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A multinacional International Business Machines (IBM) dá início hoje, com ampla 
campanha publicitária, ao seu reposicionamento mundial. O objetivo é firmar sua 
atuação como a melhor parceira das empresas para ajudar a traçar novos planos, 
tornando seus clientes inovadores. A investida teve como base dados obtidos por 
uma pesquisa realizada pela área de consultoria da própria IBM. Eles mostram que 
65% dos cerca de 800 CEOs e líderes de negócios entrevistados em vários países 
planejam transformar, de forma radical, suas empresas nos próximos dois anos, 
devido às pressões de competitividade do mercado.  
 
"A IBM vem se preparando há tempos para ajudar as empresas com ações nas 
áreas de sistemas, tecnologia, softwares, hardware e serviços. Seu know-how vem 
sendo criado a partir das necessidades dos clientes", diz a gerente de marketing 
para o Brasil da IBM, Telma Toni. Segundo ela, "inovação é diferente de invenção. 
Inovação é produto da invenção, da criatividade, de insights e novas realidades 
desse mundo novo, onde as coisas mudam com muita rapidez".  
 
A campanha publicitária de reposição da marca IBM foi criada pela agência Ogilvy a 
partir do conceito ‘O que faz você especial’. "As peças mostram diversidade de 
pessoas em várias situações que têm a tecnologia da IBM por trás, com produtos 
novos, ganhando em agressividade por inovar em gerenciamento de processos de 
trabalho e novas formas de competitividade", diz Telma Toni.  
 
"A IBM muda em virtude do cenário mundial, onde com o avanço da tecnologia, os 
países ficam cada vez mais próximos e os produtos têm vida útil cada vez mais 
curta, sendo rapidamente suplantados por outros mais evoluídos. Essa rapidez faz 
com que as empresas procurem inovar para se protegerem da concorrência. 
Inovação é a palavra-chave para o crescimento sustentado a longo prazo", diz o 
diretor de grupo da conta da Ogilvy, Marcus Tavares.  
 
A campanha mundial tem início hoje, com três filmes de 30 e 60 segundos para a 
TV (a cabo e por assinatura), com narração de José Wilker, e inserções na internet, 
que foram produzidas inteiramente no Brasil e trabalham a analogia entre os 
grandes inventores como Leonardo da Vinci e as inovações. Segundo Tavares, a 
mensagem é a de materializar as grandes idéias. A partir de maio começa a ser 
veiculado o manifesto em jornais e revistas. Em junho, a campanha entra em sua 
fase de sustentação, que vai até o final do ano, e chega aos outdoors e painéis 
eletrônicos.  
 
kicker: Pesquisa realizadapela empresa mostrou que 65% dos CEOs entrevistados 
mudarão seus negócios de forma radical em dois anos  
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