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Nova geração assume revendas da Confenar
Com predomínio de gestão familiar, empresas iniciam mudanças de comando com sucesso
O processo de sucessão familiar está em pleno vapor em
algumas revendas da Confenar - Confederação Nacional
das Revendas Ambev e das Empresas de Logística da
Distribuição. “Temos um predomínio de empresas familiares
e a profissionalização da gestão já está produzindo cases de
sucesso”, afirma o presidente da entidade, Hamilton Picolotti.
Para prevenir conflitos e auxiliar para que a transição
tenha sucesso, as revendas têm acesso ao Programa de
Sucessores em Revendas Ambev. Bruno Nassif e seu irmão
Erick Nassif participaram da capacitação, o que contribuiu
para o processo de mudança da Dilasa Distribuidora de
Bebidas, de Lagoa Santa, MG. Há seis anos os irmãos
compartilham a administração da empresa com supervisão
do pai.
A revenda Barreto Noman, de Minas Gerais, utiliza o método
de job rotation com os sucessores. Os dois filhos de um dos
sócios fundadores, Vinícius e Nadin Faria Barreto Noman,
devem adquirir experiência em todas as áreas da empresa e
decidir, juntamente com os sócios, em qual área irão atuar.
Para Neto Mitidieri, que representa com seus quatro irmãos
a segunda geração na revenda CBB (Comercial Brasileira de
Bebidas) no interior do Sergipe, o
maior desafio durante o processo
de sucessão é separar bem a
relação profissional da relação pai
e filho, evitando falar de trabalho
em ambiente familiar. A divisão
de bens é também um ponto
delicado, tanto que a revenda
CBB e sua filial mais recente
CBS, ambas fundadas por Jorge
Mitidieri, serão repartidas entre os
irmãos.
Outro fato comum entre as
Hamilton Picolotti
empresas que passam pela

sucessão é o processo gradativo.
É importante entender que
não se forma um novo líder em
apenas um dia: o desligamento
do sucedido deve ser feito aos
poucos. No caso da revenda ACB,
de Joaçaba (SC), Adilar Blanger
treinou os dois filhos oferecendo
condições dos sucessores
tomarem decisões com
monitoramento dele. No entanto,
para a ação dar certo é necessário
que os pais resistam ao impulso
Nadin e Vinícius
de controlar a geração seguinte.
“Dificuldades de gestão são comuns na maior parte das
empresas, especialmente nas familiares. Porém, quando o
processo é feito com tempo e planejamento, a continuidade
dos projetos é garantida e os resultados são alcançados”,
reitera Picolotti.

Números Confenar
» Conta com 150 revendas afiliadas e mais de mil empresários ligados à atividade.
» Gera mais de 23 mil empregos diretos e cerca de 70 mil indiretos.
» Atende a cerca de 1 milhão de pontos de venda em todo o País.
» Suas revendas filiadas faturam, juntas, mais de R$ 12,2 bilhões ao ano.
» Possui uma das maiores frotas de distribuição do Brasil, com mais de
16 mil veículos, dos quais 9.200 são caminhões, 3.900 são motos, 2.300
são veículos leves e 850 são empilhadeiras.
» Investimentos como R$ 15 milhões em autopeças, R$ 4 milhões em
uniformes, R$ 30 milhões em seguros, R$ 4 milhões em uniformes, R$ 3
milhões em treinamento, entre outros.
» Consumo anual de R$ 150 milhões em óleo diesel (combustível e
lubrificante) e R$ 12 milhões em pneus.

Um dia dedicado exclusivamente à vitivinicultura
A Semana Internacional Brasil Alimenta, em toda sua história,
sempre dedicou especial atenção à vitivinicultura. Este ano
não poderia ser diferente. O dia 13 de abril será especialmente
dedicado ao setor, através da
realização do Fórum Internacional
de Viticultura e Enologia (Feavin),
que seguirá a temática “Práticas de
Qualidade e Produção Segura na
Vitivinicultura”. O evento acontece
paralelamente à Vinotech, feira de
tecnologia dirigida ao setor que
acontece de 10 a 13 de abril no Parque
de Eventos de Bento Gonçalves,
durante a 10ª Semana Internacional Brasil Alimenta.
Centenas de profissionais que integram o setor deverão
participar dos painéis que estarão sendo oferecidos a partir
das 15h. O primeiro deles, conduzido pela Anvisa, tratará do
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. Em seguida,

o Dr. Paschoal Robbs falará sobre o programa de Alimentos
Seguros (PAS). O fórum encerra com o painel “Segurança de
Alimentos em Vinícolas: Das boas práticas de fabricação à
Certificação Internacional”. O assunto
será ministrado por Gabriela Beatriz
Puchol, licenciada em Bromatologia
pela Universidade Nacional de Cuyo,
Mendoza, na Argentina, e auditora DNV
Certificadora.
Durante sua última edição, em abril de
2010, a Semana Internacional Brasil
Alimenta contou com 212 expositores,
cerca de 9,5 mil visitantes profissionais
e movimentou aproximadamente US$ 56 milhões. Também
estiveram presentes no evento grupos profissionais vindos de
11 estados brasileiros e delegações internacionais da Argentina,
Austrália, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra,
Itália, Portugal, Ucrânia e Uruguai.

De gole em gole...
» A Companhia de Bebidas Ipiranga,
fabricante Coca-Cola de Ribeirão
Preto (SP), conquistou o Prêmio
Qualidade Brasil em 2011, realizado
pelo Sistema Coca-Cola, concorrendo
entre os 17 fabricantes do país. Os
principais quesitos para conquistar
essa colocação estão relacionados com
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança
e Responsabilidade Social, pilares de
sustentação que protegem as marcas
e a segurança dos consumidores,
buscando continuamente a melhoria
de eficiência e a sustentabilidade das
operações. “Receber esse prêmio
comprova a
qualidade dos
nossos processos
e dos produtos
que fabricamos.
Ficamos muito
felizes por estar no
topo do ranking”,
comemora o Diretor
Superintendente,
Aldo Fernandes.
(foto)

» Como forma de
presentear seus fãs
mais engajados,
a Skol lança pela
primeira vez um ovo
de Páscoa feito com
cerveja. Desenvolvido
em parceria com a
chocolateria Folie,
o Redondinho é feito de chocolate
trufado e tem em seu recheio a cerveja
Skol. O resultado é uma combinação
de chocolate com leve gostinho de
cerveja. O presente de Páscoa da marca
vem em um kit que contém 6 ovos
redondos dentro de um mini-engradado
personalizado.
A fan page da Skol no Facebook será
a principal plataforma para comunicar
o projeto, que foi desenvolvido pela F/
Nazca. A marca irá presentear aqueles
que mais interagem com a Skol na web
e também fará uma ação em que os fãs
que se marcarem nas fotos postadas do
ovo Skol no Facebook receberão o kit
em casa. Desde o dia 27 de março, os
apaixonados pela Skol também têm a

26 DE MARÇO DE 2012 | BEBIDAS E AFINS EXPRESS | 3

chance de comprar o
Redondinho. A marca
vai disponibilizar
em sua fan page no
Facebook uma edição
limitada de kits para
venda por R$ 70.
» O ano recém
começou e esta já é a segunda vez em
2012 que os vinhos do Brasil conquistam
importantes premiações na França, o
país do champagne. O reconhecimento,
com uma Medalha de Prata (Marson
Espumante Charmat Brut, da Cave
Marson Vinhos e Espumantes) e duas de
Bronze (Miolo Reserva Chardonnay 2011,
da Vinícola Miolo, e Panizzon Espumante
Chardonnay Brut, da Sociedade
de Bebidas Panizzon), veio do 19º
Chardonnay Du Monde, realizado de 7 a
10 de março no Château Ravatys. Os 300
degustadores avaliaram 908 amostras de
43 países.
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