uma 
meia dúzia de comerciantes para fornecer pouco mais do que links para os websites deles.  

Poucos, no entanto, incorporaram os produtos de outras grandes varejistas tão profundamente 
em seus sites quanto a Amazon está fazendo agora. E ela tem muito a ganhar com essa 
estratégia. As comissões que recebe de seus parceiros estão se tornando um suporte crucial para 
a empresa em seus esforços para apresentar resultados consistentes.  

A Amazon não revela sua receita com a venda de produtos de outras varejistas, mas diz que 20% 
dos itens encomendados por meio de seu site no último trimestre foram produtos vendidos por 
terceiros, entre eles comerciantes individuais de produtos usados. A comissão da Amazon nesse 



tipo de venda costuma variar de 10% a 15% e traz margens brutas de mais de 70%, estima o 
analista Jeetil Patel, do Deutsche Bank. Já os livros, DVDs e outros produtos que os depósitos da 
Amazon estocam carregam margens brutas — lucro menos o custo dos produtos e despesas com 
entrega, antes das despesas operacionais — de cerca de 22%, estima Patel.  

As comissões ajudaram a Amazon a barrar um enorme prejuízo. Ela divulgou um prejuízo de US$ 
149 milhões ano passado, mas isso foi uma fração dos US$ 1,41 bilhão de perdas que teve em 
2000. 
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