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gar a outros pontos do interior até o final de junho. Franca, In-
daiatuba, Piracicaba, São Carlos e São José dos Campos são 
as cidades que devem, logo, logo, ter a cerveja nos cardápios 
dos bares. "O foco de vendas serão os melhores bares e pubs 
dessas regiões, mas o rótulo também poderá ser encontrado 
em empórios de cervejas especiais", diz Scaravelli. 
Apesar de a marca não querer vincular a sua imagem com a 
do desenho, a Duff Brasil usa e abusa das promoções para 
conquistar um maior número de fiéis. A última delas foi "Seu 
texto na garrafa", que os apreciadores da cerveja puderam 
enviar, via facebook na página oficial da Duff Brasil ou pelo 
Twitter, o texto que gostariam de ver gravado no rótulo da Duff 
brasileira. "Nesta promoção, os nossos apreciadores pude
ram enviar, através do Facebook e Twitter, frases divertidas, 
criativas e diferentes. A melhor frase vai participar por tempo 
indeterminado do rótulo da Duff e o ganhador ainda será pre
miado." Até o fechamento desta edição, o resultado da pro
moção ainda não havia sido divulgado. 
Outra estratégia também adotada pela Duff foi a forte pre
sença nas redes sociais, como Facebook e Twitter. Esses 
são canais de aproximação com o público-alvo. "Não tem 
como fugir da internet. Por isso focamos bastante nas re
des sociais. Através dela, interagimos com nosso público", 
revela Scaravelli. 

ST. PATRICK'S DAY E BOTECO WEEK 
17 de março é o dia em que os bares e pubs das principais 
cidades do mundo ficam lotados. Por um motivo: é o Saint 
Patrick's Day festa do padroeiro da Irlanda e que acabou se 
estendendo por diversos países, inclusi
ve o Brasil. É um dia em que a cerveja 
vira protagonista dessa comemoração. 
E a Duff aproveitou o seu primeiro St. 
Patrick's Day no Brasil para uma ação 
especial. 
Em homenagem à celebração irlande
sa, a marca criou uma edição especial 
com rótulo verde. A novidade foi co
mercializada em quantidade limitada 
e ficou disponível apenas no dia 17 de 
março. "Nosso objetivo foi despertar 
novamente a curiosidade dos usuá-
rios com outra ação surpreendente. 
A Duff Brasil busca por novidades e 
St. Patrick's Day foi uma oportunidade 
para essa ação diferenciada", afirma o 
sócio da marca no Brasil. 
A presença em grandes eventos também 
foi uma estratégia adotada pela Duff. A 

marca foi uma das participantes da segunda edição do Bo
teco Week, que aconteceu entre os dias 17 e 23 de março. "A 
Duff Brasil acredita que o evento foi uma ótima oportunida
de para o público conhecer botecos interessantes da cidade 
com suas melhores combinações." 

F I G E R 360 

A cerveja Duff está sob a responsabilidade da Figer 360 e dos 
anos de atuação de Wagner Zaratin no mercado de cervejas 
no Brasil. A agência cuida da comunicação e do marketing da 
marca. De acordo com o sócio-diretor da Figer 360, a conta é 
um grande desafio. 
"Fomos oficializados como agência da Duff Brasil em março 
deste ano. Porém, o trabalho de conhecimento, as primeiras 
conversas começaram há uns dois meses. Como a Duff é 
uma cerveja artesanal, de alta qualidade, nosso maior desafio 
é mostrar que uma cerveja como essa pode ser sim divertida 
e irreverente", conta Wagner Zaratin. 

O trabalho ainda está no início. Mais pre
cisamente na fase de pesquisa. "Estamos 
começando o trabalho que envolve uma 
ampla pesquisa e muito planejamento. 
Nesse momento estamos construindo a 
quatro mãos toda a plataforma de constru
ção de marca." 
Wagner Zaratin conta que a relação com 
"Os Simpsons" é inevitável e que a pro
posta do trabalho está longe de lutar con
tra isso. "É inevitável e muito positiva essa 
associação, até porque, a ideia da cerveja 
nasceu dali. Na comunicação não traba
lharemos essa associação, mas também 
não lutaremos contra ela. A Duff tem qua
lidades emocionais diferentes de todas as 
outras e, principalmente, entrega um pro
duto de qualidade", revela. 
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Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 24-25, maio 2012. 




