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Dolly, fabricante nacional, entregou fita de vídeo ao Cade que comprovaria a acusação  
 
BRASÍLIA - O presidente da fabricante de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, 
entregou ontem ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à 
Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, uma fita de vídeo em 
que o ex-executivo da Coca-Cola Luís Eduardo Capistrano do Amaral diz ter participado 
de um suposto esquema da multinacional, montado para tirar a concorrente brasileira 
do mercado.  
 
Codonho acusa a Coca-Cola de concorrência desleal, prática de dumping e abuso de 
poder econômico. Além disso, a Dolly a acusa de espionagem industrial. A Coca-Cola 
negou as acusações, através da assessoria de imprensa.  
"A Cola-Cola e seus fabricantes adotam uma conduta de relacionamento comercial 
rigorosamente pautada pelos mais elevados princípios éticos, respeitando as normas 
legais e a concorrência leal em todos os segmentos em que atua", diz a nota. A 
empresa diz estar analisando "o teor das acusações para adotar as medidas judiciais 
cabíveis".  
 
A Dolly entrou com representação na SDE, que já instaurou processo administrativo 
sigiloso. O Cade só analisará as denúncias depois de prontos os pareceres da SDE e da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, o outro 
órgão do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.  
 
A fabricante brasileira disse ainda que irá à Justiça americana contra a Coca-Cola 
porque teria partido da matriz, em Atlanta, a ordem para que fosse montado um 
esquema para tirá-lo do mercado. Codonho afirma que Capistrano teria sido 
encarregado de acionar o esquema e o então presidente da Panamco (representante 
da Coca-Cola no Brasil) Jorge Giganti é quem teria dado a ordem. Codonho afirma ter 
30 horas gravadas em vídeo, nas quais Capistrano admite ter participado do suposto 
esquema e contaria o funcionamento dele.  
 
Na cópia entregue ao Cade, Capistrano admite ter participado de espionagem 
empresarial. Ele não foi encontrado ontem para rebater as acusações. 
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