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Marca com
pilares sólidos

CONHEÇA AS ESTRATÉGIAS INOVADORAS IMPLANTADAS POR
GLEN VALENTE NO MARKETING DO HSBC QUE DERAM A ELE

o TÍTULO DE PROFISSIONAL DE MARKETING BRASIL 2006

"O departamento de marketing
de uma empresa deve ser como
uma fábrica de fazer pontes.
Por meio dessas pontes, o clien-
te vai chegar até a empresa e
assim conquistar seus sonhos
e suprir suas necessidades com
os produtos e serviços ofereci-
dos pela organização que cons-
truiu determinada ponte." Com
essa afirmação, Glen Valente
define não só sua visão sobre
a importância do marketing
nas empresas como também
o trabalho que há três anos
vem desenvolvendo no HSBC.
"Toda estratégia de marketing
deve ajudar a vender produtos
e serviços de maneira honesta e
transparente."

No comando da direção de
marketing da filial brasileira
deste que é um dos maiores
bancos do mundo, Valente con-
seguiu consolidar a marca no
país. Como resultado, depois
de conquistar o posto de
Profissional de Marketing do
Paraná, ele recebe agora o títu-
lo de Profissional de Marketing
Brasil, prêmio concedido pela
Editora Referência ao executivo
que mais se destacou no setor
durante o ano.
Coordenando uma equipe de
53 profissionais, Valente foi res-
ponsável pela criação de inú-
meros cases de sucesso, como a
produção de filmes publicitários
para cada cidade do país onde

o banco atua e a campanha de
divulgação do Instituto HSBC
Solidariedade. Uma das estraté-
gias que fez dele o Profissional
de Marketing Brasil foi a cam-
panha "Horário Estendido".
Baseado em pesquisas, ele
detectou que mesmo com os
canais virtuais e caixas eletrôni-
cos, o consumidor gostava de ir
ao banco, principalmente, em
cidades de médio e pequeno
porte. "A partir daí traçamos
uma nova proposta de posicio-
namento. Hoje somos o único
do setor a oferecer um horário
estendido aos clientes."
Ao aumentar o horário de aten-
dimento ao público, em 2004,
o banco tornou-se o primeiro
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PROFISSÃO: Administrador de empresas, formado pela
Fundação Getulio Vargas.

CARGO: Diretor de marketing do HSBC, há três anos.

ATRIBUIÇÕES: é responsável pelas áreas de comunicação,
endomarketing, pesquisa e e-marketing do HSBC, que é com-
posta por uma equipe de 53 profissionais. Também responde
pelas estratégias da Losango, que é a segunda marca do
banco no Brasil.

INVESTIMENTO: verba anual de marketing de R$ 100 milhões.

CASES DESENVOLVIDOS: campanha "Horário Estendido"; ações
regionais com filmes publicitários para cada cidade do país
onde o banco atua; divulgação do Instituto HSBC Solidariedade.

PRÓXIMA META: investir ainda mais em campanhas que
tenham humor do ponto-de-vista da criação e que sejam
pertinentes ao mercado financeiro. O executivo também
pretende ousar na forma de utilização das mídias.
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do país a funcionar
três horas a mais do

que a concorrência. Batizada
de "Horário Estendido", a estra-
tégia começou com um pro-
jeto-piloto em 164 agências
de 18 estados brasileiros. No
ano seguinte, a iniciativa foi
implantada com sucesso em
todo o país. "Estamos presentes
em mais de 500 municípios.
Em muitos deles, o perfil do
brasileiro é de estabelecer um
relacionamento com agência
bancária. Por isso, temos até
agências que abrem aos sába-
dos, como em Ribeirão Preto
e Piracicaba", explica o diretor
"de marketing do HSBC. "Esse
é um piloto que só não expan-
dimos para outras localidades
porque o sindicato não autoriza
a abertura do banco no final de
semana."
Para implantar o "Horário
Estendido", a equipe de Valente
se apoiou em dois pontos fun-
damentais: mídia de massa
e comunicação dirigida com
esforços concentrados em cam-
panhas de pontos-de-venda.
Por meio de pesquisas realiza-
das com grupos de clientes e
de não clientes, os entrevista-

dos deram excelente retorno da
penetração da campanha e da
decisão do banco de ampliar
o horário de atendimento.
Também houve um aumento
significativo de contas abertas
e aumento de transações nos
caixas das agências no horário
estendido. Essa medição foi feita
comparando o desempenho das
agências com os mesmos perío-
dos do ano anterior.
Como resultado dessas ações
o HSBC viu aumentar o share
of mind em 10,3%; o reconhe-
cimento da solidez do banco
pelos consumidores saltou para
29,7%; e a percepção da pro-
ximidade das agências aumen-
tou em 26,4%. Uma pesquisa
interna também apontou uma
maior procura e concentração
de produtos e serviços pelos
clientes.
Dessa forma, Valente conseguiu
reverter uma situação que se
mostrava negativa para a marca
no país. Em 2003, o Painel
do Mercado Financeiro (PIE)
mostrava que somente 7,4% do
mercado reconhecia a institui-
ção como um banco sólido; os
consumidores não tinham a per-
cepção de que o HSBC possuía

uma rede ampla, sempre com
uma agência próxima a eles; e
o share of mind também estava
abaixo do desejado em diver-
sas regiões do país. Atualmente,
a instituição financeira conta
com 6% de participação no
segmento de varejo bancário.
"Temos uma verba bem menor
do que nossos concorrentes,
por isso precisamos ser mais
precisos e não podemos nos
dar ao luxo de errar. Com base
nisso, optamos por inserir a
marca em ações diferenciadas,
como a participação do banco
nos programas 'Aprendiz' e 'Big
Brother', além de merchandi-
sing na revista Caras e sinali-
zação nos aeroportos", observa
o diretor de marketing. "Esse
posicionamento otimizou nos-
sos investimentos, além de ren-
der muita mídia espontânea
para o banco." Administrando
uma das menores verbas de
marketing do segmento ban-
cário no país, conseguiu fazer
a comunicação do HSBC ser
destaque tanto no Brasil quan-
to no exterior. O humor e a
criatividade das campanhas da
instituição financeira, desenvol-
vidas pela J.W.Thompson de

Campanha lançada em outubro pela J.W.Thompson de Curitiba para divulgar o Credimóvel, uma
nova modalidade de crédito cujo diferencial é a taxa de juros de 1% ao mês
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Peças criadas para divulgar o
Instituto HSBC Solidariedade,
que desde abril de 2006 cuida
dos investimentos sociais do
grupo no Brasil

Curitiba (PR), este ano acaba-
ram resultando na conquista
de quatro Leões no Festival
Internacional de Publicidade de
Cannes. Entre os prêmios rece-
bidos estão um Leão de prata na
categoria Outdoor, pela campa-
nha do HSBC Seguros; um Leão
de bronze na categoria Press,
para a mesma campanha; e
dois Leões de bronze na cate-
goria Radio, para os comerciais
do Cartão Solidariedade e de
Previdência, produzidos pela
Jamute Audio e pela Lua Nova.
Segundo ele, nos últimos 18
meses o mercado financeiro
tem apresentado um potencial
de clientes finito, o que faz com
que os bancos direcionem suas
ações para conquistar os clien-
tes da concorrência. "Nesse
cenário, a parte aspiracional da
marca torna-se fator decisivo
para se obter um bom desempe-
nho, já que o correntista precisa
ter orgulho de pertencer a deter-
minada instituição financeira."

HISTÓRICO DE OPERAÇÕES
Hoje, o HSBC Bank Brasil está
presente em 557 municípios
brasileiros, com 931 agências,
1018 postos de atendimen-

to bancário e de atendimen-
to eletrônico e 5.460 caixas
automáticos. No final de 2005,
quando a instituição registrou
um lucro líquido de R$ 850,16
milhões, 28.374 profissionais
trabalhavam nas unidades da
filial brasileira, que conta com
3,9 milhões de clientes pessoa
física e 335 mil clientes pessoa
jurídica. No mundo, a organiza-
ção opera desde 1 865, mas foi
apenas em 1999 que ocorreu o
estabelecimento de uma única
identidade global para o HSBC,
um grande passo para que a
marca hexagonal do grupo seja
cada vez mais familiar ao redor
do mundo.
Sediada em Londres (Inglaterra),

a HSBC Holdings plc possui
aproximadamente 9,7 mil escri-
tórios e agências em 76 países
e territórios na Europa, Ásia,
Oceania, Américas, Oriente
Médio e África, juntos, esses
estabelecimentos atendem a
mais de 125 milhões de clien-
tes, oferecendo produtos nos
segmentos de varejo, commer-
cial banking, corporate, invest-
ment banking and markets,
private banking, seguros, entre
outros.
Para os próximos meses, o
Profissional de Marketing Brasil
adianta ainda que dará con-
tinuidade aos três pilares que
pautam as estratégias do banco
desde 2003, ano em que Valente
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assumiu a diretoria
de marketing do HSBC.

"Continuaremos investindo no
triângulo institucional, produto
e proximidade com o cliente."
O marketing cultural também
aparece entre os investimentos
da instituição financeira, que
patrocina o Teatro HSBC (em
Curitiba) e o HSBC Belas Artes
(em São Paulo). Já em Curitiba
(PR), onde fica a sede do banco,
acontece o Natal do HSBC.
Assim, em dezembro, a marca
volta a conquistar espaço na
mídia com a realização desse
grande evento, que irá apresen-
tar 13 espetáculos produzidos
pelo coral do HSBC. A partir

de 1° de dezembro, a sede do
banco vai ficar toda enfeitada
para receber 1 60 das 850 crian-
ças de sete instituições filantró-
picas de Curitiba e região assis-
tidas pelo HSBC Educação, um
dos projetos sociais da empre-
sa. Este ano, as novidades do
evento serão um maior número
de apresentações e a participa-
ção especial do ator Antônio
Fagundes.
Em sua 15a edição, o Natal
do HSBC contará com duas
apresentações a mais que no
ano passado. Elas passam de
11 para 1 3, sempre de quinta a
domingo (de 2 a 1 8 de dezem-
bro). Em todas elas haverá a

presença de Antônio Fagundes,
que celebrará com as crianças
o tema "Amizade e União".
"Este é um evento cultural que
já faz parte da comunidade.
Cada espetáculo atrai apro-
ximadamente 25 mil pessoas
para a frente do prédio, no
centro de Curitiba", lembra
Valente.
O Natal do HSBC é o evento
de maior visibilidade realiza-
do no Brasil pelo banco. Mas
na verdade, essa é apenas a
ponta de um iceberg para a
instituição. No país, a empresa
aposta no desenvolvimento de
81 projetos sociais, que bene-
ficiam 12 mil pessoas.

Uma das peças publicitárias do HSBC premiadas na última edição do Festival Internacional de
Publicidade de Cannes, quando a instituição financeira conquistou quatro Leões
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Natal do HSBC: em sua 15a edição, o evento |á faz parte das atrações culturais de Curitiba (PR)

No final de setembro, por
exemplo, o Instituto HSBC Soli-
dariedade, em parceria com o
Grupo Positivo e o jornalista Gil-
berto Dimenstein, lançou o pro-
jeto "Educação em Cartaz", que
traz sessões de cinema de temas
propostos pelos principais ves-
tibulares do país, seguidas por
um debate com professores e
especialistas em assuntos como
atualidade, meio ambiente, his-
tória e literatura. A iniciativa tem
como objetivo fomentar, auxiliar
e preparar alunos vestibulandos
para as provas, principalmen-
te oriundos de escolas públi-
cas e cursinhos populares. Estão
sendo exibidas cinco sessões de
cinema em sábados consecu-

tivos, sempre às 11 horas, em
salas com capacidade para até
300 pessoas. O preço das ses-
sões será de R$1, e o dinheiro
arrecadado será repassado ao
Instituto HSBC Solidariedade,
que irá investi-lo em projetos
estruturados na área de educa-
ção. "Em todos os países onde
atua, o banco tem três focos
prioritários de atuação: educa-
ção, meio ambiente e comu-
nidade", comenta o diretor de
marketing.
Antes de entrar para o HSBC,
o executivo passou 13 anos
administrando os negócios da
American Express no Brasil. "Lá
eu aprendi a fazer marketing, já
que entrei como estagiário em

finanças e saí como diretor de
marketing da empresa."
No HSBC ele está desde 1999,
ano em que foi contratado para
comandar o setor de cartões
de crédito do banco. "Quando
entrei, tínhamos 350 mil cartões.
Três anos depois, consegui ele-
var esse número para 1 milhão
de cartões. Hoje, esse segmento
é o mais rentável na área de
varejo do banco", relembra o
executivo.
Depois, Valente foi para a área
de produtos segmentados, para
entender ainda mais os clien-
tes. Passou dois anos nos Estados
Unidos até retornar ao país, há
três anos, para assumir o cargo de
diretor de marketing do HSBC.
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