desbancar a rival. Em maio de 2008, anunciou ate que
pagaria a quem usasse o seu buscador. A tática não surtiu
efeito. As coisas só começaram a mudar no início do ano
passado, com a contratação do engenheiro chinês Qi Lu
(pronuncia-se Chi-Lu). Com ele à frente do Bing, o atual
buscador da Microsoft, lançado em maio do ano passado,
finalmente começou a assustar o Google. "O Bing é um
buscador altamente competitivo", admitiu recentemente
Eric Schmidt, CEO do Google, em entrevista ao jornal
americano The Wall Street Journal. "O Bing, e não a Apple
ou o Facebook, é o nosso principal concorrente."
E verdade que o Google ainda está muito à frente em
participação de mercado em relação ao Bing. Nos EUA, tem
mais de 60% da preferência dos internautas. O Bing, pouco
mais de 11%. Há mais de um ano, era menos de 8%, um
indício de que cresce, mesmo que lentamente. Quando a
parceria com o Yahoo começar a valer, terá quase 30%.
Mas o que de fato surpreende, na curta história do buscador da Microsoft, é que ele está inovando e, inclusive,
sendo copiado pelo todo-poderoso Google. O primeiro
sinal foi sutil, embora surpreendente. Em junho, o gigante

maior comunidade online do mundo, com mais de 550
milhões de usuários, em seus resultados de buscas. Esse é
um terreno a que o Google não tem acesso. O acordo é um
grande passo rumo à "busca social", no qual os resultados são influenciados pela opinião dos nossos amigos.
"Não tenho dúvida de que essa integração irá revolucionar as buscas", declarou o CEO do Facebook, Mark
Zuckerberg. Copiar o Bing não será tão fácil desta vez.
Afinal, a Microsoft é sócia do Facebook, que pode b a r r a r e já faz isso - o acesso do Google ao seu conteúdo.
Por trás de todas essas novidades do Bing está a grande
arma da Microsoft: a mente criativa de Qi Lu. O desafio de
superar o Google não é nem de longe o maior na vida desse
chinês viciado em trabalho, que acorda às 3 horas da
m a n h ã e raramente deixa a sede da Microsoft antes das
22h. A criança pobre criada pelos avós-em u m a aldeia rural
sem eletricidade ou água corrente na China se tornou doutor em ciência da computação, com passagens pela IBM e
Yahoo!. Os colegas de trabalho c o s t u m a m dizer que sua
inteligência só é equiparada à disciplina no trabalho.
Agora, para fazer o Bing crescer de forma mais rápida, ele
conta com outra parceria. A partir de agosto o Bing passou
a ser a tecnologia de buscas dos sites do Yahoo!. O acordo
será válido por dez anos e a integração dos sistemas deve
estar concluída em 2012. Eis a Microsoft, no melhor estilo
"unidos venceremos", decidida a destronar o Google.

Fonte: Istoé Dinheiro Especial Mercado Digital, São Paulo, ano 13, n. 681, 27 out. 2010.

