
Aos 32 anos, executivo número 1 renova gestão  
 
Jovem presidente de engarrafadora da Coca-Cola aposta na divisão de responsabilidades para 
produzir mais 
 
À primeira vista, João Marcelo parece um estagiário. Trainee, no máximo. Mas o jeito de falar — 
firme, objetivo e tranqüilo — já mostra que não é bem assim. Aos 32 anos, João Marcelo Ramires 
acabou de entrar na lista dos mais jovens presidentes de grandes companhias do país: há seis 
meses, é o executivo número 1 da Refrescos Guararapes, uma das engarrafadoras da Coca-Cola 
— que atende a Pernambuco e Paraíba. Ele assumiu o cargo obstinado pela meta de transformar a 
empresa na mais lucrativa do setor. 
 
— Recebi votos de confiança ao longo da minha prematura carreira. E esse foi mais um deles. Mas 
minha vida profissional também conta com a sorte. Só que ter sorte não basta: é preciso estar 
preparado para ela — diz Ramires, que recentemente veio ao Rio para expor, em seminário, o 
caso de uma administração que mudou a vida dos dois mil funcionários da Refrescos Guararapes.  
 
Vendas estão em alta na empresa  
Segundo Ramires, a base de sua carreira está na formação — ele é formado em ciências contábeis 
e tem MBA em finanças. Mas também na experiência adquirida desde seu primeiro emprego, aos 
19 anos. Ele foi trainee, ainda nos primeiros períodos da faculdade, na auditoria da Ernst & 
Young: 
 
— Em quatro anos, tinha condições de discutir com os professores. Aprendi demais e me estressei 
demais. Cheguei a ter crises de pressão alta aos 23 anos. Mas considero que este período foi 
fundamental para minha formação. 
 
Ramires foi trabalhar como analista financeiro de uma empresa de telecomunicações americana, a 
AT&T. O bom desempenho na firma fez com que, com a saída do chefe, fosse ele o indicado para 
assumir o cargo de gerente.  
 
— Foi um golpe de responsabilidade. Passei a viajar muito e a me reportar a diretores da empresa 
no exterior. E isso me preparou para dar passos mais à frente.  
 
Como o de aceitar o cargo de gerente de contabilidade da Coca-Cola aos 26 anos, tendo uma 
equipe de 20 pessoas para administrar. Era o início das mudanças. Um ano depois, já era 
controller da multinacional. E, no seguinte, foi transferido para o cargo de diretor da Companhia 
Mineira de Refrescos (CMR), engarrafadora da Coca-Cola, em Juiz de Fora, onde comandava 200 
funcionários. Em seguida, passou a diretor financeiro da Refrescos Guararapes e, depois, da 
Norsa, outra engarrafadora da multinacional, em Fortaleza.  
 
Até que o presidente da Refrescos Guararapes deixou a empresa. Mais uma vez, entre os 
executivos da Coca-Cola a indicação foi para Ramires, que sabia que teria à frente uma gestão 
complexa: a engarrafadora tem cerca de dois mil funcionários, quatro fábricas, três centros de 
distribuição, mas não andava tão bem no mercado. Teve queda de vendas em 2003. 
 
— Chego com a seguinte missão: alavancar — diz o novo presidente, admitindo que resistências 
fazem parte do dia-a-dia, tanto em relação à idade, quanto ao fato de desenvolver uma gestão 
aberta e transparente, voltada para a equipe. — É claro que houve dificuldades. Quebrar a 
resistência fazia parte do desafio. Não cheguei impondo novos valores. Mostrei idealismo, 
comprometimento com a empresa e respeito pelo trabalho de cada um. As pessoas me respeitam 
por isso e não por uma questão de hierarquia. 
 
Ramires promoveu mudanças. Criou o chamado “presidente on-line”, um canal de comunicação 
com os funcionários; aprovou a montagem de cursos para pré-vestibular, em parceria com o 



Senai; estabeleceu metas individuais para cada funcionário; criou uma política de 
reconhecimento, para homenagear os melhores profissionais; e traçou novas estratégias de 
mercado e marketing.  
 
As medidas trouxeram resultados. Em janeiro, o volume de vendas foi 15% menor do que o 
registrado no mesmo período do ano passado; e, em fevereiro, 5%. Depois que ele chegou, em 
março, houve um aumento de 14%, em comparação com o mesmo mês de 2003; e em abril, o 
percentual chegou a 23%.  
 
— Acredito numa gestão feita por pessoas. Elas entendem muito mais a empresa do que eu. Eu 
quero que a Refrescos Guararapes seja a engarrafadora mais lucrativa de todo o país. E eu dividi 
essa meta com duas mil pessoas. Atualmente eu acordo pensando nisso e durmo pensando nisso. 
E comemoro mensalmente, com todos. 
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