11 filmes que te deram uma
lição de marketing e você não
percebeu
Todo mundo adora um bom filme, não é mesmo? Com uma grande
história, bons atores e uma trama envolvente.
E quando o assunto são produções com um ‘’quê’’ de realidade
profissional em suas narrativas, o cinema dá um show! E nesse
aspecto, filmes sobre marketing não faltam.
Se você é fã das telonas e quer unir o útil ao agradável,
aprendendo boas lições de marketing com grandes clássicos,
prepare a pipoca! Pois separamos uma lista de 11 filmes
imperdíveis.
Alerta! Contém spoilers.

1. O Senhor das Armas (2005)
Para abrir nossa lista de filmes sobre marketing, vamos falar
de Senhor das Armas (2005). Um dos filmes mais impressionantes
dos últimos tempos.
A história mostra como Yuri Orlovi (Nicolas Cage) se tornou
destaque em um ramo nada convencional: o tráfico de armas de
fogo.
Justamente por se tratar de uma porção não explorada do
mercado é que este filme transmite uma lição valiosa de
marketing de nicho.
De forma geral, a estratégia foca em atender parcelas do
mercado pouco exploradas e/ou que não tem suas necessidades
bem atendidas. E foi exatamente assim que Orlovi se tornou,
ainda muito jovem, O Senhor das Armas.

Mas cuidado! Ao contrário do que fez o personagem
protagonizado por Nicolas Cage, recomendamos que você procure
um nicho que seja legalmente aceito. Afinal, não queremos que
você enfrente problemas na justiça.

2. The Circle (2017)
Na trama, a The Circle é uma das empresas de tecnologia mais
poderosas do planeta.
Atuando no ramo da Internet, a companhia é responsável por
coletar e conectar os dados dos seus usuários. Desde seus
comportamentos de compra à demais detalhes de suas vidas
privadas.
Ao ser contratada pela empresa, a protagonista Mae Holland
(Emma Watson) fica muito empolgada com a possibilidade de
estar perto das pessoas mais poderosas do mundo. Mas logo ela
percebe que seu papel profissional é muito diferente do que
imaginava.
Isto porque ela tem de encarar o dilema ético de lidar com
dados de milhões de clientes da empresa, mesmo sem a anuência
deles.
Este filme sobre marketing chama atenção não
moral. Mas pelo potencial que o marketing por
as empresas. Além de levantar o debate sobre
usar tais informações de clientes em campanhas
forma estratégica e ética.
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3. A Rede Social (2010)
Na lista de filmes sobre marketing, esta trama não podia ficar
de fora.
A Rede Social (2010) conta a história de Mark Zuckerberg,
criador do Facebook. Que no filme é interpretado por Jesse

Eisenberg.
A trama mostra como Zuckerberg desenvolveu a rede social.
Passando pela influência do término de seu namoro na ocasião e
a trajetória com seus colegas.
Mas, o mais importante para os profissionais de marketing é
observar como o criador de uma das maiores redes sociais do
mundo se beneficiou de estratégias envolvendo marketing
digital para promover seu produto. E como você também pode
utilizar estas experiências para se beneficiar!

4. Obrigado Por Fumar (2005)
Obrigado Por Fumar (2005) ilustra o talento de Nick Naylor
(Aaron Eckhart) ao fazer um trabalho altamente persuasivo em
prol dos direitos dos fumantes exercerem seu livre arbítrio: o
ato de fumar.
Todavia, Nick não é nenhum ativista dos direitos humanos. Mas
sim o porta-voz de uma das maiores empresas de cigarros dos
Estados Unidos.
Além da importância de conhecer o produto com o qual o
profissional trabalha, talvez a principal lição que aprendemos
com este filme sobre marketing é que o trabalho na área também
caminha por temas delicados e com potenciais conflitos de
interesse.
Porém, ao profissional, sempre cabe manter seus valores e
buscar se destacar no mercado de forma honesta.

5. Clube da Luta (1999)
O Clube da Luta (1999) é considerado um clássico da nossa era
e adquiriu todo o sucesso não por ser um específico filme
sobre marketing. Mas por conta das diferentes temáticas que
aborda em seu roteiro.

Jack (Edward Norton) é um jovem solitário, que compra
compulsivamente objetos para decorar e organizar sua casa.
Insatisfeito com a vida que leva, Jack conhece Tyler Durden
(Brad Pitt), que lhe apresenta um clube aonde vai para aliviar
suas angústias, através de pancadas indiscriminadas.
No entanto, o mais interessante para a área do Marketing não é
o clube da pancadaria, mas sim os diálogos entre Jack e Tyler.
Nos quais Tyler mostra à Jack o quanto o sistema de consumismo
pode ser prejudicial e ocasionar sofrimento à vida das
pessoas.
Neste sentido, o aprendizado ao profissional de marketing é
que este deve ser capaz de chamar a atenção de potenciais
clientes às virtudes do produto que oferece, mas sempre de
forma genuína e autêntica.

6. O Lobo de Wall Street (2013)
Protagonizado por Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street
narra a trajetória de Jordan Belfort e seu sucesso na bolsa de
valores dos Estados Unidos.
Apesar de não se tratar de um trabalho tipicamente realizado
por profissionais de marketing, o filme mostra claramente a
importância de se trabalhar com metas, saber gerenciar
demandas de estresse e de investir no marketing pessoal e na
persuasão dos clientes.

7. Amor por Contrato (2010)
Amor por Contrato (2010) é um dos filmes sobre marketing
obrigatório para qualquer profissional da área.
Na trama, Steve (David Duchovny) é casado com Kate (Demi
Moore), com quem tem dois filhos Mick (Ben Hollingsworth) e
Jenn (Amber Heard).

Todos são bonitos, confiantes e se vestem bem. No entanto, não
são uma família de verdade, e sim uma construção de estratégia
de marketing da empresa “Lifeimage”.
A empresa usa a suposta família para influenciar a vizinhança
ao redor a consumirem determinados produtos e adotar seu
estilo de vida.
Este é um dos filmes sobre marketing que mostra claramente
como as pessoas são influenciadas pelo comportamento e pelas
ações daqueles que admiram.

8. O homem que mudou o jogo (2012)
Em O Homem que Mudou o Jogo (2012), Billy Beane (Brad Pitt) é
o gerente do time de beisebol norte-americano Oakland
Athletics.
Em meio à uma crise, Billy desenvolve um programa estatístico
que permite ao time não somente superar a crise enfrentada,
como também ficar entre os melhores times dos anos 2000.
O filme serve de inspiração tanto à nível estratégico,
utilizando novas ferramentas e tecnologias, quanto em termos
de persistência para qualquer profissional de marketing não
desistir de suas metas.

9. Piratas
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O filme Piratas do Vale do Silício conta a trajetória da Apple
e da Microsoft. Abordando características de nomes como Steve
Jobs, Bill Gates, entre outros, que se desenvolveram na região
do Vale do Silício, nos EUA.
O filme mostra claramente todos os passos que levaram Gates e
Jobs a atingirem o topo do mercado. Todo que trabalham com
marketing devem assistir ao filme, pois ele ensina valiosas

lições sobre inovação, persistência e criatividade.
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Após sofrer um acidente, o publicitário Nick Marshall (Mel
Gibson) apresenta um sintoma bastante peculiar: consegue ouvir
o pensamento das mulheres com as quais convive. E isso lhe dá
uma grande vantagem em seu trabalho.
Do Que as Mulheres Gostam (2000) mostra o quanto é valioso
para o trabalho de marketing a capacidade do profissional
demonstrar empatia e se preocupar em entender verdadeiramente
as necessidades e opiniões do seu cliente.

11. Chef
Carl (John Favreau) é um talentoso chefe de cozinha de um
restaurante altamente renomado.
Apesar de gostar de seu trabalho, Carl começa a entrar em
conflito com seu chefe, Riva (Dustin Hoffman). Enquanto Riva
quer manter sempre o mesmo cardápio, Carl gostaria de inovar.
Em certa ocasião, um crítico gastronômico vai até o
restaurante e reage negativamente a comida do local. Carl,
então, decide criar uma conta no Twitter para discutir com o
profissional. Atitude que ocasionou sua demissão.
Carl ganhou diversos seguidores em seu perfil na rede social,
pois as pessoas ficaram curiosas para saber qual seria o
desfecho do acontecido.
No entanto, ele também fica com dificuldades de ser contratado
em outro restaurante, pois fica com má fama, em virtude da
forma como reagiu à demissão.
Uma das principais lições que o filme evidencia é o poder e

alcance das redes sociais. Chamando atenção para o cuidado ao
usá-las sem estratégia.

Bônus: Série Mad Men (2007)
Mad Men é uma série lançada no ano de 2007. A trama ilustra a
rotina dos funcionários da Sterling Cooper, agência de
publicidade que busca vender o tão desejado sonho americano,
adaptado à realidade dos anos 60, onde se situa o seriado.
O lema “não importa o que você é ou o que quer, mas sim como
você se vende” é a principal lição de marketing que você pode
obter desta série, obrigatória para quem trabalha com
marketing.
Então, curtiu essa seleção? Não deixe de nos contar qual foi
seu filme favorito e quais lições de marketing você tirou.
Este conteúdo foi produzido com a parceria da VidMonsters.

