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Uma reformulação do mecanismo de buscas na internet da Microsoft poderá finalmente situar 
a qualidade dos seus serviços no mesmo nível da firma de busca Google, mas ainda é provável 
que a empresa de software se empenhe para reaver a participação de mercado que perdeu nos 
anos recentes, de acordo com analistas.  
 
A revisão, que a companhia pretende apresentar numa conferência no fim desta semana, 
incluirá uma nova tecnologia de aplicação, cujo propósito será antecipar os interesses dos 
pesquisadores a partir de uma consulta inicial.  
 
Um relançamento integral do serviço também está sendo esperado em alguns dias, com a 
apresentação de uma nova marca que substituirá o atual Live.com e uma campanha de 
marketing.  
 
A iniciativa acontece cinco anos após a estreia da Microsoft no mercado de buscas e representa 
o auge de centenas de milhões de dólares de pesquisas, desenvolvimento e aquisições 
destinados a torná-lo mais competitivo numa área estratégica do segmento de internet. 
 
Sua parcela no setor de buscas nos EUA, porém, está se aproximando da mais baixa posição 
de todos os tempos, caindo em abril a cerca de 8%, contra 64% para o Google e 20% para o 
Yahoo, segundo o instituto de pesquisas comScore. 
 
Até agora, a Microsoft tem se debatido para se equiparar ao Google em termos da relevância 
dos seus resultados de busca ou para diferenciar o seu serviço. "A Live.com não foi boa o 
suficiente", disse Sandeep Aggarwal, analista de internet na Collins Stewart. "Acreditamos que 
a tecnologia esteja finalmente pronta para o grande público."  
 
Entre as inovações que a Microsoft espera que a ajude a conquistar novos usuários está uma 
forma de apresentar resultados que tenta antecipar buscas a partir da consulta inicial do 
usuário. Por exemplo, uma pesquisa de voos para Londres poderá indicar que um usuário é um 
turista que está planejando uma visita à cidade, levando o serviço a apresentar uma série de 
avisos em regiões relacionadas, como hotéis, de acordo com Aggarwal. 
 
Mas, enquanto o Google alega destinar 70% do seu enorme orçamento de pesquisa e 
desenvolvimento para aprimorar seu principal produto e também para desenvolver um fluxo 
constante de inovações, observadores alertaram que a Microsoft poderá enfrentar dificuldades 
para fazer uma diferença grande o bastante para induzir usuários a trocar lealdade de marca. 
"A questão não gira em torno de tecnologia e sim, de escala de uso", disse Youssef Squali, 
analista do Jeffries. "O Google está tão adiantado que serão necessários anos e anos mais 
anos para se nivelar, a menos que o Google dê um passo em falso."  
 
Em mais uma tentativa de se diferenciar, a Microsoft criará uma marca e uma campanha de 
marketing para o serviço. Até o momento, a companhia não conseguiu transformar o 
mecanismo de buscas num site de "destino", e a vasta maioria do tráfego tem vindo de 
usuários de MSN.  
 
Mesmo que as mudanças não provoquem uma ruptura imediata, elas são prova de que a 
Microsoft continua tentando inovar em pesquisa, afirmou Aggarwal. Essa evidência de 
comprometimento de longo prazo poderá elevar a probabilidade de o Yahoo acabar 
concordando com a parceria de busca e publicidade que a Microsoft vem propondo, ele disse.  
 
A Microsoft não quis detalhar a renovação, mas um porta-voz disse que o objetivo é 
"proporcionar às pessoas uma experiência mais rica e organizada, que possa ajudá-las a 
completar suas tarefas com êxito". "Nos debruçamos firmemente sobre o entendimento das 
necessidades dos nossos consumidores, e acreditamos que existem grandes oportunidades 
para agregar valor à experiência de busca atual", afirmou. "A busca é em grande parte um 
investimento de longo prazo."  
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