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A Baidu já opera em terras brasileiras há 
nove meses. Mas somente agora a em-

presa chinesa, dona do segundo serviço de 
buscas na internet mais usado do mundo, 
anunciou oficialmente sua estreia no Bra-
sil. A multinacional traz ferramentas envol-
vendo segurança de rede e performance e, 
num segundo momento, deverá também 
trazer sua plataforma concorrente ao Goo-
gle, ainda no primeiro semestre de 2014.

Segundo Felipe Zmoginski, gerente de 
marketing da Baidu no Brasil, a versão em 
português está em fase de testes.  Enquanto 
isso, a empresa se volta para os internautas 
de desktop, número que, de acordo com 
eles, deve saltar para 43 milhões até 2016.

Um de seus produtos mais populares é 
o Hao 123, um agregador de tráfego desti-
nado a facilitar a navegação de internau-
tas. Além de organizar sites conforme ca-
tegorias, há o Meme Generator, uma fer-
ramenta que permite montagens rápidas 
de frases sobre imagens, de fácil compar-
tilhamento. No final de outubro, pessoas 
“fantasiadas” de memes populares promo-
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meio de seus serviços e produtos.
Questionada sobre a acusação judicial 

de 2011, quando oito escritores e produ-
tores de vídeo alegaram que a multinacio-
nal teria ocultado os resultados de busca 
de seu material por motivos de divergên-
cias políticas, o diretor-geral afirmou: “A 
Baidu é uma empresa aberta, não temos 
qualquer envolvimento com o governo”.  
Quanto ao Marco Civil, declarou que a 
companhia valoriza o espírito de liberdade 
da internet e a privacidade do internauta.

Baidu realizou, em São Paulo, ação para promover um de seus pricipais aplicativos, o Hao 123

veram o produto pelas ruas de São Paulo.
O portfólio de serviços da Baidu con-

ta também com o software PC Faster, que 
promete otimizar o funcionamento da 
máquina. Com ele, o usuário consegue 
detectar e excluir dados inutilizados, me-
lhorando o desempenho do computador. 
Há ainda o navegador  Spark Browser, que 
permite download de arquivos de mídia, 
e o Baidu Antivírus. Todas as funcionali-
dades são gratuitas, garante Zmoginski. 
“Não é freemium, é realmente de graça e 
sem publicidade”, diz. A Baidu traz ainda 
aplicativos para celulares Android, como 
um dispositivo de economia de bateria e 
uma ferramenta de segurança para tran-
sações bancárias.

Yan Di, diretor-geral do Baidu no Brasil, 
acredita que a consolidação da filial pode 
melhorar o alcance da marca na internet 
brasileira. Hoje, o Google é predominante 
nos desktops brasileiros com 91% de sha-
re. No mobile, a empresa responde com 
98% de participação. Se comparado com o 
mercado global, o share da concorrente é 

de 70,53% e 89,8%, respectivamente. O res-
tante é disputado por multinacionais como 
Yahoo, Microsoft, AOL e a própria Baidu.

O Brasil é o primeiro país latino-ame-
ricano a receber os negócios da compa-
nhia. Conforme explica Di, o plano é es-
tender a operação aos demais mercados 
da região. Jeff Becker, diretor internacional 
de marketing, afirma que os esforços da 
empresa hoje estão concentrados na ino-
vação. Até 2019, a Baidu espera alcançar 
50% do público mundial da internet por 
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