
Checkout é o novo
produto do Google

REUTERS

• LOS ANGELES. O Google

apresentou ontem o aguardado
Checkout, serviço de pagamen-
to eletrônico que analistas di-
zem poder ajudar no impulso
das vendas em linha e con-
vencer comerciantes a gastar
mais dinheiro em publicidade no
líder de buscas da web.

Analistas ficaram confusos
sobre se o produto, disponível
só nos Estados Unidos, olocao
sistema de pagamento online
PayPal, do eBay, em rota de
colisão com o Google.

A nova oferta, antes chamada
por agências de notícias e es-
pecialistas como GBuy ou Go-
ogle Wallet, promete aos ven-
dedores online um caminho fácil

para adicionar uma verificação
de idade para seus sites. Ele
também pode ser usado com
outras opções de pagamento,
como o PayPal.

O Checkout grava informa-
ções de nomes, endereços de
envio e cartão de crédito e
elimina a necessidade dos con-
sumidores submeterem os da-
dos novamente a cada compra.
O Google processa os paga-
mentos do cartão de crédito e
mantém as informações pres-
tadas em segurança.

- Nós acreditamos que o
Checkout fará o comércio
eletrônico muito mais efi-
ciente e fácil de usar - disse
Salar Kamangar, vice-presi-

dente de gerenciamento de
produtos do Google.

O Google cobra dos comer-
ciantes uma comissão de 2% do
valor de cada compra mais 20
centavos de dólar por transação

- valor que os primeiros usuá-
rios disseram estar compatíveis
com as outras opções do mer-
cado. A empresa premia os
anunciantes com 10 dólares li-
vres em processamento de ven-

das para cada dólar gasto em seu
programa de publicidade, o
AdWords.

- Existe uma clara opor-
tunidade de rendimento - disse
Greg Sterling, analista indepen-
dente que notou que o Google
tem a maior parte de seu ne-
gócio baseado em pequenas
transações.

Enquanto Sterling acredita
que o eBay e analistas finan-
ceiros irão ver o novo produto
como um competidor do Pay-
Pal, Charlene Li, analista da
Forrester, e os primeiros usuá-
rios como o Buy.com disseram
que o Checkout expande o mer-
cado ao dar uma alternativa de
pagamento aos consumidores.

- O Google criou o serviço
para conseguir mais publicidade
nas buscas - disse Charlene.

• Excepcionalmente, a coluna
'Cibermundo' não será publicada
nesta edição.
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