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OHALL DE ENTRADA DA

agência Borghierh Lowe, em
São Paulo, lembra um campo

de futebol, com direito até a piso feito
de grama artificial. Na parede, bone-
cos de jogadores dão as boas-vindas a
quem chega. Bolas para jogar é o que
não falta. Mas, por mais que o ambien-
te faça uma clara alusão ao lazer, não
se engane. José Henrique Borghi e
Erh Ray, ambos de 43 anos, rara-

mente descansam nos pufes colori-
dos que decoram a sala. Sócios-

fundadores da Borghierh Lowe,
eles assistiram à agência saltar
do 14° para o 4° lugar no
ranking do Ibope em apenas
um ano. Os investimentos
trazidos por anunciantes na
primeira metade de 2009
superaram os R$ 634 milhões
na agência, uma alta de 98%
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Entre

2008 e 2009, foram 13
novos clientes. Ao

todo, são 25 contas
de empresas como
UOL, Caixa
Econômica

Federal,
Ericsson e
Unilever. A
fórmula do

sucesso? Borghi diz não haver nenhu-
ma. "É o trabalho de formiga. Sabe
aquela velha história de ser o primei-
ro a chegar e o último a sair? De tra-
balho duro? É isso que acontece aqui",
diz o publicitário.

A história da Borghierh Lowe é, no
mínimo, inusitada. A agência começou

em 2002 no quintal da casa do sócio, o
chinês Erh Ray. Borghi e Ray eram
uma dupla de criadores da DM9DDB
e foram responsáveis por clássicos da
propaganda brasileira, como a campa-
nha dos Mamíferos da Parmalat.
Decididos a montar sua própria agên-
cia, abandonaram as carreiras já
consolidadas em grandes
grupos e começaram do
zero. "Não tivemos
nenhum investidor,
nenhum banco,
nenhum padrinho.
Viemos do zero
absoluto. E por
isso trabalhamos
duro. Fomos
mídia, planejamen-
to, criação, atendi-
mento e cafezinho",
conta Ray, relembran-
do com bom humor o início
complicado. Mesmo com uma
equipe notavelmente pequena, a agên-
cia da dupla já começou com clientes
de peso, como Shopping Iguatemi,
Matec e Ox. Ao final de três meses,
conseguiram alugar um escritório pró-
prio que foi crescendo organicamente,
conforme a chegada de novos clientes.
"Montamos a agência com a condi-
ção de já iniciar com algumas con-
tas. Apesar de sermos de criação,
sempre tivemos um contato muito
estreito com os clientes e muito foco
em planejamento. E isso foi essencial
para o nosso negócio", diz Erh Ray.

O crescimento quase low profile
marcou a trajetória da Borghierh até
2006, quando finalmente se fundiu à
Lowe, agência do grupo Interpublic, o

Negócios

Os
investimentos

de anunciantes na
agência somaram

R$ 634 milhões
somente no primeiro

semestre de
2009

terceiro maior do mundo. De lá para
cá, a equipe ganhou musculatura e
passou de 48 pessoas para 163.
Borghi e Ray continuaram no coman-
do e, apesar de não divulgarem a par-
ticipação que mantiveram na empre-
sa, garantem que o controle é dividi-
do por igual. "A Lowe queria uma
liderança no Brasil e nós queríamos
um parceiro, Mas fizemos questão de
manter o nome da Borghierh em pri-
meiro. Afinal, a agência é fruto do
nosso trabalho", diz Borghi. A gestão

continua na mão da dupla de cria-
dores, que se mostram mais

exigentes do que a pró-
pria matriz na entre-

ga de resultados.
Apesar da postura
discreta, o objeti-
vo da agência não
é ficar na sombra
e muito menos
aderir ao estilo
birô de criação, ou

hot shop, como
muitos preferem

chamar. "Somos ambi-
ciosos demais para isso.

Escolher ser pequeno não é o
nosso negócio", diz Borghi.
Aparentemente, não é mesmo. O
publicitário acredita que o desempe-
nho da agência neste último ano tem
muito a ver com a presença que a
própria dupla tem junto aos clientes.
"Em períodos difíceis, o cliente quer
pessoas em quem confiar. A agência
tem que estar com o foco 100% no
cliente e é isso que fazemos aqui, e os
clientes sabem disso", diz Erh Ray.
Para o futuro, a dupla não faz muitos
planos. Trabalha dia após dia, com pé
no chão, para colher resultados.
Borghi explica a equação. "E aquela
velha conta de padaria: ganhar mais
do que se gasta. Não tem segredo. E
não há crise que nos tire isso."

K6VÍr3VOlt31 hoje tranqüilos, os publicitários José Henrique Borghi e
Erh Ray começaram a agência no quintal da casa de Ray, sem nenhum funcionário
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