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Desafio

Do what you can’t
Promessa da marca



inception
apropriação de algo que já está no top of mind dos 
portugueses



“Vamos fazer 
o que ainda 
não foi feito” 

Inception

Quebrar barreiras através da tecnologia.

Do what
you can’t



“Vamos fazer 
o que ainda 
não foi feito” 

Conceito



Conceito

Utilizar a célebre frase da música de Pedro Abrunhosa para nos 
ligarmos de forma mais rápida e intensa aos portugueses.



Mas como?



Sabemos que a tecnologia liga as pessoas. 
Mas, o que liga os portugueses?



“Portugal dos três F”

Insights



“Futebol”

Insights



Não estão convencidos?



Insights

Os 10 programas com mais audiência de 
sempre da televisão portuguesa são 
jogos da seleção nacional de futebol*.

*Fonte: Marktest e GFK

1º Portugal vs Holanda | 2004 
2º Portugal vs Espanha | 2012

3º Portugal vs Inglaterra | 2004
4º Portugal vs País de Gales | 2016

5º Portugal vs França | 2016
6º Portugal vs Países Baixos | 2012

7º EUA vs Portugal | 2014
8º Portugal vs Grécia | 2004
9º Polónia vs Portugal | 2016

10º Portugal vs França | 2006



O mundial como nunca antes 
foi feito.

Solução



Prontos para entrar em campo?



O mundial como nunca foi feito em três momentos de ação.

Story enablers

Comunidade artística

Emotion enablers

Media + Digital + Evento

Content enablers
Consumidores portugueses

Media + Digital + Touch points

Jornalistas

Press trip + Digital

Estratégia



Story enablers.



O mundial como nunca foi feito

Story enablers.

Desafiar diferentes artistas 
portugueses a criar a primeira 
música do mundial feita dentro 
de um campo de futebol com 
tecnologia Samsung.

Reinventar a música “Fazer o que Ainda 
Não Foi Feito”, da autoria de Pedro 
Abrunhosa, recorrendo a vários estilos 
musicais e a uma nova letra alusiva ao 
espírito do mundial.

A melodia perfeita



O mundial como nunca foi feito

Artistas 
Diferentes estilos musicais.

Pedro Abrunhosa

Embaixador.
Rock português.

Rap
Capicua

Fado
Ana Moura

Eletrónica
Beatbombers

Calema
Afro Pop

Carolina Deslandes
Pop

Story enablers.



O mundial como nunca foi feito

Story enablers.

+ Entrevistas com artistas e porta-vozes 

Samsung

+ Buzz nas redes sociais com a partilha 

da música nos perfis de Instagram dos 
artistas e na rede de influencers Samsung

+ Evento de lançamento da música para 

jornalistas, figuras públicas e FPF

Timing: pré-mundial

Plano de 
comunicação



Emotion enablers.



Emotion enablers.

Criar cenários tecnológicos ao ar 
livre com tecnologia Samsung 
para os portugueses assistirem 
aos jogos da seleção numa 
experiência única e imersiva.

Desafiar os espetadores dos touch points
Samsung a registar a sua experiência e as 
emoções vividas, partilhando-as nas suas redes 
sociais com as hashtags 
#mundialcomonuncafoifeito
#dowhatyoucant

Partilha em real time

O mundial como nunca foi feito



O mundial como nunca foi feito

Emotion enablers.

Plano de 
comunicação
Timing: durante o mundial

+ Convite a media e influencers para 

viverem a experiência em primeira mão

+ PR de lançamento da iniciativa

+ Entrevistas com porta-vozes Samsung 

sobre a tecnologia por trás da experiência

+ Buzz nas redes sociais dos consumidores 

com a partilha de conteúdos e repost nos 
canais digitais Samsung



Content enablers.



Content enablers.

Desafiar jornalistas de desporto 
a fazerem a cobertura da 
seleção portuguesa no Catar com 
tecnologia móvel da Samsung.

Com a tecnologia cedida pela Samsung, os 
jornalistas vão poder contar as histórias da 
seleção, dentro e fora de campo, explorando 
novos formatos noticiosos
(ex. podcast, fotojornalismo, conteúdos 360º, reels…).

Novos formatos jornalísticos

O mundial como nunca foi feito



O mundial como nunca foi feito

Content enablers.

Timing: durante o mundial

+ Press-trip: convite a jornalistas desportivos 

portugueses para acompanhar a seleção no 
Catar

+ Artigos em diferentes meios com histórias 

autênticas vividas na primeira pessoa

+ Repost nos canais digitais Samsung dos 

melhores conteúdos criados

Plano de 
comunicação



Foram muitas “primeiras vezes”.



É preciso eternizá-las.



O primeiro documentário de 
futebol em co-criação.

Pós-mundial



O primeiro documentário de 
futebol em co-criação.

Artistas. Consumidores. Jornalistas.

Pós-mundial



Revolucionar a forma como 
criamos e consumimos conteúdos.

Diferentes perspetivas do mundial contadas nas histórias de diferentes comunidades, 
com o poder da tecnologia. 

Documentário em co-criação



Até onde queremos chegar

+ de 100
Impactos 
em meios de comunicação 
nacionais e internacionais

Conteúdos
criados ao longo de todos os 
momentos de comunicação 

+ de 1M 
Visualizações
no tema “Fazer o Que 
Ainda Não Foi Feito”

+ 25%
Novos seguidores
Das gerações Z e 
millennials nas redes 
sociais Samsung

Divulgação do 
documentário numa 
plataforma de streaming
de projeção mundial

Associação do 
“Vamos Fazer o Que Ainda Não Foi 

Feito” / Do What You Can’t
à marca 

+ de 500



O mundial como nunca antes 
foi feito.



O mundial como nunca antes 
foi visto.



O mundial como nunca antes 
foi sentido.



obrigada.



Beatriz Raposo
Raquel Rodrigues

PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO 2021

VAMOS FAZER O QUE AINDA NÃO FOI FEITO.

https://www.linkedin.com/in/maria-beatriz-raposo/
https://www.linkedin.com/in/raquelalexandrarodrigues/

