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Neste ano, uma das maiores transferências de contas do mercado nacional — e também do 
mundial — foi a passagem da verba do HSBC da Lowe para a J. Walter Thompson. Segundo o 
diretor de marketing do banco no Brasil, Glen Valente (gvalente@hsbc.com.br), o processo foi 
muito mais tranqüilo que se poderia imaginar. 
 
A mudança, anunciada em maio e efetivada a partir de 1º de junho, motivou a abertura de um 
escritório da JWT em Curitiba, com uma equipe de 30 profissionais, comandados pelo diretor-geral 
e de criação Mário D´Andrea. A maioria desse efetivo, incluindo o principal executivo, veio da 
Lowe Sul, que fechou seu escritório na cidade devido à perda da conta do banco. 
 
A concorrência pela verba anual mundial de US$ 1 bilhão acentua como tendência da publicidade 
atual a disputa entre grupos e não mais entre agências. No caso do HSBC, a vitória foi do grupo 
WPP, representado pela JWT na área da publicidade, e, no Brasil, por RMG e 141 nas demais 
disciplinas, do marketing direto ao promocional, das estratégias de mídia interativa ao 
endomarketing. Por esse motivo, a RMG, já presente em São Paulo e no Rio de Janeiro, passa a 
contar com uma unidade instalada dentro do novo escritório da Thompson em Curitiba. O trabalho 
integrado entre as três agências se faz ainda mais premente devido ao fato de que, a reboque da 
megaconta do HSBC, a JWT também levou a da Losango, financeira que desde dezembro do ano 
passado pertence ao Grupo HSBC, e vinha sendo atendida pela carioca VS. 
 
Nesta entrevista, Glen Valente, além de desvendar os bastidores do processo de transferência da 
conta, reafirma a postura do anunciante de privilegiar a mídia regional, que dá bons frutos para o 
HSBC desde o início de 2004. Adianta ainda que a verba de marketing do banco será 
substancialmente incrementada para 2005 e informa que prefere remunerar a agência por fee, em 
vez da tradicional comissão — embora, em ambos os casos, o anunciante acabe desembolsando o 
mesmo dinheiro. 
 
Valente atuou por 13 anos na American Express, onde entrou como estagiário e saiu como diretor 
de marketing. Está no HSBC há cinco anos, sendo que, ao chegar, assumiu a área de cartões de 
crédito, que apresentava uma carteira com 350 mil cartões, e a deixou, três anos depois, com 1 
milhão de cartões. Administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo, ele nasceu no Rio, mas se considera mais paulista que carioca, embora esteja gostando 
muito de morar em Curitiba, cidade-sede do HSBC.  
ABOUT – Qual a importância do foco regional para a estratégia de marketing do HSBC? 
 
GLEN VALENTE – Em agosto do ano passado, fizemos uma pesquisa para identificar qual era a 
força da marca HSBC na cidade de São Paulo. O resultado mostrou muita fragilidade, o que nos 
levou a buscar opções de mídia para alavancar a marca na capital paulista. Abraçamos os projetos 
de aniversário de 450 anos da cidade, com patrocínios na Rede Globo e na Editora Abril, com o 
desafio de melhorar a percepção da marca em São Paulo. 
 
Combinado com isto, identificamos que não adiantava apenas dizer que o HSBC é um dos maiores 
bancos do mundo, precisávamos desenvolver mensagens dirigidas especificamente para os 
paulistas, com a intenção de nos aproximar deste público. 
 
O Cesar Charlone, da O2 Filmes, que concorreu ao Oscar (por Cidade de Deus), dirigiu quatro 
comerciais belíssimos que tiveram um impacto muito forte junto aos paulistas. Em 26 de janeiro, 
um dia após o aniversário da cidade, fizemos nova pesquisa e identificamos que a imagem frágil 
que o banco tinha em São Paulo havia se transformado. Os paulistanos passaram a perceber o 
HSBC muito mais próximo deles, como um banco que entendia o público da cidade. 
 
 



Esta campanha foi crucial para nortear o nosso planejamento para o ano de 2004, colocado em 
prática a partir de 28 de abril, com o banco focando justamente a comunicação regional. Desde 
então, enquanto todos os bancos anunciam, por exemplo, na edição nacional de Veja, nós 
anunciamos nas edições regionais. Procuramos focar em mídia regional. Provavelmente, o HSBC 
foi o único banco que fez um filme exclusivo para Goiânia, além de ter feito outros para Salvador, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, o aspecto 
regional é muito importante na nossa comunicação. Tanto é que estamos agora investindo R$ 1,7 
milhão em uma campanha de rádio com 27 spots dirigidos a estas oito capitais, que elegemos 
como prioridade porque são as praças mais relevantes para o banco.  
 
Provavelmente, para o ano que vem, vamos explorar muito mais a regionalização, conseguindo 
fazer com que o trabalho de nossa agência seja no sentido de entender os mercados regionais. 
Antes de lançar as campanhas, fazemos pré-testes nas regiões para verificar se o que estamos 
criando com a agência está realmente surpreendendo o público e, ao mesmo tempo, entendendo-
o. 
 
ABOUT – Quais são as maiores dificuldades: criar focado no aspecto regional ou planejar a mídia 
pulverizada? 
 
VALENTE – As maiores dificuldades estão ligadas ao tratamento criativo que deve ser dado a cada 
estado, nos quais várias cidades são importantes. Em Santa Catarina, por exemplo, temos 
Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau com aspectos singulares. Não conseguimos fazer 
uma peça específica para cada cidade, então é preciso ser mais sofisticado ainda ao falar com 
todos ao mesmo tempo. Ou seja, a regionalização não é um desafio de mídia. É um desafio muito 
maior para a área criativa, que terá de conjugar investimentos limitados e criação impactante. O 
desafio para o ano que vem está muito mais na área de criação. 
 
Um dos indicadores de que a mídia regional está funcionando é o aumento dos questionamentos 
do público em relação a algumas peculiaridades dos filmes. Os mineiros, por exemplo, reclamam 
que não são todos no estado que falam "uai". 
 
ABOUT – Compensa o esforço de criar e produzir peças para praças específicas? 
 
VALENTE – A nossa experiência comprova que sim. O HSBC está em 572 municípios, com 938 
agências e mais de 600 postos de atendimento instalados em empresas, ou seja, precisamos da 
exposição da marca em nível nacional, motivo pelo qual compramos o patrocínio do Jornal 
Nacional. Mas precisamos complementar o esforço com marketing regional. Para 2005, vamos 
focar ainda mais esta linha regionalizada. 
 
Para o HSBC é muito importante esta estratégia, pois somos um banco estrangeiro, um dos 
maiores do mundo, e trabalhamos com um público amplo, desde quem tem renda mensal de R$ 
700 até private banking. Ou seja, não há outra maneira de nos aproximar do mercado local senão 
esta. 
 
ABOUT – Não é muito mais difícil para as agências trabalharem com a veiculação em mídias 
regionais? 
 
VALENTE – No caso da J. Walter Thompson, a solução foi muito espontânea, sem nenhuma 
restrição, pois a agência já sabia que a estratégia vinha dando certo. Foi um caminho natural sair 
do nosso conceito consolidado até esta campanha de rádio atual. E, no fim do ano, vamos testar 
também a mídia jornal, que ainda não usamos com peso. 
 
 
  
 



ABOUT – Como foi o processo de mudança da conta do HSBC da Lowe para a J. Walter 
Thompson? 
 
VALENTE – O exercício começou em fevereiro deste ano, quando ficamos sabendo que existia a 
possibilidade de a conta global do banco mudar de mãos. Desde que a decisão de mudança da 
Lowe para a JWT foi tomada, tentamos trabalhar junto às duas agências para fazer o processo o 
mais transparente e tranqüilo possível. A Lowe foi muito parceira na migração e o pessoal da JWT 
se empenhou para montar a melhor agência para atender o banco no Brasil. Como sem o HSBC 
não haveria muitos motivos pa ra a Lowe manter seu escritório em Curitiba, foi natural 
recomendar à JWT a contratação do mesmo pessoal que vinha atendendo a conta, já que 
estávamos no meio da maior campanha que o banco já fez no País. Esta campanha estreou no dia 
28 de abril e logo em maio foi anunciada a mudança de agência. Ou seja, para nós era importante 
uma certa continuidade. Particularmente, nunca tinha tido a experiência de migração de uma 
agência para outra tão tranqüila e transparente como esta. Foi maravilhoso.  
   
ABOUT – Com a Lowe o HSBC já trabalhava com remuneração por fee como está fazendo com a 
JWT?  
 
VALENTE – Não.  
 
ABOUT – Então, para o anunciante, qual é a diferença entre as duas modalidades? 
 
VALENTE – Na verdade muda a fórmula, mas pagamos a mesma conta. Entretanto, com o fee 
temos uma remuneração definida para a agência, que, assim, pode deixar um nível de talentos 
reservados para atender o banco. O aumento da parceria com a agência é a grande vantagem. 
  
Em decorrência disso, fizemos uma reformulação na área de ma rketing do banco, saindo de uma 
equipe de 100 pessoas para um total de cerca de 30 profissionais, justamente porque estamos 
exigindo uma parceria muito mais próxima da agência. Para nós, a agência não pode ser uma 
entidade etérea distante. Pelo contrário, deve se portar como se fizesse parte da área de 
marketing do anunciante. As transformações que fizemos na nossa área de marketing nos últimos 
12 meses só foram possíveis graças à proximidade do Mário D´Andrea e da equipe, primeiro da 
Lowe, agora da Thompson, com o banco. 
 
Fala-se muito no problema da comissão versus fee, mas, no final das contas, quando se vê o que 
o HSBC investiu em mídia ou a remuneração anual da agência, chega-se, mais ou menos, ao 
mesmo resultado.  
 
ABOUT – Em quais aspectos você acredita que a parceria com a JWT poderá ser mais produtiva 
que foi a estabelecida com a Lowe? 
 
VALENTE – No sentido de centralizar e simplificar o contato com nossos fornecedores da área de 
comunicação. Tínhamos treze agências cuidando das outras disciplinas do marketing que não a 
publicidade. Agora temos uma só, a RMG, que é uma subsidiária do Grupo WPP. Antes o HSBC 
lidava com muitos interlocutores, agora teremos menos fornecedores mais dedicados. O que 
tentamos foi ter os melhores profissionais focados no atendimento ao banco, até porque acredito 
que o HSBC será a maior conta da Thompson no Brasil. 
 
 
Todo mundo que foi contratado pela agência para atender o HSBC e a Losango, que está sediada 
no Rio de Janeiro, foi entrevistado pelo marketing do banco. Porque queremos ter certeza de que 
estamos iniciando uma parceria longa. Minha experiência anterior deu-se na American Express, 
que está há uns 20 anos com a Ogilvy. E, neste sentido, bancos ingleses tendem a ser mais 
tradicionais. 
 



ABOUT – Para alguns anunciantes, contar com fornecedores diversos para cada uma das suas 
necessidades de marketing é uma vantagem. Mas, pelo que você está me dizendo, o HSBC não 
pensa assim. 
 
VALENTE – Para quem não precisa de consistência na marca, trabalhar job a job pode até ser uma  
vantagem. Mas, na medida em que temos de construir uma marca, já que o HSBC, apesar de ter 
um peso global, ainda é pouco conhecido no Brasil, precisamos contar com profissionais que 
entendam bem o espírito da marca. Senão temos de colocar legenda em todas as nossas 
conversas (risos). Centralizando, além de não ter de explicar tudo toda hora, ganhamos em 
tempo e qualidade. 
 
A marca é um ativo importantíssimo para o HSBC. Uma das poucas marcas globais que tem se 
valorizado muito é a do HSBC, que do ano passado para este sofreu valorização de 15%. Isso 
mostra que quem cuida muito bem da marca — e, neste sentido, a Amex é outro importante 
exemplo —, acaba transformando-a num ativo muito valioso. 
 
ABOUT – Você disse que o HSBC não é uma marca tão conhecida no Brasil como a empresa 
gostaria. Qual é o objetivo do banco neste sentido? 
 
VALENTE – Pretendemos ter um top of mind um pouco maior do que temos hoje. Trata-se de uma 
maratona. É um processo demorado, pois temos instituições financeiras investindo fortemente em 
comunicação no mercado brasileiro há mais de 20 anos. E o HSBC só começou mais intensamente 
neste ano, porque queríamos ter o mesmo nível de serviços dos três melhores do mercado antes 
de aparecer com mais freqüência na mídia. Agora podemos dizer ao consumidor que no HSBC ele 
vai encontrar o mesmo nível de serviço dos melhores bancos do mercado brasileiro. 
 
ABOUT – O HSBC aumentará sua verba de marketing em 2005? 
 
VALENTE – O HSBC e a Losango vão investir por volta de R$ 80 milhões em marketing em 2004. 
Em 2005, esse montante deve superar os R$ 120 milhões. 
 
ABOUT – As campanhas que serão desenvolvidas pela Thompson daqui em diante seguirão o 
caminho aberto pela estratégia de regionalização iniciada no início deste ano? 
 
VALENTE – A grande guinada da comunicação do HSBC foi a prioridade à mídia regional. Agora 
tentaremos maximizar a mídia regional. O Brasil não tem somente oito cidades importantes para 
o banco, ou seja, teremos de dar mais abrangência à nossa estratégia.  
 
ABOUT – O investimento na área social também se mantém? 
 
VALENTE – Um dos maiores projetos sociais do Brasil é o Natal do HSBC, que iremos expandir. 
Temos 140 crianças participando do evento em Curitiba, mas são 800 as crianças atendidas 
durante todo o ano. Destas, 40 são treinadas para integrar o coral e outras 100 participam da 
montagem do espetáculo. Este é um processo de responsabilidade social tão importante que 
quase já perdeu o domínio do HSBC, passando a ser um projeto da comunidade. 
 
Nossa idéia é expandir essa relação entre o Natal e o HSBC, à medida que consigamos consolidar 
esta imagem. 
 
ABOUT – Fazendo uso dessa iniciativa inclusive na mídia?VALENTE – No ano passado, a festa de 
Natal de Curitiba foi transmitida pela Rede Bandeirantes, num acordo que devemos repetir este 
ano. A transmissão de cerca de uma hora em rede nacional foi boa para o HSBC e também para a 
Bandeirantes, que chegou até a reprisar o programa — o que não estava combinado inicialmente. 
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