
IBM divulga inteligência de mercado em nova campanha 
Andréa Ciaffone 
 
Segunda fase mostra exemplos práticos do e-business on demand. Num longo corredor, 
mascarados vestidos de preto perseguem um homem engravatado que corre esbaforido, mas não 
consegue aumentar sua pequena vantagem em relação aos seus perseguidores. Em uma consulta, 
o analista dessa alma atormentada faz a interpretação do pesadelo: o executivo é muito lento 
para seus consumidores. Com essa explicação, a IBM estréia no horário nobre da TV, no domingo, 
a segunda fase da sua campanha de divulgação do seu novo produto conceitual: o e-business on 
demand. "Com essa proposta oferecemos a tecnologia e ainda a possibilidade de uma empresa 
reagir às variações de demanda do mercado imediatamente", diz o diretor de marketing da IBM 
Brasil, Mauro Galvani D’Angelo.  
 
Segundo o executivo, o maior desafio é comunicar o máximo possível desse conceito complexo, 
de maneira palatável, nas mensagens de 30 segundos dos filmes comerciais. Na primeira fase da 
campanha, a comunicação tinha a função de provocar os consumidores e anunciar o componente 
revolucionário do conceito. "Agora, mostraremos exemplos mais didáticos da aplicação do 
conceito de reagir com agilidade às variações do mercado." Enquanto isso, a campanha em mídia 
impressa enfatizará a necessidade das empresas de encontrar o foco do seu negócio e de buscar 
especialistas para resolver outras questões.  
 
O diretor explica que a estratégia e-business on demand é um composto de tecnologia em 
hardware e software com inteligência de mercado. "A idéia é possibilitar que os elos da cadeia 
estejam integrados para que a produção seja uma resposta à demanda e não uma aposta que 
pode representar mais custos", diz D’Angelo. Esse produto/conceito é um dos frutos da compra 
pela IBM da PriceWaterhouseCooperse é objeto de investimentos, no mundo, de mais de US$ 10 
bilhões (incluindo desenvolvimento, pesquisa, marketing e aquisições de empresas).  
 
"Sabemos que as empresas desejam, o mais possível, ter na sua estrutura mais custos variáveis 
do que fixos", diz D’Angelo. "Para responder a essa necessidade, desenvolvemos componentes 
tecnológicos que compatibilizam sistemas de qualquer natureza, permitindo a integração 
informática das diversas empresas de uma cadeia produtiva."  
 
O uso da tecnologia e-business on demand permite que as indústrias possam suprir os 
distribuidores e fazer encomendas para seus fornecedores com maior precisão. "Por exemplo, se o 
varejista detecta que a moda entre as meninas é uma determinada boneca, é melhor que toda a 
cadeia produtiva se concentre nesse modelo que está com a demanda em alta." Essa estratégia 
de negócios implica em redução de custos em alguma medida. "O percentual de economia vai 
variar conforme a produtividade de cada elo da cadeia produtiva, mas sempre será mais provável 
obtê-la com integração de sistemas do que isoladamente", diz o executivo.  
 
Em razão da complexidade do conceito, a IBM não espera que os anúncios e filmes criados pela 
Ogilvy & Mather façam todo o trabalho. "As peças apenas lançam a idéia no ar, é por meio de 
ações de marketing direto e eventos que realmente atingimos o mercado no sentido de obter 
negócios", diz D’Angelo. Por isso, 50% da verba de marketing (que a empresa não revela) é 
dirigida à veiculação de anúncios e filmes e os outros 50% são aplicados nas ações de marketing 
direto e na realização de eventos nas principais praças do País. Enquanto a parte publicitária é 
produzida no exterior e tem a missão de transmitir o caráter multinacional e transnacional da 
IBM.  
 
Hoje, os Estados Unidos concentram 40% dos negócios da empresa. Os outros 60% se dividem 
em Europa, América Latina e Ásia. Nesses mercados, países como Rússia, Brasil e China foram 
considerados prioritários. "Justamente em função desse aspecto internacional, os filmes são 
produzidos de modo que a ação pareça plausível em qualquer lugar do mundo", diz D’Angelo. 



Essa estratégia, na avaliação do executivo, evitou que a IBM fosse citada por boa parte dos sites 
que propunham o boicote a empresas norte-americanas durante a Guerra no Iraque.  
 
Já as outras ações são desenvolvidas no País, sob medida para a realidade do mercado brasileiro. 
A IBM considera que as 20 mil empresas com mais de cem funcionários existentes no Brasil 
constituem o público-alvo do produto e-business on demand. Depois da primeira mala direta e de 
um contato telefônico, os decisores dessas empresas são convidados a participarem de eventos 
nos quais a IBM apresenta detalhadamente a aplicação da estratégia. Nessas ocasiões, a empresa 
inclui alguns testemunhos de usuários do sistema. "Até agora a receptividade tem sido acima das 
nossas expectativas tanto no aspecto qualitativo (adesão à nova tecnologia) quanto no 
quantitativo (estudos de aceitação da marca)", diz o diretor.  
 
Atualmente, 40% dos negócios da IBM no mundo são obtidos pelo segmento de serviços. "A 
tecnologia evolui rápido, fica mais complexa e isso oferece dificuldade de gerenciamento. Por isso, 
as empresas precisam de alguém que lhes diga como aplicar essas inovações de forma eficiente e 
segura”.Na babel da informática, a IBM está se especializando em fornecer tradutores universais, 
como é o caso do e-business on demand, dos trabalhos de consultoria e de fornecimento de 
gerenciamento de tecnologia para empresas (out-sourcing).  
 
A própria opção da IBM em investir no e-business on demand revela uma mudança de filosofia da 
empresa. Se no passado a IBM utilizava seu tamanho para conduzir o mercado no sentido de 
optar por seus produtos, hoje a megacorporação reconhece a diversidade de plataformas de 
informática e já utiliza essa variedade como trampolim para seus novos produtos.  
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