
HISTORIAS REAIS
EXPERIÊNCIAS PESSOAIS INSPIRAM CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO

HSBC, QUE APOSTA NO CONCEITO DE VALORES INDIVIDUAIS PARA

LEVAR AO PÚBLICO SUAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS POR U R I K A COIMBRA

Com investimentos previstos de R$ 30 mi-
lhões, a campanha "O que importa para você"
é a principal ação de marketing do HSBC para

2009 e completa um processo de relacionamento
com o cliente iniciado há quatro anos. Desde 2005,
o banco vem investindo em comunicações que co-
locam o cliente no centro da sua estratégia, priori-
zando valores, não a venda de produtos.

Marcelo Velloso, diretor de Marketing do HSBC,
explica que essa é uma postura adotada pela ins-
tituição nos diversos mercados mundiais. "Um dos
principais traços da personalidade do HSBC em
todos os 85 países em que está presente é o de
reconhecer os diferentes valores dos indivíduos,
aquilo que os leva a se relacionarem com seu ban-
co de formas variadas também", conta.

Na campanha anterior, "Personagens", o HSBC
apostou nas características pessoais para reforçar
a ligação com o cliente. "Falávamos que o HSBC
sabia que as pessoas eram diferentes", destaca
Velloso. Desse entendimento surgiu o conceito
atual. "Agora, a proposta é unir os valores indivi-
duais com algo mais concreto", conclui.

Os meios de abordar esses valores e, ao mes-
mo tempo, sugerir os produtos carros-chefes da
marca tornaram-se o grande desafio do HSBC em
conjunto com a JWT Brasil, a agência de publi-
cidade que desenvolveu a campanha. A fórmula
encontrada foi criar um vínculo entre situações
reais do cotidiano e esses produtos.

Experiências pessoais de todos os envolvidos
no projeto, tanto da agência quanto do banco,
auxiliaram na criação dos roteiros e na caracteri-

zação dos personagens. "Quando a comunicação
mostra fatos reais da vida, as pessoas se iden-
tificam muito mais rapidamente com a marca,
aumentando a eficiência da campanha", explica
Mario D'Andrea, CCO da JWT.

Poucas semanas após a estreia, o filme "O que
importa para você" foi apresentado como case de
sucesso durante uma reunião do HSBC em Hong
Kong. "Dirigentes de Londres usam a nossa cam-
panha como exemplo para outros mercados. O
que eles esperam é que os demais países sintam a
mensagem que conseguimos transmitir", orgulha-
se Gabriela May, diretora de atendimento da JWT.

PERFIL E PRIORIDADES

Com humor e metáforas, os comerciais retra-
tam experiências cotidianas, como a vontade de
ter mais espaço em casa, pais que enxergam os
filhos como eternas crianças e mães capazes de
tudo por um sorriso. Para cada perfil retratado, o
HSBC apresenta um serviço que cuida das mais
importantes questões do dia-a-dia.

O filme de estreia, "Mamãe", mostra que, para
uma mãe, o que importa é cuidar do filho. Dona
Rosa enxerga o filho adulto como uma criança,
mesmo ele não sendo mais um menino. As solu-
ções oferecidas a ela são os Seguros e a Previdên-
cia, mostrados como produtos que protegem muito
mais do que bens, pois protegem emoções.

Se, no primeiro filme o adulto aparece como
criança, no segundo, o efeito é oposto: o filho re-
cém-nascido parece gigante aos olhos dos pais, o
que sugere ter o espaço da casa ficado pequeno



para a nova família. "Bebê gigante" ilustra que, para
esses pais, o importante é ter uma casa maior - e o
HSBC pode ajudá-los com o Crédito Imobiliário.

O terceiro filme da série ainda não tem data
de estreia prevista. No roteiro, bichos de pelúcia
atuam no lugar de seres humanos para contar a
história de uma mãe preocupada em sair mais
cedo do trabalho para chegar a uma loja de brin-
quedos a tempo de comprar um presente para
sua filha.

O planejamento de mídia da campanha conta
com veiculação em TV fechada e aberta durante
os intervalos comerciais do Big Brother Brasil
9, além de anúncios impressos, spots, hotsite e
ações de merchandising.

O QUE IMPORTA PARA VOCÊ?
Com essa pergunta, o HSBC convida o público

a visitar o site da campanha (www.oqueimporta-
paravoce.com.br), no qual o internauta clica em
um personagem, que simboliza o grupo de valo-
res com os quais ele mais se identifica. Por meio
da sonhadora Pâmela, do arrojado Lindomar, do
precavido Pepe, do empreendedor Xing Yan e da
gastadora Sarah, o usuário chega aos produtos do
HSBC correspondentes aos seus projetos de vida.

Completando a interação, o site também
permite criar uma rede social entre pessoas de
pensamentos e valores comuns por grau de afini-
dade. A expectativa é repetir o sucesso da campa-
nha anterior, que superou 2 milhões de acessos
e atingiu 5,3 milhões de page views com o site
www.souassimesoufeliz.com.br.

Bebê gigante ilustra que, para esses pais, o importante é ter uma
casa maior e o HSBC pode ajudá-los com o crédito imobiliário
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