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A Haier, fabricante de geladei-
ras, maquinas de lavar e outros
eletrodomésticos, possui a mar-
ca corporativa mais forte entre as
empresas chinesas, de acordo
com pesquisa mundial junto aos
leitores do "Financial Times".

A empresa, com sede em Quing-
dao, ficou entre as mais votadas
em todas as categorias da pesqui-
sa, que abordou qualidade, confia-
bilidade, inovação e gerenciamen-
to, além da própria marca.

Em segundo lugar veio a Leno-
vo, que neste ano adquiriu as
operações de computadores pes-
soais da International Business
Machines (IBM).

O objetivo da pesquisa, elabo-
rada pela consultoria McKinsey,
era descobrir o que os executivos
de todo o mundo pensam das
empresas chinesas e de seus pro-
dutos e serviços. Foram selecio-
nadas 30 empresas do país pela
McKinsey e pelo "Financial Ti-
mes" e consultados, durante
agosto, mais de 3,5 mil leitores

do jornal em cerca de 70 países.
Ã questão das marcas surgiu

no ano passado como um dos
principais desafios para empre-
sas chinesas líderes de mercado.
Embora muitas tenham con-
quistado elogios na última déca-
da por sua capacidade de produ-
zir bens a um baixo custo e com
qualidade cada vez maior, pou-
cas conseguiram causar impacto
com suas marcas.

Fundada em 1984, a Haier foi
uma das primeiras empresas chi-
nesas a tentar estabelecer uma pre-
sença global, o que a levou a abrir
uma fabrica na Carolina do Sul,
nos Estados Unidos, em 2001. No
ano passado, a receita global da
companhia foi de 101,6 bilhões de
yuans (US$ 12,6 bilhões).

Em julho, a Haier esteve perto
de fazer uma oferta pela fabrican-
te de eletrodomésticos Maytag,
dos EUA, que produz os aspirado-
res Hoover. A aquisição teria leva-
do a empresa chinesa a deixar de
atuar apenas na faixa mais barata
mercado americano. Na semana
passada, porém, a Whirlpool
anunciou que acertou a compra
da Maytag por US$ 2,7 bilhões.

A cervejaria Tsingtao Brewery,

outra marca com presença inter-
nacional, ficou em quarto lugar.
A Huawei, fabricante de equipa-
mentos de telecomunicações
que fez grandes incursões nos
mercados internacionais nos úl-
timos dois anos, ficou apenas na
nona posição.

Em décimo lugar, vieram em-
patados os dois maiores portais
chineses da internet, Sohu.com e
Sina.com.

Quando os leitores foram
questionados qual a marca que
mais identificavam, o Bank of
China ficou em primeiro lugar.
Mas no ranking geral, o banco,
único no setor a ficar entre os dez
primeiros, foi o sexto colocado.

A pesquisa da McKinsey e "Fi-
nancial Times" também pediu
aos leitores que participaram
para classificarem as marcas e
estimarem suas perspectivas de
se tornarem globais líderes em
dez anos. A Haier ficou em déci-
ma na classificação atual, mas
em segunda no que se refere a
seu futuro potencial, atrás da Le-
novo. Após a aquisição da uni-
dade da IBM, a Lenovo ganhou
os direitos da marca Think, de
alto reconhecimento.
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