
Dolly faz nova investida na guerra dos refrigerantes  
Dubes Sônego  
 
Outdoors em São Paulo e no Rio de Janeiro questionam: "Coca-Cola contém folha de coca?"  
 
Prestes a completar um ano em agosto, a guerra entre as marcas de refrigerantes Dolly e Coca-
Cola  deverá ter novos desdobramentos na próxima semana. Desde domingo, dia 20, a fabricante 
nacional de refrigerantes espalha outdoors em vias de grande circulação nas regiões 
metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. As peças questionam a existência de derivados da 
folha de coca no refrigerante concorrente.  
 
Acionado pela Coca-Cola, que alega prejuízos à imagem da marca, o Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar) expediu liminar, na terça-feira, dia 22, determinando a 
retirada imediata dos outdoors - o responsável pelo documento foi o advogado Aloisio Lacerda de 
Medeiros, representante dos consumidores no Conselho de Ética da entidade. A Dolly questiona a 
legitimidade da liminar, alega que acatará apenas decisões do conselho (e não apenas de um de 
seus representantes) e argumenta que o texto é confuso, além de não explicitar a obrigatoriedade 
da retirada.  
 
Procurado pela reportagem para esclarecer o fato, o Conar diz que, por não ter poder de polícia, 
só pode fazer recomendações e "lamenta" o fato de a empresa ignorá-las: "não há hipótese de o 
texto não ser compreendido".  
 
As edições de hoje de quase todos os jornais de grande circulação do País trazem um comunicado 
da Coca-Cola contando sua versão dos fatos.  
 
O objetivo declarado da Dolly é pressionar pela análise do extrato vegetal (mercadoria nº 5), 
usado na preparação do refrigerante concorrente. O requerimento para o exame, aprovado dia 5 
de maio pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, estaria parado 
nas mãos do deputado João Paulo Cunha (PT-SP), presidente da Câmara. 
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