
Venko vai investir US$ 5 milhões em marketing 
Thaís Costa 
 
Recife, 18 de Janeiro de 2005 - Com um modelo de comercialização diferente do 
padrão utilizado pelos demais fabricantes de telefones celulares, a brasileira Venko 
traçou um plano de marketing no valor de US$ 5 milhões, com promotores de vendas 
e colocação de seus aparelhos nas gôndolas de supermercados. Assim, pretende ter 
um desempenho audacioso neste ano. Quer saltar de 200 mil aparelhos produzidos e 
comercializados no ano passado para 1 milhão neste ano, com faturamento crescendo 
de US$ 15 milhões em 2004 para US$ 100 milhões até o final do ano.  
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Venko investe US$ 5 milhões em pontos de venda neste ano 
Thaís Costa 
 
Recife, 18 de Janeiro de 2005 - A empresa vai disputar espaço nas gôndolas dos 
supermercados. Com um modelo de comercialização completamente diferente do 
padrão utilizado pelos demais fabricantes de telefones celulares, a brasileira Venko 
traçou um plano de atuação com perspectivas de desempenho audacioso neste ano. 
Quer saltar de 200 mil aparelhos produzidos e comercializados no ano passado para 1 
milhão neste ano, com faturamento crescendo de US$ 15 milhões em 2004 para US$ 
100 milhões até dezembro. Ao invés de colocar o produto diretament e na operadora 
móvel, que se incumbe de repassá-lo ao ponto de venda devidamente barateado pelo 
subsídio embutido, a Venko leva ela própria seu produto ao varejo e fatura 
diretamente o reparte efetivamente vendido ao público. Com isso, a cadeia de varejo 
não corre riscos de encalhe e a operadora celular deixa de ter de investir grandes 
montantes em compras de telefone, repassando à Venko tão somente o porcentual 
correspondente ao subsídio, para equalizar a competitividade com as demais 
indústrias, afirmou David Ostrowiak, gestor, acionista e principal executivo da Venko.  
 
Marketing espalhafatoso  
 
No apoio à comercialização, a empresa também tem sido inovadora. Ao invés de 
consumir sua verba de marketing – US$ 5 milhões neste ano – em mídia convencional 
como suas concorrentes, está formando uma equipe de promotores de vendas com 
atuação no ambiente das lojas.  
 
Quem freqüenta grandes cadeias de supermercados como o Carrefour, por exemplo, 
corre o risco de se deparar com jovens vestidos com trajes espalhafatosos e perucas 
cor de laranja que atiram telefones ao chão e alardeiam em alto e bom som aos 
consumidores estupefatos que os telefones Venko caem mas não se quebram. Tudo 
isso ocorre no saguão de entrada dos supermercados, em especial nos dias de maior 
movimento, como sábado e vésperas de feriado.  
 
A Venko começou com dois e hoje já tem 65 promotores experientes atuando pelo País 
todo, sempre acompanhados de dois ou três avulsos (free-lancers). "A estratégia está 
tendo resultados excelentes, e a perspectiva é ampliá-la significativamente ao longo do 
ano", afirmou Ostrowiak.  
 



A estratégia, de caráter bastante popular, foi a responsável por vendas crescentes. Em 
oito meses de vida, a Venko conquistou 15% das vendas mensais da TIM, que lidera o 
mercado no Nordeste. Em São Paulo, liderou as vendas de eletroeletrônicos do 
Carrefour. Em Belém, vendeu 20 mil aparelhos. "Para quem acabou de chegar, é um 
resultado e tanto", afirmou o gestor. A empresa é controlada pela Icatel, fabricante de 
telefones públicos de capital nacional, com faturamento da ordem de R$ 300 milhões 
no ano passado, segundo informou o executivo.  
 
Até o momento, a Venko só tem um modelo de aparelho – o Talento –, e uma 
tecnologia, o GSM. Não há outro motivo para a exclusividade, a não ser o pouco tempo 
que a empresa tem de mercado. "Ela foi criada em dezembro de 2003 e só entrou em 
operação em abril de 2004. Isto é, operamos só oito meses e já vendemos muito bem 
em alguns mercados do Nordeste, onde o público é mais receptivo a ações de venda 
como as nossas", afirmou Aldo Moino, diretor de marketing. A TIM foi a parceira inicial, 
mas este ano a Venko vai fornecer à Claro, com quem já fez um teste em dezembro no 
Rio de Janeiro, tendo auferido bons resultados. A Oi, BrT GSM e Telemig, que 
igualmente utilizam GSM, ainda não fecharam negócio com a Venko.  
 
Disputa com gigantes  
 
Para uma empresa recém-nascida, de capital nacional, que disputa espaço num 
segmento de gigantes multinacionais como Nokia, Motorola, Siemens, Samsung e 
Gradiente, a Venko enfrentou problemas de gente grande. Chegou ao mercado 
nacional com um acordo de exclusividade com a britânica Sendo, que lhe fornecia 
tecnologia. Ocorre que a velocidade de crescimento do mercado brasileiro no ano 
passado – mais de 15 milhões de aparelhos vendidos – atraiu a fornecedora e ela 
decidiu disputá-lo diretamente, a despeito do contrato de exclusividade.  
 
Parceiros asiáticos  
 
Para driblar a situação, a Venko buscou novos parceiros na Ásia, inclusive a Wistron, 
de Taiwan, e encerrou o contrato com a britânica. Em fevereiro, a nova versão do 
Talento traz cérebro asiático mas mantém o mesmo nome. Outros dois modelos – 
Amigo e Estilo – chegam em meados do ano. O Talento alcança as camadas C e D, 
com preços em torno de R$ 199 a R$ 249, conforme o subsídio. O Amigo concorrerá 
na faixa dos R$ 500, mantendo robustez semelhante. Apenas o Estilo terá preços mais 
elevados por incluir câmera fotográfica e mais sofisticação.  
 
Ao lado das "invasões" nos ambientes dos pontos de venda, a estratégia da Venko 
inclui visitas a um ônibus-discoteca chamado "Bumba" que percorre todo o País e 
efetua blitz com consumidores de bares noturnos, especialmente freqüentados pela 
moçada, para uma voltinha em seu interior.  
 
A Venko utiliza a terceirizadora Solectron, em Jaguariúna. Por enquanto não tem 
planos de fabricar aparelhos em CDMA, a tecnologia utilizada pela Vivo.  
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