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Quem pensa em Internet, hoje, pensa no Google, e é tão
óbvia a referência que chega a ser tediosa a lembrança.
Recentemente, a conceituada The Economist deu destaque
de capa para o Google - e afirmou que seu crescimento
não se compara ao da Microsoft (como muitos pensavam),
mas ao de uma instituição financeira. E a quantidade de

dados sobre seus usuários pode levar o Google a novíssi-
mos dilemas éticos - os mesmos que, volta e meia, levam
as instituições financeiras a serem acusadas de tutelar a
vida das pessoas.

Ainda que cercado de especulações sobre seu atual
gigantismo, o Google é uma das empresas mais invejadas
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ao globo - e, portanto, muita gente queria estar no lugar
do Google. Acontece que ninguém, em sã consciência, vai

começar um negócio querendo justamente competir com
o Google. O negócio das buscas - por causa, de novo, do

Google - revelou-se uma mina de ouro. Mas será que ainda
haveria algum espaço nesse mercado?

Enganando o robô. Segundo especialistas, o Google só
pode ser batido naquilo que não faz tão bem - ou, então,

nos aspectos que não contentam a todo mundo. Afinal,
existem pontos fracos nas buscas do Google? Eles pode-
riam ser explorados? Até que ponto? Valeria, em termos de

investimento, essa exploração? Faria sentido montar uma
nova empresa, lançar uma nova marca, para fazer o que o

Google não faz com tanta perfeição?

Pesam contra as buscas do Google, por exemplo, acusa-
ções de spam. Quantos, atualmente, não faturam vendendo

consultoria para aparecer melhor nas páginas do Google?
Veja-se, por exemplo, o caso do SEO - Search Engine Op-

timization (ou "Otimização para Mecanismos de Busca",
http ://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization).

Mais que um nicho de mercado, o SEO converteu-se em
uma quase ciência e em um termo que é a base para qual-
quer discussão sobre Web 2.0 (leia-se: sobre o futuro da

Internet).
Desde que o Google se tornou o site mais importante

da Web, para fazer sucesso nela - qualquer tipo de suces-

so - é preciso estar bem colocado no ranking de buscas,

naturalmente, do Google. Não estar lá - ou não estar bem
posicionado nesse ranking - é algo inadmissível hoje, é
um luxo para pouquíssimos ou mesmo para ninguém,

Em outras palavras: na Internet atual, todos desenvolvem
seus negócios sobre a plataforma do Google; e prosperam
aqueles que sabem tirar melhor proveito dela.

Contudo, a descoberta da lógica e a revelação da base
do algoritmo do Google (o "PageRank", http://en.wikipedia.
org/wiki/PageRank) deram recentemente início a uma

verdadeira corrida na Internet para aparecer nas primeiras
páginas do principal mecanismo de busca, no principal

portal e, logo, na porta de entrada para a vasta maioria dos
internautas. Conseqüência direta disso: aproveitadores, dis-
seminadores de vírus e golpistas variados, ao contrário de

querer construir uma boa reputação na Internet, preferem
pegar um atalho e "enganar" os robôs do Google, aparecen-

do imerecidamente nas suas primeiras páginas.
Não causa espanto, nesse sentido, que, no rastro de

uma das mais bem-sucedidas empresas da atualidade, tenha

surgido uma verdadeira indústria que procura - legitima-
mente ou não - crescer à sua sombra. O spam, como no

caso do e-mail, é, já há algum tempo, o maior
inimigo do Google. Contra a boa reputação de
suas buscas, lutam aqueles que querem tirar

proveito dela, saltando para o topo da Internet

sem esforço.
Contra as buscas do Google ainda pesam a

acusação de seus resultados serem, muitas vezes,

editorialmente irrelevantes e de não trazerem,
imediatamente, o que se procura, exigindo uma

garimpagem extra que não é "user-friendly" para todas as
pessoas. Adiante com o raciocínio: valeria a pena lançar um
novo site de buscas que, precisamente, eliminasse o spam

dos resultados e organizasse melhor os links (de acordo com

o "assunto" de cada busca), sendo, inclusive editorialmente,
mais interessante?

À sombra do gigante. Pensando desse jeito, surgiu o
site Mahalo (http://www.mahalo.com) - que quer dizer, em
língua havaiana, "obrigado". Como competir com o Google,

e com seus 200 mil servidores, nas buscas? Usando, acredite
se quiser, editores humanos. Na contramão do Google, que
coloca as páginas que recebem o maior número de links no

topo, o Mahalo dispõe os resultados mais de acordo com o

senso comum. O Mahalo aposta no que a média das pessoas
gostaria de encontrar quando fizesse uma busca.

Assim, ao procurar por uma personalidade, no Mahalo,

aparecem os links com sua biografia, sua página oficial,
dados sobre o que ela andou fazendo (sua produção), fotos,



vídeos com entrevistas, críticas, informações recentes e até
fofocas... Existe um quê de funcionalidade na organização

dos resultados no Mahalo e, se quiserem, até um princípio
de auto-ajuda.

Coloquialmente falando, o Mahalo é "a busca para
quem não gosta de buscas". Sua homepage, outro exemplo,

guarda um sentido evidentemente utilitarista. Buscas para
quem procura, além de nomes, empresas, marcas, produ-
tos; buscas para quem quer conhecer sua cidade, ou viajar,

com guias, dicas e oportunidades; buscas para quem quer
aprender alguma coisa nova (digamos, um nó diferente de

gravata ou um idioma) - buscas, talvez, enfocando não só
o "quê" mas também o "como".

Céticos vêem, no Mahalo, não tanto uma busca, mas

um diretório de coisas - como o Yahoo foi no início. O
Yahoo, para quem não sabe, começou como um guia para

a Internet - o guia de Jerry Yang e David Filo, em 1994.
Como a World Wide Web era praticamente um deserto
naquela época — e a maioria dos internautas não sabia o

que fazer com ela —, o Yahoo continuou, por muitos anos,
organizando a WWW em longas árvores de links, por
assunto. No Brasil, o Cadê foi a versão tupiniquim para o

Yahoo (logo depois adquirida por este).

Em um tempo em que o spam se transformou em busi-

ness, o Mahalo aposta que muitos internautas sentem falta

da velha organização dos portais como o Yahoo de antes. E,
então, o Mahalo contrata editores em tempo integral, que
passam horas a fio vasculhando a Web - às vezes, usando

o Google - para montar uma única busca com uma "cara
mais humana", quer dizer, menos automatizada e menos

robótica. E se o usuário do Mahalo achar que as buscas não
estão 100%, tudo bem, pode sugerir outros links.

Além dos editores fuü time - que são algumas dezenas

por enquanto (o site começou em maio deste ano) -, o
Mahalo paga para quem submeter uma busca interessante

e que não esteja contemplada em seu diretório. Ou seja:
você pode montar uma página de resultados, sobre uma
ou mais palavras-chave, e o Mahalo, se gostar, vai pagar
por seu trabalho.

Aposta na qualidade. É onde encontramos a Wiki-
pedia. A enciclopédia on-line é um dos maiores sucessos
da Internet, mas ainda é um site deficitário. Já o Google é
um site bilionário. Parece ter ocorrido a Jason Calacanis -

o nome por trás do Mahalo -, um grande admirador da
"Wiki", que uma mistura dos dois sites poderia ser um

bom negócio e poderia, de quebra, "mudar
o mundo".

Calacanis ficou encantado

com o e-mail que sua futura es-
posa preparou, para seus fa-

miliares, dando indicações
sobre seu casamento, que
aconteceria fora dos Es-

tados Unidos, no Havaí.
Olhando aquele e-mail,

em sua simplicidade

profética, Jason pensou:
por que os resultados

dos mecanismos de busca
não poderiam ser assim -

organizados, limpos, direto

ao ponto?
A fim de convencer seus

amigos investidores do Vale do
Silício, Jason Calacanis montou provas



das buscas do Mahalo e, nas reuniões com eles, trazia seus

resultados e os da concorrência (Google, Yahoo, AOL, Ask.
com), dispunha-os lado a lado e, à queima-roupa, pergun-

tava: "Quais resultados parecem melhores?". Funcionou;
pois o Mahalo já passou por duas rodadas de investimentos,

montou um caixa de 20 milhões de dólares e, pelas contas
de Jason, tem uma autonomia de cinco anos para funcionar
sem precisar gerar receita.

A estratégia do Mahalo não é competir com o Google
(e outros) em especificidade, mas em qualidade. Seu alvo
é "apenas" um terço de todo o universo de buscas. Como

já foi explicado antes, no Mahalo vão estar, por exemplo,
"Bill Gates", "Apple" e "l l de Setembro", mas não vão estar

informações sobre sua cidade, seu bairro, sua rua... (estou
considerando que você está no Brasil, leitor).

Especialistas prevêem que, embora o Mahalo seja uma
boa idéia, Jason Calacams terá problemas. Nesta época

de hegemonia do Google, parece impossível que alguém
possa crescer sem precisar, em algum momento, do mais

famoso site de buscas. Se Calacanis assume que o Mahalo
será a homepage de grande parte dos internautas (o que é
pouco provável), pode até se dar ao luxo de não precisar

do Google no futuro - mas não agora.
Ocorre que, para se tornar conhecido, o Mahalo pre-

cisará, ele mesmo, figurar nas páginas de resultados... do
Google. Estimativas calculam que, aproximadamente, 2%
do tráfego do Google é desviado para a Wikipedia - mas a

Wiki não visa lucro, portanto o Google não se preocupa. O
que aconteceria, contudo, se o Mahalo, de repente, ocupas-

se posições estratégicas nos resultados do Google? Será que
Jason Calacanis não teme nenhum tipo de represália?

Problemas à vista. Mais dois problemas no modelo
de crescimento do Mahalo. Primeiro: quando você faz

uma busca no site, e ela ainda não está pronta, o Mahalo
te devolve... resultados do Google. Segundo problema:
mesmo não tendo claro um modelo de receitas - ou até não

precisando dele, neste momento -, o Mahalo está inscrito
no programa AdSense (https://www.google.com/adsense),

que exibe anúncios vendidos pelo Google e provavelmente
é remunerado por eles...

Para terminar, embora seja editorialmente mais inte-

ressante ter seres humanos montando as buscas, analistas

acreditam que esse modelo de custos, do Mahalo, não
permite ganhos de escala — o que teria feito com que o

Yahoo e outros tivessem desistido dos diretórios por as-
sunto. Fora que os robôs do Google trabalham dia e noite
nas atualizações das buscas; e os editores do Mahalo, com

que constância?
Nesse último caso, Jason

Calacanis rebate dizendo que
sustentar um servidor, como
os do Google, pode custar

mais caro do que manter um
editor humano trabalhando -

logo, se a Wikipedia conseguiu
crescer manual e exponencial-
mente, o Mahalo também pode.

Depois de fornecer consultoria de graça para Jimmy

Wales - sugerindo formas de o criador da Wiki pagar
suas contas -, Calacanis talvez aposte agora no fim da

enciclopédia on-line...

Quem aposta no Mahalo, apesar de suas falhas, no
fundo aposta na capacidade de Jason Calacanis de se rein-

ventar. Calacanis sobreviveu à quebradeira da Bolha virtual
como publisher, depois ressuscitou em seu poder de fogo

midiático, na primeira onda dos blogs nos EUA; a seguir,
vendeu sua Weblogs, Inc. e ascendeu à diretoria da AOL;
demitido de lá no ano passado, tornou-se "empreendedor

residente" do Sequoia Capital (um dos principais fundos
do Vale do Silício); agora, aparece com o Mahalo. É uma

história, no mínimo, para se acompanhar.
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