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Bebidas Fabricante apresenta gravações e acusa multinacional de concorrência desleal 

A guerra entre a Coca-Cola e os fabricantes menores de refrigerantes, freqüentemente 
qualificados como "tubaineiros", ultrapassou as fronteiras das gôndolas de supermercados e 
chegou à polícia e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Ragi Refrigerantes, 
fabricante do Dolly, protocolou ontem no Cade um pedido de abertura de procedimento 
administrativo para apurar práticas de concorrência desleal e de abuso do poder econômico por 
parte da Coca-Cola. O processo é o de número 08012.006043/2003-22. A empresa também acusa 
a multinacional, em um inquérito policial, de distribuir um e-mail difamando a Dolly. 

As acusações são baseadas em depoimentos do ex-diretor de compras estratégicas da Panamco 
(recentemente adquirida pela mexicana Femsa), Luiz Eduardo Capistrano do Amaral. Entre junho 
e julho deste ano, o executivo teve uma série de conversas com o proprietário da marca Dolly, 
Laerte Codonho, no escritório do empresário. As conversas foram gravadas em vídeo sem que 
Capistrano soubesse (na última reunião, em 2 de julho, o executivo diz a Codonho que está 
gravando a conversa e que acredita que o empresário esteja fazendo o mesmo). A Panamco era a 
maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil. 

Nas conversas, às quais o Valor teve acesso, Capistrano diz que o e-mail - que informava que o 
refrigerante Guaraná Dolly provocava câncer e má atividade dos rins - não é de autoria da Coca, 
mas admite que a área de vendas da empresa deu divulgação ao falso comunicado. "Esse e-mail 
foi usado pela área de vendas da Coca-Cola. E isso é mais ou menos óbvio", diz Capistrano na fita 
apresentada ao Valor. Em outro trecho, ao ser questionado sobre a tática, ele afirma: "Vale tudo, 
vale tudo." 

Ao ser procurado pelo Valor, em um primeiro contato telefônico, na segunda-feira, Capistrano 
admitiu que manteve conversas com Laerte Codonho. Disse que fora atraído por uma proposta de 
trabalho e negou as informações sobre o e-mail. "Ele pode ter editado", disse. E acrescentou: "Há 
inquéritos antigos e o Laerte quer acrescentar fatos novos. Ele se sente perseguido por empresas 
de grande porte." Diante da insistência para dar uma entrevista pessoalmente, Capistrano ficou 
de marcar um horário. Não retornou mais as ligações. Na noite de segunda-feira, em um novo 
contato por meio de um novo número de telefone, disse que só falaria no escritório do advogado. 
Mas, novamente, não marcou data, nem horário. Ontem, não deu retornos, nem atendeu as 
chamadas feitas pelo Valor. 

A Femsa (que adquiriu a Panamco) informou que a Coca-Cola se pronunciaria sobre o assunto. A 
Coca-Cola Indústrias Ltda., subsidiária da Coca no Brasil, informou que não havia sido informada 
de nenhum processo no Cade. 

Em novembro de 2000, pouco depois de tomar conhecimento do e-mail, a Ragi Refrigerantes (à 
época Dolly do Brasil Refrigerantes Ltda) fez um boletim de ocorrência no Departamento de 
Telemática da Polícia Civil, de crime contra a honra de pessoa jurídica e preservação de direitos. 
Em 2001, uma nova onda do e-mail levou o sócio-proprietário da Ragi, Júlio Cesar Requena Mazzi, 
a fazer um novo boletim, desta vez no 3º Distrito Policial de Diadema. No dia 4 de julho deste 
ano, dois dias depois da última conversa mantida entre Codonho e Capistrano, Mazzi fez um 
termo de declarações, acrescentando que a Coca-Cola/Spal era responsável pela procedência do 
e-mail. "Por causa do e-mail, nosso volume de vendas caiu cerca de 35%. E o Ministério da 
Agricultura fez uma fiscalização na empresa, a pedido do Ministério Público. Não encontrou nada." 
O laudo, assinado pelo engenheiro Marcos Fernandes Rizzo, em 2002, considerou as denúncias 
"infundadas" e "sem respaldo técnico". 



De acordo com o delegado Marcos Dario da Silva, do 3º DP de Diadema, foi aberto um inquérito 
policial para investigar o caso e os envolvidos foram notificados. Capistrano confirmou que já foi 
chamado a depor. A Coca-Cola informou que recebeu ontem uma notificação para prestar 
esclarecimentos e que um representante da empresa comparecerá à delegacia na próxima 
semana. 

No texto apresentado ao Cade, além da questão do e-mail, a Ragi ressalta que a Coca-Cola 
praticava dumping (venda de produtos abaixo do custo de produção para ganhar mercado) na 
comercialização de seu produto Simba, um refrigerante lançado para concorrer com as tubaínas. 
Informa também que a Coca tentou impedir o fornecimento de insumos e que sofreu perseguição, 
com constantes fiscalizações de órgãos públicos. As fitas das conversas gravadas com Capistrano 
não foram mencionadas, bem como ainda não foram anexadas ao inquérito policial. 

Além de fiscalização do Ministério da Agricultura, a Ragi (ex-Dolly do Brasil) também foi alvo de 
fiscalizações da Receita Federal, que culminaram com a abertura de processos criminais por 
sonegação fiscal. Em um desses processos, que corre na 2ª Vara Cível da Justiça Federal em São 
Bernardo do Campo, a empresa é acusada de recolher tributos de maneira insuficiente. Segundo o 
processo, "apenas 8% da venda bruta foi oferecida à tributação". A empresa recebeu autuações 
da Receita que totalizam R$ 4,06 milhões. A Ragi está recorrendo administrativamente das 
autuações e ainda não há uma decisão final sobre o assunto. 

A empresa recentemente fez uma representação na Corregedoria Geral do Ministério Público 
Federal (MPF) contra o procurador da República Márcio Schusterschitz, que representava o MPF 
nos processos criminais. Em junho, o procurador se declarou suspeito e pediu para se afastar do 
processo. Ele diz que fez isso para que não paire dúvida sobre o caso. 
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