
Pepsi ajuda a desvendar espionagem na Coca  
 
A fórmula da Coca-Cola, um dos segredos industriais mais bem guardados do 
mundo, está a salvo, apesar da operação de espionagem que a empresa sofreu e 
que foi abortada graças à ajuda de sua eterna rival, a Pepsi. Ontem, prestaram 
depoimento na Justiça de Atlanta as três pessoas presas na quarta-feira por tentar 
vender segredos da companhia de bebidas para a Pepsi por cerca de US$ 1,5 
milhão. 
 
Os detidos são Joya Williams, de 41 anos, executiva da Coca-Cola, Edmund 
Duhaney, de 43 anos, e Ibrahim Dimson, de 30 anos, residentes de Nova York. A 
Justiça estipulou fiança de US$ 25 mil para Joya. Os outros dois aguardam que um 
advogado público os defenda. 
 
A investigação começou quando executivos da Pepsi receberam uma carta assinada 
com o nome de "Dirk", na qual eram oferecidos segredos da Coca-Cola. 
 
Imediatamente, os executivos contataram autoridades do FBI que, se passando por 
executivos da Pepsi interessados na informação, foram atrás de pistas dos supostos 
contraventores. 
 
As autoridades informaram que câmeras de segurança da Coca-Cola registraram 
Williams guardando arquivos confidenciais em seu bolso, e levando consigo amostra 
de uma nova bebida da companhia, sobre a qual não foram dadas outras 
informações. 
 
Como parte da investigação, os agentes do FBI deram cerca de US$ 30 mil a 
Dimson, em troca de documentos e da amostra que Williams supostamente roubou 
dos escritórios da Coca-Cola. 
 
A Coca-Cola declarou, por meio de seu presidente-executivo, Neville Isdell, seu 
"sincero apreço" pela atitude da Pepsi, enquanto o porta-voz da Pepsi, Dave 
DeCecco, disse que a Pepsi fez o que qualquer companhia responsável teria feito. 
"A concorrência pode ser feroz, mas deve ser justa." 
 
A Coca-Cola se adiantou em dizer que os documentos em questão não incluíam a 
fórmula da bebida mais famosa do mundo. 
 
Apesar das várias tentativas já feitas para revelar o segredo da bebida, e das 
muitas cópias em todo o mundo, a companhia afirma que nenhuma das fórmulas 
que circulam é legítima, pois, asseguram eles, há um ingrediente que vem sendo 
mantido em segredo desde sua origem. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jul. 2006, Negócios, p. B12. 
 


