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Numa recente reunião em Miami exclusiva para homens de negócios, 

Gustavo Cisneros perdeu a paciência quando lhe perguntaram quais etram seus planos 
empresariais após sua saída da Univision na recente e traumática compra da rede por um 
grupo de investidores. 
 
O magnata venezuelano respondeu repentinamente e com o desdém que o caracteriza: 
“Gustavo Cisneros entrou com tudo nessa ‘movida’, e somente nisso.” O empresário referia-se, 
num jogo de palavras, tanto à sua liderança empresarial como à sua companhia de celulares 
pré-pagos, chamada La Movida, que é a base do seu esforço para reconstruir seu império das 
comunicações. 
 
Cisneros tem razão para estar aborrecido. Segundo as pessoas mais próximas a ele, o outrora 
indiscutível gigante da mídia se ressente de que o mundo empresarial não aprecie sua visão de 
longo prazo sobre o setor das comunicações e que não o reconheça mais como um líder. 
 
De fato, a La Movida não é somente uma nova aventura, mas uma aposta para reconstruir seu 
desmoronado reino, que perdeu não só a jóia da coroa com a Univision, mas também suas 
aspirações de domínio na web, com o colapso da AOL América Latina em 2006, e na TV por 
assinatura, com a venda da Direct TV Latin America. Cisneros está apostando tudo em seus 
novos investimentos e “deseja que as pessoas o vejam como um visionário no campo das 
comunicações”, disse uma ex-executiva de sua empresa que preferiu não ser identificada.  
Com mais de US$ 80 milhões já reunidos para manter as operações da La Movida, e várias 
dezenas de milhões mais investidos em iniciativas relacionadas com plataformas móveis, 
Cisneros acha que está garantindo um lugar de destaque no futuro mercado dos meios de 
comunicação hispânicos, segundo a ex-funcionária. “Está convencido de que esse é o caminho 
correto”, diz. 
 
Mas o mega-empresário venezuelano chegou a esse lugar mais por necessidade do que por 
vontade própria, o que coloca seus projetos em dúvida.  
 
Cisneros se viu obrigado a vender em 2006 sua participação na Univision para um grupo de 
fundos de investimentos liderado pelo magnata Haim Saban depois  que suas próprias 
tentativas de adquirir todo o conglomerado fracassaram com a divisão entre seus sócios da 
época: a Televisa e quatro grupos de investimentos norte-americanos. 
 
Para ele, adquirir a Univision teria significado apropriar-se de um verdadeiro gigante 
audiovisual e, além disso, melhorar sua má imagem como empresário do cibernegócio com a 
univision.com. Mas foi obrigado a conformar-se em continuar seus planos imperiais com 
empresas menos musculosas, como a Venevisión Internacional, e outras obviamente bisonhas, 
como a La Movida. 
 
Segundo analistas, a visão de Cisneros sobre o futuro das comunicações não está muito longe 
da verdade, mas talvez os instrumentos e as estratégias para chegar à meta, sim.  Com a 
aquisição de uma plataforma móvel para a distribuição dos conteúdos gerados por suas outras 
empresas no mercado latino-americano dos EUA, Cisneros está se adiantando à grande 
revolução do século 21: a portabilidade de conteúdos.“Aí é que estará o crescimento mais forte 

 



nos próximos cinco anos”, afirma o consultor  Julio Rumbaut, de Miami. 
 
Mas a La Movida tem encontrado muitas dificuldades para se consolidar no competitivo 
mercado móvel dos EUA. A operação, lançada há três anos, oferece, além de telefonia celular 
nacional e internacional, conteúdos que adiantam o que vai acontecer nas novelas, resultados 
da Liga Mexicana e música para quase meio milhão de usuários. Graças à sua aliança com a 
empresa de telefonia Sprint, que permite aos assinantes de Cisneros usar suas redes 
nacionais, a La Movida chega a todas as cidades dos EUA, incluindo Porto Rico e Ilhas 
Virgens.  
Mas a desaceleração econômica e o clima anti-imigrantes – seu público-alvo – fizeram com 
que a companhia não alcançasse a marca de 1 milhão de assinantes proposta para 2007. 
Internamente, tampouco parece ter funcionado a sacudida gerencial feita pelo novo diretor-
geral, o veterano das telecomunicações Michael Robinson.  
 
Para os analistas, entretanto, parece impressionante que o mercado celular entre os hispânicos 
que vivem nos EUA tenha crescido 20% em 2007, registrando 15,7 milhões de usuários e 4,7 
milhões que usam serviços de transmissões de dados, segundo infomações de Tamara Barber, 
da consultoria Forrester.  
 
Cisneros está consciente desse potencial, disse Barber, e começou a experimentar com apetite 
o mercado hispânico produzindo conteúdos móveis como mininovelas e música, distribuídos 
nos celulares de seu sócio norte-americano Sprint. As mininovelas de 2 ou mais minutos  de 
duração produzidas por Venevisión começarão a ser distribuídas em julho, segundo Nancy 
Amor, porta-voz da Venevisión Internacional, encarregada de distribuição e marketing. 
 
A aposta de Cisneros pelos conteúdos móveis deve ser mais bem-sucedida que sua incursão 
no congestionado campo de celulares, de acordo com os analistas. Por enquanto, sua 
proposta, voltada para o usuário jovem hispânico, segmento cobiçado conhecido como 
Geração Ñ, é considerada relevante. Esse grupo de consumidores jovens, entre 25 e 30 anos, 
está definido por “uma forma norte-americana de consumir” altamente tecnológica, mas que ao 
mesmo tempo não abandona o gosto pela cultura latina em música e vídeo. É o grupo de 
consumidores que procuram as micronovelas da Venevisión. “Cisneros soube ver que o 
mercado está criando novos padrões de consumo, dos quais os jovens da Ñ marcam a pauta”, 
disse Beatrice Rancel, diretora e fundadora da AMLA Consulting Miami e ex-assessora sênior 
do Grupo Cisneros. 
 
Para outros, contudo, o timing de Cisneros poderia pôr em risco suas aspirações globais, tal 
como aconteceu com a AOL Latin América, que chegou à região quando esta já contava com 
grandes players bem estabelecidos e acabou se afogando num mar de números vermelhos. 
 
José Cancela, assessor de meios hispânicos da Flórida e da Califórnia, acha que o processo 
iniciado pela Televisa contra a Univision por direitos de transmissão de conteúdos poderia 
mudar radicalmente as coisas para todos os players. A Televisa quer que a Univison a libere de 
um contrato exclusivo de distribuição de seus produtos que considera injusto e o vincula ao seu 
atual sócio até depois de 2017.   
 
Se a Televisa ganhar a causa, estaria em condições de vender a outros sua programação ou 
de comercializá-la ela própria, o que seria uma concorrência formidável para o projeto de 
Cisneros – e qualquer outro –, segundo Cancela, fundador da consultoria Hispanic USA.  “Isso 
mudará as coisas drasticamente na indústria dos meios de comunicação hispânicos dos EUA”, 
diz.  
 
Por enquanto, a único coisa certa é que o empresário venezuelano segue, sim, na movida. 
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