


os últimos quatro anos, a Co-
ca-Cola Guararapes, fábrica
e engarrafadora da marca de
refrigerante na Paraíba e em

Pernambuco, saiu do vermelho para
se tornar a segunda unidade mais ren-
tável do grupo no mundo. É a úníca
das 17 engarrafadoras brasileiras que
responde diretamente à sede da cor-
poração The Coca-Cola Company, em
Atlanta, nos Estados Unidos (as de-
mais são franqueadas ou pertencem
à subsidiária da Coca-Cola no Brasil).
E não são só dividendos que a empre-
sa manda para fora do Brasil. A compa-
nhia, com sede em Jaboatão dos Guará-
rapes, na região metropolitana de Reci-
fe, se transformou em uma provedora
de talentos da multinacional.

Em três anos, oito profissionais
que passaram por lá foram expatria-
dos. Seis deles ocupam, atualmente,
posições de liderança em países como
Japão, Uruguai e Cingapura. "A Guara-
rapes é a nossa principal exportadora
de executivos", diz o americano Steve
Buffington, diretor de engarrafadoras
da Coca para Ásia e América Latina,
com escritório em Atlanta. "A maio-
ria foi para o mercado asiático, onde
estamos construindo uma cultura
de negócio." A origem desse suces-
so está na capacidade da Guararapes
de atrair, reter e desenvolver profis-
sionais com grande potencial.

Parte desse poder, obviamente, es-
tá no próprio nome da companhia.
Avaliada em 43 bilhões de dólares, a
marca Coca-Cola é a mais valiosa do
mundo, segundo a consultoria britâ-
nica Brand Finance. Mas a situação já
foi bem diferente. Apesar da ligação
com essa marca bilionária, a Guarara-
pes já esteve mal das pernas. Quando
o carioca João Ramires, então com 32
anos, assumiu a presidência da em-
presa, no início de 2003, a Guararapes
contabilizava prejuízos, principalmen-

te por causa da concorrência pesada
de produtos regionais mais baratos,
as chamadas "tubaínas".

Naquela época, um dos pilares do
plano para reverter os maus resulta-
dos foi o investimento em gestão de
pessoas. Sob nova direção, a Guara-
rapes promoveu uma série de mudan-
ças, investindo em comunicação in-
terna, subsídios ao desenvolvimento
profissional, programa de metas indi-
viduais e premiações para sugestões
de melhorias de gestão dadas por fun-
cionários. "Foi um exemplo de como
mudar a posição de um negócio sem
muitos recursos, mas envolvendo as
pessoas com objetivos novos", diz
Francisco Cunha, da consultoria em
gestão TGI, uma das principais da re-
gião Nordeste do país.

Em dois anos, as vendas da em-
presa cresceram 40% e a Guararapes
saiu de um prejuízo de 7 milhões de
reais para um lucro de 33 milhões de
reais. O resultado serviu de trampo-
lim para a carreira internacional de
João Ramires, que deixou a empre-
sa para ser presidente das operações
em Cingapura e hoje é gerente-geral
no Japão, o mercado mais lucrativo
do grupo no mundo. Com a saída de-
le, assumiu o comando o atual presi-
dente, Luís Delfim, de 37 anos, que
já havia sucedido João na diretoria
financeira da Norsa, a engarrafadora
da Coca-Cola no Ceará. As afinidades
entre os dois executivos foram deci-
sivas para a consolidação das políti-
cas da Guararapes. Além de amigos
e conterrâneos, ambos se formaram
em ciências contábeis, trabalharam
juntos na gigante americana de te-
lecomunicações AT&T e na unidade
da Coca em Fortaleza.

A escolha de dois presidentes com
trajetórias e filosofias semelhantes



não foi mera coincidência. Era im-
portante dar continuidade às políti-
cas que estavam funcionando bem e
que tiraram a empresa do vermelho.
E para comandar a reestruturação da
companhia, a Coca-Cola sempre deu
preferência aos executivos da área fi-
nanceira. Além dos dois presidentes,
se destacaram lá dentro o carioca Pau-
lo Dias, de 37 anos, que ocupou a di-
retoria financeira da Guararapes até
ser promovido a diretor comercial da
Coca-Cola no Uruguai, e o seu suces-
sor no cargo, o pernambucano Luiz
Collier, de 32 anos.

Todos eles já passaram pela sele-
ção do CEO do Futuro, programa da
você S/a em parceira com a Korn/
Ferry International e o ProFuturo, da
Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA), que escolhe jovens execu-
tivos com talento para chegar à pre-
sidência de uma empresa. "Somos
uma máfia de ex-auditores", brin-
ca Luís Delfim, a respeito do passa-
do profissional dos executivos que
passam pela empresa. A experiên-
cia que esses profissionais trazem de
seu tempo de grandes firmas de au-
ditoria deu resultado e o novo mode-
lo de gestão mais que dobrou o fatu-
ramento da Guararapes, que hoje se
aproxima de i bilhão de reais.

CULTURA DA SUCESSÃO
Ao assumir o cargo em 2005, Luís

Delfim intensificou as políticas im-
plantadas pelo colega. Como os ne-
gócios já iam bem, ele teve sinal ver-
de para reinvestir 13% do faturamen-
to, ante uma média histórica de 9%.
Apostou em benchmarking internacio-
nal, para fazer da empresa uma refe-
rência no grupo. Desde então, cresceu
o intercâmbio da Guararapes com as
unidades da Coca-Cola pelo mundo.
No ano passado, metade dos 6o geren-
tes e diretores fez pelo menos uma via-
gem ao exterior para conhecer o que
está sendo feito em outras compa-
nhias em termos de gestão. O movi-
mento de profissionais estrangeiros
na unidade pernambucana também
foi intenso: média de um visitante a
cada dois dias, de 20 países.

Neste ano, o diretor de logística,
Fernando Castelão, de 32 anos, já foi
às fábricas de Columbus, nos Estados
Unidos, e de Dubai, nos Emirados Ára-
bes. A visita foi para trazer idéias que
pudessem aprimorar os processos rea-
lizados aqui. "Isso faz com que a gente
se exponha e se desenvolva constan-
temente", diz. Numa dessas viagens
o ex-diretor de marketing José Hen-
rique Zeitune, de 43 anos, recebeu o
convite para assumir a direção comer-

cial na Tailândia, um mercado com-
plicado por causa da força do concor-
rente. "Eles querem repetir aqui a vi-
rada que fizemos em Recife", diz Jo-
sé Henrique.

Nos últimos dois anos, a Guarara-
pes também direcionou mais inves-
timentos para a formação de líderes,
com a criação da diretoria de recursos
humanos. Com foco na formação de
sucessores, iniciou-se um processo de
mapeamento de competências e de-
senvolvimento dos melhores profis-
sionais da casa. As novidades chama-
ram a atenção do pernambucano Mar-
celo Mayer, de 30 anos, que iniciou a
carreira em Recife e estava na unida-
de da Coca-Cola em.Fortaleza. "Voltei
com um plano de crescimento defini-
do, um mentor e treinamentos técni-
co e comportamental", diz.

Marcelo acaba de assumir, no lugar
de José Henrique, a direção de marke-
ting, e já tem agendado um curso de
uma semana na renomada escola ame-
ricana de negócios de Harvard. Como
todos os outros gestores da Guarara-
pes, ele terá de se preocupar com a for-
mação de um substituto. Isso vale, in-
clusive, para o presidente. "Para a mi-
nha vaga já há três candidatos, que es-
tão sendo testados", diz Luís Delfim.
Na Guararapes, a fila anda.
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