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Banco vai à mídia para falar de seu plano de fidelização. Campanha está orçada em R$ 9,8 
milhões. Um ano depois de ter surpreendido o mercado com a decisão de reduzir as taxas de 
juros nos cartões de crédito em até 40%, o HSBC Bank Brasil lança neste fim de semana uma 
nova campanha de impacto, com o objetivo de fidelizar os clientes e atrair novos. Os principais 
programas de auditório e variedades do horário nobre da televisão, entre outros, começam a 
veicular a campanha "Mata Tarifa", que, como diz o nome, promete reduzir a zero as tarifas 
bancárias. A campanha de marketing está orçada em R$ 9,8 milhões e pode atingir ao todo R$ 25 
milhões, considerando-se as concessões iniciais aos correntistas.  
 
"A estratégia é buscar um maior relacionamento com o cliente, oferecendo a ele vantagens de 
custos", diz o vice-presidente do banco, Emilson Alonso. De acordo com o executivo, o plano de 
isenções beneficiará, automaticamente, a partir deste domingo, mais de 100 mil correntistas cujas 
operações já se enquadram nos critérios estabelecidos. A expectativa é que muitos outros 
venham a se enquadrar, à medida em que a ação avança.  
 
A campanha, que ficou a cargo da agência Loducca Sul, de Curitiba, será efetivamente aberta com 
inserções neste domingo nos programas "Domingão do Faustão" e "Fantástico", da Rede Globo, e 
"Domingo Legal", de Gugu Liberato, no SBT. Será utilizado o merchandising, em que o próprio 
apresentador faz menção ao produto. Na segunda-feira, além de estar na primeira página de 
jornais de circulação nacional, haverá inserções em programas do horário nobre, como no 
intervalo de abertura do Jornal Nacional (Globo).  
 
"Queremos uma ação de impacto, que atinja mais de 90% do nosso público-alvo", fala Alonso. 
Além da TV, a campanha estará apoiada em várias outras mídias, tais como jornais e revistas, 
além de "grande esforço" nas agências. "Repetiremos nossa ação pioneira no segmento, de 
panfletar em pontos estratégicos em 19 cidades brasileiras", conta o executivo de marketing e 
produto do HSBC, Marcelo Velloso. Ao todo, diz o executivo, 300 promotoras estarão envolvidas 
na operação.  
 
Equipe informada  
 
Para preparar a equipe interna das agências, o HSBC realizou, nesta semana, uma conferência em 
vídeo, via satélite, reunindo 2 mil gerentes em 22 cidades. Os profissionais foram instruídos sobre 
as ações, conheceram as campanhas e se inteiraram de todo o processo.  
 
O foco da campanha está nos clientes ativos -para que ampliem suas operações e tenham mais 
benefícios-, como também nos potenciais novos clientes. Segundo dados do HSBC, mais de 80% 
dos correntistas operam hoje com pacotes, que incluem serviços básicos como talões de cheque, 
extratos, cartão magnético, consultas telefônicas, etc., com custos mensais entre R$ 8 e R$ 25. 
Pelos novos critérios, o volume de operações com cartões de débito, de crédito, fundos de 
investimentos, cheque especial, entre outros, darão direito a descontos progressivos até alcançar 
tarifas zero.  
 
No caso dos novos clientes, eles terão isenção total nos primeiros 90 dias, além de um cartão de 
crédito gratuito, da Mastercard. Nesse período, de acordo com o volume de operações, o cliente 
ganha mais 90 dias. A partir daí, caso autorize dois pagamentos por débito em conta -o que 
evidenciaria sua disposição em operar com o banco-, são mais 180 dias, ou seja, um ano sem 
tarifa. O programa de isenções não tem prazo limite.  
 
 
 
 



Bons resultados  
 
Essa é considerada uma das maiores campanhas já realizadas pelo HSBC, só tendo paralelo com a 
que promoveu a redução dos juros do cheque especial. "Desde que foi iniciada a campanha dos 
juros, as operações de crédito cresceram 100%", destaca Alonso. No caso das tarifas, comenta, 
hoje elas representam entre 35% e 50% das receitas dos bancos. "Esperamos intensificar ainda 
mais o relacionamento com o cliente nas operações financeiras e comerciais e, com isso, obter 
ganhos que equilibrem a isenção tarifária", diz o vice-presidente.  
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