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Casa di Conti destacou refrigerantes e Contini 
Ice em lata na Expo Bebidas e Serviços

Uma das fábricas de bebidas mais tradicionais do Brasil, a Casa 
di Conti, sediada em Cândido Mota (SP), marcou presença na 
17ª edição da Expo Bebidas e Serviços, no período de 6 a 8 de 
outubro, em São Paulo (SP). Durante o evento, ganharam destaque 
os refrigerantes nos sabores cola, guaraná, limão e laranja, 
lançados em março deste ano e, ao mesmo tempo, foi lançada a 
versão em lata da Contini Ice, bebida mista de vodca e limão com 
baixo teor alcoólico, no mercado desde 2007.

Para Carlos Eduardo Rodrigues, o Kadu, do setor de Marketing da 
Casa de Conti, “o processo de lançamento da linha de refrigerantes 
foi um trabalho árduo, que levou cerca de quatro anos. Foi feito um 
amplo estudo no que se refere ao método de fabricação, sabores, 
embalagens, entre outros aspectos. Priorizamos o atendimento das 
necessidades do consumidor”, explica.

Os refrigerantes complementaram o mix de produtos da 
empresa, em atuação desde 1947. Com a marca Contini, lidera no 
segmento de vermutes (31% de participação). Entre seus principais 
produtos, destacam-se a cerveja Conti Bier e também a Contini 
Ice, que vem sendo utilizada como carro-chefe de patrocínios a 
eventos, como feiras agropecuárias, visando difundir a marca.

Em relação aos refrigerantes Conti, Kadu avalia que o 
produto apresenta diferenciais na lata, como o selo higiênico. 
“A concorrência é muito grande, por isso é necessário oferecer 
um produto de boa qualidade, que possa competir tanto com os 
concorrentes regionais quanto com as grandes marcas”, afirma ele.

“Os resultados foram além das expectativas e percebemos que 
os refrigerantes tiveram o nome Conti associado à Conti Bier, pois 
a cerveja já possui um público consolidado nas regiões em que 
distribuímos os nossos produtos”, ressalta o diretor comercial da 
Casa de Conti, Carlos Salvi. A área de atuação abrange os estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, e 
também parte do Paraguai.

O gerente comercial prevê que a Casa de Conti poderá ter 
uma nova unidade fabril a partir de 2012 ou então realizar o 
envasamento de refrigerantes por meio de uma parceria com 
alguma empresa que atue em outras regiões do Brasil. “Quando se 
tem um refrigerante de boa qualidade e um marketing já elaborado 
a partir da matriz, a velocidade de implantação de uma franquia 
fica maior e isso contribui para uma disseminação maior da marca”, 
conclui Salvi.

Carlos Eduardo Rodrigues (Kadu) e Carlos Salvi
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Duas Rodas anunciou seu 
novo Diretor Técnico

Uma das principais fabricantes de 
ingredientes para alimentos e bebidas da 
América Latina, a Duas Rodas, de Jaraguá 
do Sul -(SC) tem um novo diretor de 
Inovação e Tecnologia.

O químico industrial Antonio Carlos 
Figueiredo conta com mais de trinta 
anos de experiência no mercado de 
aromas, extratos, condimentos e óleos 
essenciais. O executivo é especialista em 
desenvolvimento e inovação, já atuou 
em diversas organizações nacionais 
e multinacionais além de trabalhar no 
mercado internacional.

De gole em gole...
» A Cereser realiza, pela primeira vez, 
uma ação promocional com direito a 
prêmios, para fidelizar os consumidores 
tradicionais e conquistar novo público. 
No concurso cultural “Comemore o 
ano todo com Cereser”, os fãs da Sidra 
Cereser e os internautas de todo o país 
poderão concorrer a cinco viagens para 
o Brasil e exterior. Para participar, basta 
se cadastrar no hotsite da promoção 
www.comemoreoanotodo.com.br e 
responder a pergunta “Qual data para 
você é mais especial e por que ela 
deve ser comemorada com uma viagem 
inesquecível?” A participação também 
pode ser feita pela página da promoção 
no Facebook. A ação, criada pela agência 
Namosca, acontece até 31 de dezembro. 
As cinco respostas mais criativas e 
curtidas na página “Comemore o Ano 
Todo”, no Facebook, serão contempladas 
com pacotes de viagem de três noites 
com direito a um acompanhante.

» A maior engarrafadora de Coca-Cola 
do mundo em volume de produção, Coca-
Cola FEMSA Brasil, acaba de conquistar 
o maior prêmio do varejo nacional, o 
16º Troféu Ponto Extra, nas categorias 
bebidas não alcoólicas e refrigerantes. 
A premiação, realizada no dia 19 de 
outubro, na sede da APAS – Associação 
Paulista de Supermercados, reconheceu 
o diretor Comercial e Key Account da 
Coca-Cola FEMSA Brasil como executivo 
de vendas do ano. “Essa conquista nos 
incentiva a estarmos mais próximos dos 
nossos parceiros e supermercadistas. 
Temos como desafio continuar 

trabalhando por melhores resultados 
e estarmos presentes neste evento 
no próximo ano”, diz o diretor Geral da 
Coca-Cola FEMSA Brasil, Ricardo Botelho, 
que recebeu o prêmio na categoria de 
refrigerantes.

» A importadora Boxer 
do Brasil traz para o país 
as mais importantes e 
conhecidas cervejas 
mundiais. Para inovar o seu 
portfólio, a importadora 
vai distribuir a brasileira 
Ravache Gold. Trata-se de 
um produto da cervejaria 
Guitts. Segundo Gustavo 
Vila Franca Assoni, mestre 
cervejeiro da empresa, “a 

Ravache Gold foi elaborada dentro da 
Lei de Pureza Alemã, que não permite 
o uso de conservantes ou aditivos na 
formulação deste tipo de bebida”, declara. 
A Ravache Gold é produzida com três 
tipos de maltes importados, dois tipos de 
lúpulos aromáticos e água puríssima da 
região da Serra dos Cristais. A cerveja 
possui cor dourada, aroma de malte e 
lúpulo.

» A vinícola catarinense Villaggio Grando 
anuncia a produção de vinhos em solo 
argentino, dentro do conceito boutique, 
que resulta em safras selecionadas 
de alta qualidade e poucas unidades 
produzidas.

Leia as matérias completas no site 
www.bebidaseafins.com.br

“O 6º Espaço Café Brasil superou todas 
as expectativas e projeções em número 
de negócios”. A avaliação é de Marcos 
Racy Haddad, diretor comercial da Café 
Editora, empresa realizadora do evento 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Cafés Especiais (BSCA, sigla em inglês). 
Com um público de 6 mil visitantes, mais 
de 70 marcas expositoras e mais de 
R$ 5,5 milhões gerados em negócios 
nos três dias, o evento cresceu mais de 
100% em participação e, definitivamente, 
consolidou-se como a maior feira 
internacional de café da América Latina.

De 6 a 8 de outubro, em São Paulo (SP), 
visitantes de 14 países tiveram acesso ao 
que há de mais inovador em produtos 
para cafeterias, equipamentos, cafés 
de qualidade de diversos produtores e 
regiões e o trabalho de baristas de todo 
o Brasil. “O 6º ECB cumpriu o objetivo de 
trabalhar em conjunto com seus parceiros. 
Desenvolvemos uma relação consistente 
na promoção de toda a cadeia dos cafés 
especiais, de qualidade superior. Esse 
esforço valoriza o trabalho de todos os 
profissionais do setor e beneficia o público 
consumidor”, destaca Caio Alonso Fontes, 
diretor de planejamento da Café Editora.

SEMENTE PLANTADA
A feira também foi palco do I Encontro 

da Aliança Internacional das Mulheres do 
Café (IWCA, em inglês) no Brasil. Mais de 
70 mulheres, entre produtoras, industriais, 
baristas e amantes do café, de diferentes 
regiões do país, estiveram reunidas com o 
objetivo de lançar a semente da entidade 
em solo brasileiro. Na ocasião, foram 
definidas as diretrizes para a missão da 
IWCA no país, aplicado treinamento para 
a multiplicação da visão da Aliança a 
outras mulheres e foi assinada a Carta de 
Intenção para a criação da IWCA-Brasil, 
que terá como presidente a cafeicultora de 
Manhumirim, Josiane Cotrim.

O evento já tem data para 2012, de 4 a 6 
de outubro.

Espaço Café 
Brasil gerou 
R$ 5,5 mi em 
negócios






