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Qi Lu já está cheio de perder para o Google. Durante uma década esse tecnólogo liderou o 
desenvolvimento do sistema de busca do Yahoo na internet e assistiu o Google eclipsar sua 
companhia para se tornar a estrela mais brilhante da rede. Ele saiu do Yahoo em agosto com 
planos vagos de começar uma empresa ou retornar para a China, onde nasceu. Então, Steve 
Ballmer, o executivo-chefe da Microsoft, entrou em cena. Ele queria que Lu estudasse a 
possibilidade de assumir o comando das operações on-line da Microsoft e liderar um ataque 
contra o Google mais uma vez. Ballmer garantiu que a companhia estava disposta a investir 
muito dinheiro para competir, mesmo que a recompensa demorasse anos. 
 
"Quanto mais eu pensava a respeito, mais parecia um dever", afirma Lu, em entrevista 
concedida na sede da Microsoft em Redmond, no Estado de Washington, em um agradável dia 
de maio. "Há uma chance - uma chance verdadeira - de que possamos tornar o cenário das 
buscas [na internet] bem mais competitivo e saudável." 
 
Ele pode ser uma das poucas pessoas que acreditam nisso. Mas a Microsoft está dando a Lu 
mais apoio do que ele jamais teve. Em 28 de maio, a companhia lançou um novo e ambicioso 
mecanismo de busca chamado Bing. Em vez de apenas encontrar links promissores na 
internet, o site é desenhado para ajudar os consumidores a tomarem decisões mais complexas 
de uma maneira mais fácil - como, por exemplo, que carro comprar ou para onde ir nas férias. 
O objetivo é criar uma base de fãs leais que usem rotineiramente o Bing para certos tipos de 
consultas, em vez de correrem direto para o Google. 
 
Para apoiar o lançamento do serviço, a Microsoft está montando a maior "blitz" de marketing 
de busca de todos os tempos, que poderá lhe custar até US$ 100 milhões. "Vamos mostrar aos 
consumidores que há dois grupos que realmente querem ajudá-los a navegar na internet: nós 
e o Google", afirma Ballmer. "Será a primeira vez que sairemos por aí dizendo: 'Não somos um 
tipo de concorrente on-line comum. Somos de fato um concorrente na busca'". 
 
As apostas são altas. A Microsoft demorou para reconhecer a importância da busca, só 
começando a criar sua própria tecnologia em 2003. Desde então, o esforço vem resultando em 
muitos prejuízos para as operações da companhia na internet, incluindo perdas de mais de 
US$ 3,5 bilhões nos últimos três anos. Mesmo assim, a Microsoft só perdeu terreno com seu 
Live Search, caindo para apenas 8% das buscas realizadas nos Estados Unidos, enquanto o 
Google cresceu para 64%. A Microsoft perdeu bilhões de dólares em receitas potenciais, o que 
pode ter abalado suas ações, que estão presas no mesmo nível de 1998. E pior: o Google está 
usando seu domínio nas buscas para atacar os negócios mais lucrativos da Microsoft, incluindo 
seu sistema operacional Windows e o conjunto Office, de ferramentas de escritório. 
 
A maioria dos especialistas em busca acredita que, desta vez, Lu (cujo nome se pronuncia 
XiLu) vai se esforçar muito mais em sua empreitada contra o Google. O gigante das buscas 
aprimora sua tecnologia o tempo todo e os dados que recolhe com o manejo de quase dois 
terços das pesquisas feitas pelas pessoas dão à empresa uma percepção profunda de como 
reagir às várias preferências de busca. "A Microsoft está fazendo algumas boas mudanças, mas 
não há nada que possa alterar o jogo", diz Danny Sullivan, editor-chefe do blog Search Engine 
Land. "Eu acho que a Microsoft ainda não percebeu realmente o quanto ela está atrás do 
Google." 
 
Lu e outros executivos da Microsoft dizem haver uma abertura que poucos especialistas estão 
vendo. Pesquisas abrangentes feitas pela companhia mostraram uma vulnerabilidade 
surpreendente no Google: os surfistas da internet afirmam estar satisfeitos com a tecnologia 
de busca, mas os dados mostram que eles não conseguem encontrar o que procuram em 
quase metade das vezes. A Microsoft projetou a nova oferta de busca para remover as 
barreiras. Um exemplo: pesquisadores da Microsoft constataram que 25% dos cliques nas 
páginas de busca envolvem o retorno à página anterior, sugerindo uma busca frustrada. 
Então, a Microsoft desenvolveu uma característica para evitar esse esforço perdido: quando o 



usuário passa o cursor sobre um link da internet sem clicar nele, os computadores da Microsoft 
abrem uma janela com um resumo do link. 
 
Lu e sua equipe também desenvolveram uma janela no lado esquerdo da página de busca que 
gera uma "tabela de conteúdo" para cada busca. Digitar "U2" traz categorias como "músicas", 
"ingressos" e "biografia", enquanto uma busca para "Honda Accord" propõe conduzi-lo para 
"usados", "análises" e "especificações". "Para qualquer coisa além de encontrar um site na 
internet – digamos, encontrar uma pessoa, comprar um produto, buscar um relacionamento - 
a experiência de busca que temos hoje não é convincente", afirma Lu. 
 
A campanha de marketing vai usar um tom parecido. Em um comercial de TV, a Microsoft vai 
fazer troça do Google, comparando sua busca com um relacionamento ruim, no qual um 
parceiro leva muito tempo para responder às perguntas do outro, para depois dar as respostas 
erradas em três de cada quatro vezes. A Microsoft também está gastando centenas de milhões 
de dólares em acordos de distribuição que farão do Bing o mecanismo de busca padrão nos 
PCs da Hewlett-Packard (HP) e Dell, além dos telefones da Verizon. 
 
O Google, obviamente, está prestando atenção a tudo isso. A companhia vem acrescentando 
uma série de características ao seu mecanismo de busca nos últimos meses. E numa 
entrevista à imprensa, em 12 de maio, o Google anunciou uma opção para abrir um novo 
recurso do tipo "janela esquerda" que se parece com a tecnologia da Microsoft. Marissa Mayer, 
vice-presidente de produtos de busca e experiência do usuário, não quis comentar 
especificamente sobre a Microsoft, mas disse: "A busca ainda está na infância. Estamos 
apenas começando". 
 
Lu, de 47 anos, tem uma longa história de envolvimento com o setor de tecnologia. Após uma 
breve passagem pela IBM, ele ajudou a fundir três aquisições do Yahoo para que a empresa 
pudesse lançar sua primeira oferta de busca no fim da década de 90. Posteriormente, ele 
supervisionou o desenvolvimento da tecnologia que permite ao Yahoo ganhar dinheiro 
inserindo anúncios ao lado dos resultados de busca. Ao longo do caminho, ele ganhou a 
reputação de ter habilidades técnicas e hábitos de trabalho implacáveis. Lu acorda às três 
horas da manhã na maioria dos dias, corre oito quilômetros e sempre trabalha até as 22h. 
"Não me parece cansativo porque amo o que faço", diz Lu, que é casado e tem dois filhos. 
 
Essas qualidades fizeram dele quase uma instituição dentro do Yahoo, onde ele pressionava 
constantemente a administração para injetar mais dólares na construção da infraestrutura 
tecnológica necessária para acompanhar o ritmo de desenvolvimento das buscas. No fim, 
fontes afirmam que ele perdeu a confiança na capacidade de a empresa fazer isso e saiu. O 
ex-engenheiro do Yahoo Amit Kumar diz que "todo mundo gostava" de Lu e na sua festa de 
despedida da companhia foram distribuídas camisetas com os dizeres : "Eu trabalhei com Qi. E 
você?". 
 
Lu enfrenta grandes desafios desde criança. Perseguidos durante a Revolução Cultural na 
China, seus pais o despacharam de sua casa em Xangai para viver com um avô numa pequena 
cidade da província de Jiangsu, a cinco horas de distância. Lu viveu sem eletricidade e água 
encanada. Era tão pobre que carne era um luxo que ele podia ter apenas uma vez por ano. As 
duas primeiras oportunidades que teve para fugir da pobreza foram frustradas: sua 
constituição franzina o deixou fora do peso mínimo exigido pelo governo para um emprego na 
construção de navios. Sua visão fraca o impediu de se tornar um especialista em física. 
 
Assim, sobraram as ciências da computação, que ele esperava que pudessem ajudá-lo a 
conseguir um emprego em uma fábrica de rádios. Em vez disso, após obter seu primeiro 
mestrado, ele conseguiu um emprego como professor da Fudan University de Xangai, com um 
salário de US$ 10 por mês. Em um certo fim de semana, uma tempestade o impediu de fazer a 
visita semanal à casa dos pais (trajeto que ele percorria de bicicleta). Lu estava em seu 
dormitório quando um aluno bateu na porta e pediu para que ele participasse de uma palestra 
do professor Edmund Clark, da Universidade Carnegie Mellon, uma vez que poucas pessoas 
haviam comparecido. Impressionado com as perguntas feitas por Lu, Clark pediu para ver seus 



estudos acadêmicos e lhe ofereceu uma bolsa de doutorado, dispensando-o da taxa de 
inscrição de US$ 45, que ele não teria como pagar. 
 
Até mesmo os fãs têm dúvidas sobre sua capacidade de ser o salvador da Microsoft. Um ex-
executivo do Yahoo acredita que o principal atrativo de Lu para a Microsoft é que ele seria a 
pessoa perfeita para integrar a operação de busca do Yahoo se Ballmer conseguisse ganhar o 
controle do negócio, algo que a Microsoft vem tentando no último ano. Ballmer discorda. "Qi 
está aqui porque ele é, com certeza, o melhor cara do planeta para comandar uma operação 
de busca." 
 
Quando Lu chegou à companhia, em dezembro, como presidente da divisão de serviços on-
line, ele herdou uma unidade que começara a planejar uma ofensiva na área de busca em 
meados de 2007. Foi quando Ballmer pediu a Susan Athey, uma jovem economista de 
Harvard, para ajudá-lo a repensar o esforço na área. Em uma sessão inicial em Redmond, 
Athey eliminou os temores de que não pudesse haver espaço para um segundo concorrente, 
desde que a Microsoft pudesse inovar mais rapidamente. Somente comprar o Yahoo, como 
Ballmer estava tentando fazer, não seria suficiente. Mais tarde contratada como economista-
chefe da Microsoft, Athey liderou o esforço de pesquisas que revelou os problemas frequentes 
dos usuários com a busca. "Não há porque pensar que a Microsoft não possa alcançar o 
Google", diz ela. 
 
Desde que aceitou o cargo, as prioridades de Lu têm sido estabelecer uma estratégia de longo 
prazo, ao mesmo tempo em que fortalece as operações. "Tenha sua cabeça acima das nuvens, 
mas os pés no chão" é um de seus mantras. Ele chega às reuniões com pilhas de documentos, 
muitos deles com anotações nas margens, e exige que um resumo seja feito posteriormente. 
Lu também está fazendo mudanças para que o grupo de busca possa prever as receitas em 
uma base diária, em vez de mensal, para reagir com mais rapidez ao que está ou não 
funcionando. 
 
Lu acredita que a verdadeira força da Microsoft é sua disposição para traçar um plano 
multianual para alcançar o Google. O grupo que ele dirige trabalha junto da Microsoft 
Research, a divisão de pesquisa da companhia, para que novas tecnologias possam ser 
integradas à busca. Logo, pessoas com telefones celulares poderão falar em voz alta os termos 
de busca, em vez de digitá-los. Lu diz que, em algum momento, quem está em busca de 
respostas poderá ir além dos limites de digitar umas poucas palavras em uma caixinha 
retangular. "Este é apenas o primeiro passo de uma longa jornada", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


