Categoria Relações Públicas
Ana Beatriz Oliveira | Catarina Pereira

O PONTO DE PARTIDA

EMPREENDORISMO.
UM CONCEITO ESSENCIAL, MAS
NEM SEMPRE UNIVERSAL.

A CORAGEM PARA TENTAR
O QUE NUNCA FOI TENTADO.

A INQUIETUDE DE QUERER SEMPRE
MUDAR. PARA MELHOR.

O ESPÍRITO QUE IMPULSIONOU NEGÓCIOS
TRADICIONAIS QUE FIZERAM DO NOSSO PAÍS
AQUILO QUE É HOJE.

NUM MUNDO CADA VEZ MAIS
VOLÁTIL, INESPERADO E DIGITAL,
INOVAÇÃO É SOBREVIVÊNCIA.

A pandemia mostrou isso mesmo. Ao
mesmo tempo que retraiu o movimento
de empreendedorismo.

QUEM NÃO SE ANTECIPA, ACABA
POR DESAPARECER.

E, por isso, os nossos empreendedores precisam
de continuar a pensar que o impossível é
possível.

A Samsung tem como promessa

ESTE CAMINHO NÃO TEM DE SER SOLITÁRIO.
PRECISA DE APOIO. DE CONSULTORIA. DE SUPORTE.
PROFISSIONAIS E FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA
SIMBIOSE PERFEITA ENTRE O ATUAL E O TRADICIONAL.

E AS NOVAS GERAÇÕES PODEM SER PARTE DA SOLUÇÃO.

Como?

Reborn with Samsung
Um projeto nacional de capacitação criado pela Samsung para trazer os negócios
tradicionais para os dias de hoje.
E que permite colocar o empreendedorismo de novo na ordem do dia.

Reborn with Samsung | O que é?

Projeto desenvolvido pela Samsung que apoia e suporta a promoção e desenvolvimento de
negócios tradicionais portugueses que fazem parte da identidade do país, capacitando-os
de algumas competências e ferramentas essenciais para responder às necessidades e
formas de consumo atuais, gerando awareness para os mesmos.

Empresários de pequenos negócios tradicionais têm a oportunidade de serem
acompanhados por jovens profissionais de várias áreas que terão o papel de mentores, e
ainda conectados com business angels enquanto potenciais investidores. Um projeto
construído com base na sinergia de gerações.

Enquanto projeto com várias fases de envolvimento, tem a capacidade de ser desenvolvido a
médio/longo prazo, em edições anuais, com foco em várias áreas de atuação (têxtil,
carpintaria, artesanato, entre outros).

Relançar o empreendedorismo no país,
promovendo a identidade portuguesa

Reborn with Samsung | Quem está envolvido?

Empresários

Jovens Mentores

Criaram o seu próprio negócio ou deram continuidade a um projeto de
família, fazendo parte da identidade cultural portuguesa;

Formação em várias áreas – comunicação, e-commerce, gestão, design,
entre outros;

Criadores de produtos únicos;

Procuram ter um papel ativo na sociedade e ser agentes promotores de
uma mudança positiva;

Ambição de elevar o negócio, mantendo o seu cunho tradicional, através da
aprendizagem com gerações mais novas e do envolvimento com marcas
globais que trabalham a olhar para o futuro.

Oportunidade para recém licenciados mostrarem o seu talento e expertise
ou profissionais com mais experiência, mas que não negam um bom
desafio porque #DoWhatYouCant.

Business Angels

Investidores privados que realizam investimentos em oportunidades de
negócio:
Experiência e know how na gestão de pequenos negócios, aliado a uma
forte rede de networking;
Procura por novos desafios empresariais.

Samsung

Namimg ao projeto;
Capacitação dos empresários através da disponibilização de ferramentas
essenciais que fazem parte da evolução do negócio e que fazem parte do
portefólio de produtos da marca – computadores, tablets, smartphones, SSD,
entre outros;
Geração de awareness para os negócios tradicionais envolvidos, através da
comunicação e partilha de conteúdos nas diversos plataformas, com
elevado alcance.

Reborn with Samsung | Quais são as etapas?
2.
Análise e
seleção de
candidaturas
1.

3.
Divulgação de
negócios e
mentores
selecionados

Abertura de
candidaturas para
empresários e
jovens mentores

7.
Relançamento
do negócio e
fase de
cocriação

6.
Capacitação e
readaptação
dos negócios

Reborn with
Samsung

4.
Disponibilização
de ferramentas
(computadores,
tablets,
smartphones)

5.
Período de
mentoria

Reborn with Samsung | Exemplo

Francisco Ferreira, empreendedor no setor da cortiça.
Candidatou-se ao projeto Reborn with Samsung e foi um
dos negócios selecionados.
Teve acesso a sessões de mentoria, à distância e
presenciais, assim como acompanhamento próximo por
um business angel. Momentos de partilha de
conhecimento e experiência entre gerações,
amplificação da visão do negócio e adaptação às novas
realidades e necessidades de consumo.
Conseguiu relançar o seu negócio e teve ainda a
oportunidade de cocriar uma linha de acessórios para o
mais recente smartphone em parceria com a Samsung.
O contacto direto para o seu negócio passou a estar
incorporado na lista telefónica predefinida do mais
recente lançamento (clicar na imagem à direita).
E é entusiasmante ver como a partilha da história do
Francisco nas várias plataformas Samsung o tornou
conhecido a tantos portugueses.

Reborn with Samsung
#DoWhatYouCant

Reborn with Samsung | O que é alcançado?

•
•
•
•
•
•

Comunicação e envolvimento com o target Gen Z, Millennial e Gen X
e criação de sinergias entre gerações;
Comunicação da Samsung enquanto corporate brand;
Projeto de implementação e resultados a médio/longo prazo, com
capacidade de captar interesse editorial;
Envolvimento de histórias e vidas reais, enaltecendo o que de bom
se faz em Portugal;
Contributo para a reputação e posicionamento da marca;
Realce da promessa #DoWhatYouCant.

Trazer de volta o espírito empreendedor
português

Como amplificar?

Reborn with Samsung | Amplificação
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Estabelecer momentos de comunicação durante o projeto, com uma cadência regular e a
médio/longo prazo, através de media pitches personalizados para cada meio. Exemplos:
•
•
•
•
•
•

TSF: A sinfonia de um negócio que está a despertar para os novos dias
SIC: Como o poder da tecnologia e do empreendedorismo podem revitalizar a tradição dos
teares
Observador: Reborn with Samsung. O novo projeto que procura potenciar os negócios
tradicionais portugueses
Marketeer: Samsung alavanca negócios tradicionais portugueses com apoio das novas
gerações
Jornal de Negócios: Como um negócio de 10€ se torna num de milhões
NiT: Os novos acessórios do Samsung Galaxy S21 respiram a tradição portuguesa
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Posicionar a Samsung como uma referência de promoção da identidade portuguesa,
desenvolvendo oportunidades de diálogo e reforçando ligações com stakeholders e opinion
leaders relevantes do setor:
•

•

Criação de uma round-table sobre o investimento nos negócios tradicionais, com a
participação de um speaker Samsung, Maria de Fátima Fonseca - Secretária de Estado da
Inovação e da Modernização Administativa, João Trigo da Roza - Presidente da Associação
Portuguesa de Business Angels (APBA), e um empresário de um negócio tradicional
português.
Apresentação da linha de acessórios cocriada em parceria com um pequeno empresário
no dia em que se celebra Portugal, 10 de junho, com a presença de Ângela Ferreira Secretária de Estado do Património Cultural e restantes envolvidos no projeto.
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Abranger a comunicação da iniciativa aos canais internos, onde se deve estabelecer a
primeira comunicação de todas, respeitando a premissa de comunicar primeiro ‘para dentro’
e só depois para fora, ao mesmo tempo que se envolve a comunidade Samsung:
•
•
•
•

Kick off do projeto no dia anterior ao lançamento oficial através da transmissão do vídeo
promocional do projeto numa sessão exclusiva para toda a equipa;
No dia do lançamento oficial, envio de newsletter interna com link direto para a landing page
e formulário de candidatura;
Incentivo à participação da comunidade interna enquanto mentores, proponentes de
negócios tradicionais e membros do painel de seleção.
Oferta de um artigo da coleção de acessórios resultantes do processo de cocriação a cada
colaborador, para reforçar o movimento que está a ser feito pela Samsung, no sentido de
celebrar a portugalidade e amplificar o conceito #DoWhatYouCant.
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• Desenvolvimento de pequenos documentários das histórias de negócios que merecem ser
vistos e valorizados, com testemunhos reais, e criação de um registo nacional de negócios
tradicionais, colocando ainda mais os olhares sobre eles. Possibilidade de fazê-lo através do
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
• Criação de uma landing page inteiramente dedicada ao projeto, onde se submetem as
candidaturas e onde se agrega toda a informação associada - propósito, regulamento, vídeos
de apresentação dos negócios selecionados, entre outros.
• Elaboração de um e-mail marketing para todos os Samsung Members, com a comunicação
do projeto e link para o formulário de candidatura, para incentivar e despertar interesse à
participação de pessoas já fidelizadas com a marca.
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• Estabelecimento de uma estratégia de social media com o objetivo de angariar candidaturas,
gerar awareness para os negócios selecionados e divulgar testemunhos inspiradores:
FB e IG: Instastories com swipe up para o formulário de candidaturas (Call to Action), lives com a
visita aos negócios selecionados, posts com investimento com o botão “Saiba Mais” ou “Inscrevete”, dark posts direcionados para targets a impactar, IGTV’s e vídeos de Facebook com versão
curta dos documentários, guia de IG com os posts do projeto, utilização da #DoWhatYouCant.
TW: thread no lançamento do projeto com diferentes formatos (gifs, imagens, vídeos curtos,
sondagens), tweets com divulgação de negócios tradicionais através dos pequenos
documentários, utilização da #DoWhatYouCant.
YT: lista de reprodução exclusiva do projeto, com a partilha integral dos documentários criados,
utilização da #DoWhatYouCant.
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#DoWhatYouCant

Reborn with Samsung

52674 likes
samsungportugal O Reborn with Samsung quer criar uma sinergia entre
gerações e promover a entidade portuguesa. Participa através do link na bio.
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Uma vez que o público-alvo a impactar se encontra presente e ativo nas plataformas digitais,
para alcançar uma maior audiência e consequente awareness para o projeto Reborn with
Samsung, um conjunto de influenciadores digitais criará conteúdos em dois momentos:
• Fase de candidaturas;
• Divulgação dos negócios tradicionais selecionados.
Formatos
• Instastories com swipe up para o formulário de candidatura;
• Posts em carrossel;
• Partilha de testemunhos reais em Reels.
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João Paulo Sousa
Forte ligação às raízes e
caráter humilde e solidário.
Locutor de estação de rádio
de target jovem.

Public Affairs
Public Affairs

Comunicação
Comunicação
Interna
Interna

Mafalda Beirão
Interventiva em temas
sociais. A mãe já teve um
negócio de costura.

Digital
Digital

Conguito
Comunica diariamente
para jovens e tem um
papel ativo e consciente na
sociedade.

Criadores de
Criadores de
Conteúdos
Conteúdos

Inês Costa Monteiro
Tem relação com a
marca. Espírito
empreender e ligação às
raízes

Yolanda Tati
Locutora de estação de
rádio de target jovem.
Apoiante e ativista de
causas sociais.

Como medir?

Reborn with Samsung | KPI’s

Para medir o impacto, a eficácia e o alcance do projeto,
sugerimos como método de medição, os seguintes KPI’s:
•
•
•
•
•
•

•
•

Número de candidaturas de negócios tradicionais;
Número de candidaturas de mentores jovens;
Número de negócios apoiados;
Número de pessoas da equipa Samsung envolvidas;
Número de entrevistas e referências mediáticas;
Aumento da taxa de reputação corporativa analisada
através do RepTrak (realizar a mesma análise antes
do arranque do projeto para avaliar evolução);
Número de referências da hashtag #DoWhatYouCant;
Performance dos conteúdos digitais (evolução do
número de seguidores, engagement, alcance, cliques
nos conteúdos promovidos).

