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Com o objetivo de expandir seu mercado, o buscador chinês Baidu, um dos principais 

concorrentes do Google no mundo, aportou no Brasil neste mês. A companhia de tecnologia, 

avaliada em mais de U$ 56 bilhões, está entre as 100 mais valiosas do mundo e é listada na 

bolsa norte-americana de tecnologia Nasdaq. A empresa não possuía operações nas Américas 

e aposta no Brasil para a sua proliferação no ocidente.  

 

A companhia chega ao mercado nacional justamente quando dados apontam a supremacia do 

Google no setor. Segundo o Hitwise, ferramenta de marketing digital da Serasa Experian, 

somando todos os domínios, sendo o Google Brasil e Google.com, o buscador atingiu no mês 

de outubro, 92,14% dos brasileiros. O auge do Google Brasil foi em junho, quando seus 

acessos chegaram a uma fatia de 85,45% dos usuários no País.  

 

Segundo o diretor-geral do Baidu no Brasil, Yan Di, a companhia enxerga no mercado nacional 

espaço para expansão. "Chegamos ao Brasil com um produto de qualidade, o que é exigido 

pela população. Não pretendemos iniciar uma guerra com 'A' ou 'B' por disputa de mercado. 

Nossos levantamentos apontam que o País vai ter uma expansão de 50 milhões de usuários de 

internet até 2016", explica. Quinto colocado entre as empresas de research globais, o Baidu 

está em dez países - sendo África, Ásia e Oceania. A opção por mercados emergentes 

acontece, segundo Yan Di, porque "o objetivo é ter uma operação sólida em nações em 

desenvolvimento, para só depois avançarmos para países de primeiro mundo. Tanto na África 

quanto Oriente Médio e Oceania, identificamos a mesma abertura de mercado".  

 

Sem dar mais detalhes, o executivo indica que os próximos países na América a receberem 

investimentos serão latino-americanos. "O Brasil será o nosso mercado principal. Fora isso, 

Argentina e México apresentam ótimo potencial para tecnologia. Queremos popularizar o Baidu 

também no idioma espanhol", relata o executivo.  

 

Os números sobre a companhia chamam a atenção. Fundada em 2000, o Baidu possui uma 

operação de 24 mil colaboradores, com 10 engenheiros ao redor do mundo. Entre as 

metrópoles que possuem centros de pesquisa, estão Beijing, Xangai, Shenzhen, Tóquio, 

Singapura e Vale do Sílicio - tradicional região da Califórnia conhecida por inovações em 

tecnologia.  

 

Para o diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, Daniel Gatti, 

o segredo do Baidu é chegar ao Brasil com um mix de serviços. "O grande lance das empresas 

é que, quando você pensa em buscador, pensa em coisas agregadas. Essa variedade de 

ofertas com que a empresa ingressa no mercado brasileiro é interessante", diz.  

 

Além do buscador, os chineses trazem um antivírus, o navegador Spark Browser, o portal de 

conteúdo Hao123 e outros aplicativos móveis. A estratégia é fazer com que o usuário se sinta 

confortável ao utilizar seus produtos. Devido a parceria com o Kboing, site que disponibiliza 

músicas pela internet, é possível escutar o seu som preferido sem interromper suas atividades. 

Além disso, acesso a vídeo, mapas, tradutor e games ficam a serviço do usuário. Com o 

navegador, o internauta pode baixar vídeo direto do Youtube, sem o auxílio de um player 

intermediário, ou mesmo transformar seus vídeos em música, sem precisar baixar um 

programa para a função.  

 

Segurança  

 

Com a entrada da empresa no mercado brasileiro são levantadas diversas questões sobre 

políticas de privacidade ou quais serão os métodos para agregar usuários fora do território 

chinês. Segundo Gatti, a expectativa é grande para saber como a empresa vai se comportar no 

país. "É ruim quando você tem o mercado dominado por uma só empresa, como é o caso do 

Google. Mas temos de esperar para ver como o Baidu vai funcionar. Na China, tudo é copiado 

de uma maneira muito rápida, em que o governo tem acesso às suas informações. Você teria 

coragem de deixar suas coisas armazenadas em algo do tipo?", questiona o especialista.  
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Já Yan Di reitera que a companhia respeita as leis de qualquer mercado em que deseja 

ingressar. "A diferença [sobre o domínio] é que nós nascemos na China, e o chinês valoriza 

isso. Em qualquer país que o Baidu decide investir, são respeitadas as normas legais 

estabelecidas pelos governos locais. Houve uma especulação de que a empresa tinha parceria 

com o governo chinês, mas isso não é verdade. Antes de o Google diminuir suas operações (no 

país), já tínhamos maioria no mercado", esclarece. Sobre a cautela do público nacional com 

produtos chineses, o executivo crê "que não há uma desconfiança. O que há é um 

desconhecimento do consumidor brasileiro".  

 

O Baidu expõe uma tendência comum entre asiáticos que desembarcaram no Brasil na busca 

por maior reconhecimento mundial. Traçaram o mesmo caminho o também chinês We Chat, 

aplicativo de mensagens para dispositivos móveis, e o sul-coreano Kakao Talk. O gigante 

chinês chega em um mercado heterogêneo, para disputar território a curto prazo com outros 

sites de busca como o Bing, da Microsoft, o Yahoo e o também norte-americano Ask. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 29 nov. 2013, Caderno A, p. A8. 
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