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A
trama bizarra poderia
ter sido catastrófica para
a Coca-Cola: ladrões
tentaram vender alguns
de seus segredos à

PepsiCo. Mas na semana passada,
depois de receber um aviso da
Pepsi, o FBI prendeu os culpados.
"A concorrência pode ser acirrada,
mas precisa ser justa e legal", diz
o porta-voz da Pepsi, Dave
DeCecco. O incidente todo
transcorreu da seguinte maneira:

Com a ajuda da Pepsi,
FBI prende grupo que
tentava vender segredos
roubados da Coca-Cola

Quem cometeu o delito?
Promotores federais dizem estar de
posse de uma fita de vídeo que mostra
uma secretária da Coca-Cola, Joya Wil-
liams, retirando furtivamente materiais
sigilosos da sede da empresa, em Atlan-
ta, em sua bolsa. Seus comparsas
Ibrahim Dimson e Edmund Duhaney
teriam tentado ajudá-la a vender os ma-
teriais à Pepsi.

Que segredos foram postos à venda?
As receitas de alguns produtos da Coca-
Cola e detalhes de promoções futuras
(preço pelo qual foi oferecida uma
amostra das informações: US$ 15 mil).
Havia, também, uma amostra de um

refrigerante novo, que ainda não
chegou ao mercado (US$ 75 mil).

Como os ladrões foram capturados?
Em maio, um homem que dizia
chamar-se Dirk enviou uma carta
à sede da Pepsi, oferecendo segre-
dos. Quando a carta chegou à Pep-
si, a empresa imediatamente entrou
em contato com a Coca, que, por
sua vez, apelou para o FBI. Em 16
de junho um agente do FBI disfarça-
do teve um encontro com Dirk - que,
na realidade, era Ibrahim Dimson -
no aeroporto Hartsfield-Jackson, em
Atlanta. Dimson entregou a ele alguns
documentos e a amostra de refrigeran-
te. O agente deu a Dimson US$ 30 mil
em dinheiro vivo, dentro de uma lata
de bolachas das escoteiras, a título de
entrada. Depois de verificada a autenti-
cidade dos artigos, o agente combinou
novo encontro com Dimson, para com-
prar mais segredos em troca de US$

1,5 milhão. Foi então que Dimson e os
outros conspiradores foram presos.

E o que dizer do maior segredo da Coca-Cola
- ou seja, será que sua receita de fato con-
tém cocaína?
Essa pergunta candente não pode ser
respondida de maneira definitiva, e a
receita da Coca-Cola não chegou a ser
roubada. Dirigentes da Coca negam que
a droga alguma vez tenha feito parte
dos ingredientes do refrigerante. Mas
alguns especialistas, incluindo um ex-
dirigente do programa de combate às
drogas nos EUA, afirmam há muito
tempo que a coca, a planta da qual se
produz a cocaína, foi usada inicialmen-
te para dar sabor à Coca-Cola, o que
explicaria por que, em seus primórdi-
os, o refrigerante era anunciado como
"tônico cerebral". Quem sabe os ladrões
não teriam feito bem em tomar alguns
goles de Coca, eles próprios.
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