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A série Mad Men passa-se nos anos 60 e baseia-se na vida profissional e
pessoal de quem trabalhava em publicidade na Madison Avenue em Nova
Iorque, os chamados mad men. À parte do drama por detrás das personagens,
é curioso ver como decorria o trabalho nas agências de publicidade, quem lá
trabalhava e o que fazia, como se apresentavam os projetos aos clientes e as
ideias inovadoras que surgiam, consoante os tempos que se viviam. A
personagem principal, Don Draper (Jon Hamm), apesar dos seus muitos
defeitos, é um génio criativo, um verdadeiro mad men, que vale a pena
acompanhar e até aprender com alguns dos seus métodos.  

Mad Men
A escolha do Simão Delgado

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPT982PT982&q=Mad+Men&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirocH9i7_7AhXaTKQEHfI4BsEQBSgAegQIBxAB


Scandal é uma das mais bem-sucedidas séries da última década. Olivia Pope 
(Kerry Washington), a personagem principal da trama, tornou-se icónica. Por 
ter sido, durante vários anos, assessora de imprensa do Presidente norte- 
americano, decidiu criar a sua própria empresa. Ela e a sua equipa dedicam-se 
exclusivamente à comunicação de crise. Podemos assistir, durante sete 
temporadas, à determinação e à criatividade necessárias para solucionar os 
maiores escândalos políticos. 

Fora do ecrã, o impacto desta série quebrou vários tabus: Kerry Washington 
tornou-se a primeira mulher negra a ser protagonista de uma série nos E.U.A. 

Scandal 
A escolha da Beatriz Martins



“Não consegues 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos”. Esta era a frase
que acompanhava os posters e outros materiais promocionais do filme “The Social
Network – A Rede Social”, aclamado drama biográfico realizado por David Fincher
que conta a história das origens e fundação do Facebook e dos conflitos jurídicos e
morais que se seguiram a envolver os grandes protagonistas no processo de
criação daquela que é hoje uma das maiores empresas do planeta. Com Jesse
Eisenberg, Andrew Garfield e Justin Timberlake nos principais papéis e com um
argumento brilhante (e frenético) do celebrado Aaron Sorkin – premiado com o
Óscar para melhor argumento em 2011 –, “The Social Network – A Rede Social” é um
poderoso testemunho sobre o poder da tecnologia e da informação digital nos
nossos dias e de como as nossas vidas e a forma como nos relacionamos mudaram
com o surgimento de fenómenos como a internet e as redes sociais. 

The Social Network – A Rede Social 
A escolha do Diogo Torgal



“The Playlist” leva-nos numa viagem pela história da criação do Spotify, o 
serviço de streaming que veio democratizar a indústria da música. Numa 
altura em que as grandes editoras discográficas lutavam contra a pirataria, um 
grupo de suecos criou o revolucionário Spotify. Esta série é música para os 
ouvidos dos marketers, presenteando-os com várias lições de Marketing e 
Empreendedorismo, entre elas: que precisam sempre de pensar na ótica do 
utilizador, produzindo conteúdos que vão ao encontro das suas necessidades e 
expectativas; que precisam de se adaptar à realidade em que estão inseridos, 
sem nunca esquecer a missão da empresa e que a imagem da marca tem de 
facto importância, tendo de se ajustar ao propósito da organização. 

The Playlist
A escolha da Catarina Augusto



O filme conta a história de Nick Marshall (Mel Gibson), um criativo que 
trabalha numa agência de publicidade, e cuja ambição é tornar-se no 
próximo diretor artístico da empresa. O enredo gira à volta de uma 
habilidade que Nick desenvolve acidentalmente: ele consegue ler a mente 
das mulheres! Ouve todos os seus pensamentos em tempo real, como se 
estivessem a ser ditos em voz alta. É esta nova habilidade que lhe permite 
criar as melhores campanhas publicitárias e ganhar à sua principal rival. 
Embora impossível no mundo real, a história demonstra bem a 
importância de conhecermos o nosso público-alvo. Só assim é possível 
criarmos campanhas de sucesso.

O Que as Mulheres Querem 
(What Women Want) 

A escolha da Rita Frade



A tática de marketing da PepsiCo era simples. Os consumidores ganhavam 
pontos sempre que comprassem latas de Pepsi. Depois, podiam trocar esses 
pontos por merchandising como bonés, casacos, t-shirts, óculos de sol, entre 
outros. Mas quando a Pepsi decidiu incluir na sua publicidade um jato de 
combate, ninguém imaginava o que iria acontecer a seguir. 

Este documentário de quatro episódios é um caso da vida real, na década de 
90, e reforça a importância dos disclaimers, que frequentemente surgem nos 
rodapés dos anúncios, e dos regulamentos dos concursos. Este último, cada 
vez mais pertinente no mundo digital, onde diariamente vemos 
influenciadores a promover giveaways junto dos seus seguidores.   

Pepsi, Where's My Jet?
A escolha da Rita Fevereiro




