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Outras ações publicitárias são interrompidas para apresentação de um instituto beneficente. 
Durante todo este mês as ações publicitárias do HSBC no Brasil dão lugar a uma só campanha 
de R$ 7 milhões, que questiona nos anúncios "O que você faria por um mundo mais feliz?". A 
campanha foi criada pela JWT Curitiba para divulgar a criação do Instituto HSBC Solidariedade, 
que capta recursos e repassa a instituições beneficentes.  
 
Esta primeira campanha vem com mensagens de personalidades que já são ligadas a trabalhos 
sociais - Zilda Arns, presidente da Pastoral da Criança, o artista plástico Romero Brito e o 
cartunista Ziraldo -, além de depoimentos de pessoas comuns.  
 
"Tentamos fazer algo diferenciado em relação àquilo que as empresas vêm mostrando. 
Usamos a alegria para divulgar o social", comenta o diretor-geral da JWT Curitiba, Mário 
D’Andrea. Ao todo, são cinco spots, outdoors, mídia extensiva em aeroportos e materiais de 
ponto-de-venda completam a campanha, que fica forte no ar durante um mês, depois segue 
até o fim do ano com sustentação.  
 
O surgimento do instituto, explica o publicitário, foi estimulado pelo sucesso do lançamento do 
Cartão HSBC Solidariedade, no ano passado, que também reverte parte da arrecadação a 
instituições beneficentes. A campanha atual, portanto, reforça o HSBC, tem o objetivo de 
mostrar a iniciativa social do banco por meio de um discurso pouco tradicional, usando um 
toque de humor, o que aliás já é uma tradição nas campanhas do HSBC assinadas pela 
agência JWT Curitiba.  
 
Nos filmes, conta D’Andrea, foram escolhidas pessoas que mostram o que fariam para divertir 
o mundo. São três comerciais com cerca de quatro situações distintas em cada um deles. "São 
pessoas ‘normais’, não são atores", diz o diretor da JWT.  
 
De acordo com o HSBC, no ano passado a empresa desenvolveu projetos próprios e apoiou 
outros 109 na área social, focados em educação, meio ambiente e ações na comunidade. As 
iniciativas seguem a orientação do Comitê de Responsabilidade Social do HSBC Bank Brasil. 
"Apostar nesta idéia agrega valor à companhia. Isso já está mais do que provado lá fora", 
completa D’Andrea. As ações do instituto têm gestão própria e são focadas nestas três áreas 
sociais.  

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


