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Palavra do presidente

Mensagem do Karl

Aos Revendedores Ambev

Construindo um novo legado

A Confenar existe desde 2002. Na época, com o início das atividades
como Confederação, vencemos momentos desafiadores, diferentes da atual harmonia que encontramos atualmente. Mesmo diante dos obstáculos, sabíamos da
importância dessa união e em como ela ajudaria a fortalecer a distribuição pelo
Brasil, os pontos fortes dos revendedores e a conquista das disputas no mercado.
Por isso, hoje, estamos aqui. Em 2017, a Confenar completa 15 anos.
Nesse período, tivemos muitas vitórias e que foram obtidas com grande dedicação de seus integrantes. Fui eleito pelo Conselho da Confenar há quatro anos.
Conduzir essa Confederação ao lado de diretores e executivos competentes nos
possibilitou muitos frutos.
O trabalho conjunto ao longo desses anos consolidou a Confederação como
uma forte representante da Rede de Distribuição de Bebidas Ambev no País, sempre
tendo como foco o respeito e a segurança de nossos revendedores, além de identificar temas que beneficiem toda a Rede e garantam a política de ganha-ganha.
Foram muitas batalhas nesse período, mas também muitas conquistas, como
a realização dos eventos Agenda Confenar, reuniões com a Ambev, participação ativa no Seals e ainda as edições do Missão Confenar, quando viajamos
para Estados Unidos, República Dominicana, entre outros locais, em busca de
conhecimento e novas experiências.
Tivemos ainda a preocupação com nosso time, com programas como o Capacitar, a certificação White Belt, o ConcentrAção Regional e os Treinamentos SPO e
DPO, bem como a realização anual da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), um dos temas essenciais para o cotidiano das revendas.
Particularmente, participei como palestrante no 2º Prêmio de Logística do Senai/Fiesp em 2017, representando a Confenar, e foi de grande valia. Reforcei
nossa atuação no mercado e a relevância junto aos órgãos governamentais.
Sei que isso e muito mais só foi possível graças à dedicação de dezenas de
distribuidores que construíram conosco a trajetória da Confenar. O sucesso da
Confederação somente se edificou com a colaboração de cada um, seja em sua
localidade ou nas ações da nossa entidade. Muitos já nem fazem mais parte do
sistema Ambev, mas estão marcados nessa história.
Nossas conquistas não acabaram, pelo contrário continuam. O futuro será
bastante promissor!
Novos planos estão sendo traçados para crescermos ainda mais. Muito obrigado a todos pelo apoio e vamos em frente.

O ramo de distribuição de bebidas sempre esteve no meu sangue. Meu avô,
Carlos Lang, que foi convidado para abrir uma distribuidora, foi quem começou
a atuar nesse segmento, em 1948. Depois vieram meu pai, José Eduardo Lang,
mais conhecido como Zeca, e meu tio, Francisco Carlos Lang. Eles atuaram
como sócios em 1972.
Após me formar em Economia pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), logo ingressei nesse mercado, em 1992, e dele nunca mais saí.
Naquela época, a revenda Aeroporto, localizada na zona sul de São Paulo,
vendia produtos Brahma e eu entrei no lugar do meu tio, por meio do programa
de sucessão da empresa para continuar o negócio com meu pai.
Foram anos de muito aprendizado e, com o conhecimento que adquiri também nos MBAs Brahma e Confenar, assumi o compromisso de ajudar no desenvolvimento da Confederação. Assumi a Diretoria Financeira da Confenar já na
gestão de Ataíde Gil Guerreiro. Continuei no cargo também no mandato de
Hamilton Picolotti. Já na gestão de Victor Simas, atuei como Vice-Presidente da
Confederação e fui líder do Comitê de Tecnologia e Informação. Nessa jornada, apoiei as revendas da Confederação no uso de novas tecnologias e atuei
com o objetivo de reduzir despesas com fornecedores.
No meio da jornada de mais de vinte e cinco anos no setor, também fiz um
MBA em Gestão, na Fundação Getulio Vargas (FGV), com o objetivo de me
aperfeiçoar cada vez mais. Atualmente, sou um dos sócios da revenda Ribeira
Beer, de Registro (SP).
Agora, assumo um compromisso ainda maior com a Rede de Revendas.
Juntamente com a nova Diretoria, vamos manter os projetos em andamento e
desenvolver outras ações com foco na valorização de nossos profissionais e na
rentabilidade das revendas.
Temos muita experiência em distribuição e logística, além de reunir décadas
de tradição no mercado. Destacando os nossos diferenciais, vamos ampliar
nosso reconhecimento nesse setor e superar os desafios econômicos do País,
compartilhando melhores práticas e novas ideias.
Sim, nós podemos conquistar todos os nossos objetivos. Com a união de
todos, vamos longe!

Carlos Eduardo Lang (Karl)
Presidente da Confenar

Victor Simas
Presidente da Confenar (de 2013 a agosto de 2017)
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Origem da Confenar
FENACER
A Confederação Nacional das
Revendas Ambev e das Empresas
de Logísticas da Distribuição
foi criada em 2002, após
a unificação de três grandes
Federações produtoras de cerveja
e refrigerante no Brasil. Conheça
um pouco sobre as entidades!
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A Federação Nacional das Associações dos Revendedores
de Cervejas, Chopes e Refrigerantes (Fenacer) foi fundada em
abril de 1987, em Brasília, e posteriormente instalou-se em São
Paulo e Belo Horizonte. Seu mote era ser a interlocutora das suas
associadas com parceiros, fornecedores, sociedade e governo.
Nei Ribeiro, então presidente na época e proprietário da
revenda Damata, conta que o primeiro passo para a fusão
foi a conscientização geral dos presidentes das três entidades
para crescerem em conjunto. Outra prioridade era buscar soluções para problemas comuns, independente da marca que
defendiam. “Para um fortalecimento da categoria, em todos
os sentidos, teríamos que deixar as vaidades das cores das
marcas para o segundo plano”, lembra Ribeiro.
Assim, a Confenar foi criada, segundo ele, como um prêmio pelo espírito associativo e como a realização de um sonho
que sempre perseguiu, ancorado pela confiança mútua e irrestrita de seus parceiros da diretoria.
“Atualmente, a Confenar é a grande responsável pela confiança que ainda mantemos nessa atividade (a distribuição de
bebidas), na qual tanto nos empenhamos. Ela é grande guia
das nossas ações, como gestores e permanentes aprendizes
desse segmento da distribuição”, diz o revendedor.

FENADISA
Em 1986, formava-se o Comitê de Representantes dos Distribuidores Antarctica com o objetivo de unir esforços e ideias
para resolução de problemas em comum e ter maior representatividade junto à diretoria e Conselho de Administração Antarctica.
Esse comitê ainda obteve resultados e se tornou a Associação
Brasileira das Distribuidoras Antarctica (Abradisa) e, depois, a
Federação Brasileira das Distribuidoras Antarctica (Fenadisa).
Carlos Fuão Duarte, presidente da associação na época e
proprietário da revenda Unimar, conta que os cenários de antes
e agora são totalmente diferentes, pois a heterogeneidade das
vendas no País era enorme. Em consequência disso, os anseios
de cada um eram diferentes, assim como o relacionamento
com a Ambev. “Para iniciarmos uma liderança firme, leal e
franca, foi fundamental entender os diferentes momentos pelos
quais passávamos”, destaca Fuão.
Ele ainda conta que os três dirigentes estiveram focados em
pontos convergentes de interesse e iniciaram a busca por um
ambiente de comum desenvolvimento de ideias e evolução dos
negócios de distribuição.
“Após alguns meses que a Confederação havia sido formada, percebi que pessoas tecnicamente preparadas e oriundas
das três marcas, somadas ao pessoal da Ambev, estavam trabalhando com o mesmo objetivo, transformando ideias em ações
que iriam beneficiar e otimizar todo o sistema de distribuição.”

FENADISc
A Federação Nacional das Associações dos Distribuidores
dos Produtos Skol Caracu (Fenadisc) surgiu como porta-voz dos
revendedores da marca junto a empresas ou entidades privadas, parceiros, sociedade e governo, com a finalidade de defender seus direitos e interesses.
Essa federação agia como órgão de consultoria, assessoria
e informação em assuntos relacionados à distribuição e à empresa, visando sempre o desenvolvimento profissional e tecnológico do setor e a crescente melhoria da prestação de serviços
aos clientes.
Guilherme Marconi, proprietário da revenda Cerbel e presidente da Fenadisc nesse período, conta que o processo de fusão
foi muito rápido e que, como os presidentes tinham um idealismo
alinhado, as barreiras foram vencidas com facilidade.
“Líderes e empresários do setor, que representavam com relevância o segmento, estavam mobilizados e também colaboraram muito para que a Confenar fosse referência no segmento”, afirma. “Éramos um grande grupo, com os revendedores,
ex-presidentes e grandes empresários contribuindo muito para
que se formasse a Confederação.”.
Segundo Marconi, a Confenar é fundamental para o segmento, pois lidera, monitora, capacita, assessora e defende os
interesses da classe.
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Sobre os Presidentes

IURI VEGAS
AGUIAR
O primeiro presidente da Confenar foi Iuri Vegas Aguiar, natural de Camocim, no Ceará, é formado em Economia. Sua gestão foi marcada pela
união de mais de 250 revendas e mil empresários, além da representatividade da Confederação e dos revendedores no cenário político nacional.
À frente da Confenar por três anos (de 2003 a 2005), o executivo
somou inúmeras conquistas, como a criação da Agenda Confenar (maior
e mais importante evento da Rede de Revendas no Brasil), lançamento do
Programa Distribuição Cidadã (focado em capacitação profissional e geração de empregos e negócios), apoio à Campanha Nacional Contra a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e lançamento dos informativos de comunicação (Revista Confenar, Jornal Mural e Confenar Express).
Antes de assumir a presidência, em 2003, ele já havia atuado em
entidades como a Adisc (antiga Associação Regional dos Distribuidores
Skol), no Rio de Janeiro (onde foi vice-presidente de 1997 a 1998) e
Espírito Santo (presidente de 1995 a 1997), e a Fenadisc, entidade que
reunia os revendedores Skol em todo o Brasil, na qual foi vice-presidente
em 1997 e presidente em 1998 (até 2000).
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ATAÍDE GIL
GUERREIRO
Formado em Administração de Empresas e em Direito e pós-graduado
em Finanças pela FGV e USP, Ataíde Gil Guerreiro foi o segundo presidente da Confenar, iniciando em setembro de 2005. Sua extensa carreira inclui experiências no mercado internacional e posições de destaque
em empresas como Antarctica, Artefacto e Gali-CGN. Além disso, de
1994 a 2000 foi presidente da Fenadisa (entidade que congregava
revendedores Antarctica em todo o País) e atuou no ramo esportivo (foi
vice-presidente do Conselho Deliberativo e de Marketing do São Paulo
Futebol Clube, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e diretor
executivo do Clube dos 13).
No comando da Confenar, prosseguiu com as ações da gestão anterior, com foco na profissionalização e capacitação dos profissionais das
revendas, incrementando a Universidade Confenar e trabalhando para tornar a Confederação ainda mais conhecida e respeitada pelo mercado.
Em seu discurso de despedida da presidência, ele falou de seus sonhos na distribuição: ver a Ambev e a Confenar como verdadeiras parceiras; as desigualdades regionais entre as revendas eliminadas; e ver a
Confenar manter a união das distribuidoras de bebidas e procurar o caminho da conciliação, defendendo seus interesses com afinco e respeito.

HAMILTON
PICOLOTTI
Natural de Adamantina, em São Paulo, Hamilton Picolotti formou-se em
Administração de Empresas e fez um ano de estágio nos Estados Unidos
para aprimorar sua habilidade em liderança. Profissionalmente, acumulou
experiência nos mercados nacional e internacional, ocupando cargos de
comando em empresas como a farmacêutica Merck Sharp & Dohme e a
Cooperativa Agropecuária Mista de Adamantina, além de possuir negócios no setor agropecuário (café e gado).
Picolotti assumiu, em outubro de 2008, como terceiro presidente da
Confenar com o desafio de assegurar os interesses dos revendedores e
manter o equilíbrio entre os profissionais mais experientes e os novos associados da entidade. Reeleito em 2011, o revendedor realizou parcerias
importantes com entidades internacionais, como a National Beer Wholesalers Associonation (NBWA) e a USA Panel.
Ele também criou o projeto Missão Confenar, com o foco de benchmarking dos revendedores para conhecer revendas, feiras e operações logísticas em Dubai, nos Emirados Árabes; Guangzhou e Beijing, na China;
Hannover, na Alemanha; e Paris, na França. Ele ainda lançou iniciativas
importantes, tendo o tema sustentabilidade como foco.
Durante os quatros anos de sua gestão, pode-se destacar a internacionalização da Confenar, a preocupação com a sustentabilidade, a criação de
novos comitês de trabalho (trazendo 25% da Rede para atuar neles), o avanço na reaproximação com Ambev e o fortalecimento da Rede de Revendas

VICTOR CIRNE
DE SIMAS
Victor Cirne de Simas, gaúcho de Bento Gonçalves (RS), é formado em
Engenharia Civil pela Escola Politécnica de Pernambuco e se especializou
em Gestão Estratégica de Negócios.
Iniciou sua carreira no setor da construção civil, área na qual atuou por
mais de 10 anos, e depois foi expandindo horizontes: já ocupou cargos
como Conselheiro da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte
e foi dirigente das entidades empresariais de Caicó, como a Associação
Comercial e o Sindicato do Comércio Varejista da Câmara dos Dirigentes
Lojistas. Dessas experiências, ele adquiriu conhecimento em gestão obtendo diversas conquistas e aprimorando sua atuação como líder.
São quase duas décadas de trabalho no segmento de bebidas, atuando como sócio-diretor da Disbecol (Caicó, RN), além de ter presidido a
Confenar, de 2013 a 2017.
Entre seus principais feitos à frente da Confederação estão a realização de quatro eventos do Agenda Confenar, articulações próximas com
a Ambev e algumas edições do Missão Confenar, com viagens para Estados Unidos, República Dominicana, entre outros locais.
Além disso, ele teve a preocupação com o time, com programas como
o Capacitar, a certificação White Belt e o ConcentrAção Regional, e também a realização anual da Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (Sipat), um dos assuntos de maior importância em sua gestão.
Outra importante conquista foi a criação da IntegraMax, que fortalecerá
os interesses de integrantes da Rede.
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2002

União, desde o início
E

m 4 de setembro de 2002, foi instituída a Confenar (Confederação Nacional das Revendas
Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição), que viria a ser a representante da maior
rede de distribuição de bebidas do Brasil. Além da
grandeza de números, a Confederação conquistou
ainda um posto de formadora de opinião e influenciadora também do setor de logística.
Formada pela fusão entre três importantes federações (Fenadisa, Fenacer e Fenadisc), que representavam as marcas Antarctica, Brahma e Skol, respectivamente, a Confenar passou a representar 400
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Federação Nacional das
Associações dos Revendedores
de Cervejas, Chopp e
Refrigerantes (Fenacer)

Federação Brasileira
das Distribuidoras
Antarctica (Fenadisa)

Federação Nacional das
Associações dos Distribuidores
dos Produtos Skol Caracu
(Fenadisc)

revendedores associados, atendendo a mais de um
milhão de pontos de venda no País. Suas atividades, unidas, geravam cerca de 35 mil empregos
diretos e 105 mil indiretos.
Criada para otimizar as atividades do segmento, garantir representatividade e gerar negócios
que beneficiassem seus revendedores associados,
a Confenar tornou-se a maior autoridade no setor
de bebidas do País e, juntas, suas revendas são
responsáveis por uma das maiores frotas de veículos
do Brasil e por uma das mais complexas e eficientes
operações de logística de distribuição do mundo.
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2003

Nasce o “Agenda Confenar”
Muitos projetos iniciados na época continuam ativos, como o MBA Confenar e o Agenda

A
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Confenar, com seu presidente Iuri Veras Aguiar,
lançou projetos de extrema importância, como
o MBA Confenar e o Agenda Confenar.

Área de negócios
Cumprindo um de seus principais objetivos, a
Confederação estruturou a área para estabelecer parcerias com diversos fornecedores. Assim,
as revendas associadas passaram a adquirir produtos e serviços com preços diferenciados e em
condições de pagamentos especiais.

ção em Brasília e 900 participantes. O objetivo
do encontro era apresentar as melhores práticas
do mercado de distribuição, além de integrar e
alinhar suas estratégias. Para isso, foram escolhidos palestrantes de peso na primeira edição,
entre eles os presidentes da Bovespa, Raymundo
Magliano Filho, e do HSM Group, Carlos Julio.
O evento também trouxe uma surpresa: a contratação da Eagles Flight, empresa especializada em treinamentos experienciais diferenciados
para executivos.

MBA Confenar (parceria com Ibmec-SP)
O curso foi criado para que executivos das revendas se profissionalizassem e aprimorassem
seus negócios, visando qualificar os gestores
com aulas e conteúdos personalizados, baseados no cotidiano da operação das distribuidoras. A primeira turma foi um sucesso, com quase
50 participantes de todos os cantos do País.

Convenção
Outra convenção foi realizada, dessa vez em
Atibaia (SP), e o psiquiatra Içami Tiba e o empresário Nelson Piquet foram os principais palestrantes. O destaque do evento foi o painel “A mulher
empreendedora na revenda”, apresentado por
revendedoras que atuam na linha de frente do
negócio.

Agenda Confenar
Um dos mais importantes encontros do setor de
bebidas e logística do Brasil, com a primeira edi-

ExpoConfenar
A feira de negócios foi criada para concentrar
os fornecedores parceiros da Confenar e aconte-

ceu durante a Agenda. No primeiro ano, a feira
reuniu mais de 350 revendas e mil profissionais
do setor, que puderam em um só lugar conhecer
as principais novidades do mercado.
Programa Distribuição Cidadã
Mobilizou as revendas em prol da capacitação
de profissionais, da geração de empregos e do
desenvolvimento dos negócios, com responsabilidade social e preocupação com meio ambiente.
O projeto e a cartilha com as propostas e diretrizes da Confenar para os anos seguintes foram
elogiados pelo então presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e o Deputado Federal Vicentinho
Paulo da Silva, durante uma reunião em Brasília
com o presidente da Confenar, Iuri Aguiar.

Diretoria
Presidente

Iuri Veras Aguiar

Vice-presidentes

Carlos Alberto da Fonseca
e Ataíde Gil Guerreiro

Diretores

Bento Luiz Assalve
e Cheda Saad Jr.

Conselheiros

Carlos Fuão Duarte, Nei Ribeiro
e Guilherme Marconi

Treinar
Lançamento de projeto de treinamento e capacitação para os colaboradores das revendas, que recebeu profissionais de renome para debater questões ligadas à gestão das empresas associadas.

13

2004

Foco em comunicação
Desde a criação dos informativos, já foram publicadas 76 edições da Revista Confenar
e do Jornal Mural, reforçando-os como principais canais de comunicação das revendas

Diretoria
Presidente

Iuri Veras Aguiar

Vice-presidentes

Carlos Alberto da Fonseca
e Ataíde Gil Guerreiro

Diretores

Bento Luiz Assalve
e Cheda Saad Jr.

Conselheiros

Carlos Fuão Duarte, Nei Ribeiro
e Guilherme Marconi
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D

epois de um ano, os projetos criados continuam a todo vapor e outros são lançados,
como a Revista Confenar.

Revista Confenar
Foi idealizada com o objetivo de ampliar a representatividade da Confederação e tornar a
atividade de distribuição e logística mais respeitada e conhecida por todos os segmentos da
sociedade. A proposta era munir a equipe operacional com informações relevantes sobre as
revendas associadas.
MBA Confenar (parceria com Ibmec-SP)
Aberta segunda turma do curso, enquanto a
primeira realizava o módulo internacional, na
Flórida (EUA).
Agenda Confenar
Depois de um ano e já considerado um dos maiores eventos do setor, o Agenda foi realizado em
Atibaia (SP). Os palestrantes foram o professor Bemvenutti, o ex-capitão da Seleção Brasileira de Fu-

tebol, Dunga (ex-jogador e mais tarde técnico da
Seleção), e o consultor Edmour Saiani, acompanhados por cerca de 900 profissionais das distribuidoras. Houve ainda uma apresentação sobre
as novidades em logística e transporte, além de
um debate sobre as estratégias para enfrentar os
desafios vividos pelos gestores.
Os principais executivos da Ambev, na época,
também estiveram presentes: Carlos Brito, gerente Geral, Luis Fernando Edmond, diretor de
Vendas, e Miguel Patrício, diretor de Marketing.
Além deles, diretores e gerentes regionais também comemoraram a conquista de 67% de participação de mercado no segmento de cerveja
em âmbito nacional. Outro ponto alto foi a apresentação da Comissão de Gente e Gestão da
Confenar, que detalhou projetos com foco em
ferramentas de capacitação profissional e Recursos Humanos.
ExpoConfenar
Nesta edição, a feira contou com 32 expositores numa área de 2.000 m².
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Diretoria
Presidente

Iuri Veras Aguiar

Vice-presidentes

Carlos Alberto da Fonseca
e Ataíde Gil Guerreiro

Destaque nacional e internacional

Diretores

Bento Luiz Assalve
e Cheda Saad Jr.

Conselheiros

Carlos Fuão Duarte, Nei Ribeiro
e Guilherme Marconi

Os projetos da Confenar serviram de modelo para outras empresas em todos os segmentos,
fazendo com que o setor ganhasse destaque dentro e fora do País

A

importância da Confenar alcança níveis governamentais e a Confederação é reconhecida internacionalmente.

Representatividade
Desde sua criação, a Confenar ganhou espaço
em todos os âmbitos do Governo, sendo que
uma das suas ações foi a realização de audiências e encontros com deputados, senadores,
ministros, prefeitos e governadores. Nessas ocasiões, foi possível apresentar a Rede de Revendas aos governantes e aproximá-los dos poderes
Executivo e Legislativo.
Combate à Exploração Sexual Infantil
O projeto, apoiado desde 2003, ganhou
adesão de 7 mil colaboradores das revendas
associadas, que distribuíram 500 mil cartazes
em seus pontos de venda para conscientizar a
população, gerando o triplo de ligações para
o Disque Denúncia, da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos.
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Reconhecimento
A Confenar foi elogiada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Fórum Ética e
Responsabilidade Social na Empresa Privada,
realizado em Bogotá, na Colômbia, com a presença de representantes do governo e entidades
de toda a América Latina.
Mais reconhecimento
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social e a ONG Apoio Fome Zero também destacaram as iniciativas da Confenar em seu manual
de orientação para empresários interessados em
se engajar em ações de responsabilidade social.
Agenda Confenar
Com o tema “O sucesso acontece quando a
oportunidade encontra o preparo”, o evento
aconteceu em Florianópolis (SC) e teve a presença de personalidades importantes. Entre os
convidados, estavam o ex-ministro da Fazenda,
Pedro Malan, o então governador de Santa

Catarina, Luiz Henrique da Silveira, o professor
João Cordeiro e o empresário Julio Fiadi. Além
disso, foi lançada a Universidade Corporativa
Confenar (UCC), criada com o objetivo de incrementar a qualificação dos profissionais da Rede
de Revendas. Os cursos abrangiam seis áreas:
Liderança e Motivação, Gestão da Cadeira de

Suprimentos, Gestão de Pessoas, Vendas, Gestão de Finanças e Controle e Negociação.
Nova presidência
Em outubro, depois de quase três anos, Iuri
Aguiar deixa o cargo de presidente e Ataíde Gil
Guerreiro assume a posição.
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2006

Uma Confederação
sempre dinâmica

Diretoria
Presidente

Ataíde Gil Guerreiro

Vice-presidentes

César Botelho Valentim
e Hamilton Picolotti

Agenda Confenar ainda mais
vibrante e participativo, além
de outros projetos que fizeram
muito sucesso, como a TV
Confenar e o TransFormar

A

presidência é assumida por Ataíde Gil
Guerreiro e os projetos continuam em
andamento, como o Agenda Confenar,
que aconteceu em Natal.
Agenda Confenar
Realizado em Natal (RN), o primeiro evento
do novo presidente foi baseado em simulações
práticas e conceituais, preparadas pelo Instituto
de Desenvolvimento de Competências Comportamentais (IDC), reunindo revendedores, profissionais das áreas de Logística e de Gente e
Gestão das distribuidoras. As atividades foram
baseadas na Educação Experencial, que encoraja ligações entre ação concreta e teoria, enquanto ferramentas para auxiliar em processos
realizados no cotidiano foram apresentadas,
como o Plano de Contas e as novas funcionalidades do Promax, aprimorando a tecnologia
utilizada pelas revendas.

Júlio, com debate dos rumos do setor de distribuição de bebidas e definição de metas e objetivos
para o negócio.
TransFormar
Início do projeto que prevê investimentos em
capacitação dos profissionais das revendas na
área de Vendas e promove, por meio de treinamentos, o incentivo à formação de líderes.

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Paulo Henrique dos Santos Tosello,
Ricardo Antonio Mamede
e Ricardo Eid Phillip

Segurança
Apresentação de vídeo operacional para motoristas e ajudantes de caminhão.
TV Confenar
Lançamento do canal corporativo, que apresenta
assuntos relativos ao dia a dia das revendas e
debates pertinentes a toda Rede de associados.
Concentração 2006
Evento realizado em Guarulhos (SP), com palestra do presidente da HSM Group, Carlos Alberto
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2007

Compartilhando boas práticas
Depois de cinco anos de atuação, a Confenar soma um grande
número de conquistas e práticas de sucesso

P
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rojetos trazem muitas recompensas à Confenar
e a Feira de Melhores Práticas apresenta vários
cases de sucesso.

ta nas Paralimpíadas de Atenas (2004), também
reforçou a necessidade de saber aproveitar as
oportunidades em tempos de crise.

Agenda Confenar
Os mais de 700 representantes das revendas
seguiram até Atibaia (SP) para conferir um balanço das entregas da Confenar no ano e iniciar
uma preparação para o futuro. “Posso dizer que
tínhamos ideias, expectativas do que seria ainda um sonho e agora temos uma Confederação
forte e que tem trabalhado para a capacitação
profissional e administrativa”, disse Ataíde.
Para as palestras, o evento recebeu o casal
Schürmann, falando sobre as experiências vividas em suas viagens pelos mares, associando
desafios, planejamento, trabalho em equipe e
integração. Uma apresentação do professor Steven Dubner, coordenador e fundador da Associação Desportiva para Deficientes (ADD) e atle-

Feira de Melhores Práticas
Projeto lançado para difundir na Rede os cases
de sucesso das revendas, reunindo as melhores
soluções desenvolvidas pelas distribuidoras. Durante o Agenda Confenar, autores das cinco melhores ideias foram premiados com um notebook.
ExpoConfenar
A feira contou com a presença de fornecedores
de peso, como grandes montadoras e fabricantes
de caminhões, instituições financeiras e fabricantes de equipamentos de uso diário nas revendas.
TransFormar
Projeto capacitou mais de 300 profissionais em turmas do Brasil inteiro durante sua segunda edição.

Diretoria
Presidente

Ataíde Gil Guerreiro

Vice-presidentes

César Botelho Valentim
e Hamilton Picolotti

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Paulo Henrique dos Santos Tosello,
Ricardo Antonio Mamede
e Ricardo Eid Phillip
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2008

Construindo o futuro
O ano marcou um novo momento para
a Confenar, com bases mais sólidas
e revendedores cada vez mais unidos

Diretoria
Presidente

Ataíde Gil Guerreiro

Vice-presidentes

César Botelho Valentim
e Hamilton Picolotti

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Paulo Henrique dos Santos Tosello,
Ricardo Antonio Mamede
e Ricardo Eid Phillip
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P

ela primeira vez fora, o Agenda acontece
no Uruguai, enquanto no final do ano Ataíde Gil Guerreiro deixa a presidência com
discurso emocionante.
Agenda Confenar
O evento é realizado fora do Brasil, em Punta
del Este, no Uruguai, com o tema InterAção,
focando na troca de informações e conhecimentos como base para debates. Um dos destaques foi a apresentação do diretor de Revendas Ambev, Pedro Maciel, e do diretor Geral
da Ambev para América Latina, Luiz Fernando
Edmond (em vídeo depoimento), apontando os
desafios de mercado e ratificando a solidez da
Companhia perante a crise financeira daquele
ano. Também se apresentou o publicitário Ni-

zan Guanaes, que reforçou o papel vencedor
dos revendedores frente à competitividade do
mercado de bebidas.
Feira das Melhores Práticas
Titulares e sucessores das revendas abordam pontos importantes para o futuro da Confederação.
Presidência
Ataíde Gil Guerreiro finaliza seu mandato da Confederação, com discurso que reforçou seu sonho de
ver “a Ambev e a Confenar representando todos os
revendedores como verdadeiros parceiros, lutando
para preservar a liderança de mercado com maior
participação, ambas procurando maior lucratividade, trocando melhores práticas, sem jamais pensar
em avançar sobre os ganhos do outro.”
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2009

Mais economia para as revendas
Revendas superam ano de crise, batem as metas propostas pela Ambev e conseguem
poupar dinheiro com as parcerias feitas pela Confenar

Diretoria
Presidente

Hamilton Picolotti

Vice-presidentes

César Botelho Valentim
e Marcelo Jeanetti de Oliveira

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Bento Luiz Assalve,
Carlos Eduardo Lang, Guilherme
Henrique Ramos Marconi,
Iuri Veras Aguiar, Pedro Luiz
Ciccotti e Victor Cirne de Simas
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O

ano foi de comemorações por conta dos
objetivos alcançados e sucesso obtido
pela Rede de Revendas.

Negócios da Confederação
Com mais de 40 fornecedores, a Confenar
gerou uma economia de R$ 9,1 milhões para
revendas na aquisição de caminhões, combustíveis, empilhadeiras, motocicletas, pneus, seguros, serviços bancários, software, entre outros.

Agenda Confenar
Realizado em Foz do Iguaçu (PR), o convidado de honra foi o então ministro do Esporte,
Orlando Silva, que apresentou oportunidades
de negócios decorrentes dos eventos esportivos que seriam realizados no Brasil entre
2014 e 2016.
TransFormar
Promoveu o aprimoramento das equipes de Vendas
e levou os destaques para o Agenda Confenar,
onde puderam participar de treinamentos e palestras
importantes para seu desenvolvimento profissional.
Festa
O ponto alto da Convenção foi o anúncio da
conquista antecipada do desafio proposto pela
Companhia, do batimento da meta da participação de mercado daquele ano. O feito foi comemorado com apresentação da escola de samba
Acadêmicos do Grande Rio.
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2010

Confenar sustentável
Sustentabilidade passa a ser o foco da Confenar, por isso o tema foi reforçado
no Agenda com o objetivo de orientar as revendas para esta nova realidade

P

ela primeira vez, o Agenda Confenar teve
cobertura jornalística em tempo real e tratou sobre sustentabilidade.

Agenda Confenar
650 profissionais, representando 92% de todas
as revendas Ambev no Brasil, compareceram ao
evento, que foi realizado na Costa do Sauípe
(BA). O tema central foi sustentabilidade, discutida sob os ângulos da ética, lucro, social e
ambiental. Todo o CO² gerado pela convenção
foi medido e compensado com a plantação de
árvores com o apoio da Mercedes-Benz, sendo
o primeiro evento do sistema Ambev a conquistar
o selo Carbon Free.
O evento teve, ainda, uma cobertura jornalística integral e em tempo real por meio do Twitter. Nessa edição, o diretor Geral da Ambev,
João Castro Neves, participou pela primeira
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vez junto com os principais membros da diretoria da Companhia. Executivos do USA Panel,
entidade representante dos distribuidores da
cerveja Budweiser nos EUA, também estiveram
presentes e assinaram uma parceria com a Confederação para contribuir com seu projeto de
internacionalização.
Arte sustentável
Em parceria com a MAN Latin America, a Confenar apoiou a produção de uma réplica de caminhão feita com latinhas de produtos Ambev, por
um artista plástico. O valor arrecadado foi doado
para projetos sociais.
Ação social
Outra prova de engajamento foi uma doação para
uma entidade local que utiliza o turismo em prol da
inclusão social de crianças e adolescentes.

Diretoria
Presidente

Hamilton Picolotti

Vice-presidentes

Victor Cirne de Simas
e Marcelo Jeanetti de Oliveira

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Ataíde Gil Guerreiro, Carlos
Eduardo Lang, César Botelho
Valentim, Iuri Veras Aguiar
e Pedro Luiz Ciccotti
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2011

Todos unidos pelo sucesso
A Confenar se preocupa com sustentabilidade e com a melhoria do planeta
além de destacar as novas implementações e processo de internacionalização

Diretoria
Presidente

Hamilton Picolotti

Vice-presidentes

Victor Cirne de Simas
e Pedro Luiz Ciccotti

Diretores

Adriana Cássia Neves, Ataíde Gil
Guerreiro, Carlos Eduardo Lang,
César Botelho Valentim,
Iuri Veras Aguiar e
Luís Alberto Ribeiro DeCastro
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C

om a reeleição de Picolotti, a Missão Confenar aconteceu na China e Dubai, com representantes de revendas de todo o Brasil.

Presidente
Hamilton Picolotti é reeleito para o cargo.
Agenda Confenar
Com mais de 900 participantes, o Agenda aconteceu em Atibaia e teve recorde de participação,
com 96% da rede presente, segundo o próprio presidente. O evento contou com grande presença da
Ambev, com palestras do seu diretor de Vendas,
Ricardo Tadeu, e o vice-presidente de Marketing,
Jorge Mastroiz, além de apresentar em primeira
mão a nova marca da Companhia, a Budweiser.
O Soft Drinks Corporate Manager, Fernando Soares, comemorou com os distribuidores a conquista
da melhor participação de mercado dos últimos
dez anos no segmento de RefrigeNanc.
O evento contou com palestras do ex-presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, o diretor da

SAE Brasil Luso Ventura e o consultor e pesquisador
da Nova Classe Média, André Torreta, sobre o
tema “Revendas Confenar, Fazendo a Diferença”.
Nova marca
Foi adicionada à logomarca anterior os conceitos de modernidade, união e globalização e,
na festa principal do Agenda, os participantes
dançaram ao som de música ao vivo, vestindo
camisetas com aplicação de LED, fazendo brilhar a nova marca em seus peitos.
ExpoConfenar
As parcerias de negócios cresceram por conta
de um trabalho de três pilares: aperfeiçoar a
gestão de revendas, melhorar a produtividade e
reduzir os custos. No evento, 31 empresas estiveram presentes, um recorde.
Novidades e implementações
Na área de TI, o destaque foi para o uso do
Painel do Revendedor e aperfeiçoamento das

ferramentas já utilizadas pela rede (como Procad e SIV). Por outro lado, o Comitê de Frete,
Atendimento Fabril e Carreto (FAC) implementou
novas ferramentas, como a Planilha de Impacto
de Malha e o Manual de Remuneração Frete e
Carreto, visando construir processos mais modernos, justos e economicamente viáveis.
Missão China e Dubai
Representantes de revendas de todo o Brasil
participaram da missão, que os levou para
Dubai, nos Emirados Árabes, e às cidades de
Beijing e Guangzhou, na China, em uma das
maiores feiras de negócios do mundo (Canton
Fair), iniciando sua participação em grandes
eventos internacionais.
Selo Confenar de Sustentabilidade
Diretrizes para a certificação das revendas com
o selo foram publicadas, junto a ações modelo
realizadas pelas distribuidoras, em um book de
melhores práticas socioambientais.
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2012

De olho no futuro
10 anos de Confederação, desafios e conquistas!

N

este ano, a Confenar completou 10 anos
de existência frente ao mercado de distribuição e lançou o projeto Vem Junto.

Modernização
A Confenar deixa seu website mais informativo e
interligado às redes sociais, com uma área restrita para revendedores, com informações sobre
treinamentos, pesquisas e ferramentas exclusivas,
além de lançamento das suas redes sociais (Facebook e Twitter), publicando informações diárias sobre a Confederação.
Agenda Confenar
Realizado em Foz do Iguaçu (PR), o evento foi voltado para mais de 650 profissionais, com apresentação de cases de sucesso, principalmente na
área de esportes, com o tema “Superação”. Além
disso, tivemos entrega de medalhas aos diretores
da Confenar pela parceira MAN Latin America
e, pelo terceiro ano consecutivo e com apoio da
Mercedes Benz, o evento foi Carbon Free.
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Projeto Clínicas
A ação aconteceu pela primeira vez dentro do
Agenda, com intuito de atender individualmente
alguns revendedores sobre temas escolhidos no
momento da inscrição.
Vem Junto
Lançamento do projeto que consiste em ação
ambiental realizado simultaneamente por todas
as revendas em setembro, paralelo à comemoração dos 10 anos da Confederação e no Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Universidade Corporativa Confenar
Cinco vídeos foram produzidos com foco na segurança do trabalho para cinco diferentes funções nas revendas.
Seals Ambev
A edição aconteceu na cidade de São Paulo,
no Anhembi Parque, e contou com mais de
dois mil participantes. A apresentação dos des-

taques de revendas no ano teve abertura do
diretor Geral da Ambev, João Castro Neves, e
palestra do jornalista Walter Isaacson, biógrafo
de Steve Jobs.
Missão Confenar
Neste ano, a missão aconteceu na Alemanha e
na França e teve como foco o conhecimento de
novas tecnologias e novas possibilidades em logística de distribuição, partindo da observação
máxima de uma das maiores feiras do mundo e
de grandes complexos industriais.
Aniversário
A Confenar completa 10 anos de existência e
se firma como grande influenciadora no mercado e maior logística de distribuição de bebidas
no Brasil. Além de sua excelência no serviço,
a Confederação também é modelo para outras
empresas em relação ao funcionamento interno,
com seus funcionários e instalação, e na criação
de projetos inovadores.

Diretoria
Presidente

Hamilton Picolotti

Vice-presidentes

Victor Cirne de Simas
e Pedro Luiz Ciccotti

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Carlos Eduardo Lang,
Luís Alberto Ribeiro DeCastro
e Roberto Zampini Jr.
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2013

Treinamentos estratégicos
Nova presidência, Revista Confenar e projetos diversos marcam o ano de 2013

Diretoria
Presidente

Hamilton Picolotti

Vice-presidentes

Victor Cirne de Simas
e Pedro Luiz Ciccotti

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Carlos Eduardo Lang,
Luiz Alberto Ribeiro De Castro
(In memorian)
e Roberto Zampini Jr.
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E

m 2013, a Revista Confenar lança sua 50ª
publicação e o Agenda Confenar acontece
em Porto de Galinhas com o tema “Guerra”.

Revista Confenar
A revista comemora sua 50ª publicação, com
tiragem de 5 mil exemplares em periodicidade
bimestral. Com temas variados, como iniciativas
e eventos dos associados e da Confenar, os
exemplares trazem entrevistas, artigos, novidades, dicas, entre outros.
Presidência
Hamilton Picolotti deixa a presidência após 5
anos e seu vice-presidente, Victor Simas, assume
o cargo.
Agenda Confenar
Em Porto de Galinhas (PE), o evento reuniu 600
participantes e trouxe treinamentos estratégicos e
depoimentos de quem já vivenciou uma guerra,
tudo isso para transportar esta realidade ao dia

a dia dos negócios. Victor Simas assumiu como
presidente da Confederação e o círculo de palestras foi iniciado pelo consultor de negócios Renato Hirata, com a filosofia de Sun Tzu (“A arte
da guerra”). A conferência também recebeu Gildete Menezes, assessora Jurídica da NTC & Logística, que tirou dúvidas sobre leis e jurisdição,
e Marco Antonio Oliveira Neves, da TigerLong,
que mostrou o cenário da logística empresarial e
traçou estratégias. Também estiveram presentes
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, e Caco
Barcellos, jornalista. Na ocasião, uma homenagem foi realizada a Luís Alberto Ribeiro de Castro, o Castrinho, falecido no ano anterior.
Seals Ambev
Evento realizado no Complexo Anhembi, em São
Paulo, reuniu 2.200 participantes e teve como
tema “Você faz a diferença”. O objetivo era alinhar as lideranças e revendedores às estratégias
da Companhia. A abertura ficou por conta do
presidente da Ambev, João Castro Neves, além

dos vários convidados ilustres, como os jogadores de futebol Neymar, Ganso, Ronaldo Fenômeno e o técnico Felipão. O palestrante principal
foi José Mariano Beltrame, então secretário de
Segurança Pública do Rio de Janeiro, enquanto
o ex-presidente da Confenar, Hamilton Picolotti,
participou por vídeo conferência.
White Belt
Em parceria com a Fundação Vanzolini, referência
em cursos de Lean Seis Sigma no Brasil, a Confenar promoveu treinamentos de revisão durante
o Agenda Confenar para retirada de dúvidas e
aprimoramento de projetos. Dez ideias foram selecionadas e receberam prêmios durante o evento.
Acontecimentos marcantes
Manifestações levam milhares de pessoas às
ruas do Brasil, em junho, por conta do aumento
no valor do transporte público. No mundo, textos são vazados sobre espionagem do Governo
norte-americano.
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2014

Diretoria
Presidente

Victor Cirne de Simas

Vice-presidentes

Carlos Eduardo Lang
e Sergio M. de Paiva Moura

A importância das parcerias

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Ataíde Gil Guerreiro,
Bento Luiz Assalve,
Luiz Carlos Marques
e Roberta B. de Oliveira

Troca de presidência na Ambev e eventos da Confenar marcam ano de 2014

“C

hegou a Hora” foi tema do Agenda de
2014 e a Copa do Mundo foi o mote
de diversas iniciativas das revendas.

Seals Ambev
Mais de 500 pessoas marcaram presença no
encontro, que aconteceu no Complexo Anhembi, em São Paulo. Com o tema “Rumo ao hexa”
e o objetivo de alinhar as estratégias da Companhia, os presentes viram palestras do ex-capitão
do Bope, Paulo Storani, e Marcel Telles, um dos
fundadores da Ambev. Depois, mais de 1.500
pessoas da Ambev participaram de um treinamento especial, seguido de um happy hour no
Bar Torcedor, no estádio do Pacaembu.
Assorevs
As associações se organizaram para implementar
diversas iniciativas que auxiliariam no desempenho das revendas no cenário corrente, que era de
Copa do Mundo e maior número de distribuição.

34

Agenda Confenar
Realizado em Atibaia, o evento teve participação de 700 pessoas e teve como tema “Chegou a Hora”, no cenário pós-Copa do Mundo
e pré-eleições presidenciais, com foco para os
desafios na área de revendas. Ricardo Amorim,
presidente da Ricam Consultoria, João Cordeiro,
coaching executivo, e Mário Sérgio Cortella, filósofo e educador, foram responsáveis pelas apresentações no evento. Além disso, foi realizado
um painel de CEOs de grandes empresas parceiras, como o Bradesco, com Luiz Carlos Trabuco,
Mercedes Benz do Brasil, com Philipp Schiemer,
e Ambev, com João Castro Neves. Pelo quarto
ano consecutivo, a Confenar continuou seu projeto sustentável, “Carbono Compensado”.
SIPAT
A Confenar realizou a 5ª edição da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com apresentação ao vivo de Alessandra

Bastos durante cinco dias na TV Confenar, além
de dicas da fisioterapeuta Nauseli Larami sobre
postura e cuidados com a coluna, e da psicóloga Anita Lofano sobre políticas de consumo de
drogas, entre outros.
Troca de bastão
O diretor nacional de Revendas Ambev, Pedro
Maciel, deixa o cargo e Sérgio Alexandre Ustulin assume o posto. Maciel foi um dos responsáveis pela consolidação do modelo de distribuição da Ambev no Brasil e ajudou no crescimento
da empresa em território nacional.
Acontecimento marcante
Em 2014, a Copa do Mundo aconteceu no Brasil e a seca tomou conta do País, com projetos
desesperados para tentar conter o consumo excessivo de água. No mundo, surto do ebola e
reaproximação entre Cuba e EUA.
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2015

10 anos de revista Confenar
Confenar firma parceiras com novas empresas, completa 10 anos de revista e
continua seu papel de destaque no ramo de distribuição

Diretoria
Presidente

Victor Cirne de Simas

Vice-presidentes

Carlos Eduardo Lang
e Sergio M. de Paiva Moura

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Ataíde Gil Guerreiro,
Bento Luiz Assalve,
Luiz Carlos Marques
e Roberta B. de Oliveira

36

S

ão 10 anos de Revista Confenar, comunicando eventos internos e externos, como o
Agenda, que aconteceu em Foz do Iguaçu e
reuniu 800 pessoas
Aniversário
A Revista Confenar completa 10 anos comunicando e fortalecendo a Rede de Revendas associadas à Confederação.
Parcerias
Confenar e Mercedes-Benz Caminhões firmam
parceria para oferecer condições especiais aos
revendedores, além da SF Odontologia, para
maior bem-estar dos colaboradores.
SIPAT
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho aconteceu com transmissão ao vivo
durante cinco dias para mais de 20 mil colaboradores da Rede de Revendas. O evento, com

patrocínio da MAN Latin America, apresentou
temas de ergonomia, saúde do homem, segurança no ambiente de trabalho e na direção de motos, automóveis e caminhões, entre outros. Entre
os palestrantes, estavam Neuseli Lamari, fisioterapeuta, Nestor Facio Júnior, médico urologista,
Layla Fagundes, engenheira de Segurança do
Trabalho, Diego Miranda, instrutor de Pilotagem
da Honda e outros especialistas.
Agenda Confenar
Mais de 800 participantes viajaramaté Foz do
Iguaçu (PR) para participar do evento, que foi
aberto pelo presidente Victor Simas falando sobre o cenário político e econômico nacional.Na
ocasião, também estiveram presentes o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles,
Clóvis de Barros Filho, professor de ética na USP,
e Julio César Fiadi, o primeiro brasileiro a alcançar os dois polos do planeta. A diretoria se reuniu com executivos no Fórum Confenar Ambev

para discutir temas relevantes e muitos prêmios
VIPs foram entregues aos associados durante a
exposição dos parceiros.
ExpoConfenar
A feira aconteceu em paralelo ao Agenda Confenar
e trouxe para os revendedores 32 parceiros de negócios, que mostraram seus produtos e ofereceram
condições especiais para a Rede de Revendas.
Missão Confenar
Em parceira com a UCB Turismo, a Confederação organizou a Missão Empresarial para a feira InterBev Process, que aconteceu em Chicago
(EUA), em evento que reuniu 150 expositores de
empresas de bebidas e alimentos.
Acontecimentos marcantes
A luta dos refugiados na Europa ganha destaque, enquanto no Brasil o cenário político e econômico torna-se o assunto do momento.
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2016

Novidades e parcerias
Ano de parcerias firmadas e bons negócios para Confenar, mesmo
em período desafiador no País

A

no de investimentos em produtos e muitas
novidades, além de parcerias importantes
para aprimorar procedimentos internos

Investimentos e novidades
Ambev investe na Skol Beats Spirit, compondo o portfólio das já consagradas Skol Beats,
Skol Beats Extreme e Skol Beats Senses, além
de lançar a Skol Ultra, com menos calorias,
prometendo atender a um público mais preocupado com saúde e bem-estar. Outro investimento foi o novo sabor do energético Fusion
Drink (limão com hortelã).
Agenda Confenar
O evento ocorreu em Foz do Iguaçu (PR) e contou
com 700 profissionais, entre eles revendedores e
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suas agências, integrantes da Confenar, diretores
e executivos da Companhia e fornecedores parceiros da Confederação. Com a missão de integrar,
informar, capacitar e possibilitar bons negócios, o
Agenda contou com palestrantes de destaque no
cenário nacional, como o diretor de revendas da
Ambev, Sergio Ustulin, o filósofo Luiz Felipe Pondé,
que falou sobre o tema “Ética no Mundo Corporativo”, Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, e Bernardo Paiva, presidente da Ambev,
entre outros. Marca do evento, alguns treinamentos
específicos para os revendedores foram realizados, como o GPRO, Oficina do Custo FOB e do
Projeto Clínicas e capacitações DPO e SPO. Os
presentes também acompanharam a entrega de
prêmios VIPs dos parceiros. A Confenar continuou
sua preocupação com a sustentabilidade e, por

isso, manteve o projeto Carbono Compensado,
em parceria com a Mercedes-Benz.
ExpoConfenar
Paralelo ao Agenda, o evento contou com vários
estandes de parceiros que oferecem soluções,
produtos, ferramentas, máquinas e contam com
participação especial dos principais revendedores da Confederação.
Acontecimentos marcantes
No Brasil, o ano de 2016 foi marcado pelas
Olimpíadas e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, com ascendência de Michel Temer
ao poder, além de delações e prisões de políticos. No mundo, uma série de atentados e a
eleição de Donald Trump nos EUA.

Diretoria
Presidente

Victor Cirne de Simas

Vice-presidentes

Carlos Eduardo Lang
e Sergio M. de Paiva Moura

Diretores

Adriana Cássia Neves, Ataíde
Gil Guerreiro, Luiz Carlos Marques,
Pedro Luiz Ciccotti, Roberta B.
de Oliveira e Veriano Junior
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2017

O futuro à frente

Confenar começa 2017 com sucesso e mantém projetos inovadores

A

no de muitos desafios diante do cenário
econômico e político nacional, mas com
continuidade de projetos iniciados no início
da trajetória da Confenar.
Agenda Confenar
O evento acontece este ano no Rio de Janeiro,
com apresentação das melhores práticas de
revendas e temas como Segurança, Vendas e
Distribuição DPO e SPO. Alguns treinamentos
também serão feitos com o objetivo de orientar
os profissionais no avanço da implementação na
área de revendas.
Treinamento
A Confenar, em parceria com a Ambev, realizou
o segundo módulo do treinamento Capacitar Revendas, em Fortaleza (CE). A iniciativa foi destinada a 800 líderes e todo o conhecimento adquirido pode ser aplicado diretamente na Rede
de Revendas.
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Carnaval
A Ambev inovou no investimento da maior festa
do País e o resultado foi grandioso. Ao todo, a
companhia colaborou com eventos em cerca de
40 cidades e foi eleita a cervejaria oficial dos
carnavais de rua de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, entre outras cidades.
Seals
Com o tema “Bravos à luta”, o evento aconteceu
no início do ano e o ponto principal foi ressaltar a
importância da união e sinergia entre as equipes,
com reconhecimento e distribuição de prêmios
aos destaques da Rede.
Projetos
É importante ressaltar que muitos projetos, iniciados na criação da Confenar, permanecem até
hoje. Entre eles estão o Agenda Confenar, que
acontece anualmente, o MBA Confenar, a Universidade Corporativa, o TransFormar, entre outros.

Diretoria
Presidente

Victor Cirne de Simas

Vice-presidentes

Carlos Eduardo Lang
e Sergio M. de Paiva Moura

Diretores

Adriana Cássia Neves,
Ataíde Gil Guerreiro,
Pedro Luiz Ciccotti,
Roberta B. de Oliveira
e Veriano Junior
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André Cirne de Leite

Presidente da Regional PR

Presidente da Regional NE

“A Confenar era apenas o sonho de alguns
poucos visionários, que entendiam ser importante
a Rede de Revendedores unir os empresários que
distribuíam isoladamente Antarctica, Brahma e
Skol, com personalidades e interesses antagônicos,
para, juntos, sob única bandeira, ter representação
efetiva no cenário nacional. Devagar e com muito
cuidado, mas com personalidade, a Confenar foi
se impondo e soube representar os revendedores,
defender seus interesses quando necessário, criar
ferramentas para melhorar o desempenho de seus
profissionais e, principalmente, dar tranquilidade
aos distribuidores. Hoje, o ‘sonho dos visionários’
está materializado. O Victor manteve a união
dos revendedores, representou a Rede com
personalidade, lealdade e competência, e deixará
como legado principal a criação da IntegraMax.”

“Nesses 15 anos, a Confenar contribuiu para que
nossa Rede se tornasse um dos segmentos mais
atualizados em tecnologia e gestão, proporcionando
capacitação, boas negociações com fornecedores
e nos ajudando no relacionamento com a Ambev.
O Victor evoluiu esse bom relacionamento e sua gestão
participativa conseguiu negociar com números e
embasamentos técnicos, reduzindo nossos custos.”

“São 15 anos de luta incessante para atender
os interesses do revendedor, tanto apoiando-o para
melhorar sua competitividade no mercado, quanto
sua rentabilidade e geração de bons negócios.
O Victor conseguiu imprimir uma marca que jamais
será esquecida: discreto, supercomprometido com
a Rede e agregador. Gostei muito de trabalhar com
a liderança dele. Ao mesmo tempo, ele sempre delegou
e confiou muito nos seus diretores.”

“A Confenar, com todos os seus benefícios de treinamentos
e capacitações, atua principalmente na melhoria contínua
das revendas e na negociação com a companhia.
A Confederação é a voz das revendas. O Victor, que
já admiro bastante por sua postura séria, colheu muito do
que já tinha sido feito, mas plantou muito para o próximo.
Ele tem espírito agregador, trouxe e deu espaço para
muitos sucessores e, na crise, conseguiu enxergar pontos
importantes para conversar com a Companhia.”

“Em poucas redes observamos a atuação e o
engajamento de uma Confederação como a Confenar,
que evoluiu bastante durante os anos e passou a entender
melhor as necessidades do revendedor, o que foi ajudado
pelo Victor. Ele é muito técnico, foi vice-presidente e
diretor dos comitês antes de ser presidente, então ele
assumiu a função e conseguiu defender as necessidades
da Rede de Revendas.”

Conselho Consultivo

Eduardo Buosi

Diretora de Comunicação e Marketing

Conselho Consultivo

Adriana Cássia Neves

Diretor de CDCs e Presidente da Regional CO

Diretoria Executiva

Veriano Lima Junior

Diretor Jurídico

Diretoria Executiva

Ataíde Gil Guerreiro

Conselho Consultivo

Conselho Consultivo

Conselho Consultivo

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva

Depoimentos da diretoria

Pedro Luiz Ciccotti

Roberta de Oliveira

Adilar Luiz Blanger

Geraldo Sabino de Araújo

Murilo Duque

Diretor da Área de Negócios

Diretora de Gente e Capacitação

Presidente da Regional SC

Presidente Regional MG

Conselheiro

“A Confenar soube trabalhar forte em iniciativas que
contribuíram de maneira singular para o fortalecimento
de suas revendas associadas, como parcerias, projetos
de capacitação, treinamentos e integração. Victor foi
incansável nessa busca e entre suas qualidades está
saber escutar seus times, encontrar estrategicamente
soluções e o melhor caminho para a Rede, além de
saber agrupar pessoas na busca do mesmo objetivo.”

“Todas as iniciativas da Confenar têm como diretrizes
o crescimento e a sustentabilidade, além de promover,
ao longo desses anos, integração e troca de práticas entre
a Rede Ambev, sem esquecer dos interesses das empresas
associadas. Já a atuação do Victor foi de extrema importância,
pois os pilares de sua gestão sempre foram manter ações
que capacitassem a Rede em todos os aspectos, garantindo
rentabilidade e o desenvolvimento sustentável das revendas.”

“Victor é especial, com inteligência acima da média, boas memórias
para os negócios e um dos melhores gestores da Confenar dos
últimos anos. Ele tem o jeito certo de lidar com a Companhia e,
por isso, a Confederação evoluiu muito, ainda mais na crise que
acomete o País. Uma área muito importante é a Diretoria Tributária,
criada com base no antigo Comitê de Impostos, que vai nos ajudar
muito nesses períodos de crise no País. O próximo presidente vai
colher bons frutos se continuar esse trabalho.”

“Nesses 15 anos, a Confenar promoveu grande avanço na
unificação de toda a Rede de Revendas e também no entendimento
de seus interesses junto à Ambev. Um dos pontos mais relevantes foi
a maior participação dos revendedores por meio dos comitês de
trabalho, aumentando nosso poder de dialogar e debater nossas
demandas junto à Companhia. Sobre o Victor, posso destacá-lo
como líder técnico, dedicado e extremamente preocupado com
rentabilidade e perpetuidade da Rede, além do projeto IntegraMax,
que nos faz olhar para o futuro com otimismo.”

“Nesses 15 anos, a Confenar ajudou nas relações
da Companhia com os revendedores, na formação
dos nossos profissionais e organização de compras
coletivas, além de reduzir custos e promover eventos.
O Victor ajudou muito nessa empreitada, pois é bastante
profissional, inspeciona algumas situações que antes
eram problemas e que agora têm o encaminhamento
necessário. Ele agregou demais e eu o respeito muito.”
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Comitês

Comitês

Conselho Consultivo

Mário Peres

Líder do Comitê PIS/Cofins

Líder do Comitê de Relação Comercial

“O trabalho realizado pela Confenar foi fundamental
para o nosso negócio, evoluindo a Rede de Revendas
e aumentando os benefícios, que são muitos e em todas
as áreas. Se não fosse pela Confederação, não estaríamos
no patamar que estamos hoje. Já o Victor nos enche de
alegria, destaco sua conduta, retidão e ética no comando,
preocupação com a Rede e com os resultados, lutando
sempre por valores e bom relacionamento entre todos.”

“A Confenar está focada na união para buscar e
aperfeiçoar resultados por meio da integração de revendas
e das pessoas e, com isso, apresentar melhores condições
junto à Companhia e aos fornecedores. Com a chegada
do Victor evoluímos muito nas relações com a Ambev e,
com sua liderança firme e justa, com foco em transparência
e buscando melhorias para a rentabilidade da Rede de
Revendas, ele deixa um legado incrível. Um compromisso
muito grande para o próximo presidente.”

“Revendedores unidos e focados numa estratégia
única sempre será muito mais relevante e terá muito
mais escala que cada revendedor individualmente.
Essa sinergia foi um dos bons legados da nossa
Confederação, e o Victor teve um papel na evolução
e consolidação dela, pois é um profundo conhecedor
do negócio. Sua facilidade de retórica contribuiu para
conseguirmos colocar os anseios e as necessidades
da Rede de uma forma clara com a Ambev.”

“Existem três pontos cruciais da existência da Confenar:
a união para discutir oportunidades e boas práticas,
a união em torno de objetivos e os ganhos de escala.
E é impossível falar disso e não falar do Victor, como
profissional e pessoa, pois é capaz de discutir em
profundidade qualquer coisa do sistema. Muito
obrigado, todos nós aprendemos muito com você.”

vice-presidência

Paulo Tosello

Conselheiro

Comitês

Thelmo E. Cargnelutti Jr.

Presidente da Regional RS

Conselho

Joelson Luiz Zandoná

Conselho

Conselho

Conselho Consultivo

Depoimentos da diretoria

Valtacir Nei Ribeiro

José Eduardo Lang

Genir Stormowski

Bento Luiz Assalve

Sérgio Moisés de Paiva Moura

Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal

Líder do Comitê de Impostos

Vice-Presidente

“Como um de seus fundadores, esses 15 anos significaram
a realização de um sonho. O objetivo é orientar, ancorar
e nortear os caminhos da nossa Rede de Revendas num
canal aberto e permanente junto à Ambev. Em relação
ao Victor, que iniciou sua atuação dentro de um preparo
sucessório junto à gestão do Hamilton Picolotti, ele tem
liderança forte, focada, transparente, além de ouvir todos
os seus pares. É sábio para delegar e firme nas decisões
junto à Companhia e demais parceiros.”

“A Confenar foi fundamental nesses 15 anos, tanto
na qualificação dos colaboradores da Rede quanto
na interlocução entre revendedores e Ambev, focando
na defesa dos nossos interesses. Com relação ao Victor,
sua gestão foi muito positiva e sua forma de liderar trouxe
coesão e confiança aos revendedores, possibilitando
a realização dos resultados significativos que vemos.”

“Vejo a Confenar como a casa do revendedor, somos
abrigados e temos com quem contar. Sempre obtivemos
bons resultados nas ações que foram tratadas e isto muito
acrescenta no nosso aprendizado, além dos benefícios
diversos. Na gestão do Victor obtivemos resultados
positivos, com postura correta e ponderada sobre os
assuntos, deixando um bom legado.”

“A Confenar é muito importante para os revendedores,
especialmente por sua representatividade nas negociações
da Rede junto à Ambev, facilitando o entendimento
entre as partes. Além disso, tem importância nos órgãos
governamentais e políticos e nas classes empresariais e
sociais. Nosso presidente, Victor, teve sempre uma postura
de líder e trouxe o diálogo para as adversidades, procurando
inovar e trazer os jovens sucessores, que assumirão diretorias
de importância no próximo mandato.”

“A Confenar foi pensada num momento de extrema mudança nos moldes de
distribuição de produtos Ambev. Hoje, após 15 anos e fortemente conectada
aos revendedores, a Confederação tem como foco a constante capacitação da
Rede. Buscar a perpetuidade do negócio de distribuição Ambev com qualidade
e rentabilidade, respeitando os valores jurídicos, tributários, éticos e morais, num
ambiente político e econômico muitas vezes adverso são os grandes desafios
da Confenar diariamente. Já o Victor tem habilidades de grande líder, com
disponibilidade, transparência, franqueza e discernimento, um ótimo presidente!”
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Fatos marcantes

2002

Desenvolvimento de
diversos projetos
que foram grandes
sucessos dentro e
fora da Confenar,
como MBA Confenar,
Agenda Confenar,
ExpoConfenar, Treinar
e Distribuição Cidadã.
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2003

2004

Reconhecimento de
entidades pela atuação
da Confenar, tanto
no meio empresarial
quanto no social, além
do Ataíde Gil Guerreiro
assumir a posição
de presidente.

2005

Agenda Confenar
realizado em Punta del
Este, com foco no tema
“InterAção”. O então
presidente Ataíde Gil
Guerreiro deixa o cargo
depois de um discurso
emocionante sobre a
realização de um sonho.

Lançamento da TV
Confenar, canal
corporativo, Agenda
Confenar com
simulações práticas e
conceituais, e realização
de projetos de destaque,
como ExpoConfenar
e TransFormar.

Surge a Revista
Confenar, com a
proposta de munir a
equipe Operacional
com informações
relevantes das revendas
associadas, além da
sequência dos projetos
dos anos anteriores.

Criação da Confenar,
com intuito de otimizar
as atividades do
segmento, garantir
representatividade
e gerar negócios
que beneficiassem
seus revendedores
associados.

2006

Ano marcado pelo
balanço especial
divulgado no Agenda
Confenar da Feira
de Melhores Práticas,
e novas parcerias
firmadas.

2007

2008

A economia gerada no
ano para a Rede de
Revendas foi de R$ 9,1
bilhões, decorrente de
parcerias com mais de
40 fornecedores.

2009

2010

Missão Confenar
acontece em Dubai
e na China, inovações
na área de TI e
modernização em
outros setores, com
implementação de
ferramentas marcam
esse ano.

2011

2012

Comemoração da
50ª publicação da
revista Confenar
e último ano de
gestão do presidente
Hamilton Picolotti.

2013

Ano de inúmeras
parcerias, além
dos sucessos do
Agenda Confenar e
ExpoConfenar, em
Foz do Iguaçu.

Victor Simas assume
presidência e muitos
eventos continuam
na sua gestão, como
Agenda Confenar
e SIPAT.

10 anos de existência
da Confenar como
referência no mercado
de distribuição de
bebidas. Início
das atividades de
social media e
vídeos produzidos
na Universidade
Corporativa Confenar.

O ano foi marcado
pela preocupação com
a sustentabilidade: selo
Carbono Compensado
no Agenda Confenar
e arte sustentável feita
de latinhas Ambev, com
doação do valor para
entidades carentes.

2014

Missão Confenar
acontece em Chicago,
nos Estados Unidos,
e Projeto Clínicas traz
temas de destaque
para a Rede

2015

2016

2017

Treinamento com
CDCs, Capacitar
e a novo conceito
da Convenção Anual,
jovem e moderno,
marcam este ano.
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Depoimentos dos revendedores
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Luiz Fernando de Oliveira

Geovani Niero

José Guimarães Junior

Luciano Mariano

L.F. de Oliveira – RS

Unicer – SC

Marbela – RJ

Gran Dourados – MS

“Nesses 15 anos a Confenar ajudou a tornar a Rede
mais sustentável e rentável, além da capacitação dos
colaboradores e amparo na legislação tributária, trabalhista
e fiscal. Como associado, meu sentimento é de gratidão
aos colegas revendedores que fazem parte dos Comitês da
Confenar, os quais por muitas vezes deixam suas revendas
trabalhando pelo bem de toda a Rede. O Victor tem uma
postura impecável, é comprometido, leal e conseguiu entregar
resultados importantes em sua gestão.”

“A Confenar é o elo entre as revendas e a
Companhia: ter um negócio e ser representado
nos traz mais segurança, pois divide-se problemas
e soluções, diminuindo a probabilidade de erro.
Já o Victor desempenhou exemplarmente o papel de
líder, uma pessoa firme, equilibrada e séria. Perfeita
para nos representar ao longo dos últimos anos.”

“A Confederação, ao longo desses 15 anos,
teve a missão de unir a Rede e representá-la
nas relações com a Ambev, além de uma
estrutura de assessoramento muito importante,
respaldada pelo Victor. Ele é um grande líder
e bom negociador, que nos ajuda com esses
trâmites com a Companhia.”

“O trabalho da Confenar nos dá a garantia que
toda negociação com a Ambev será tratada de forma
profissional e com o máximo de satisfação para os
associados, com ótimas oportunidades de negócios
e redução dos custos. O Victor trouxe muitas melhorias
e posso destacar a criação da IntegraMax, que
esperamos trazer muito sucesso no futuro.”

Márcio Menegazzo

Luiz Carlos da Costa

Dedé Oliveira

Geraldo Cezar Silva

Menegazzo – SP

Dibral – SP

Oliveira e Oliveira – PA

Revale/Beira Rio - BA

“A Confederação exerce um papel de extrema
importância, pois a operação de revendas é
complexa e a colaboração entre os confederados
fortalece toda a Rede. Com relação ao Victor, além
de grande companheiro, é dinâmico e pensa no
futuro das revendas de maneira sustentável.”

“Fundamental no relacionamento com a
Companhia e as revendas, a Confenar facilita
o diálogo entre as partes e capacita a Rede
por meio de treinamentos. O Victor, com sua
excelente capacidade de argumentação e focado
em buscar soluções, ajudou a alcançar esse
patamar de resultados.”

“A Confenar tem tido papel ímpar na existência das
revendas, pois tem obtido conquistas como preços bem
abaixo dos ofertados diretamente no mercado. O Victor
é um líder ponderado e sabe como poucos lidar com a
Companhia, além de ter realizado muitos projetos, como
o Confenar Jovem, evolução nas negociações de frete,
carreto e margem, entre outras conquistas.”

“A Confenar sempre se mostrou preocupada com
o destino de seus afiliados e desenvolve sua Rede
como um todo, com visão de futuro antenada às
movimentações de mercado. O Victor, como legítimo
representante de nossa associação, tem combatido
qualquer ameaça, mostra-se intermediador competente,
tem ótima postura na defesa dos nossos interesses e
bastante habilidade no trato com nossos parceiros.”

Mariela Baptista

Ricardo Fonseca

Cesar Alves Oliveira

Alexandre Lamego

Cervantes – MG

Zago Patos – MG

Cemar/Temar - TO

Adib – BA

“A Confederação evoluiu no âmbito do associativismo,
uma vez que são relacionamentos agregadores e que
apenas beneficiam as revendas, que passam a ter mais
força nas negociações coletivas. Os anos nos quais o
Victor esteve à frente da Confederação foram bastante
positivos, com maior profissionalização, inovação, posturas
firmes e corretas. Sem dúvida ele é um grande líder.”

“A Confenar é fundamental para a Rede de Revendas,
pois é a voz que traduz anseios e necessidades das
nossas operações, trazendo soluções, capacitação
e inovações. Já o Victor tem o dom da articulação e,
com isso, entende as necessidades corporativas do
nosso segmento. Uma pessoa que fez e faz a diferença
e que com certeza deixa um excelente legado.”

“Com um papel fundamental na defesa dos interesses
da Rede de Revendas, a Confenar atua intermediando
e solucionando problemas. Com o Victor na
presidência, atuando sempre de forma conciliadora,
houve uma aproximação maior da Rede de Revendas
com a Ambev. Além disso, ele possibilitou nosso
crescimento e a profissionalização das equipes.”

“O papel da Confenar é fundamental para o
desenvolvimento, fortalecimento e perenidade da
Rede de Revendas. São diversas frentes de atuação que
garantem mais representatividade, conseguindo preços
mais atrativos. O Victor é uma pessoa excelente, com forte
perfil de liderança, conhece muito do negócio e deu nova
dinâmica à Confederação, com grande articulação junto
à Ambev e gerando resultados positivos para todos.”
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Revendas

Confira a atuação da Rede de Revendas pelo Brasil

SUL
Univale............................................... Estrela/RS
Unimar.............................................. Osório/RS
União........................................................ Ijuí/RS
Steffen Filial............................. São Borja/RS
Steffen....................................... Santa Rosa/RS
Polartica....................... Bento Gonçalves/RS
L.F. de Oliveira...................... Montenegro/RS
Disfonte..................................Passo Fundo/RS
Daniel................................................Canela/RS
Cargnelutti Filial........... Rosário do Sul/RS
Cargnelutti............................ Uruguaiana/RS
Unicer Bebidas........................... Humaitá/SC
Incobel............................................... Lages/SC
Incobel Filial........................... Rio do Sul/SC
ACB.................................................. Joaçaba/SC
ACB........................... São Miguel do Oeste/SC
ACB.............................................. Canoinhas/SC
ACB................................................. Chapecó/SC
Chapecó......................................... Joinville/SC
Nuernberg..................................Criciúma/SC
Unidas.......................................... Paranavaí/PR
Virgínia.......................................... Maringá/PR
Cobezal......................................... Cascavel/PR

NE
Disbec................. São Miguel dos Campos/AL
Cledisbel.....................União dos Palmares/AL
Revalle............................................ Juazeiro/BA
Dibec............................................... Jacobina/BA
Diskol................................................... Irecê/BA
Bahiabeer..................... Teixeira de Freitas/BA
Adib........................ Santo Antônio de Jesus/BA
CBB...................................................... Boquim/SE
Jodibe PE............................... Serra Talhada/PE
Pau Brasil.......................................... Sousa/PB
Beira Rio......................................... Petrolina/PE
CBS Lagarto............................... Itabaiana/SE
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SP
Ribeira Beer.................................... Registro/SP
Menegazzo............................ Itapetininga/SP
Menegazzo....................................... Avaré/SP
Imarui Leste...................... Caraguatatuba/SP
Atlântica............................ Guaratinguetá/SP
Rizatti................................................. Franca/SP
Ouribram......................................Ourinhos/SP
Excelente......................................... Marília/SP
Messias..................................................Assis/SP
Dibral.................................... Fernandópolis/SP
Conebel................... São José do Rio Preto/SP
Brapira................................... Pirassununga/SP
Ativa............................................. Piracicaba/SP

NO
Tocantins...................................... Cametá/PA
Oliveira.....................................Abaetetuba/PA
Bramam/Filial............................... Itaituba/PA
ABS Filial.........................................Altamira/PA
Disbecol............................................ Caicó/RN
Cirne...............................................Mossoró/RN
Via Bebidas........................................... Picos/PI
Jodibe PI................. São Raimundo Nonato/PI
Disvale............................................... Floriano/PI
Discar................................................ Teresina/PI
Asa Norte............................ Campo Maior/PI
Alfa Bebidas....................................Teresina/PI
DP................................... Alvorada, Macapá/AP
Jodibe CE............................................ Crato/CE
Dissobel............................................ Sobral/CE
Disfrota................................ Nova Russas/CE
Dibesa................................................. Iguatu/CE
Dilino.................................. São Bernardo/MA
Libel.................................................. Rosário/MA
Dimab................................ Itapecuru Mirim/MA
Dibrasa.......................................... Pinheiro/MA
ABS....................................................... Turucuí/PA

RJ/ES
Marbela.................... São Pedro da Aldeia/RJ
Lince Costa Verde........... Angra dos Reis/RJ
Império............................. Duque de Caxias/RJ
São Rafael..................................... Linhares/ES
Caité................................................. Colatina/ES

CO
Bramam........................................ Parintins/AM
Acre Beer (CDC)...................... Rio Branco/AC
Unidade – Regra...................Porangatu/GO
Regra.................. Aparecida de Goiânia/GO
Nova Anápolis........................Anápolis/GO
Miranda Santos (CDC)......... Formosa/GO
Lima (CDC).................................. Rio Verde/GO
Pereira....................................... Morrinhos/GO
Dicebel (CDC)............................... Catalão/GO
Brasbel......................................... Luziânia/GO
Blue Log (CDC)......................... Itumbiara/GO
Rotele...............................Campo Grande/MS
Força Nova.............................. Corumbá/MS
Ovídio........................................ Paranaíba/MS
Gran-Dourados.................... Dourados/MS
Transbeer (CDC)........................... Colider/MT
Maxi-Regra.................. Barra do Garças/MT
Disvale........................................ Canarana/MT
Cruzeiro..................... Primavera do Leste/MT
Disbenop............................................Sinop/MT
Temar................................................ Palmas/TO
Mc Trans Log (CDC)............. Araguaína/TO
Cemar................................................Gurupi/TO
Cone Sul............................ Pimenta Bueno/RO

MG
Tarumã.................................. Juiz de Fora/MG
Norte MG.................................... Janaúba/MG
Noroeste...........................................Unaí/MG
Minasbeb........................................ Passos/MG
Irmãos Farid Matriz............... Lafaiete/MG
Irmãos Farid Filial.. São João Del Rei/MG
Bebidas Farid Matriz....... Ponte Nova/MG
Bebidas Farid Filial............. Manhuaçu/MG
Bebidas Farid Filial................ Mariana/MG
Cervantes........................ Montes Claros/MG
Amaral......................................... Curvelo/MG
Dilasa....................................Lagoa Santa/MG
Damata.................................... Leopoldina/MG
Cobeb.................................Pará de Minas/MG
Brasul...................................... Divinópolis/MG
Zago Patos................... Patos de Minas/MG
Barreto Noman.............. Teófilo Otoni/MG
Araujo............... Governador Valadares/MG

CDCs
Lima.............................................. Rio Verde/GO
Rossafa......................................Itumbiara/GO
Dicebel...........................................Catalão/GO
MC................................................ Araguaína/TO
Miranda...................................... Formosa/GO
Acre Beer..................................Rio Branco/AC
Transbeer...................................... Colider/MT
Porto Beer..................................Eunápolis/BA
Redex Transportadora....... Redenção/PA
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Fortalecendo a atuação
com a Rede

Cristiano
Camargo
Diretor de Revendas da Ambev
(julho de 2017)

“Tenho convicção que a Confenar tem realizado um papel importantíssimo
negociando de forma integrada os interesses da Rede de Revendas Ambev.
Com essa representação e em parceria com a Companhia, a Confederação vem
buscando otimizar, rentabilizar, qualificar e desenvolver com Excelência Operacional
a maior rede de bebidas do Brasil. Posso dizer que o Victor teve um papel
importante na relação entre Confenar e Ambev e formou uma parceria próxima
conosco, procurando sempre agregar melhores resultados para o negócio.”
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