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SOUTH BEND, Indiana — Peter Baranay,
presidente da Abro Industries Inc., uma
pequena vendedora de colas, fitas adesivas e
epóxis, parou diante do “muro da vergonha”
da empresa. Este exibia dezenas de falsos
produtos Abro apreendidos no exterior.

Expostos no porão da sede da empresa, a
maioria deles é cópia direta com pequenas
diferenças. Alguns trocam a marco Abro por
Ambro, Arbo ou Abra. Outros usam a marca
para produtos que a Abro não faz. “Isso é
pirataria barata”, diz Baranay. “Mas a
Hunan Magic levou isso a outro nível.” 

A briga que a Abro tem com a Hunan
Magic Power Industrial Co. há dois anos
marca uma nova etapa na pirataria interna-
cional de marcas. A Hunan Magic não está só
copiando alguns produtos da Abro. Ela está
atuando como se fosse a Abro Industries.
“Isso é tentativa de roubo de identidade no
nível corporativo”, esbraveja Baranay.

A empresa chinesa, com sede na cidade
de Liuyang, na província de Hunan, agora
faz publicidade e vende para vários lugares
do mundo mais de 40 produtos “Abro”, de
supercola a silicone vedante, em réplicas
exatas dos pacotes da Abro. Yuan Hongwei,
dono da Hunan Magic, tem o logotipo da
Abro no próprio cartão de visitas. Ele diz
que sua firma é a Abro real e alerta os con-

sumidores sobre impostores. 
A Abro Industries, que tem apenas 24

empregados e não vende nos Estados
Unidos, tem sido mais corajosa que muitas
outras empresas americanas que têm
enfrentado a pirataria na China. Ela con-
tratou dúzias de advogados e investigado-
res, processou a Hunan Magic, conseguiu
que fossem feitas batidas policiais nos
Emirados Árabes e em outros países, o que
já lhe custou este ano mais de US$ 600.000,
segundo Baranay. A representação comer-
cial dos EUA em Pequim tem apoiado a
causa da Abro. No entanto, a empresa chi-
nesa continua vendendo os produtos dela. 

Da sua sede em South Bend, a Abro
vende, em geral para países em desenvolvi-
mento, produtos para tapar vazamento em
radiadores, material plástico para fazer
remendos de funilaria e fitas adesivas espe-
ciais para pára-brisas rachados. Seu cam-
peão de vendas é um tubo de silicone que faz
vedação em qualquer formato e tamanho.
Baranay, de 52 anos e fartos cabelos grisa-
lhos, assumiu a direção da Abro em 1980 e
hoje é dono de todas as ações da empresa.

As vendas da Abro, que hoje se espa-
lham por mais de 130 países, devem chegar
perto de US$ 100 milhões este ano e eram de
apenas US$ 6 milhões quando Baranay
assumiu seu posto. Mas as falsificações, diz
ele, estão custando à Abro pelo menos US$

10 milhões por ano em vendas perdidas — o
que surpreende Baranay, considerando que
a Abro não vende DVDs ou nenhum produto
de consumo famoso. “Nós mascateamos
fitas, colas e tintas spray para o Terceiro
Mundo”, diz. “Vá entender.” 

A Hunan Magic não vê necessidade de
desculpar-se pelas trombadas com a Abro.
Ela acha que tem todo o direito de fazer o
que está fazendo. O advogado da empresa,
Peng Jianju, disse ao Wall Street Journal
que é uma “coincidência” que os produtos
que ela tem com a marca Abro sejam idên-
ticos às versões americanas. Ele diz que a
Hunan Magic criou a sua marca Abro em
1996 e só entrou em choque com a Abro
Industries no ano passado. A empresa chi-
nesa ainda está tentan-
do ganhar os direitos
legais da marca na
China, diz. Yuan, o pre-
sidente da companhia,
não quis falar a respeito
da disputa.

A Abro, praticamen-
te desconhecida em sua
terra natal, cria e distri-
bui produtos, mas con-
trata outras empresas
dos EUA para produzi-
los. A companhia começou por volta de 1930
e a marca Abro foi criada nos anos 1970. Ela
é lucrativa por causa do seu grande volume
de vendas e forte participação no mercado
em vários países. No Paquistão, o nome
genérico para fita crepe é “Abro”.

A Abros luta, com sucesso, contra piratas
desde o ano 2000, na Índia, Turquia e partes
da antiga União Soviética. Parte do proble-
ma com a Hunan Magic é que o intricado sis-
tema legal chinês torna difícil processar fal-
sificadores. Além disso, autoridades locais
relutam em importunar companhias chine-
sas que exportam estimados US$ 20 bilhões
por ano em produtos falsificados.

Numa viagem à China em julho com uma
missão comercial americana a Pequim,
Baranay conseguiu uma audiência com auto-
ridades do Ministério do Comércio chinês e
com o escritório nacional de patentes. Em
semanas, a Abro conseguiu um processo ace-
lerado na agência chinesa de patentes, que
decidiu contra a tentativa da Hunan Magic
de registrar marcas para certas colas Abro.
A Hunan Magic agora está recorrendo.

Em outubro, a Abro processou a Hunan
Magic na China por violação de direitos de
marca, pedindo indenização de US$ 600.000.
Mas mesmo que a Abro vença, Baranay
ainda tem batalhas a lutar, com falsificações
da Abro pipocando na América Latina. A
companhia agora tem mais advogados do que
empregados. “Um cara na Argentina acabou
de registrar a marca ‘Zabro’”, diz Baranay.
“Então agora eu tenho de ir atrás dele?”

Pirataria pode ir além de produtos famosos
Americana Abro nem é conhecida nos EUA, mas é copiada da Ásia à América Latina

Peter Baranay
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AWMC, mineradora
australiana, deve

abrir sua contabilidade
para candidatos a comprá-
la, numa tentativa de evi-
tar a venda para a suíça X-
Strata, que fez oferta hostil
de US$ 5,8 bilhões, disse-
ram fontes a par do assun-
to. Analistas incluem a
Vale do Rio Doce entre as
potenciais interessadas.

* * *

n O Departamento de
Agricultura dos EUA disse
que o animal suspeito de ter
a doença da vaca louca
estava saudável, encerran-
do uma semana de dúvida
se o país registraria seu
segundo caso da doença.

* * *

n O petróleo voltou a subir
e fechou cotado a US$ 48,94
por barril em Nova York,
alta de 0,6%. Temores em
relação à oferta do produto
ajudaram a impulsionar a
alta de 7,7% nesta semana.

* * *

n A WPP, holding britânica
de publicidade, disse que a
Comissão Européia pediu
mais informações sobre a
compra da agência ameri-
cana Grey Global por US$
1,5 bilhão, e adiará sua
decisão sobre o negócio,
antes prevista para sexta.

n Maurice Greenberg, pre-
sidente da seguradora ame-
ricana AIG, está sob inves-
tigação de procuradores
federais dos EUA por supos-
ta tentativa de manipar a
cotação dos papéis da AIG
em 2001 para evitar ter de
dar mais ações na compra
da rival American General,
disse fonte a par do assun-
to. Um porta-voz disse que
Greenberg não foi contata-
do pela procuradoria.
n A AIG disse que fez
acordo com a SEC (a CVM
americana) e o
Departamento de Justiça
dos EUA para encerrar
processo relativo à venda
de produtos financeiros
que teriam ajudado alguns
bancos a eliminar créditos
podres de seu balanço.

* * *

n Martin Petersen, ex-
diretor de marketing da
divisão de borracha da
alemã Bayer, concordou
em se declarar culpado em
processo de fixação de pre-
ços de produtos utilizados
na fabricação de borracha. 

* * *

n O dólar caiu e fechou a
pouco menos de Œ 1,31,
puxado pela falta de sinais
de que os EUA e outros frea-
riam a queda da moeda.
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ACOLÔMBIA pediu ao
FMI uma extensão até

abril de seu acordo de US$
2,3 bilhões previsto para
acabar em janeiro, para ter
mais tempo para passar
reformas na lei orçamentá-
ria pedidas pelo FMI e hoje
paradas no Congresso.

* * *

n O Prisa, grupo de mídia
espanhol, disse que fez
acordo para comprar as
rádios argentinas Con-
tinental e Estéreo, ambas
da espanhola Telefónica,
por US$ 10,5 milhões,
ampliando sua presença
na América Latina.

* * *

n Os bancos colombianos
registraram lucro conjunto
de US$ 923,3 milhões entre
janeiro e outubro, 52% mais
que em igual período de
2003, levando a lucrativida-
de do setor a nível recorde.
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n O Chile fechou acordo
para importar de 2 milhões
a 4 milhões de toneladas
de gás natural liqüefeito
por ano da Indonésia a
partir de 2008.

* * *
n As exportações de carne
da Argentina somaram
US$ 846,9 milhões entre
janeiro e outubro, mais do
que o registrado em todo o
ano passado.

* * *
n A economia do Chile
cresceu 6,8% no terceiro
trimestre ante igual perío-
do de 2003. Há sete anos
ela não crescia assim. Ela
foi impulsionada especial-
mente por aumento de
15,3% das exportações e de
8,6% na demanda interna,
disse o Banco Central.
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Lembra dos fracassos do ano? O
ferrabrás da Disney, Rei Arthur —
não foi nenhum Cálice Sagrado. E
houve o Brad Pitt tropeçando nas san-
dálias em Tróia. E Terminal, que pra-
ticamente fez jus ao nome. 

Na verdade, os três filmes acaba-
ram rendendo belos lucros. Apesar de
terem tido números decepcionantes
nos Estados Unidos — mercado que
costuma definir o sucesso ou fracasso
das produções hollywoodianas —, a
bilheteria deles fora dos EUA ultrapas-
sou de longe o retorno em casa, em
alguns casos três ou mais vezes. Tróia,
por exemplo, que a Warner Bros. lan-
çou em maio, arrecadou US$ 133
milhões nos EUA e Canadá, mas quase
o triplo disso — US$ 363 milhões —
internacionalmente. O DVD de Tróia,
que tem previsão de também vender
bem no exterior, ainda não foi lançado.

Enquanto o comparecimento de
público anda atolado nos cinemas dos
EUA, ele tem crescido em outras par-
tes do mundo. A bilheteria de filmes

na Europa, no Oriente Médio e na
Ásia vai crescer a uma média com-
posta de 4,7% nos próximos cinco
anos, para US$ 8,3 bilhões, de acordo
com estimativas da Pricewaterhouse-
Coopers. Isso é pouco abaixo do que o
crescimento projetado para a bilhete-
ria nos EUA e Canadá, mas é grande
o bastante para equilibrar filmes que
afundam nos EUA, principalmente
aqueles com grandes estrelas que têm
muito mais fãs fora do país.

De fato, quase ninguém no exterior
pôde resistir a Brad Pitt como Aquiles
de espada e escudo. Além de ir muito
bem em mercados estrangeiros tradi-
cionais como Japão e Alemanha, Tróia
também arrecadou US$ 21,6 milhões
na Coréia do Sul — onde o mercado
para filmes mal existia alguns anos
atrás — e US$ 10,1 milhões na Rússia.

“O caso da Rússia é surpreenden-
te”, diz Veronica Kwan-Rubinek, dire-
tora de distribuição internacional da
Warner. Ela diz que, nos últimos qua-
tro anos, o mercado de filmes naquele
país dobrou a cada ano, ao mesmo
tempo em que empresas investiram

maciçamente na construção de
salas de cinema. A Warner lan-
çou Harry Potter e o Prisioneiro
de Azkaban na Itália em pleno
verão, no mês de junho — algo
que Kwan-Rubinek diz que
seria impensável até pouco
tempo atrás, em parte porque
muitos cinemas não tinham ar-
condicionado. Mas uma onda
de construção de multiplexes
pelo país mudou esse quadro.

Enquanto o número de
salas de cinema encolheu levemente
na América do Norte (de 39.759 em
1999 para 39.051 este ano), ele aumen-
tou 7,5% nos outros países, de 81.172
para 87.241, de acordo com a Motion
Picture Association of America. A
PricewaterhouseCoopers, que todos os
anos faz uma extensa análise do mer-
cado mundial de entretenimento, esti-
ma que o total de ingressos vendidos
fora dos EUA e Canadá cresça 2,1%
nos próximos cinco anos, para 1,25
bilhão. De maneira geral, nos últimos
anos o público de cinema nos EUA tem
se mantido estável ou caído.

Mercado internacional ajuda mais os lucros de Hollywood
Terminal
EUA: US$ 77 milhões
Internacional: US$ 96 milhões
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Depois de ser repetidas vezes deixado
para trás na sucessão do principal posto na
McDonald’s Corp., Jim Skinner finalmente
chegou lá depois que Charlie Bell teve de
renunciar por causa de um câncer.

É o mais recente caso em que circuns-
tâncias inesperadas produziram um novo
diretor-presidente para o McDonald’s.
Apenas dois anos atrás, Jim Cantalupo esta-
va aposentado e morando à beira de um
lago depois de perder uma disputa pela che-
fia da empresa. Convocado de volta para
assumir o leme, ele pro-
duziu resultados espeta-
culares — mais vendas,
lucros maiores — até
um suposto ataque car-
díaco matá-lo em abril.

O fato de as rédeas
então terem sido ime-
diatamente passadas a
Bell sugere que Skinner,
à época vice-presidente
do conselho da
McDonald’s, não foi
nem considerado. Mas
logo depois se descobriu que Bell, com 44
anos, tinha câncer colorretal, o que levou a
seu pedido de demissão, e isso fez os conse-
lheiros da maior rede de lanchonetes do
mundo passarem as rédeas para Skinner,
de 60 anos, na segunda-feira. 

Mike Roberts, de 54 anos, foi promovi-
do ao posto número dois, de diretor ope-
racional.

A crença na administração do
McDonald’s está refletida na resposta
calma de Wall Street às notícias da saída
de Bell e da promoção de Skinner. As notí-

cias surgiram depois do fechamento das
bolsas na segunda-feira e causaram uma
queda das ações da McDonald’s no início
do pregão de ontem. Mas no fim do dia,
elas haviam subido 2,4% e fecharam a US$
30,10 cada.

Essa reação sugere que investidores
estão esperando que Skinner continue a
reforma que começou sob Cantalupo e que
se baseava no aprimoramento de serviços,
além de saladas especiais e marketing mais
efetivo. A reforma tem sido particularmen-
te bem-sucedida em aumentar o número de
mães que comem em lanchonetes
McDonald’s, assim como em melhorar o
relacionamento da rede com seu cliente tra-
dicional: jovens do sexo masculino.

A longa devoção de Skinner aos merca-
dos internacionais faz dele algo como um
mistério entre analistas, investidores e
franqueados americanos. Entre seus pré-
vios cargos estão diretor-superintendente e
operacional da McDonald’s Europa, Ásia,
Pacífico e Oriente Médio. Ele também já
chefiou as unidades da África e da Índia.

Na sede da McDonald’s em Oak Brook,
Estado de Illinois, representantes da com-
panhia não quiseram disponibilizar Skinner
para uma entrevista. A biografia corporati-
va oficial de Skinner não diz onde ele cres-
ceu e se cursou faculdade. “Skinner come-
çou sua carreira com a McDonald’s em 1971
treinando para gerente de restaurante em
Carpentersville (Illinois)”, diz a biografia.

Depois da mais recente mudança no
cargo de diretor-presidente — Cantalupo
ficou no cargo por 16 meses e Bell apenas
desde abril — observadores agora estão se
perguntando se as nomeações de segunda-
feira indicam que o provável sucessor de
Skinner será Roberts, seis anos mais

novo. Depois de entrar para a companhia
como gerente regional de compras em
1977, Roberts passou por várias posições,
entre elas diretor-assistente de compras,
diretor distrital, diretor para questões
ambientais, e diretor de restaurantes
para o Oeste dos EUA. É comum atribuir-
se a ele o crédito pela supervisão da recu-
peração doméstica da McDonald’s nos
últimos dois anos.

Mas nem todo mundo está contente com
a promoção de Roberts. Sob o antigo dire-
tor-presidente Jack Greenberg, Roberts
atraiu a ira de franqueados por empurrar
para eles um caro sistema de cozinha cha-
mado Made for You, que em geral acabou
sendo um fracasso. “Ele é um burocrata
maníaco por controle”, diz Richard Adams,
que formou um grupo de franqueados

McDonald’s depois de 30
anos de carreira como
executivo da rede. 

Outros franqueados
e analistas descrevem
Roberts como um exe-
cutivo durão que tem
se cercado de persona-
lidades similares,
como Ralph Alvarez,
que foi promovido em
julho a diretor-superin-
tendente da
McDonald’s USA.

A McDonald’s não tornou Roberts dis-
ponível para comentar. Num comunicado
por escrito, Skinner disse: “Estou espe-
cialmente ansioso para trabalhar de perto
com Mike Roberts, para que concentremos
nosso tempo e energia diretamente em
nossos mais de 30.000 restaurantes ao
redor do mundo.”

Novo presidente da McDonald’s
leva ao cargo experiência global

Charlie Bell

Jim Skinner 
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