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“It is not the strongest species 

that survive, nor the most 

intelligent, but the one most 

responsive to change.”
Charles Darwin, 1859



COMO ABORDAMOS OS PROBLEMAS



O conceito de  "Evolutionary Marketing" baseia-se na avaliação e em ciclos de melhoria contínua, 
para ajudar as marcas a adaptarem-se de forma permanente ao super competitivo ambiente de 
negócios de hoje, antecipando-se em corresponder às expectativas dos consumidores.

O nosso modelo de atuação separa o desenho das soluções (estratégico) da execução (operacional) 
e coloca ao seu lado os partners da agência, especialistas em estratégia de marketing digital, para 
desenhar sistemas orientados por esta abordagem.

Definida a estratégia e os objetivos a atingir, lideramos equipas de implementação, que combinam 
competências em comunicação e tecnologia, para criar, ativar e medir resultados.

Ajustamos a sua marca para que ela seja encontrada num mundo cada vez mais digital, tornamos a 
sua proposta de valor claramente compreendida e ajudamos a tornar a experiência com a sua 
marca verdadeiramente memorável.
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EVOLUTIONARY MARKETING



TRÊS PASSOS ESSENCIAIS
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Ser encontrado
Hoje os consumidores não aceitam ser “bombardeados” 
com mensagens indesejadas. Procuram o que desejam, 
mas para ter sucesso, a sua marca tem de ser encontrada. 

Ser compreendido
Depois de ser encontrada, o benefício que a sua marca 
oferece ao consumidor tem de ficar muito claro. Ou seja, a 
proposta de valor da marca tem de ser compreendida.

Ser memorável
Finalmente, tem de ser criada uma experiência otimizada 
em todo o processo de interação com o consumidor, para 
gerar vendas, recomendações e uma marca memorável.



MEDIR

DIAGNÓSTICO

OBJECTIVOS

ACTIVAR

CRIAR

ESTRATÉGIA

O nosso processo de trabalho é baseado 
num modelo de formulação estratégica, 
com resultados comprovados.

A Darwin atua em função do desafio que 
cada cliente pretende resolver, liderando 
com transparência e foco nos resultados, 
equipas de especialistas.

Criamos um road map com 3  estágios de 
concepção + 3 estágios de execução. 

Os resultados são obtidos com  
ecossistemas que combinam atuação e 
componentes on e offline.

DESENHAR A SOLUÇÃO
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DASHBOARD
KPIS MKT 
DIGITAL E 
NEGÓCIO

ANÁLISE DE 
SENTIMENTO 

SOBRE A MARCA

A Darwin avalia e ajusta (ou desenvolve 
de raiz) um conjunto integrado de ativos 
digitais, sob a forma de um ecossistema.

Cada ecossistema tem uma formulação 
e um propósito específicos (ser 
encontrado, ser compreendido e 
tornar-se memorável) e deve ser gerido e 
ser medido de forma regular.

A avaliação do ROI que é possível obter 
deve orientar toda a estratégia.
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ECOSSISTEMAS DIGITAIS



• Avaliação da situação atual. Auditoria 
• Research, Benchmarking, Design Thinking
• Desenho e planeamento da estratégia digital
• Concepção e articulação de ecossistemas digitais
• User experience design (Personas, Journeys)
• Integração da comunicação on e offline
• Gestão de projetos digitais / e-commerce
• Avaliação de resultados (ROI)

AUDITORIA E  PLANEAMENTO
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COMO IMPLEMENTAMOS AS SOLUÇÕES
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PARCEIROS DARWIN

ADVERTISING DIGITAL VIDEODESIGN OFFLINE

Acreditamos em especialistas e em relacionamentos a longo prazo. Trabalhamos com parceiros em quem 
confiamos para implementar as soluções que criámos e, como é evidente, assumimos integralmente a 
responsabilidade pelos custos, prazos e resultados que acordámos com os nossos clientes.

https://aequipa.com/en/home/
https://www.linkedin.com/company/coming-soon-lisboa/?originalSubdomain=pt
https://www.zyrgon.com/
https://www.fillma.com/
https://inedito.com.pt/


• Formulação das mensagens (copywriting)
• Criação do conteúdo visual (mood)
• Declinação do conteúdo em múltiplos suportes, como 

texto, fotografia, infográficos,  vídeo
• Planeamento editorial multimeios
• Publicação dos conteúdos e gestão de social media
• Marketing de influenciadores

AJUSTE DA COMUNICAÇÃO

APRESENTAÇÃO DARWIN AGENCY



• Presença digital (websites, e-commerce, apps)
• Search engine optimization (SEO)
• Campanhas nos motores de pesquisa (Google Ads)
• Campanhas de media online (Display, Social)
• Presença nas Redes Sociais (Criação, Publicação e Gestão)
• Comunicação directa (E-Mail Mkt, SMS, Fidelização)
• Promos com gamification e enriquecimento de dados
• Oportunidades de venda (CRM, Mkt Automation)
• Avaliação da performance (Analytics / Reporting)

SOLUÇÕES DE ATIVAÇÃO
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O QUE ENTREGAMOS



ESPORÃO

Sabemos quais as as soluções mais 
eficazes para criar websites que 
coloquem a sua marca e a sua proposta 
de valor onde os consumidores as vão 
encontrar.

Geramos contatos e leads qualificadas, 
com base num racional coerente e um 
plano bem executado.

Se o seu produto puder ser vendido 
online, as soluções de e-commerce que 
desenvolvemos são pensadas de raiz 
para oferecerem uma user experience 
superior, com elevadas taxas de 
conversão.

WEBSITES E E-COMMERCE
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Criamos conteúdos originais, destinados 
a dar forma ao ecossistema digital.

Com base num plano editorial, 
pensamos, produzimos e publicamos o 
texto, imagens, vídeo e infografismo que 
dá forma ao seu projeto.

Depois do lançamento, criamos 
conteúdos numa base regular, 
orientados para ilustrar os benefícios 
para cada segmento, estimulando a 
troca de informação e experiências.

CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS
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GESTÃO SOCIAL MEDIA
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PERMANENTE

Monitorização dos 
temas core e da 
sua performance 
online 

MENSAL

Reunião Editorial 

LISTENING

MENSAL

Proposta de 
conteúdos que 
reforcem o 
posicionamento 
da marca

PUBLISHING

MENSAL

Estratégia de 
paid media para 
potenciar o 
alcance dos 
conteúdos às 
audiências certas

PERMANENTE

Monitorização e 
otimização das 
campanhas

ADVERTISE

PERMANENTE

Gestão da 
comunidade

SEMANAL

Publicação de 
artigos e 
comentários

SEMPRE QUE NECESSÁRIO

Gestão de crise

ENGAGE

PERMANENTE

Monitorização da 
reputação das 
marcas online

MENSAL

Reporting

MEASURE



Search

Display

Video

Social B2B

Google Adwords
Anúncios de texto nos motores de pesquisa 
(captura de visitas por interesse).

Google Display Network
Anúncios gráficos em sites com afinidade com o 
Target (visitas e notoriedade).

Video Ads
Vídeos apresentados ao Target em pré-roll
(captura de visitas por perfil).

LinkedIn Ads
Anúncios gráficos apresentados ao Target 
(captura de visitas por perfil).

Publishers
Banner Ads
Anúncios gráficos apresentados ao segmento 
(captura de visitas por interesses. O meio 
indicado é exemplificativo)

GESTÃO DE CAMPANHAS
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O processo de medição é apoiado por um 
“dashboard” de indicadores em tempo real. Este 
dashboard global está orientado para o trabalho 
em equipa com observação dos KPIs relevantes e 
interpretação dos dados.

Organizamos workshops de formação sobre 
métricas e efectuamos reuniões regulares de 
acompanhamento e de tomada de decisões na 
gestão do ecossistema.

MEDIÇÃO DE RESULTADOS
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• Uma etiqueta promocional no produto incentiva a compra.
•  Ao participar na promoção o consumidor aceita partilhar os dados.
• Para aumentar as chances de ganhar o consumidor passa palavra.

• As vendas do produto ou serviço aumentam de forma expressiva.
• A base de dados e as comunidades em torno da marca crescem.
• Recolhe informação específica sobre comportamento de consumo.

• A promoção pode ser associada a qualquer produto ou serviço.
• Inclui acesso a todos os indicadores de participação, em tempo real.
• A equipa da Darwin faz promoções com alcance global e assegura 

esta acção “chave na mão” incluindo aspectos legais e logística.

Construída em torno de um objecto que o consumidor deseja ou em 
torno de uma causa, as promoções associadas a um produto e/ou serviço 
são uma excelente ferramenta para acelerar vendas e criar base de dados 
de permissão.

ON PACK PROMOTIONS
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A TV agora é a lareira e o Smartphone é a nossa TV pessoal.
Os consumidores já não têm disponibilidade para ver anúncios e 
conseguem evitá-los, usando o comando e os ad-blockers. 

No entanto, optam por assistir a conteúdos no YouTube durante 
horas! Se a publicidade interessa cada vez menos e os conteúdos 
geram cada vez mais interesse, qual é a solução para as marcas?

Integrar a presença das marcas em conteúdos que as pessoas 
querem ver. Ou seja, criar “Branded Content” .

A nossa proposta passa pela criação de conteúdos que contam 
histórias do interesse do consumidor, com a marca está presente. 

BRANDED CONTENT

Video sobre Branded 
Content neste link >>>
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https://www.youtube.com/watch?v=UDXfVxTU7Ns
https://www.youtube.com/watch?v=UDXfVxTU7Ns


QUE EXPERIÊNCIA TEMOS



Experiência em mais de 300 projetos criados para marcas nacionais e internacionais.

CLIENTES

APRESENTAÇÃO DARWIN AGENCY



APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS
ACTIVAÇÃO
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APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS
ACTIVAÇÃO

ESPORÃO
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http://www.youtube.com/watch?v=xtXFX26ei-k
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paulo.silva@darwinagency.pt Call +351 913 484 478

paulo.silva@darwinagency.pt

mailto:paulo.silva@darwinagency.pt

