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Trabalhar o marketing de um componente, e não de um produto acabado é um grande desafio. 
É necessário fazer com que o consumidor reconheça a marca de algo que ele não compra 
diretamente no mercado.  
 
Essa questão atinge não só fabricantes de componentes de computadores e de dispositivos 
tecnológicos, mas mercados totalmente diferentes, como o de cartões de crédito, por exemplo. 
Os bancos são responsáveis pelo cartão, e a "bandeira" seria o ingrediente. No entanto, por 
meio de campanhas de marketing diferenciadas, as "bandeiras" conseguem se posicionar e 
ficam marcadas na mente dos consumidores.  
 
Em um mercado como o de processadores é preciso que o usuário final perceba o diferencial e 
o valor do produto para que se obtenha uma margem de lucro. Por isso, é importante investir 
e dar o direcionamento correto às campanhas de marketing. É fundamental deixar de focar 
apenas a indústria e falar com o consumidor final. A idéia é conscientizar que os produtos da 
empresa, sozinhos ou em conjunto, são fundamentais para que o produto final, o PC, seja de 
qualidade superior. 
 
Para empresas que investem fortemente em pesquisa e fábricas, a margem de lucro é 
fundamental. Uma das estratégias adotadas é a de "push and pull". De um lado a empresa 
"puxa a demanda", ou seja, trabalha o marketing com o usuário final com o objetivo de 
posicionar produtos e tecnologias que motivem o consumidor a comprar soluções ou até 
mesmo evoluir no uso da tecnologia. De outro, trabalha com toda a cadeia de valor com 
campanhas que demonstrem que os produtos são a melhor opção de venda para o usuário 
final. 
 
Outra ação fundamental para empresas responsáveis pelos "ingredientes" é o marketing 
cooperado. É necessário gerar fundos com a cadeia de valor para fazer atividades de 
marketing direcionadas ao usuário final. Isso porque, quando não se faz o produto acabado é 
mais difícil trabalhar ações e campanhas isoladamente. 
 
No que diz respeito ao segmento de computadores, o Brasil possui características diferentes 
dos outros países. Em outros mercados, a quantidade de empresas com as quais desenvolver 
essas ações é bem pequena, mas aqui o setor é bastante pulverizado. Não existe nenhuma 
empresa ou grupo de empresas que domine o mercado e por isso é necessário atuar com 
muita gente para atingir o consumidor final. 
 
As empresas multinacionais também precisam se preocupar em endereçar a comunicação para 
o público local, com uma atuação diferenciada capaz de influenciar o mercado. No Brasil está 
claro que o conjunto de fatores como comunicação, educação, acesso a informações e 
aspiração é responsável por influenciar alguém a fazer um "grande" investimento em um 
computador.  
 
Ultimamente, com os diversos incentivos do governo e a redução dos preços dos 
computadores, as classes mais baixas também passaram a ser foco do marketing das 
empresas de componentes. Para atingir esse público, as melhores alternativas são 
investimentos em programas de televisão, novelas, corridas de Fórmula 1 e jogos de futebol, 
entre outros. 
 
No mercado de processadores, para conquistar o sucesso quando não se vende o produto 
acabado, é necessário trabalhar todo o ecossistema que engloba governo, empresas de 
software, serviços e conteúdo digital, entre outros.  
 
Não basta ter o produto para conquistar o consumidor, é fundamental trabalhar a marca e o 
conceito do valor do que é oferecido. 
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