
Hello quer se conectar com o mercado 
Clayton Melo 
 
O que você perguntaria a um sujeito que acaba de embolsar um cheque de US$ 6 bilhões? Foi 
o que pensou o brasileiro Maurício Tortosa ao participar tempos atrás de uma reunião com 
Brian McAndrews, que havia vendido por esse valor a companhia americana aQuantive para a 
Microsoft. Tortosa participou do encontro por ser, na ocasião, um dos diretores da organização 
de Bill Gates nos EUA.  
 
McAndrews disse aos presentes que poderiam perguntar o que quisessem. "Como só tinha 
aquele momento diante de um homem que vendeu uma companhia por US$ 6 bilhões, tinha 
de fazer a melhor pergunta possível. Mas era difícil", diz Tortosa.  
 
Ele indagou o que era mais fácil e o mais árduo no trabalho de McAndrews. Depois de 15 
segundo em silêncio, o empresário respondeu: "Sua pergunta é muito boa porque nunca havia 
parado para pensar nisso."  
 
"O mais fácil é administrar a minha área na companhia, cuidar dos recursos. O mais difícil é 
sentir que eu sei o que preciso saber", respondeu, em referência à dificuldade de se tomar 
decisões estratégicas e ter a certeza de fazer estritamente o necessário. "Aquela resposta 
marcou minha vida profissional", diz Tortosa. Essas questões estão mais vivas do que nunca 
na cabeça de Tortosa, que recentemente se tornou sócio e presidente da agência digital Hello. 
As expectativas diante de seu trabalho são grandes. Fundada há cerca de um ano, a Hello 
ainda busca seu espaço no mercado digital brasileiro. Além disso, a empresa será a 
responsável por fincar definitivamente a bandeira do Grupo ABC de Comunicação, controlador 
da DM9DDB e Africa, no digital.  
 
Ex-diretor do portal MSN no Brasil, Tortosa entregou há alguns dias um projeto de trabalho 
aos sócios do Grupo ABC, entre eles Nizan Guanaes, que em breve darão o veredicto. Tortosa 
assegura que terá carta branca para levar adiante a ideia de tornar a agência uma das 
principais do Brasil. "A verba que teremos para investir nessa nova fase depende do que eles 
acharem de minha apresentação. Mas temos o apoio do Grupo ABC para investir. Tive carta 
branca ", afirma. "O projeto pode passar por aquisições".  
 
Por enquanto, ele evita detalhar os planos justamente porque depende do sinal verde dos 
acionistas do grupo para os próximos passos. Mas Tortosa adianta que apostar simplesmente 
numa "agência digital, como tantas que existem no mercado", não vale a pena. O objetivo é 
buscar um modelo de atuação cuja proposta vá além da criação de campanhas publicitárias 
on-line.  
 
Para formatar a "nova empresa", Suzana Apelbaum, sócia da Hello, pesquisa no momento 
como estão estruturadas as principais agências do exterior, como a Mother, Santo, Anomaly e 
Crispin Porter + Bogusky. "Buscamos referências lá fora para nos auxiliar. Mas os funcionários 
também foram ouvidos, para que cheguemos juntos a um modelo ideal de agência", reforça 
Tortosa  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C10. 


