
A BorghiErh/Lowe cresce espetacularmente e em
apenas um ano salta da 15a posição para o
4° lugar entre as maiores agências do Brasil

POR RENATA GUERRA
FOTOS MÁRCIO FISCHER/DIVULGAÇÃO

uem acompanha o ranking das 50 maiores agências de

publicidade do País, realizado pelo Ibope Monitor teve uma

surpresa em julho. A BorghiErh/Lowe, que no mesmo período

de 2008 ocupava a 15a posição, saltou para o 4° lugar no primeiro

semestre deste ano. José Henrique Borghi, sócio que divide a

gestão da agência com Erh Ray, destaca que durante a crise

a BorghiErh/Lowe esteve na contramão do mercado, pois em

vez de perder contas ganhou novos clientes. "Crescemos 95%.

Entramos em 2009 já sabendo que seria um bom ano, porque

2008 foi de conquistas". Foram nove novas contas no período: UOL, Caixa,

Confea, Knorr, Kibon, Skechers, Capricho, Metlife e Confiança. Neste ano,

quatro marcas foram incorporadas à carteira de clientes: Ericsson, Bic, Locadora

2001 e Cotochés: "É fato que as agências vão se recuperar da crise, mas continuar

entre as cinco maiores no segundo semestre será espetacular", diz Erh Ray.
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Até dezembro de 2006 o cenário era outro, ou melhor, havia

duas realidades distintas. A BorghiErh Inteligência Criativa era

uma agência pequena, em franco crescimento, mas distante das

50 maiores. A Lowe era uma agência 100% internacional e que,

mesmo tendo perdido a Renault, ainda mantinha contas do porte

de Unilever e Johnson&Johnson. A força da BorghiErh vinha de

seus dois sócios, Borghi e Erh, ex-VPs de criação da Leo Burnett

e DM9DDB respectivamente, que traziam na bagagem os princi-

pais prêmios do mercado nacional e internacional. "A BorghiErh

tinha apenas dois anos de operação quando a Lowe se mostrou

interessada. A proposta deles nos chamou a atenção pela comple-

mentaridade. Mas a conversa sobre a fusão durou mais de dois

anos", conta Borghi. De acordo com Erh, as negociações demora-

ram porque a intenção não era vender a agência para um grupo.

"Abrimos a agência para exercitar nosso espírito empreendedor.

Mesmo sendo criativos participávamos do negócio do cliente. Por

Valdir Barbosa é diretor financeiro e de operações

Os presidentes Borghi e Erh

isso não tinha sentido termos conquistado isso e simplesmente

vendermos". Borghi complementa que a demora aconteceu tam-

bém porque os dois sócios impuseram condições. "Pode parecer

coisa boba ou pequena, mas o fato de o nosso nome estar na fren-

te do nome da Lowe para nós significa muito. Fica subentendido

que a agência tem dono. Mostramos para ela que esse era um

caminho fundamental para o negócio crescer, e ela foi madura o

suficiente para aceitar". A segunda concessão da Lowe foi aceitar

que a gestão ficaria 100% com os sócios brasileiros, independen-

temente do percentual acionário da multinacional.

"Após o contrato ter sido fechado, no dia seguinte ficamos na

recepção da Lowe recebendo as pessoas", conta Erh. De um dia

para o outro, a agência com até então 70 funcionários recebeu mais

40 provenientes da BorghiErh, além de seus dois novos gestores.

"Quando assumimos, tomamos medidas impopulares, desde proi-

bir fumar dentro da agência a detectar desperdício e acabar com

uma verdadeira cultura de regalia que existia internamente. Antes,

ninguém questionava isso porque a agência não tinha dono."

Por outro lado, os sócios foram transparentes: "Preocupamo-nos -

em dar uma visão de médio prazo do negócio. Mas o principal

foi ter dado o exemplo. Deixamos clara a maneira como traba-

lhamos e os valores em que acreditamos. E acho que por isso foi

um processo tranqüilo", acredita Borghi. Ainda de acordo com
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Fernando Nobre é diretor de criação

ele, o modelo atual foi benéfico para os modelos de cada agência.

"Enquanto a BorghiErh ganhou uma base estrutural que demora-

ria vários anos para ter, a Lowe aprendeu a ser ágil."

REESTRUTURAÇÃO
Após quase três anos de fusão, os sócios fazem questão de avaliar a

ascensão da agência ano a ano. De acordo com eles, 2007 foi o ano de

arrumar a casa. "Foi quando nos voltamos para dentro. Procuramos

tranqüilizar os clientes que trouxemos da BorghiErh de que nada ia

mudar, entender a dinâmica das novas contas e conhecer as pessoas

que eram da Lowe", diz Borghi. Com a casa arrumada, em 2008

participaram mais de concorrências. "Melhorando internamente,

ganhamos mais espaço dentro dos clientes da casa, como Unilever e

Johnson&Johnson, além de termos conseguido novas contas", afirma

Erh. Neste ano, colheram os frutos do trabalho dos anos anteriores,

como se constata no ranking do Ibope do primeiro semestre.

Valdir Barbosa, diretor financeiro e de operações, está com os dois

sócios desde 2005. Na BorghiErh, ele era responsável por analisar

as propostas de grupos internacionais. Com exceção da criação,

comandada diretamente pela dupla, o restante da operação da

agência segue o comando de Barbosa. Assim, a BorghiErh/Lowe

funciona graças ao trio Borghi, Erh e Barbosa, que destaca a pro-

ximidade com os sócios como um dos diferenciais da agência. "As

portas estão sempre abertas para qualquer funcionário que queira

falar com o Borghi ou com o Erh, o que demonstra o compromis-

so dos dois tanto nos negócios quanto na criação", diz.

Um plano para o futuro imediato é tornar os modelos de internet

e ativação mais robustos. "Especificamente é onde vamos gastar

daqui para frente. Não dava para resolver tudo ao mesmo tempo,

por isso, a princípio, estávamos preocupados em sobreviver. Hoje

a publicidade está estruturada e os clientes estão felizes", afirma

Borghi. O diretor de criação da agência, Fernando Nobre, diz que

uma de suas atribuições é estar próximo do cliente para entender

melhor o problema dele. "Assim, o diretor de criação traz para

dentro de casa o problema sob a ótica da agência e da criação, e

isso facilita o nosso trabalho. Dessa forma, procuro dar fluência

ao trabalho criativo", explica. Nobre assumiu o cargo há cerca de

seis meses, após seu antecessor, Edgard Gianesi, ser promovido

a diretor global de criação da Lowe Worldwide para os clientes
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Knorr e Skip, mudando-se para Londres.. "A agência não tem

paredes, literalmente. A criação e o planejamento sempre estão

trocando idéias, tanto que aqui ninguém é dono do trabalho. A

grande idéia tem que ser associada à necessidade do cliente", diz

Nobre. Ele trabalha em conjunto com Gabriela Soares, diretora

de planejamento. Ela está na agência desde 2007 e comanda uma

equipe de 10 funcionários. Além de atuar junto com a criação,

Gabriela destaca o trabalho desenvolvido em cooperação com a

Lowe internacional, desde ferramentas compartilhadas (ver box) a

planos de comunicação elaborados sem fronteiras. "Em situações

de concorrência ou de reposicionamento de uma marca, diversas

duplas das agências da rede reúnem-se dentro de um escritório

para desenvolver uma estratégia global. Por isso, podemos dizer

que o Grupo Lowe tem bastante entrosamento e integração". O

departamento em breve terá um novo núcleo. Nomeado de Novos

Projetos, o núcleo se dedicará a projetos inovadores e tem como

objetivo fazer o "cross client", ou seja, reunir clientes em diversas

ações desenvolvidas pela agência.
Adriano Carvalho é diretor de ativação 360°

MÍDIA E ATIVAÇÃO
Rosana Ribeiro, diretora geral de mídia, afirma que o cargo

de mídia sofisticou-se nos últimos 15 anos. "Houve uma
mudança muito grande. Novas pesquisas geraram ferramen-
tas de análise comportamental das pessoas. Com isso conse-
guimos entender o consumidor e seus hábitos, não só de uma

forma quantitativa, mas também qualitativa. Assim, a possi-
bilidade de fazer um trabalho mais eficaz e criativo é maior."
Dessa forma, explica Rosana, tais ferramentas aumentam a
criatividade do mídia, pois ele consegue entender melhor o

consumidor e, consequentemente, desenvolver uma estratégia
mais rica utilizando diferentes canais. "A mídia não é apenas
um meio de divulgação das mensagens, mas sim uma ferra-
menta para aproximar as marcas das pessoas. E ferramentas

não são só meios, mas também formatos, ambientes, conteú-
dos. Trabalhamos a partir da 'big idea' para desenvolvermos
uma estratégia que possa gerar um grande desenvolvimento
da marca com o consumidor", conclui.
Adriano Carvalho, diretor de ativação 360°, foi convidado pela
dupla de sócios para implementar o departamento de ativa-

ção, promoção e eventos em 2007. A área hoje conta com 25
colaboradores diretos, além dos freelancers contratados para
eventos específicos. "Existem duas formas de trabalhar com



ativação: quando a própria campanha nasce na ativação e,

nesse caso, trabalhamos com o DNA da marca, ou quando a

idéia criativa nasce de uma campanha e a gente pega a espinha

dorsal dessa campanha e pensa como explodir nos principais

meios e nas mídias alternativas. Foi assim que ocorreu com

Magnum", conta Carvalho. Ele se refere ao teaser do relança-

mento do sorvete Magnum no Brasil, que recebeu medalha de

prata na categoria Melhor Campanha Construção de Marca

no Ampro (Associação Brasileira de Marketing Promocional)

Globes Awards 2009.

A equipe de ativação da agência teve a idéia de chamar o

artista plástico e fotógrafo francês Fréderic Lébain para cobrir

19 artigos de luxo com chocolate belga no Shopping Iguatemi,

no final do ano passado. "Quando começo o planejamento de

uma campanha tenho que vê-la como um todo. A ação pela

ação não funciona. Utilizo todas as ferramentas possíveis e me

pergunto qual que melhor se encaixa naquele momento para

atingir o maior número de pessoas. Em uma ação consegue-se

atingir as pessoas que estão ali naquele momento. A conta que

fazemos é o número de pessoas impactadas naquele momento

e o número de pessoas impactadas depois da ação, utilizando

as redes sociais, a cobertura jornalística, entre outros. Aí sim, a

gente começa a ver o resultado dessa ação", explica Carvalho.

PARCERIA

A conta do Magnum é resultado de um duradouro relacionamen-

to da Lowe com a Unilever, que vem desde 1957. Com a chegada

da dupla Borghi e Erh à agência, que já trabalhava 10 marcas da

Unilever, conseguiu ganhar mais cinco. "A agência é um hub de

criação para a América Latina. Embora baseados em São Paulo,

nós construímos a estratégia das marcas para outros países", diz

Robert Filshill, diretor de atendimento regional da Unilever. Ele

ressalta que o atendimento ao grupo tem três diferentes dinâmicas.

A primeira diz respeito a contas regionais, em que a agência faz

a comunicação para toda a América Latina, excluindo o Brasil.

Nesse caso, entram as marcas do sabão em pó Skip, do amaciante

de roupas Vivere, do creme dental Pepsodent e das plataformas de

margarinas Family Goodness e Smart Choice. A segunda dinâmi-

ca consiste em trabalhar marcas para a América Latina, incluindo

Brasil, como no caso de Knorr, Magnum e Glose Up. Por fim, vem

Priscilla Carvalho é diretora de atendimento
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Rosana Ribeiro é diretora geral de mídia

o atendimento exclusivo para o Brasil, com as marcas Rexona,

Axé, Glear, Fruttare e Cornetto.

"O êxito de nosso trabalho com a Unilever não tem segredo.

Construímos juntos ao longo dos anos, agência e Unilever, uma

parceria fantástica, com alto conteúdo estratégico e criativo, e

em todos os níveis, seja local, regional ou global. O produto

final dessa parceria, como planos, campanhas e ações de comu-

nicação, tem gerado resultados igualmente fantásticos para as

marcas", diz Filshill. Priscilla Carvalho, que em janeiro do ano

passado, foi convidada pelos sócios a assumir o cargo de direto-

ra de atendimento, lidera o atendimento das demais contas da

agência, com exceção de Caixa (ler box). Por tratar com clientes

de realidades tão distintas, Priscilla diz que sua função exige

jogo de cintura e criatividade. "Cada dia é um dia diferente.

Com o cliente local, a gente fala com quem decide, enquanto

que com o internacional é um processo. A gente costuma dizer

que um trabalho de um cliente local demora um mês para estar

no ar, e o trabalho de um cliente internacional, às vezes, até um

ano, dependendo de quão complexa é a estrutura. Para mim,

isso faz uma diferença incrível."

Em 2007, Ricardo

Hoffman foi convida-

do por Borghi e Erh

para assumir a diretoria geral da operação da

agência em Brasília. Na época, o escritório da

capital federal não tinha nenhum cliente. Em

setembro do ano passado, a BorghiErh/Lowe

conquistou a conta do serviço de Loterias da

Caixa Econômica Federal. Hoje, o escritório

de Brasília tem 26 funcionários, que traba-

lham de maneira autônoma, com exceção

do departamento de mídia, sediado em São

Paulo. "Não somos dependentes da matriz,

como nossos concorrentes. A rigor, não pre-

cisamos de nada da sede, mas nos valemos

dela para ganhar mais competitividade", afir-

ma Hoffman. A conta das Loterias é aten-

dida exclusivamente pela BorghiErh/Lowe.

Outros serviços da Caixa, contudo, passam

por concorrência pelas três agências que têm

contrato com o banco. "Nosso contrato tem

um prazo de cinco anos, renovável a cada

ano. Isso demanda empenho e dedicação

em termos de resultado muito maior."

Hoffman considera as contas públicas mais

difíceis de serem atendidas do que as pri-

vadas. "Em geral, os produtos têm seus

atributos e segmentos de público. O seg-

mento de público da Caixa é a população

inteira. Por isso, é uma comunicação mais

universal e que precisa ser politicamente

mais correta." Para ele, o sucesso do escri-

tório de Brasília se dá porque a agência

reconhece a importância real da operação.

"Os sócios vão duas vezes por mês para lá.

O diferencial da BorghiErh/Lowe é que o

anunciante conversa com as pessoas que

fazem, e as pessoas que fazem mandam, e

isso acontece tanto em São Paulo como em

Brasília", completa.
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PERFIL/CASES

CLIENTES
-Bic
- Caixa Econômica Federal
- Confea (Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia)

- Dória Associados
- Drogasil
- Etna
- Ericsson
-InPar
- Johnson&Johnson (Johnson's Baby, Johnson's
Adultos, Carefree, o.b., Cotonetes)

- MetLife
- Perdigão (Doriana, Claybom, Delicata e -
Cotochés)
- Pobre Juan
- Sharp
- Skechers
-Stan
-Stella Artois (AmBev)
- Shopping Iguatemi
- Unilever (Knorr, Magnum, Cornetto,

Fruttare, Axé, Rexona, Clear, Close Up,
Pepsodent, Skip, Vivere, Margarinas

(Family Goodness e Smart Choice)
-UOL
-2001 Vídeo
-Vivara

Principais Executivos
José Henrique Borghi (Presidente)
Erh Ray (Presidente)
Gabriela Soares (Diretora de Planejamento)
Fernando Nobre (Diretor de Criação)
Priscilla Carvalho (Diretora de Atendimento)
RobertFilshill (Diretor de Atendimento
Regional Unilever)
Rosana Ribeiro (Diretora Geral de Mídia)
Adriano Carvalho (Diretor de Ativação 360°)
Ricardo Hoffmann (Diretor Geral de Brasília)
Valdir Barbosa (Diretor Financeiro
e de Operações)

MAGNUM Com o conceito global "Autoridade
Mundial em Prazer", a BorghiErh/Lowe
foi responsável pelo relançamento

do sorvete Magnum no Brasil. No final do ano passado, a
agência lançou a campanha do novo Magnum coberto com
chocolate belga, composta por filme, anúncios, material
de ponto de venda, ações de ativação, peças de internet,

mídia exterior e projetos especiais em
revistas. O objetivo era estabelecer a

marca como um sorvete sofisticado
e diferenciado para o público jovem

influenciador e de alto poder
aquisitivo. No pré-lançamento do

produto, a equipe de ativação
da BorghiErh/Lowe

coordenou a exposição
teaser"Um prazer
fica ainda maior
quando coberto por
chocolate belga", no
Shopping Iguatemi,

em São Paulo,
onde o fotógrafo e

artista plástico francês
Fréderic Lébain cobriu

com chocolate belga
vários artigos de íuxo. Para

o lançamento do sorvete, foi
idealizada uma ação especial
na qual grandes chefs de
cozinha brasileiros assinam

a criação de receitas
especiais com o

novo Magnum.
Também foi
realizada uma
ação especial

na revista Vogue
RG de dezembro de
2008, que mostrou
em sua capa a
modelo Fernanda
Motta comendo .

um Magnum. Ela foi
escolhida para ser a
embaixadora da marca
por sua sofisticação e
glamour.



O reposicionamento
das Loterias Caixa tem o
seguinte conceito: "Para

a sorte, todo mundo é igual". Para essa campanha, a
BorghiErh/Lowe criou três filmes que foram veiculados
nacionalmente. O filme de lançamento, "Comemorando",
é um manifesto do conceito e ressalta que na Loteria Caixa
todo apostador tem chances iguais de acertar, já que a
sorte decide quem vai ganhar. Não importa se quem aposta
é homem ou mulher, alto ou magro, careca ou barbudo,
todos têm chances iguais. Os outros dois filmes explicam
as novidades nos jogos da Quina e da Loteria Federal. A
campanha contou também com anúncios, encarte especial,
jingle, ações de internet, materiais de ponto de venda e site.

A conta da Knorr foi conquistada em 2008.
Desde então, a agência fez a campanha de
três lançamentos: para o tempero "Meu Arroz",

divulgando que ele que deixa o arroz mais branco, solto e
com sabor caseiro; para o Sopão Mais, com mais macarrão; e
para o Knorr Quick, nova linha de sopas instantâneas. A cada
lançamento a agência tenta explorar uma situação de relação
entre as pessoas, que é estimulada pela refeição, seja ela um
arroz bem feitinho que agrada até a sogra ou uma sopinha
instantânea que traz aconchego e recarrega as energias.
Para comunicar o lançamento das sopas instantâneas
Knorr Quick no mercado brasileiro, a BorghiErh/Lowe criou
uma campanha composta por filme, anúncios e ações
diferenciadas de merchandising nos canais Globo, MTV e
Multishow. Com a assinatura Tem mais é que experimentar",
o filme "Pessoas" mostra que qualquer tipo de pessoa, a
qualquer hora, pode preparar rapidamente e saborear
um dos 12 sabores das novas sopas instantâneas Knorr. O
comercial ressalta que Knorr Quick tem mais praticidade, mais
Gremosidade e mais sabor, principais benefícios do produto.



Em 2009, "Piano" foi o único ouro
brasileiro em filme no Fiap (Festival
Ibero Americano de Publicidade). Ele faz

parte do novo posicionamento do detergente em
pó premium Skip. Anteriormente, a marca estava
associada à tecnologia e eficácia. A intenção da
BorghiErh/Lowe era aproximá-la de seu target,
por isso foi investigar qual a importância da roupa
para a mulher. A partir disso, constatou o seguinte
insight: sua coleção de roupas está sempre pronta
para ser usada com Skip. "Piano" foi criado para
comunicar as variantes do produto específicas
parta as cores preta e branca. A analogia feita é
clara: "o branco e preto de suas roupas sempre no
tom perfeito".

O que é o emprego dos sonhos para você? Essa foi
a idéia que gerou o filme "Massagista", criado pela
agência para o Emprego Certo do portal UOL. Ser
massagista de modelos pode parecer ser o emprego
dos sonhos para uns; no entanto, para outros pode
se tornar um pesadelo. Sucesso absoluto na internet,
com mais de 2 milhões de views no YouTube,
o vídeo foi o segundo mais visto na internet no
período de seu lançamento e tornou-se um viral
que circula por e-mails com os mais variados títulos:
"O emprego do seu sonho"; "Pior profissão do
mundo - Massagista de Modelos" ou "Você ficaria
insatisfeito com um emprego desses?" O mesmo
assunto pesquisado no Google traz mais de 10 mil
citações. "Massagista" foi veiculado em cinema,
televisão e na TV UOL. Ao cair no YouTube, superou
as expectativas. O comercial repercutiu também nos
principais sites internacionais de publicidade, como
o Advertising Age, Campaign, AdLatina, LatinSpots,
e nos mais diferenciados blogs: Ads of the World,
AdCritics, Coloribus, AdForum e Viral Blog.

magia dos contos de fadas para falar com a mulher atual
que, apesar de passar muito tempo fora de casa, valoriza
a feminilidade e deseja preservar o seu encanto até o fim
do dia. Inspirado no conto da Cinderela, onde nenhuma
mulher quer virar abóbora, ou seja, perder o encanto, o
filme enfatiza o posicionamento da marca, que oferece
o frescor feminino o dia todo. Simultaneamente ao novo
filme, Carefree promoveu ações em revistas e na internet.

Com o conceito "Preserve seu encanto
por mais tempo com Carefree",
a BorghiErh/Lowe inspirou-se na
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A marca Doriana começou a
fazer parte da vida familiar dos
brasileiros desde que a categoria

passou a existir no Brasil, e há 17 anos é a mais
lembrada noTopof Mind na categoria margarinas.
No entanto, a marca estava há quase três anos fora
da mídia. Por isso, a campanha "Doriana. Por um
café mais feliz" tinha uma grande missão: relançar
a marca no mercado brasileiro. O primeiro filme,
"Manifesto", apresenta o novo conceito de Doriana,
que busca retomar a importância do café da
manhã no dia a dia da família. O filme chama, ainda,
a atenção para os assuntos relatados nos próximos
comerciais, Tatuagem", "Cabelo" e "Água", que
vão revelar diálogos e situações reais e comuns a
qualquer família brasileira. Para reforçara realidade
dos temas abordados, as filmagens foram feitas
em locações reais e ambientes verdadeiros, com o
objetivo de mostrar famílias reais e atuais, não mais
a família "perfeita". Além do filme, a campanha foi
composta por peças de mídia impressa e materiais
de ponto de venda.
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Para aumentar a percepção e a
presença da marca Rexona Men V8
entre o universo masculino, a agência
explorou o aspecto emocional da
relação do homem com o carro. A
marca Rexona V8 foi a protagonista do
"Quatro Rodas Experience", evento para
apaixonados pelo mundo das quatro
rodas. O consumidor pôde dirigir um
supercarro no Autódromo de Interlagos
e, com isso, o projeto gerou conteúdo
multiplataforma, envolvendo matérias
para tevê, coberturas em revistas,
ações de endomarketing e ativação.
Além disso, uma promoção no site
dava ao ganhador um carro vintage
personalizado com motor V8. Essa ação
entrou no Shortlist Media Lions de
Cannes 2008.

Para informar as mães donas de casa de que a margarina,
produzida com gordura vegetal, contribui para a
alimentação diária, a BorghiErh/Lowe criou um programa
de tevê desenvolvido em parceria com o canal Discovery
Kids. Veiculado no México, Chile, Equador, Colômbia, Peru
e Espanha, países onde estão presentes as margarinas do
grupo, "Clara in Foodland" tem 13 episódios de 5 minutos,
veiculados no Discovery Kids, e 12 cápsulas de 90 segundos
para os canais da tevê aberta. A agência coordenou todo o
processo, que contou com mais de 150 pessoas. Para apoiar
o programa de tevê, que é a peça central da campanha,

um completo plano 360° foi desenvolvido, como peças
de outdoor, anúncios em mídia impressa, materiais

em PDV, lancheiras, canecas, adesivos,
dedoches, jogos, medidores de
altura, entre outros.

A BorghiErh/Lowe usou a internet e
o mobile para juntar consumidores,
alinhando o conceito "quanto mais

perto melhor". Por meio de um banner do Messenger, o
usuário era convidado a conhecer uma pessoa do sexo
oposto. Para isso, ele teria que declarar se era homem ou
mulher e deixar o número do seu celular. Em seguida,
aparecia um vídeo no qual o vocalista da banda Capital
Inicial, Dinho Ouro
Preto, dizia que iria
marcar um encontro
para o usuário. Alguns
minutos depois,
toca o telefone e é o
Dinho do outro lado
da linha dizendo que
encontrou a pessoa
e que o usuário tem
um minuto para falar
com ela. Os resultados
dessa ação superaram
as expectativas iniciais
da agência. Em 15 dias,
foram mais de 40 mi!
cadastros de celular e
20 mil casais puderam
se conhecer graças a
Close Up.
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