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O Google planeja lançar uma
grande iniciativa no mercado de
varejo europeu, com a criação de
um serviço que ofereça uma base
para empresas que ainda não
têm negócios on-line possam co-
mercializar e vender suas merca-
dorias na internet.

O Google, com sede nos Estados
Unidos, pretende transformar o
Google Base, um produto ainda
em fase de testes, em uma platafor-
ma de varejo na internet/O serviço
almeja dar aos varejistas acesso di-
reto aos milhões de usuários da
ferramenta de buscas.

O diretor da divisão européia
do Google, Nikesh Arora, afir-

mou em entrevista ao "Financial
Times" que a companhia preten-
de que as empresas de varejo — e
possivelmente de outros setores,
como o imobiliário—entreguem
suas bases de dados internas so-
bre preços e mercadorias.

O Google iria classificar a infor-
mação em um sistema de busca de
uso simples para o consumidor, o
que proporcionaria aos usuários
do site um supermercado virtual
que apresentaria várias marcas.

"O Google Base terá um impacto
imenso sobre os varejistas", afir-
mou Arora. A iniciativa, diz o exe-
cutivo, baseia-se em pesquisas in-
ternas da maior empresa de inter-
net do mundo, segundo as quais
muitas redes varejistas importan-
tes não se sentem competitivas o
suficiente no mundo virtual.

Ainda é incerto, no entanto, co-

mo as empresas responderão ao
serviço. Muitas das grandes vare-
jistas mundiais — como Wal-Mart,
o maior do mundo, Home Depot,
rede de artigos para o lar dos Esta-
dos Unidos, e Tesco, cadeia britâni-
ca de supermercados—investiram
milhões para desenvolver suas
operações próprias na rede. Por
outro lado, muitos varejistas ainda
não criaram suas lojas virtuais.

Uma grande empresa varejista
sem operações na rede de compu-
tadores avaliou ontem que o servi-
ço do Google seria interessante —
desde que também envolvesse a
distribuição. A Marks and Spencer,
rede britânica que comercializa
roupas e alimentos, a rede de bai-
xos preços Target e a livraria Bor-
ders terceirizaram suas operações
na internet com a Amazon, a rede
varejista on-line de livros e CDs.

O varejo na internet vem dispa-
rando nos últimos anos. No Remo
Unido, as vendas cresceram 30%
em 2005, somando 25 bilhões de
libras esterlinas (US$ 44 bilhões),
10% do total. Na Alemanha, o vo-
lume chegou a €15 bilhões no
ano passado e deverá alcançar
€ 62 bilhões nos próximos cinco.

Até agora, o Google havia sido
vago sobre o que pretendia com o
Google Base. A empresa enfrenta
pressões para encontrar novas li-
nhas de negócios, em meio aos re-
ceios de que sua receita com publi-
cidade na internet tenha chegado
ao máximo de seu potencial.

As pesquisas do Google na Eu-
ropa mostram um alto nível de
descontentamento entre os exe-
cutivos no setor de varejo com
suas atuais operações na rede
mundial de computadores.
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