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A corrida para criar um novo modelo de site de busca começou a esquentar, com um punhado 
de empresas novas tentando preencher o que consideram as brechas do Google Inc. 
 
Uma delas é a Quora Inc., que planeja lançar seu site hoje após meses de testes fechados. A 
empresa iniciante de Palo Alto, Califórnia, que tem entre seus fundadores dois dos primeiros 
engenheiros a trabalhar no Facebook Inc., quer coletar e organizar informações que as 
pessoas têm em mente mas que talvez não estejam disponíveis na web, como dados sobre o 
funcionamento interno de uma empresa ou dicas para conseguir uma mesa num restaurante 
concorrido. 
 
O serviço permite que as pessoas façam e respondam a perguntas trabalhando nos bastidores 
para direcionar as questões para os usuários que podem respondê-las melhor. As pessoas se 
conectam ao serviço entrando em seus perfis em sites como o Facebook e acompanham 
tópicos que os interessam, num modelo parecido com o do Twitter Inc. 
 
"Realmente parece uma grande oportunidade de acrescentar à web tudo que não está na 
web", disse o co-fundador da Quora Charlie Cheever, que criou a empresa em abril de 2009 
com o sócio Adam D'Angelo. Em março, a firma de capital de risco Benchmark Capital investiu 
na Quora, avaliando-a em mais de US$ 80 milhões, dizem pessoas a par da questão. A Quora 
não quis comentar, assim como a Benchmark. 
 
A Quora, que tem nove empregados, integra uma legião de empresa como Yahoo Inc. e 
LinkedIn Corp. que tentaram criar sites de busca no esquema de pergunta e resposta, cujo 
conteúdo depende do que as pessoas consideram importante e não apenas da análise de 
computadores. Serviços similares como a Mahalo e a Aardvark, comprada recentemente pelo 
Google, desenvolveram meios de mostrar as perguntas certa às pessoas que podem respondê-
las melhor. Algumas também encorajam os usuários a usar suas identidades verdadeiras, algo 
que a Quora exige. 
 
Os esforços dessas empresas mostram a evolução da busca na internet, que tem de se adaptar 
constantemente ao novo conteúdo que surge. Antes capaz apenas de oferecer textos de sites, 
o site de busca atual também oferece resultados de busca em conteúdos como fotos, vídeos e 
mapas. Mas até as empresas que lideram o setor, como o Google, reconhecem que os sites 
ainda não conseguem atingir a meta de responder a qualquer pergunta. A principal porta de 
entrada do Google ainda é a caixa de busca, que obriga as pessoas a ter uma palavra-chave 
relativamente específica em mente. 
 
Greg Sterling, analista da Opus Research, diz que novos serviços como o da Quora devem 
ajudar mais o Google do que prejudicá-lo, gerando mais informação para o site catalogar. A 
Quora deve abrir logo seu conteúdo para a catalogação do Google. 
 
A nova safra de empresas de sites de busca enfrenta alguns desafios. Parte dessas iniciativas 
já fracassaram, após lutar para crescer e lidar com o volume esmagador de e-mails de 
propaganda indesejada. Outros, como o Yahoo Respostas, atraem muitos visitantes mas 
receberam críticas de algumas pessoas que consideraram a qualidade das respostas muito 
inconsistente. Dan Peters, que chefia o Yahoo Respostas, elogiou num comunicado o volume 
de visitantes ao site, dizendo que mais de dez novas perguntas e respostas são publicadas por 
segundo. 
 
Mas o Facebook, o Google e outros continuam acompanhando de perto os novos sites de 
busca. O Facebook anda testando um sistema de perguntas e respostas parecido com o da 
Quora e que também exibe aos usuários perguntas que podem interessá-los. A empresa não 
quis dar detalhes, confirmando apenas que um protótipo do sistema está disponível para um 
pequeno grupo de usuários de testes. 
 



Enquanto isso, o Google, o Yahoo Inc. e a Microsoft Corp. estão tentando oferecer mais 
conteúdo carregado diretamente pelas pessoas, incluindo resultados de busca no Twitter e no 
Facebook. O Google não revelou ainda o que fará com o Aardvark, mas o porta-voz Gabriel 
Stricker disse: "Estamos cientes de que às vezes você quer que a pergunta seja respondida 
por uma pessoa e não por uma página da web". 
 
Stricker acrescentou que o Google compartilha a missão dessas novas empresas de oferecer 
respostas mais confiáveis a perguntas para as quais não existe atualmente muito conteúdo, e 
citou como exemplos seu serviço de busca em tempo real e um produto chamado Knol, que 
permite que qualquer um carregue no site informações sobre tópicos em que é especialista. 
 
A Quora já conquistou alguns fãs. Tony Haile, gerente-geral da empresa de tecnologia 
Chartbeat.com, diz que usa a Quora para uma série de perguntas que jamais pensaria em 
buscar na internet - como dicas de como administrar uma empresa iniciante 
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