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A Microsoft anunciou, ontem, a mais recente de uma série de tentativas para atrair mais 
usuários para seu mecanismo de busca na internet, ao anunciar nos Estados Unidos uma 
promoção ao estilo dos programas de milhagem aérea. Apesar de conseguir alguns usuários no 
curto prazo, tentativas semelhantes feitas nos últimos meses não foram capazes de deter a 
queda de longo prazo que tem ampliado a distância entre a Microsoft e o rival Google. 
 
Sob o novo plano, conhecido como Search Perks (algo como vantagens de busca), os usuários 
da internet nos EUA poderão ganhar um "bônus" cada vez que realizarem uma busca no site 
Live Search. Os bônus poderão, depois, ser convertidos em downloads de música (525 cupons) 
ou trocados por camisetas (1,1 mil) e milhagem aérea normal. 
 
Sob o programa piloto, que terá validade até abril, os usuários terão de baixar um programa 
da Microsoft que conta o número de buscas que eles realizam. As recompensas são limitadas a 
50 buscas por dia e o programa inicialmente está aberto a 250 mil pessoas. Testes iniciais 
mostraram que o volume de buscas dos usuários cresceu três vezes, segundo informou a 
Microsoft. 
 
Scott Kessler, analista da Standard & Poor's, diz que embora promoções como esta possam ter 
um impacto no curto prazo, "o problema sempre foi a capacidade que elas têm de mudar os 
hábitos das pessoas e conduzir a participações de mercado mais sustentáveis'. 
 
Este ano, a Microsoft lançou um plano de descontos, que devolve dinheiro aos usuários de seu 
serviço de buscas quando eles fazem compras nos sites de determinados grupos varejistas. A 
iniciativa seguiu-se ao plano Search Club, do terceiro trimestre do ano passado, que usava 
jogos para levar os usuários a usarem mais õ mecanismo de busca da Microsoft. 
 
Nenhum deles teve um impacto duradouro no volume de buscas. A participação da Microsoft 
nas buscas na internet nos EUA subiu acima dos 13% no terceiro trimestre do ano passado, 
mas em agosto deste ano tinha caído de volta para 8,3%, segundo dados compilados pela 
empresa de pesquisa ComScore. A participação do Google subiu de 56,5% para 63% no 
mesmo período. 
 
A Microsoft disse que o aumento das buscas no terceiro trimestre de 2007 foi resultado da 
pesada promoção do plano Search Club, que desde então foi reduzido, e que o plano de 
descontos é de longo prazo, mais concentrado em melhorar a lucratividade com os anúncios de 
busca dos varejistas do que em aumentar o número das buscas. O eBay, um usuário inicial do 
plano, viu os retornos com seus anúncios de busca na Microsoft crescerem 50% graças à 
iniciativa, afirma a Microsoft. 
 
Steve Ballmer, executivo-chefe da Microsoft, já disse que a companhia pretende testar novos 
modelos de negócios na área de busca como uma arma para tentar o Google da liderança. 
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