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O Google, que opera a ferramenta de busca mais utilizada da internet, lançou um software que 
permite a usuários corporativos localizar informações em programas de empresas como a 
Oracle, a Cisco e a Salesforce.com, entre outras. O Google OneBox for Enterprise se 
assemelha a um recurso do site Google.com para os usuários em geral. 
 
"O software permite que os gerentes de empresas localizem informações como dados de 
clientes potenciais e ordens de compras utilizando o sistema de busca do Google, em vez de 
ter de abrir aplicativos especializados", afirmou Dave Girouard, vice-presidente do Google. O 
Google está lançando novos recursos para elevar as vendas de seu Search Appliance, um 
servidor que localiza informações em bases de dados de empresas. Esses computadores 
custam a partir de US$ 30 mil e, no ano passado, responderam por 1% da receita de US$ 6,14 
bilhões do Google.  
 
O mercado de buscas corporativas movimenta anualmente cerca de US$ 350 milhões, segundo 
a empresa de pesquisa de mercado Gartner. "O Google está aumentando sua capacidade de 
atuar nas empresas", disse Whit Andrews, vice-presidente do setor de pesquisa da Gartner. 
Muitas das pessoas que são contratadas pelas companhias hoje em dia estão mais 
familiarizadas com o Google do que com aplicativos específicos. "Presume-se, em geral, que 
todo tipo de informação é passível de ser localizado", disse ele. Novos recursos acirram disputa 
com a Oracle e a IBM O servidor Search Appliance da Google concorre com produtos de 
empresas como a Fast Search & Transfer, de Oslo, na Noruega; a Autonomy, da Inglaterra; e 
a Endeca Technologies, de Massachusetts, segundo Andrews.  
 
Os novos recursos lançados pela Google também estimulam a concorrência, em nível menor, 
com os produtos da Oracle e da International Business Machines (IBM). Através do Google 
OneBox for Enterprise o usuário digita "clima em São Francisco" ou "filmes em Nova York", ele 
acessa as respostas para a sua pesquisa diretamente no Google, sem precisar clicar em outras 
páginas da web.  
 
Os usuários do programa de gerenciamento de clientes, por exemplo, poderão digitar um 
termo de busca como "Oportunidades General Motors" e o Google exibirá os resultados da 
base de dados da empresa, disse Girouard. "Esse programa torna o servidor Search Appliance 
mais útil", afirmou Girouard. "As buscas são realmente uma simples porta de entrada para 
esses aplicativos."  
 
Os usuários corporativos do software MeetingPlace, da Cisco, poderão acessar informações 
sobre conferências por telefone, enquanto os usuários dos softwares da Oracle poderão obter 
informações das áreas financeira ou de recursos humanos de suas empresas. Entre outras 
empresas que fornecerão links para o software do Google estão a Cognos, a Employease, a 
NetSuite e a SAS Institute, informou o Google.  
 
O Google informou que também oferecerá um software chamado de interface para programa 
aplicativo que permitirá a outros desenvolvedores e empresas independentes criar links entre 
aplicativos empresariais e o software de busca corporativo do Google. O desafio para o Google 
é convencer as empresas de que os recursos de segurança do servidor Search Appliance estão 
à altura dos de outros produtos, mais caros, comercializados por empresas que estão no 
mercado há uma década, afirmou Andrews, da Gartner. 
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