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Novos trechos de uma fita de vídeo gravada pelo dono da marca de refrigerantes Dolly 
de conversas dele com um ex-diretor da Panamco/Spal mostram que a engarrafadora 
da Coca-Cola teria contratado em 2000 os serviços de Fábio Claro Figueira de Melo 
para tirar pontos de mercado da Dolly. Melo responde na Justiça a processo de crime 
falimentar. Em primeira instância, foi condenado e proibido de exercer atividade 
comercial. Ele recorreu da decisão. 
 
Há 20 dias, a Dolly entrou com processo no Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) acusando a Coca-Cola de concorrência desleal e abuso de poder 
econômico. A empresa fundamenta o processo em declarações do ex-diretor de 
compras estratégicas da Panamco/Spal, Luís Eduardo Capistrano do Amaral. Atraído 
por uma proposta de emprego, Capistrano teve várias reuniões com Codonho no 
escritório do empresário. Codonho gravou as conversas em vídeo, a princípio sem que 
ele soubesse. A Panamco, recentemente adquirida pela mexicana Femsa, era a maior 
engarrafadora da Coca-Cola no Brasil.  
 
Nas fitas, Capistrano diz que a Panamco contratou a Apoio Consultoria, de Fábio Melo, 
para tirar da Dolly quatro pontos de sua participação no mercado. Teriam sido pagos 
R$ 2 milhões, correspondentes a dois pontos que pesquisas indicavam que ele teria 
conseguido obter. Ainda segundo Capistrano, o pagamento teria sido feito com notas 
fiscais, da Spal para uma empresa conhecida como Rio Branco, que teria então 
repassado o dinheiro para Melo. 
 
No Cade e em um inquérito policial em Diadema (SP), a Dolly acusa a Coca de ter 
distribuído um e- mail com informações de que aquela marca de guaraná fazia mal à 
saúde. Nas conversas com Codonho, Capistrano diz que a "e stratégia" envolvia ainda 
"espionagem" e pressão a fornecedores e a órgãos federais. 
Segundo dados da Nielsen, a Dolly tinha em fevereiro de 2000 1,1% de participação 
no mercado brasileiro e 4,5% na Grande São Paulo e ampliou sua presença em 
dezembro daquele ano para 1,5% e 7,5%, respectivamente. A Coca tinha 49,7% de 
participação no mercado brasileiro e 56,9% na Grande São Paulo em fevereiro de 2000 
e manteve essa participação em dezembro daquele ano.  
 
O Valor tenta desde segunda-feira fazer contato com Fábio Melo em seu escritório e no 
escritório da HVA Promoções, empresa onde ele também dá expediente e que já fez 
diversos eventos e promoções para a Coca-Cola. Melo não retornou nenhuma das 
ligações, embora tenha sido avisado do teor da reportagem. Capistrano também não 
retornou as ligações. Em depoimento à delegacia de Diadema, em 21 de agosto, 
declarou que foi atraído por proposta de emprego, que em nenhum momento imaginou 
a gravação de suas conversas por Codonho e que o empresário o "adulou" para obter 
declarações que servissem ao seu interesse. 
 
Consultada, a Coca-Cola informou que a Dolly formalizou a entrega das fitas ao Cade e 
que aguardará que o órgão faça a análise do material, já que a empresa não teve 
acesso às fitas. "Confiamos absolutamente no julgamento do Cade", informou. 
Nos novos trechos da fita de vídeo divulgada pela Dolly, ao quais o Valor teve acesso, 
Capistrano diz que a operação para reduzir a participação da Dolly no mercado era 
uma "missão super secreta" e que pouca gente sabia dela na Spal. Mas ele frisa que foi 
feita a pedido do então presidente à época, Jorge Giganti. "O Jorge não fez nada para 



te matar. Ele me chamou para eu fazer", informa o executivo em um trecho da fita. 
Em outro, ele diz: "O Giganti não me pediu para fazer mais nada do que isso e eu não 
fiz". Um pouco mais à frente, acrescenta: "Você não imagina o que estava na gaveta 
para fazer ainda. Não ia mais ter matéria-prima para você no mercado. O dano podia 
ser total. Não estou brincando, não. Nem açúcar, nem plástico." 
 
Capistrano deixou a Panamco/Spal em dezembro de 2000. Mas, segundo suas 
declarações a Codonho, teria permanecido como consultor por mais um ano e meio, 
com um salário de R$ 20 mil.  
Em outra fita, de uma reunião entre Fábio Melo e Laerte Codonho - também gravada 
em vídeo -, Melo confirma que foi contratado para tirar a Dolly do mercado e que 
pressionou fornecedores de refrigerantes. Diz ainda que foi ele quem apresentou a 
Entersoft a Jorge Giganti. O ex-presidente da Panamco tem uma participação de 
17,5% no capital da Entersoft, empresa que fabrica o multiokê (um produto que 
agrega as funções de DVD e karaokê). 
 
O Valor tenta há duas semanas uma entrevista com Giganti. Um encontro chegou a ser 
marcado, mas não ocorreu e ele disse que iria remarcá-lo. Não atendeu mais às 
chamadas para seu escritório e em seu celular. Em nota divulgada na terça-feira, 
Giganti afirma que não teve acesso ao conteúdo das fitas e que por isso não exerceu 
seu direito de resposta. Informa ainda que as acusações (de concorrência desleal) são 
" insubsistentes" e "incompatíveis" com sua trajetória profissional. 
O Brasil é o terceiro mercado mundial da Coca, atrás de EUA e México, mas o país está 
em 20º lugar no ranking de rentabilidade do grupo. Há um ano, a empresa trocou o 
presidente no país e traçou nova estratégia para ampliar sua fatia de mercado. Uma 
das armas é reintroduzir os vasilhames de vidro, o que reduziria o custo de produção, 
permitindo que ela concorra com as tubaínas. 
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