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Resumo. Este artigo tem por finalidade descrever a vida e a trajetória profissional do 

empreendedor Jeff Bezos, CEO da empresa Amazon e considerado o homem mais rico 

do mundo. 
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1. Introdução 

 

Em 12 de janeiro de 1964 em Albuquerque, Novo México, Jeffrey Preston Bezos nasceu de 

sua mãe Jacklyn Jorgensen que possuía apenas 18 anos. Seu pai biológico, Ted, divorciou-se 

cedo e portanto deixando poucas memórias. Mesmo tendo mostrado interesse em conhecer o 

filho depois de muitos anos acabou por falecer no ano de 2015 sem vê-lo. Apesar disso, a mãe de 

Jeff casou-se novamente com um imigrante em 1968 de nome Miguel Bezos, transmitindo 

também a Jeff seu sobrenome. Miguel é considerado por Jeff como seu único pai, mas a revista 

Wired em 1999 afirmou que a “única vez que se lembra sobre isso, de verdade, é quando um 

médico pede que ele preencha um formulário”. 

Após algumas mudanças de localidade de seu lar, Bezos se encontrava em Miami, na Flórida, no 

fim de sua adolescência onde trabalhou no McDonald’s e frequentou um programa de ciências 

da Universidade da Flórida para estudantes do ensino médio. Depois de terminado o colégio, 

Bezos inspirado pelo pai decide cursar Engenharia, e foi aceito na Universidade de Princeton, 

onde cursou Engenharia Elétrico e Ciência da Computação. 

Após sair da escola, Bezos segue o caminho de seu pai e resolve se matricular para cursar 

Engenharia. Ele é aceito na Universidade de Princeton, onde cursa Engenharia Elétrica e Ciência 

da Computação. 
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Com seu desempenho exemplar na universidade, muitas empresas ofereceram empregos, 

inclusive a Intel. Porém negando a todas elas Jeff optou por trabalhar na empresa Fitel, uma 

startup que trabalhava com telecomunicações visando o comércio internacional. Se tornando mais 

afrente  

Com seu currículo, diversas empresas oferecem empregos para o engenheiro recém-formado, 

mas Jeff rejeita propostas, como a da Intel, e resolve trabalhar na Fitel, uma startup de 

telecomunicações, focada no comércio internacional. Ele sobe na empresa rapidamente e chega 

a trabalhar com o setor financeiro em Wall Street. De lá, Bezos salta para o hedge fund D. E. 

Shaw & Co e alcança a posição de quarto vice-presidente sênior aos 30 anos. Mas mais do que 

isso, o que Bezos almejava era dominar o varejo online. 

  

2. Metodologia 

 

2.1 A fundação da Amazon 

 

A idealização de uma loja virtual surgiu enquanto Jeff realizava uma pesquisa e descobriu que o 

uso da internet estava aumentando 2300% ao ano. Com esse número impressionante em mente 

ele decide se demitir de seu cargo atual para tentar o empreendedorismo, pois mesmo sabendo 

dos riscos não queria se arrepender de não ter tentado uma oportunidade tão grandiosa. Assim, 

Bezos se deslocou de Nova York para Seattle, onde acreditava ser ideal para iniciar seu negócio. 

Foi durante o caminho entre uma cidade e outra que começou os primeiros planos de seu negócio 

e contatou os primeiros investidores. 

Com a ideia de uma empresa de grande porte, sabia que era necessário começar por baixo, por 

isso optou por abrir uma loja online vendendo livros, considerando o método ideal já que livros 

vendem facilmente e como não era necessária estocagem poderia competir com as empresas do 

mesmo ramo de produto. Mas acreditando em seu plano, conseguiu atrair US$ 245 mil de seus 

pais e US$ 750 mil de investidores, mesmo alertando sobre a chance de 70% de possível falha. 
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No início, o site era bem diferente de hoje e não possuía nem o mesmo nome, passou por nomes 

como Cadabra e Relentless, isso porque Jeff considerava a escolha de um nome como uma 

decisão crítica, pois sabia que o modelo utilizado em seu negócio poderia vir a ser copiado e que 

para um negócio online precisaria de uma marca muito forte. O que veio na palavra Amazon, 

enquanto lia um dicionário, vendo o seu significado (forma em inglês do Rio Amazonas) achou 

interessante e que remetia a algo “exótico de diferente”, assim como queria tornar sua empresa 

futuramente.  Considerou também o fato de que antes da existência do Google as empresas eram 

listadas em ordem alfabética. 

2.2 O Grande Crescimento 

A Amazon teve seu início com resultados impressionantes superando as expectativas de Bezos, 

Com dois meses iniciais já havia atendido a encomendas para todos os estados dos EUA e mais 

45 países. Mesmo com todo esse trabalho em mãos, Jeff ainda empacotava e despachava os livros 

de sua garagem junto de seus poucos funcionários, mas mesmo assim suas vendas passavam US$ 

20 mil por semana nos primeiros meses.  

O resultado impressionante possibilitou a chance para um IPO (Inittial Public Offering) em maio 

de 1997, conseguindo ofertar US$ 18 por ação. Bezos fez a previsão aos investidores que se 

mostraria certeira, quem investisse por volta de US$ 1000, teria US$ 1,4 milhões em 2020, pois 

aquele afinal era somente o início da internet para a Amazon. 

Em 1998, Jeff passa a vender CDs e filmes e o programa de afiliados que havia sido idealizado 

se tornou um sucesso, com mais de 350 mil sites parceiros processando as vendas pela Amazon 

em 1999, quando expandiu as operações para aceitar praticamente qualquer produto. Apesar 

disso, Jeff não via a Amazon como uma simples varejista, mas sim como uma empresa de 

tecnologia. Foi então que, em 2002, Bezos lançou a Amazon Web Services (AWS), inicialmente 

uma empresa de serviço de dados e estatísticas para sites. Com o crescimento constante da 

computação em nuvem, a empresa se tornou uma das principais provedoras de armazenamento 
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virtual, atendendo a clientes como Nasa e Netflix e disputando com a Microsoft contratos 

multibilionários do Pentágono.  Nos anos seguintes, a Amazon lançou o seu serviço de 

vídeos, Amazon Prime Video, sua loja de aplicativos para Android e a Alexa, assistente 

virtual disponível nos dispositivos Echo. Mas Bezos ficou satisfeito só com a Amazon. E 

foi então que seu desejo de conquistar o espaço retornou no fim 1990 inspirado num filme 

de nome O céu de outubro, o que o fez decidir criar uma empresa de exploração espacial. 

 

2.3 Outros Sucessos 

 

2.3.1 Blue Origin 

 

A Blue Origin foi fundada em 2000 de forma bem discreta e sua existência só foi revelada ao 

público três anos depois. O foguete New Shepard foi finalmente testado com sucesso, após uma 

sequência de testes de partes, em 2015. O veículo foi desenvolvido para levar turistas para voos 

suborbitais, na casa dos 100 km de altitude. Enquanto realizavam-se os testes, foram fechados 

contratos para levar experimentos científicos e cargas comerciais. Mas mesmo ainda não 

oferecendo vagas para turistas, a previsão é que teriam de pagar no mínimo US$ 200mil por 

viagem.  

O investimento na empresa ainda se dá pelo próprio Bezos, usando de ações vendidas da 

grandiosa Amazon. Porém com planos ambiciosos, a Blue Origin ainda tem por planos uma 

viagem a lua. A primeira missão está marcada para 2024 para testar e validar o sistema, para que, 

no futuro, também possa levar turistas e astronautas. 

2.3.2 The Washington Post 

Em 2013, Bezos resolveu expandir ainda mais seu império e abraçar o jornalismo, adquirindo o 

famoso jornal The Washington Post por US$ 250 milhões. 
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O jornal estava sofrendo com a migração de leitores do mundo do papel para o online, assim 

como diversos outros que chegaram até a falir no mundo todo. Em seu primeiro passo para mudar 

a situação, Bezzos liberou o acesso ao jornal sem paywall (sistema de cobrança de assinaturas) 

para assinantes de jornais locais, com a intenção de aumentar os acessos ao site e a presença no 

âmbito nacional. Com o olhar afiado de Bezos, focando no digital, o jornal passou a ter o dobro 

de acessos num período de três anos. 

Depois de se tornar lucrativo em 2016, foram acrescentados mais 200 jornalistas no quadro, 

realizada abertura e reabertura de escritórios e a contratação de desenvolvedores, possuindo hoje 

cerca de 1,5 milhões de assinantes online e um sistema de publicação de nome Arc Publishing 

que estima lucro de US$ 100 milhões ao ano. 
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