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Fernando Espuelas, pioneiro da indústria dos sites para a América Latina, lança a Voy nos EUA. O 
uruguaio que aos 28 anos lançou seu site e transformou-se no pioneiro da indústria da internet 
para a América Latina, ao desenvolver um dos portais mais valorizados do continente, o 
StarMedia Networks, está de volta com um empreendimento sui generis, que inclui novamente o 
Brasil em seu foco. Desde Nova York, Fernando Espuelas, agora com 36 anos, apresentou ontem 
o Voy (Eu Vou, no nome em português), uma empresa de mídia que produzirá conteúdo em inglês 
para TV, cinema, mercados editorial e fonográfico para o público latino-americano que mora nos 
Estados Unidos. Mas, diferente de outras ofensivas empreendedoras do gênero, fundamentará sua 
produção em conceitos filosóficos garimpados de sua própria história de vida - imigrante latino-
americano que ainda pequeno chegou aos Estados Unidos junto da mãe, com apenas 100 dólares, 
e acabou rico.  
 
"Quero consolidar a Voy a partir de dois conceitos: primeiro, o do otimismo, depois mostrar que 
as pessoas têm potencial para realizar seus sonhos", traduz Espuelas, que se nega a declarar 
valores de investimento e limita-se a dizer que conta com a parceria de diversos investidores 
latino-americanos. Por telefone, desde os Estados Unidos, Espuelas conta que a espinha dorsal de 
seu novo grupo - ele vendeu a StarMedia no final de 2001 para a France Telecom - será uma rede 
de televisão a cabo, que entrará no ar no ano que vem. Também no início de 2004, lançará um 
livro de sua própria autoria, que não só dará a largada à editora da Voy, como servirá de espécie 
de manual de princípios para o sucesso.  
 
O conteúdo da Voy será em inglês, para conquistar principalmente a segunda geração dos latino-
americanos nos EUA. No total, a população latina é de 38 milhões de pessoas nascidas ou não nos 
Estados Unidos. "Há um público enorme mal atendido hoje no país, porque ao mesmo tempo em 
que sente orgulho por ter nascido nos EUA e prefere se comunicar em inglês, busca e consome a 
cultura de origem dos pais."  
 
Primeiro site latino na Nasdaq Fernando Espuelas ganhou notoriedade quando o StarMedia (que 
teve versão também em português) passou a atrair massivos investimentos. Só nos três primeiros 
anos de vida, entre 1996 e 99, o portal recebeu US$ 140 milhões em investimentos privados. E 
foi o primeiro portal latino-americano a negociar suas ações na bolsa das companhias de 
tecnologia de Nova York, a Nasdaq. No auge da "bolha" da internet, o grupo StarMedia - com sites 
em vários países latino-americanos, EUA e Espanha - chegou a ser cotado em US$ 2 bilhões. 
Pouco antes da explosão do setor, as ações da empresa definharam 97% - do alto dos US$ 70 por 
ação para apenas US$ 2 - e a saída foi vender.  
 
Ele pede para não responder mais sobre a venda de seu antigo negócio e que neste momento só 
lhe interessa mergulhar nas profundezas de suas novas idéias nada ortodoxas para o Voy. Cabe 
salientar, porém, que o próprio StarMedia já havia sido motivado por uma experiência pouco 
convencional do ponto de vista dos livros de negócios. Como publicitário, Espuelas viajou à Índia e 
ao Nepal, lugares nos quais ele diz ter intuído a importância que a internet alcançaria em todo o 
mundo.  
 
Agora a galope de um negócio de inspiração nitidamente heterodoxa, Espuelas nega porém que 
esteja se voltando à produção de conteúdo cultural de "auto-ajuda". "Nossos livros não 
pretendem salvar a vida de ninguém. Quero apenas transmitir que ‘eu pude e isso mostra que 
você também pode’. A idéia é emitir otimismo, contar que as oportunidades surgem para todos. 
Não se trata de dogmatismo ou religião. A Voy quer despertar a inspiração e oferecer ferramentas 
práticas para realizá-la".  
 
Para o mercado brasileiro, depois da consolidação da Voy norte-americana - deflagrada a rede de 
TV, a editora, a gravadora e a produtora de filmes, tudo no ano que vem -, ele vai destinar 



inicialmente seu livro-inspiração. "Busquei reunir nele informações de gente bem-sucedida que 
mostrar que existem padrões de cultura para o êxito. Trata-se de uma obra que traz várias 
experiências, além, claro, da autobiográfica", conclui Espuelas, sem falsa modéstia.  
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