
Google vai lançar serviço para pagamentos virtuais 
Da redação, com agências 
 
GBuy chega ao mercado para concorrer com o PayPal, do eBay. 
 
O próximo lançamento do Google atende por GBuy, um serviço que permitirá aos usuários 
administrar compras realizadas via internet. A ferramenta deverá chegar ao mercado até o final 
desta semana.O Google admitiu há mais de um ano que estava trabalhando em um serviço de 
pagamento online, e altos executivos o discutiram em termos gerais nos últimos 12 meses.  
 
A empresa vai oferecer descontos nas compras para atrair os compradores ao GBuy. Para os 
anunciantes participantes, o Google vai colocar um ícone do GBuy ao lado dos resultados das 
buscas. Ao clicar no anúncio e decidir comprar o produto, o usuário pode optar por pagar por meio 
do GBuy. O Google cobraria do anunciante uma taxa pela transação. 
 
Serviço foi testado através da lista Google base 
 
O Google não é inexperiente em pagamentos online. A empresa empregou este sistema nas 
negociações com anunciantes e recentemente começou a testar pagamentos online no serviço de 
lista Google Base. 
 
No entanto, o GBuy tem sido visto mais como uma tentativa clara de expansão à área de 
comércio eletrônico business-to-consumer (B2C), uma nova área para a empresa, cuja receita 
vem primordialmente da venda de anúncios online. 
 
O GBuy coloca o Google potencialmente em rota de colisão com a unidade PayPal, do eBay. Na 
verdade, muitos consideram que o GBuy é a razão por trás da parceria firmada entre o Yahoo e o 
eBay no último mês. 
 
O Yahoo está sentindo a pressão das investidas do Google no mundo dos serviços de portais. 
 
Além de concorrer com uma das ferramentas mais difundidas da internet nos EUA, o GBuy pode 
ainda fazer parte de uma estratégia maior do Google para invadir o nicho de comércio eletrônico. 
 
Por enquanto, a empresa tem poucos serviços que vendem produtos, o Google Base e o Google 
Store.Outro lançamento do Google que chega em breve ao mercado é o google.com/hosted, 
serviço que permite que sites e empresas usem o Gmail. 
 
Empresa oferece serviços por celular no Brasil  
 
O mecanismo de busca que lidera a internet, Google, anunciou o lançamento de acesso a seus 
serviços por usuários de celulares no Brasil.O lançamento permite que usuários brasileiros do 
serviço de webmail do Google (Gmail) verifiquem suas mensagens acessando pelo celular o site 
http://m.gmail.com. 
 
Segundo a companhia, a ferramenta adapta a visualização das informações de acordo com os 
recursos "da maioria dos telefones celulares com acesso à internet".  
 
"Já que cada aparelho móvel tem funcionalidades diferentes, o Gmail otimiza automaticamente a 
interface baseada no telefone", informou o Google em comunicado.Em celulares mais modernos é 
possível a visualização de fotos e documentos anexados às mensagens.  
 
O serviço da companhia é gratuito, mas o usuário tem de pagar as taxas de transmissão de dados 
definidas por sua operadora celular. 
 



A companhia também lançou um recurso que permite que os internautas vejam suas páginas 
personalizadas do Google (que reúnem informações sobre clima, ações de empresas e notícias) na 
tela de aparelhos celulares. O acesso acontece pelo endereço http://www.google.com.br. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 jun. 2006, Tecnologia & Saúde, p. A-12. 
 


