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A executiva brasileira Soraya Bittencourt passou dias andando para cima e para baixo 
na Microsoft com o seu recém-criado CD-Rom debaixo do braço. A esperança era um 
dia conseguir cruzar pelos corredores com o todo-poderoso, Bill Gates. Mas, mesmo 
sendo funcionária da empresa, ela nunca conseguia passar da recepcionista particular 
que a barrava na porta do escritório de Gates.  
 
Ainda assim, todos os sábados, depois do expediente, Soraya dava uma passada por 
perto da sala do patrão multimilionário, em um edifício em Seattle, até que um dia 
encontrou a porta aberta. Entrou na sala de Bill Gates. A sala estava vazia e ela deixou 
sobre a mesa o seu CD- Rom, que levava o título: "Brasil: uma viagem exótica." 
Quando ia sair de fininho, um segurança da empresa apareceu e pegou o material. 
 
Soraya até hoje não sabe como aquilo foi parar nas mãos da diretoria da Microsoft, 
mas o fato é que tempos depois ela conseguiu apresentar o projet o para o tão temido 
Gates. A idéia foi aprovada e Soraya participou da criação da Expedia, o primeiro site 
de viagens bem-sucedido da internet, que chegou a vender um milhão de passagens 
aéreas por semana. 
 
A trajetória dessa executiva brasileira, hoje com 43 anos, é carregada de sucessos. 
Formada em engenharia eletrônica - contra a vontade dos pais -, com atuação no 
predominantemente masculino mundo da tecnologia, Soraya fez parte da equipe que 
lançou o primeiro satélite brasileiro, o BrasilSat I. Também, enquanto morava no 
Brasil, foi pioneira no uso de lasers na América Latina. Nos Estados Unidos, montou 
duas empresas e foi executiva da Lotus e da Number Nine antes de chegar à Microsoft.  
 
Mas, mesmo com uma extensa bagagem profissional, em setembro de 1998 ela pediu 
demissão da Microsoft com uma certa mágoa. Morando nos Estados Unidos, um país 
destacado por sua postura liberal, Soraya sentiu que em determinado ponto foi 
barrada pelo preconceito: estrangeira, latina, mulher e lésbica. Parecia muita coisa 
para o seu último chefe na companhia.  
 
Em uma narrativa que de tão intrigante mais parece um romance que uma 
autobiografia, mesclando a trajetória da sua carreira com a sua assumida relação 
homossexual, Soraya vai lançar em junho no Brasil e depois nos Estados Unidos o livro 
"Uma Vida de Sucesso - Como uma homossexual brasileira se deu bem na Microsoft". 
No país, a autobiografia será lançada pelas Edições GLS, do grupo editorial Summus. 
 
Soraya não tem o mínimo medo de se expor. Lésbica "das antigas", ela é militante de 
grupos gays nos Estados Unidos - fez parte, inclusive, do grupo de gays e lésbicas da 
Microsoft - e fala abertamente no livro sobre seu casamento com Lucila Oliveira, 
também brasileira, e como isso impactou a sua vida profissional. 
 
Antes de se envolver com a companheira e depois partir para sua vida nos EUA, há 23 
anos, Soraya chegou a ser casada no Brasil com um colega da escola técnica, quando 
ela tinha apenas 17 anos. Mas, apesar da mudança de rumo em sua vida, ela confessa 
que no meio profissional sofreu muito mais discriminação por ser mulher do que por 
sua orientação sexual.  
 
"O que acontece em todas as empresas, não apenas na Microsoft, é que até um nível 
gerencial médio as pessoas são tratadas de forma igual. Mas, quando você chega à 
alta diretoria, é como se as posições fossem se fechando. Você só entra quando 



alguém te puxa para cima ou com indicação", disse Soraya por telefone ao Valor. 
"Mesmo que a companhia tenha uma política de não-discriminação, é o seu chefe que 
vai determinar se isso vale ou não”. 
 
A ambição de tornar-se uma profissional bem-sucedida sempre esteve no sangue da 
engenheira brasileira. Filha de mãe libanesa de família rica, Soraya conta no livro que 
durante sua infância, no Rio de Janeiro, se roía de inveja dos primos ricos que 
cresceram nadando em dinheiro, porque as irmãs de sua mãe haviam seguido a 
tradição e casado com homens libaneses bem-nascidos. Sua mãe, contrariando a 
família, casou-se com um mineiro de classe média e teve uma vida bem mais 
apertada. 
 
"Pois foi naquela época que eu resolvi o que queria do meu futuro: ter uma vida como 
a dos meus primos, sem sombra de preocupação com dinheiro", conta ela. De fato, 
conseguiu o que desejava: embolsou um gordíssimo pacote de ações depois que saiu 
da Microsoft, e ficou milionária.  
 
A trajetória até chegar à companhia de Bill Gates foi bastante diversificada. O primeiro 
emprego depois da escola técnica foi no departamento de engenharia da Souza Cruz, 
fabricante de cigarros, aos 19 anos. Depois, montou uma pequena fábrica de timers 
para eletrodomésticos, que faliu em apenas seis meses. Novamente à procura de 
emprego, em 1981, Soraya arrumou um trabalho como coordenadora de feixes de luz 
em um show de laser, o "Cosmic Laser Concert". O show fez tanto sucesso que a 
"menina do laser" deu entrevista até para a Rede Globo.  
 
Depois, Soraya passou pela Embratel, como técnica em telecomunicações do projeto 
BrasilSat, em meados dos anos 80. Tinha apenas 23 anos. Após o lançamento do 
satélite, o trabalho começou a ficar monót ono e foi aí que ela começou a pensar em 
mudar de país. Ela acreditava que o "teto de vidro" nos EUA seria um pouco mais alto 
que no Brasil. Com um visto de estudante para fazer um curso de saxofone em uma 
escola de música e dez mil dólares escondidos, porque legalmente poderia levar 
apenas dois mil, Soraya e Lucila partiram para Boston.  
 
Os meses iniciais foram apertados. O primeiro emprego remunerado demorou a 
aparecer. E não foi dos melhores: Soraya trabalhou como ajudante de cozinha em uma 
lanchonete, e depois fez faxina em lojas e escritórios por indicação de amigos. Numa 
dessas empresas, ela acabou conseguindo uma vaga de técnica de computação, e 
tornou-se a estrela da companhia. Depois, veio o convite de um "headhunter" que 
buscava uma vaga de engenheiro na Number Nine, da área de tecnologia. De lá saiu 
para a Lotus e, então, após muita insistência, aceitou o convite para trabalhar na 
Microsoft.  
 
A carreira na empresa de softwares americana foi exemplar até algumas mudanças de 
chefia começarem a emperrar o desenvolvimento de Soraya na companhia. Depois de 
ouvir barbaridades de um chefe - "Eu não quero uma pessoa como você trabalhando 
para mim" foi uma delas -, Soraya pediu demissão e foi busca novas oportunidades. 
Passou um tempo em uma empresa de int ernet e agora é diretora geral de comércio 
eletrônico da AOL Time Warner, uma das maiores empresas de mídia dos Estados 
Unidos. 
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