
O Google irá oferecer gratuitamente análise de mercado online 
  
Usado por empresários para rastrear o desempenho de campanhas publicitárias na web o Google 
Analytics serviço, a partir de agora gratuito, dá um pacote de cinco milhões de pageviews 
(páginas vistas) mensais por usuário. 
 
Segundo o engenheiro de buscas Paul Muret, do Google, os anunciantes de links patrocinados do 
Google terão acesso ilimitado. 
 
Formalmente conhecido como Urchin on Demand, o serviço custava anteriormente 199 dólares 
por mês com limite de 100 mil page views mensais. O nome remete à Urchin Software, empresa 
desenvolvedora do sistema que foi comprada pelo Google no início do ano. 
 
O Google Analytics não rastreia unicamente o desempenho da propaganda realizada dentro das 
buscas feitas no portal. Ele oferece um pacote informações de vários tipos de campanhas, como 
banners, links relacionados e e-mails de newsletters. 
 
Os dados que o serviço reúne mostram a quantidade de usuários encaminhados para o site da 
empresa e o hábito de navegação do mesmo após a chegada ao endereço. Essas informações 
podem ser usadas para adaptações nos sites que resultem em maior satisfação do usuário e em 
ampliação da venda e receita da empresa. 
 
Tornando o serviço gratuito, o Google põe novo tempero ao setor podendo atrair novos 
consumidores. Segundo Eric Peterson, alista da Júpiter Research, a medida pode resultar em 
pressão nas empresas do setor que até então cobram pelo serviço. 
 
Os mais atingidos serão os vendedores de análises que não possuem um serviço muito 
profissional ou suporte de uma consultoria na complementação das informações captadas por 
seus softwares. "O gratuito é sempre algo convincente, e algo grátis oferecido pelo Google é 
historicamente mais convincente ainda", afirma Peterson.  
 
Grandes empresas do setor, contudo, não deverão ser atingidas. Isto por que o Google não possui 
uma grande equipe para o Google Analytics. Mesmo podendo montar um time de profissionais de 
peso a qualquer momento, o Google está interessado em pequenos e médios empresários, não 
devendo atrair os cliente dessas grandes consultorias. 
 
Entre as novas características do Google Analytics está o oferecimento do serviço em diversas 
línguas além do inglês, entre elas o espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, coreano e 
chinês. 
 
Devido ao feriado prolongado, até o fechamento dessa matéria não foi possível conversar com 
ninguém do escritório do Google no Brasil a respeito do oferecimento do serviço em português e 
as formas de aplicação do produto para o mercado local. 
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