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Quem viu Kid Abelha e os Abóboras Selvagens nos palcos de danceterias paulistanas extintas 
como Raio Laser, Radar Tantã e Latitude 3001 nos anos 80 (quando os dinossauros ainda 
andavam sobre a Terra) não vai ganhar convite. Hoje, graças ao Acústico da MTV, a banda de 
Paula Toller é coisa para a moçada entre 15 e 25 anos. A BCP vai usar os shows da banda no 
Credicard Hall, em São Paulo, neste fim de semana (11 e 12 de abril) como plataforma para 
lançar o programa X+Y, que visa aproximar a operadora do consumidor que está pensando em 
comprar seu primeiro celular.  
 
"Hoje esse consumidor representa uma faixa pequena no nosso universo de usuários, cerca de 
10%, mas é nela que está o maior potencial de aumento de base de clientes no mercado de 
telefonia celular", diz a diretora de marketing de relacionamento da BCP, Cristina Duclos. Por 
consumidor jovem a empresa entende a faixa etária entre 15 e 25 anos. Para alcançar esse 
grupo, a empresa criou o cartão X+Y, que terá benefícios como descontos em alguns dos lugares 
prediletos desta turma como academias, restaurantes e lancheterias e "lan houses" (casas de 
computadores em rede) e lugares de "balada", como casas noturnas e festas rave. "Por isso, a 
idéia de lançar a novidade com uma grande festa", diz Cristina. As festas deste fim de semana no 
Credicard Hall serão as primeiras de uma série. "É um estratégia de longo prazo."  
 
Embora a venda dos ingressos para o show do Kid Abelha - que, aliás, já estão esgotados - tenha 
sido normal, parte destes foi distribuída pela BCP para clientes selecionados menores de 25 anos. 
A turma dos anos 80 vai ter que se contentar com suas lembranças.  
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