
Além de apurar denúncia
da Dolly, abertura do
caso dará chance de

defesa à multinacional
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BRASÍLIA - A Secreta-
ria de Direito Econômi-
co (SDE) vai instaurar

processo administrativo contra
a Coca-Cola para investigar de-
núncias da fabricante nacional
de refrigerantes Dolly de con-
corrência desleal e abuso do po-
der econômico. Segundo o se-
cretário Daniel Goldberg, um
dos motivos para a abertura do
caso é oferecer a possibilidade
de defesa à multinacional. "O
caso merece ir para a próxima
etapa justamente para a Coca-
Cola poder se defender, já que
a Dolly deu publicidade a todos
os documentos", disse.

Para o secretário, a empresa
brasileira deu publicidade ao ca-
so em uma fase do processo que
deveria ser sigilosa e, por isso, a
Coca-Cola tem direito de apre-
sentar sua defe-
sa, mesmo que
não haja indício
de práticas des-
leais. O presiden-
te da Dolly, Laer-
te Codonho, foi
ontem à SDE en-
tregar novos do-
cumentos que,
disse ele, compro-
variam as práti-
cas ilegais de que reclama.

Segundo Goldberg, a Dolly
ainda não entregou todos os do-
cumentos pedidos pela SDE.
"O presidente da Dolly me dis-
se que eles já têm tudo e trarão
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Daniel Goldberg: 'O que a Dolly queria era uma audiência política (com o ministro da Justiça)'
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aqui até o próxi-
mo fim da sema-
na." A Dolly ti-
nha prazo até o
dia 12 para entre-
gar os documen-
tos, mas pediu
prorrogação por
mais 30 dias.

Codonho afir-
mou que tentará

com os Ministérios da Justiça e
da Fazenda uma espécie de
blindagem para que fornecedo-
res da empresa, que também
trabalham com a Coca-Cola,
possam depor com tranqüilida-

de. O secretário afirmou que ne-
nhum pedido formal para a
adoção dessa proteção foi proto-
colado pela Dolly.

Uma forma simples de fazer
essa blindagem, disse Codo-
nho, seria obter dos ministérios
o compromisso de que esses for-
necedores só seriam investiga-
dos por fiscais da Justiça ou da
Receita com autorização ex-
pressa. "Não é para não serem
investigados, mas para serem
investigados por motivos con-
cretos. E não por fiscais a man-
do da Coca-Cola", disse. Segun-
do Codonho, a multinacional

usaria essa estratégia, de subor-
no de fiscais, para atrapalhar
as empresas parceiras da Dolly.

Codonho disse que não foi re-
cebido pelo ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, por ele
ter advogado para uma fornece-
dora da Dolly, que deporá no
processo. Segundo Goldberg,
Bastos não recebeu Codonho
por questão de agenda: "O que
a Dolly queria era uma audiên-
cia política. Mas casos de defe-
sa da concorrência são tratados
tecnicamente no Sistema Brasi-
leiro de Defesa da Concorrên-
cia, não politicamente".
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