
Nova loja da BCP inaugura conceito de venda de serviços  
 
 
SÃO PAULO _ A loja inaugurada hoje pela BCP no Shopping Center Norte, na capital paulista, 
inaugura um novo conceito entre os pontos de venda próprios da operadora. A loja se propõe a 
vender serviços, e não aparelhos telefônicos.  
 
 
Como explicou Michel Piestun, vice-presidente que assumiu a área de varejo em fevereiro último 
para reforçar a presença da operadora no comércio, a loja quer deslocar o foco do consumidor do 
aparelho para os serviços envolvidos. Segundo ele, "muitas vezes o consumidor escolhe um 
aparelho mais barato, mas adquire um pacote que não é o mais adequado para sua intenção de 
gastos".  
 
"Nesta loja-conceito, vamos testar vários novos formatos de atendimento. Os que derem certo 
serão estendidos para outros pontos de venda", explicou ele, há pouco.  
 
Assim que entra nessa nova loja, o cliente é atendido na "estação de serviços", onde conhece 
todos os pacotes que a operadora oferecer e pode fazer simulações de gastos, como prever 
quanto será o seu gasto anual em cada opção.  
 
Só depois de conhecer cada pacote ele entra na área reservada aos aparelhos. Nela, outra 
novidade: não são funcionários da BCP que estarão lhe atendendo, mas, sim, dos próprios 
fabricantes, que poderão "disputar" o cliente à sua maneira. Os atuais três fabricantes de modelos 
TDMA (padrão usado pela BCP) _ Nokia, Motorola e Samsung _ já estão presentes na nova loja.  
 
Nesse novo espaço a companhia também vai permitir uma "degustação" de serviços novos que 
ainda não estão disponíveis comercialmente, inclusive para empresas.  
 
O espaço físico da loja também é diferente dos demais, em que predomina o padrão de balcões e 
mesas. Na nova loja, o cliente tem poltronas espalhadas pelo ambiente, além de um espaço de 
conveniência, com máquinas de refrigerante e café, e acesso ao site da BCP para consulta de 
contas e emissão de segunda via da fatura.  
 
A loja faz parte de um investimento de R$ 6 milhões que a BCP realiza desde dezembro para 
reforçar sua presença em shoppings da região metropolitana de São Paulo. Esta foi a sexta nova 
loja e a sétima será inaugurada em julho. As demais, no entanto, seguem os padrões tradicionais.  
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