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MÃONAMASSA–EstratégiadeJoséHenriqueBorghi (E) eErhRayédaratençãoa todososclientes

Antes vistos como inimigos,
gravadores digitais viraram aliados

Marili Ribeiro

Improvável seria umbomadje-
tivo para se aplicar à trajetória
da dupla que criou a agência
BorghiErh/Lowe, que saiu da
sala de jantar de um deles, há
seteanos,paraacobiçada3ªpo-
siçãonorankingdoIbopeMoni-
tor,querelacionaas50maiores
agências de propaganda do
País. Com negociação demídia
para os clientes de R$ 1,097 bi-
lhão de janeiro a setembro des-
te ano, a agênciade JoséHenri-
que Borghi e Erh Ray ficou
atrás apenas da líder Young &
Rubicam (R$ 3,436 bilhão) e da
AlmapBBDO (R$ 1,303 bilhão).
Oimprovávelsejustifica,por-

que, embora não existam esta-
tísticas no meio publicitário, o
índice demortalidade de novas
agênciaséaltonosetor.Ahistó-
ria dos profissionais de criação
que deixam o emprego para
abrir o próprionegócio é recor-
rente. Basta ver que existem
cercade 4mil agências noPaís,
e, comoexplicaDaltonPastore,
presidentedoconselhodaAsso-
ciação Brasileira de Agências
de Publicidade (Abap), apenas
300 têmmaisde 15 pessoas tra-
balhando. “A maioria é empre-
sa de umdono só”, conta.
Somentenoúltimoano, epor

motivos diversos, agências co-
mo Famiglia, Fallon, Hello (do
grupoABC, deNizanGuanaes)
eAg407, todasposicionadasno
blocodasmaiores,deixaramde
operar. “A rentabilidade das
agências cai desde a década de
90, enquanto se acentua o au-
mentodacompetitividade. Isso
faz com que muitos profissio-
nais sem experiência adminis-
trativa acabem sem espaço no
mercado”, diz Pastore.
As 50 maiores agências no

Brasil administram 53% de to-
do o investimento em mídia.
Uma característica que dese-
nhaumacurvaascendentedes-
de 2002, quando elas já deti-
nham 45% da compra total de
mídia, conforme os dados do
Projeto Inter-Meios, estudo
quemonitoraosnúmerosdose-
tor noPaís.
Osegredodatrajetóriadesu-

cesso obtida por Borghi e Ray,
desdequeresolveramjuntar os
currículos num voo solo, talvez
seja decorrência da sintonia do
trabalhodosdois.Umcomeçaa
contar algo, o outro termina e
fica-sesemsaberquefraseatri-
buir a quem.Nãoque sejampa-
recidos. Muito pelo contrário.
O caipira Borghi – ele se orgu-
lha de ser do interior paulista,
nascido e criado emPresidente
Prudente–éesportista.Saiuda
entrevista para correr a mara-
tona deNovaYork. O chinês de
origem–egaúchoporescolha–
Ray tem alma de artista plásti-
co e é notívago.
“Somos imigrantesnessene-

gócio desde o início”, brincam
eles. “Um chinês e um caipira
tinham mesmo de provar efi-
ciência para conquistar um lu-
gar.Quandoformamosumadu-
pla de criativos na então DM9

(hoje associada à rede DDB),
em 1994, pegávamos as sobras.
Eram os trabalhos que as ou-
tras duplas não queriam fazer.
Com isso, aprendemos a trans-
formar carne de pescoço em fi-
lé.” Eles riem graças ao portfó-
lio de clientes que inclui linhas
de produtos de companhias co-

moUnilever e Johnson&John-
son; as redes varejistas Etna e
Vivara;alémdaCaixaEconômi-
caFederal. Estaúltimarespon-
sável, desde 2008, quando che-
gouàagência, por25%damovi-
mentação de verba demídia.
Commais de 40 anos e 25 de

carreira,aduplapassoupor im-
portantes agências, como Ogil-
vy, Talent, Leo Burnett e DM9
DDB, e credita boa parte do
atual sucessoao tal “espíritode
imigrante”, ou seja, ao fato de
manterem a mentalidade de
que as coisas são passageiras e
que não se deve gastar mais do
que se ganha.
No trabalho, a ordem é não

repassar tarefas para ficar só
no atendimento aos principais
clientes. “Vamos para a pran-
cheta e colocamos a mão na
massa. Essa é a vantagem da
presidênciacompartilhada”,di-
zem. “Há tempos percebemos
que os anunciantes cansaram
do modelo calcado no excesso
de exposiçãodopublicitário es-
petáculo, que só aparece na ho-
ra de conquistar a conta e de-

pois desaparece, deixando
astarefasdodiaadiaparaos
funcionários da agência”.
É da safra da dupla duas

campanhasbastantepopula-
resepremiadas:adosmamí-
feros da Parmalat e a que
criou a assinatura do Itaú
usando o sinal @, ainda usa-
danas campanhas do banco.

FUSÃO
Aagênciaqueeles fundaram
em 2002, a BorghiErh aca-
bou se fundindo com a rede
americana Lowe no final de
2006. “Muitos achamque foi
aíquedemosopulodogato”,
dizem. “Mas se esquecem
que, antes disso, o ano de
2007 foi o nosso inferno as-
tral.Tivemosprejuízo.Quan-
doassumimosaLowe,elaha-
via perdido grandes verbas,
comoadaRenault edoOmo.
Foram demitidas 50 pes-
soas. E, para pôr as contas
emdia, cortamosmuitascoi-
sas como a água mineral em
garrafinhas – já que a agên-
cia tinha umótimo filtro.” ●

Criada há sete anos, agência chegou ao terceiro lugar entre as maiores
negociações demídia, atrás da Young & Rubicam e da AlmapBBDO

TVamericana
lucratambémcom
programagravado

BorghiErh/Loweavança
norankingdasagências

Bill Carter
THE NEW YORK TIMES

Parece uma versão da síndro-
medeEstocolmo,sóquenocon-
textodaindústriademídia.Exe-
cutivos de redes de televisão se
apaixonaramporumantigotor-
mento: o Digital Video Recor-
der,ouDVR,sistemaquepermi-
te a gravação de programas de
TV a cabo ou via satélite. A ra-
zão para esse namoro é sim-
ples:maisemais laresamerica-
nos possuem DVRs – 33%, em
comparação com os 28% de ca-
sas com a tecnologia em 2008.
Isso vem ajudando alguns pro-
gramas, antes considerados
marginais, a se tornarem hits.
Tambémconta o fato deaspes-
soas parecerem felizes em
aguentar até o fim os comer-
ciais.
Esses fatores combinados

significamqueos índicesde au-
diênciadoDVRagoraacrescen-
tam valores significativos à re-
ceita das emissoras. “O DVR ia
matara televisão”, afirmouAn-
dy Donchin, diretor de investi-
mentos emmídia da agência de
publicidadeCarat. “Masnão foi
isso que ocorreu.”

Contra a expectativa de to-
dos, perto da metade de todas
aspessoasqueassistemprogra-
mas gravados ainda ficam es-
tendidosnosofáassistindomen-
sagens publicitárias sobre fil-
mes,carrosecervejas.Deacor-
docomaNielsen,46%dosteles-
pectadoresentre18e49anosde
idade, das quatro cadeias de te-
levisão, assistem aos comer-
ciais durante a gravação dos
programas, um pouco a mais
em relação ao ano passado. En-
tão, por que as pessoas estão
desprezandoaoportunidadede
pular o bloco dos comerciais?
Arazãomais básica, de acor-

docomBradAdgate,vice-presi-
dente de pesquisa da Horizon
Media, é que o comportamento

queserviudebaseparaatelevi-
sãodesdesua invençãopersiste
em um grau ainda maior que o
esperado.“Trata-sedeumaati-
vidade passiva”, diz Adgate.
E esses espectadores passi-

vosestãoassistindoemnúmero
grande o suficiente para tornar
alguns hits da TV (como “Hou-
se”, na Fox) em sucessos maio-
res ainda. Programasde suces-
so mediano, como “How I Met
YourMother”,daCBS,setorna-
ram programas bem lucrati-
vos,esériesencrencadas,como
“Heroes”, da NBC, viraram so-
breviventes viáveis.
Hádoisanos,emumamudan-

ça sísmica em relação às práti-
casdopassado,aNielsencome-
çouamediroconsumodetelevi-
são por um índice de audiência
quemedeseo telespectadoras-
siste aos comerciais durante
seus programas de TV favori-
tos, mesmo que gravados, den-
tro de três dias. Esse método
substituiu o uso de rankings de
audiência.
Naquele momento, executi-

vosdecadeiasdeTVresistiram
ferozmente àmudança, temen-
do que eles jamais receberiam
crédito por programas grava-
dosporqueosespectadorespu-
lariam a exibição dos comer-
ciais.Masosnúmerosmostram
o contrário. “É completamente
contraintuitivo”, afirma Alan
Wurtzel, presidente da área de
pesquisadaNBC. “Masos fatos
estão aí.”

LUCRO
Os ganhos com o uso de grava-
çõesestãocrescendo.Amelhor
estimativa para a atual tempo-
rada, afirmaDavid F. Poltrack,
chefe do departamento de pes-
quisas daCBS, girava em torno
de1%decrescimentodaaudiên-
cia dos programas gravados
emrelaçãoaosprogramasaovi-
vo.Mas,emvezdisso,osganhos
estão na faixa de 7% a 12%, com
alguns shows registrando au-
mentodemaisde20%quandoo
índice de audiência com DVR
são adicionados. As quatro re-
des de televisão juntas regis-
tramumaumento na audiência
de 10%. “É essa magnitude que
está nos surpreendendo”, diz
Poltrack. ●
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se acentua o aumento da
competitividade”
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“Somos imigrantes nesse
negócio desde o início”

“Vamos para a prancheta e
colocamos amãonamassa. Essa
é a vantagemdapresidência
compartilhada”
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