
#DOWHATYOUCANT



ENQUADRAMENTO



#DOWHATYOUCANT
Suporta a promessa da empresa;

Presente em todas as comunicações e ações da marca.

CONTEXTO



. Produto sobrepõe-se à marca;

. Necessidade de posicionamento e 

construção de uma Beloved Brand;

. Pouca notoriedade da promessa e 

ligação à Samsung.

BARREIRAS DESAFIO

. Posicionar a marca Samsung através

de uma estratégia de PR & Comms;

. Comunicar a promessa

#DOWHATYOUCANT junto do seu

público-alvo (Millennials e Geração Z).



ASSOCIAR A PROMESSA 

#DOWHATYOUCANT 

À MARCA SAMSUNG

OBJETIVO



INSIGHT

Dados referentes à conversa em redes sociais em Portugal de 01 julho 2020 a 30 abril 2021. 

Termos considerados: Poder ou "Não consigo" ou Conseguir ou objetivos ou alcançar

Fonte: Brandwatch 2021.

MENÇÕES À PALAVRA NÃO

+245.000



E SE AS GLÓRIAS 

PORTUGUESAS 

TIVESSEM 

ACHADO QUE NÃO 

CONSEGUIAM?









You CAN
DO WHAT YOU CAN'T



ESTRATÉGIA



Vamos fazer
com que os
portugueses
voltem a 
acreditar



#1
GERAR 
AWARENESS

Para recordar que se 

alguém não tivesse tido

a coragem, não

tínhamos conquistado

o mundo.



Vamos fazer
desaparecer o 
Padrão dos 
Descobrimentos

#1



Vamos fazer
desaparecer o 
Padrão dos 
Descobrimentos

#1



PRESS RELEASE

Comunicar que o Padrão
dos Descobrimentos
desapareceu (com fotos).

EVENTO COM MEDIA

Desvendar novamente o 
Padrão dos Descobrimentos
e lançar passatempo para 
uma nova viagem à Índia.

INFLUENCERS

Influencers a divulgar nos
seus canais que o Padrão
dos Descobrimentos não
está no seu lugar.

ENTREVISTA

Explicar o conceito e como
foi feito o truque de magia
que permitiu esconder o 
Padrão dos 
Descobrimentos.

#1



PROVAR QUE YOU 
CAN DO WHAT YOU 
CAN'T

Para mostrar que a 

tecnologia, ao serviço

das pessoas, dá-nos as 

ferramentas para 

conquistarmos o 

mundo sem medos.

#2#1
GERAR 
AWARENESS

Para recordar que se 

alguém não tivesse tido

a coragem, não

tínhamos conquistado

o mundo.



#2

A EXPEDIÇÃO À 
ÍNDIA



A ROTA

A expedição de Pedro 

Álvares Cabral à Índia, 

durante a qual descobriu

o Brasil.

A CARAVELA

Caravela tecnológica

equipada com produtos

Samsung.

OS NAVEGADORES

Travel influencers e 

vencedores do 

passatempo.

#2

Vencedores 
do passatempo



O DOCUMENTÁRIO

Documentário produzido durante a 

viagem, com equipamentos

Samsung, que irá estrear na Netflix.

O DIÁRIO DE BORDO

Partilhas dos influencers nos seus

canais e numa landing page que 

permite acompanhar a viagem em

tempo real.

#2



INCENTIVAR E AJUDAR 
NOVAS CONQUISTAS

Para apoiar emocialmente e 

financeiramente novos

"descobridores" que queiram

concretizar as suas

ambições.

#3
PROVAR QUE YOU 
CAN DO WHAT YOU 
CAN'T

Para mostrar que a 

tecnologia, ao serviço

das pessoas, dá-nos as 

ferramentas para 

conquistarmos o 

mundo sem medos.

#2#1
GERAR 
AWARENESS

Para recordar que se 

alguém não tivesse tido

a coragem, não

tínhamos conquistado

o mundo.



"DIA DO NÃO 
CONSIGO"

No regresso da Caravela, criação de 

dia, para lembrar da importância de 

nos desafiarmos e nos superarmos.

APP DO WHAT YOU 
CAN'T

Apresentação de aplicação

que "ouve" os utilizadores e os

motiva em momentos chave

de insegurança.

BOLSA 
SAMSUNG

Lançamento de bolsa anual para 

apoiar a concretização de objetivos

que precisem de apoio financeiro.

#3



CRONOGRAMA



@reallygreatsite

Janeiro

Desaparecimento do 

Padrão dos 

Descobrimentos

Evento de revelação

Lançamento do 

passatempo

Abril

Tempo de 

expedição

Outubro

Lançamento do 

documentário na Netflix

Março

Início

da expedição

2022

Ongoing

Atribuição de bolsas Samsung anuais

Colocação de vídeos na APP

Nova expedição a considerar

Fevereiro

Fase de

candidaturas

Junho

Chegada a Portugal

Criação do "Dia do Não

Consigo"

Lançamento de bolsa e app

Maio

Tempo de 

expedição



KPI



MEDIA

Notícias publicadas

Tom

Tipo de meio

AVE

Alcance

Presenças no evento

REDES SOCIAIS

Publicações

Alcance

Impressões

Interações

Taxa de engagement

WEB

Acessos ao website

Duração média das 

sessões

Conteúdos publicados

Visitas por conteúdo 

publicado

APP

Downloads

Tempo de sessão

Conteúdos 

publicados

Visualização de 

conteúdos



AS NAVEGADORAS



ANDREIA 
LUÍS

CAROLINA 
BORGES

CANNES WE 
#DOWHATYOUCANT?



OBRIGADA


