
Camp transforma 
fruta em caixinha 

por Karan Novas 

ACamp, marca de sucos da Ge
neral Brands, foi além das 

campanhas de mídia ao lançar 
uma ação diferenciada que pre
tende gerar buzz por meio virai. 
A iniciativa, idealizada pela Age 
Isobar, levou dois anos para sair 
do papel - por depender de nada 
menos do que a força da nature 
za para transformar as frutas em 
uma reprodução de sua embala
gem. Para isso, foram produzidos 
moldes que, adaptados aos brotos 
de frutas como laranja, maracujá 
e goiaba, foram crescendo no for
mato da caixinha de Camp, com 
direito a logotipo e até o canudi
nho destacados em relevo. 

De acordo com Carlos Domin
gos, sócio e diretor de criação da 
Age, o projeto nasceu de uma in
quietação na busca de destaque de 
uma marca, ainda sem verbas mi
lionárias, em um segmento de alta 
competitividade e de linha de co
municação pasteurizada. "No ano 
passado, desenvolvemos a maior 
campanha de mídia da história da 
Camp. Porém, antes disso, já pen
sávamos que um trabalho virai é 
uma das armas mais fortes para 

uma marca que não é líder e tem 
mais liberdade para ousar e expe
rimentar. Vemos todas as marcas 
de sucos destacando o gosto da 
fruta, mas sem diferenciais. Esse 
trabalho teve como meta confir 
mar isso de forma única e verda
deira", explicou Domingos. 

O projeto foi apresentado du 
rante o 28° Congresso e Feira de 
Negócios em Supermercados, 
promovido pela Apas (Associação 
Paulista de Supermercados) na 
última semana, e chegou às redes 
sociais na sexta-feira (11). A inten
ção, agora, é dar maior visibilida
de à iniciativa. "A ideia é levar a 
novidade ao ponto de venda, com 
exposição na área de frutas dos 
supermercados, por exemplo. A 
mensagem que queremos passar 
é: se você não tiver tempo ou paci 
ência para fazer um suco direto da 
fruta, o Camp te oferece o resulta 
do mais próximo disso possível", 
complementou Domingos. O exe
cutivo acrescentou ainda que, de
pendendo da repercussão, a agên
cia poderá elaborar peças de mí 
dia tradicional inspiradas no case 
- que também concorrerá a Leões 
em Cannes, em áreas como Promo 
& Activation e Media Lions. 

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
siv

a 
pa

ra
 fi

ns
 e

du
ca

cio
na

is.

Fonte: Propmark, São Paulo, 14 maio 2012, p. 5.




