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Algumas horas antes de lançar a novidade aos possíveis clientes, o Google, em uma parceria 
com a Mude, dedicou parte desta quinta-feira, 9 de outubro, para divulgar à imprensa o 
produto que chega ao Brasil: o Google Enterprise. 
 
O nome nada mais é do que uma ferramenta para busca de documentos corporativos, produto 
que se faz útil em tempos de altíssimo volume de dados nos servidores e em bancos de dados 
empresariais. De acordo com informações da empresa, as pesquisas podem ser realizadas a 
partir de documentos do PC individual (como e-mails, apresentações e relatórios), bem como 
de dados corporativos (como sistemas e intranet) e da própria rede web. 
 
Desenvolvido pelo próprio Google e já há quatro anos no mercado norte-americano, o Google 
Enterprise será distribuído no País pela Mude, companhia nacional que comercializa soluções 
na área de tecnologia da informação para os segmentos de comunicação, segurança e 
armazenamento de dados. 
 
Os serviços serão oferecidos como duas soluções que integram hardware e software do tipo 
plug-and-use. A Google Search Appliance, direcionada a grandes empresas, conta com uma 
capacidade de pesquisa para até 15 milhões de documentos, em sistemas como ERP, Business 
Intelligence, CRM e em programas de banco de dados. Já a solução batizada de Google Mini é 
voltada para pequenas e médias empresas, e tem capacidade de busca para até 300 mil 
documentos. 
 
A comercialização da ferramenta não será feita diretamente pela Mude, mas por meio de 
revendedoras associadas à empresa. “A fim de que se torne viável, contamos com os nossos 
parceiros-revendedores, capacitados a integrar estes lançamentos no Brasil”, afirma Fernando 
Grecco, diretor de marketing e de produtos da companhia. 
 
Segundo Grecco, o Google e a Mude irão se apoiar em um discurso simples, porém objetivo no 
que se refere aos clientes: “Os profissionais gastam, em média, 25% de seu tempo procurando 
informações para a realização de seus trabalhos. Portanto, o Google Enterprise poderá gerar 
muito mais produtividade à empresa”. O valor das soluções deve girar em torno de US$ 5 mil. 
 
O Brasil será o primeiro país da América Latina a dispor dos novos serviços do Google. Cliften 
Ashley, diretor de vendas corporativas para a América Latina, disse que o valor das soluções 
deverá girar em torno de US$ 5 mil no País; e que a companhia pretende atingir países como 
Argentina e México já nos próximos cinco meses. 
 
A divulgação e a promoção do produto ficarão a cargo da Mude, a qual deverá se utilizar da 
marca Google para realizar ações nos próprios espaços Google. No entanto, a empresa ainda 
não tem nenhuma ação definida. Em princípio, parece que o marketing não será muito 
explorado, visto que se dará somente por meio de visitações em empresas específicas. 
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