


uando o táxi entra no bair-
ro de Lomas de Chapulte-
pec, penso que não haveria
lugar mais apropriado na
Cidade do México para
abrigar a casa e o escritório
do novo homem mais rico
do mundo, o mexicano de

origem libanesa Carlos Slim Helú. Em "Lãs Lomas", como a
área é conhecida, casarões e edifícios assin ados por arquitetos
mexicanos de renome, como Luís Barragán e Ricardo Legorre-
ta, foram erguidos sobre os terrenos mais caros do país. Na rua
Paseo de Ias Palmas já se avistam pela janela do carro os jovens
executivos bem vestidos que trabalham nas empresas vizinhas
de Slim, os bancos JP Morgan e Tokyo-Mitsubishi. "O 736 é ali",
diz o taxista, apontando para o edifício de três andareç onde
fica a sede do Grupo Financeiro Inbursa, que abriga o escritó-
rio do empresário. O prédio nada tem de especial. No pequeno
hall principal, piso e paredes de mármore. Passo pela recepção,
subo dois lances de escada e
me sento em um sofá de couro,
à espera de um sinal da secre-
tária para chegar ao homem
mais poderoso do México, cuja
fortuna e influência são moti-
vo de conversas apaixonadas
entre os mexicanos de todas as
classes sociais. O gosto espar-
tano sugere que os decoradores
não têm influência por aqui,
mas essa sensação de simplici-
dade se dissolve quando os olhos pousam nas pinturas e escul-
turas da coleção particular de Slim, distribuídas pelo ambiente.
Elas são uma das glórias pessoais do empresário e ocupam to-
dos os cantos e paredes. Trabalhos de pintores como Van Gogh,
Renoir e Diego Rivera dividem espaço com A Primavera Eterna,
uma das centenas de obras do escultor francês Auguste Rodin
adquiridas por seu maior colecionador privado, o próprio Slim.

Sou chamada para a entrevista e descubro que o con-
trolador da Claro e da Embratel brasileiras despacha em uma
sala ampla e austera, de cerca de 80 metros quadrados. O lugar
transpira sua presença. No canto direito, há uma mesa rentan-
gular repleta de papéis e sem computador. O empresário não
usa nem nunca usou esse tipo de equipamento. Não lê docu-
mentos na tela nem envia ou recebe e-mails. Slim costuma di-
zer que toda a informação necessária para tomar uma decisão
de negócios tem de caber em uma folha de papel. Encostado na
parede, perto da porta principal, está um conjunto de sofás de





tindo e o que está acontecendo com elas. Seu principal desa-
fio, explicita, é usar a Fundação Carso e outros braços filan-
trópicos de seu grupo para combater a exclusão e a pobreza,
investindo em saúde, educação e emprego. A verba é de US$
10 bilhões nos próximos quatro anos. "Ninguém leva nada
deste mundo quando morre", afirma. "A riqueza deve ser ad-
ministrada com eficiência, probidade, eficácia e sobriedade."

Existem atalhos para se entender a personalidade
do homem que detém o equivalente a 7,5% do PIB do México
(uma comparação, aliás, que ele abomina). Em primeiro lu-
gar está o pai, um comerciante libanês que chegou ao Novo
Mundo próximo às convulsões políticas da revolução mexi-
cana, no início do século 20. Como o pai, Slim é um homem
de família, que vive cercado por filhos e genros, na vida e nos
negócios. Como ele, também, é um negociante obstinado,
herdeiro de uma tradição libanesa que vem dos fenícios, os
primeiros vendedores internacionais do planeta. Diferente-
mente de outros bilionários recentes, Slim não é um homem
moderno no sentido tecnológi-
co ou cosmopolita da palavra.
Formou-se na velha economia
e seus ídolos empresariais
são Warren Buffett - com
quem aprendeu a comprar
na baixa - e Jean Paul Getty,
morto em 1976, colecionador
de arte e magnata americano
do petróleo. Getty cunhou
em 1957 a frase famosamen-
te melancólica: "Um bilhão
de dólares não é mais o que costumava ser". Slim descobriu
Getty ainda jovem, lendo uma reportagem na revista Playboy.

JOVEM, SLIM
DESCOBRIU
O MAGNATA
PAUL GETTY.
TORNOU-SE
SEU ÍDOLO

ESTATÍSTICAS DE BEISEBOL
Antiquado, o criador dos celulares pré-pagos no Méxi-

co gosta de coisas antigas, como Sofia Loren e boleros. Seus fil-
mes favoritos são Tempos Modernos, de Charles Chaplin, eEldd,
um épico de capa e espada com Charlton Heston no papel prin-
cipal. Sua simplicidade pessoal é legendária: veste as gravatas
da própria loja, a Sanborns, e se diverte sozinho refazendo à
mão estatísticas sobre beisebol. Não usa computadores, embo-
ra conte, entre seus melhores amigos, com o cientista america-
no Nicholas Negroponte - o pai do computador de US$ 100, a
quem prometeu desembolsar US$ 50 milhões para distribuir
as máquinas entre estudantes mexicanos e da América Central
- e Alvin Toffler, o futurólogo. Esse é uma espécie de mentor
do empresário e de seus filhos, a quem costuma dar palestras
domésticas, informais. Durante a entrevista, mais de uma vez

Slim se apoiou nas idéias de Toffler para explicar as suas pró-
prias, como ao definir o novo mundo dos serviços criado pela
tecnologia e a educação: "A maravilha dessa nova civilização é
que ela se desenvolve e se sustenta com o bem-estar dos demais.
A ninguém mais convém explorar outra pessoa, a pobreza".

Há uma história contada por Arturo Ayub, o genro de
Slim, que ajuda a entender como a falta de informação tecnoló-
gica é incapaz de embotar a astúcia natural do homem de negó-
cios. Diz Ayub: "Eu comecei a Prodigy, um provedor internet.
Um dia, cheguei muito satisfeito a uma reunião dizendo que
já tínhamos 90 mil usuários. Slim me perguntou: 'Mas como,
apenas 90 mil?' Eu expliquei que tínhamos um problema para
a expansão, porque não havia tantas pessoas com computa-
dor no México. Então ele disse: 'O problema é que as pessoas
não têm computador? Então, vamos vender computadores de
forma facilitada para elas'. Do nada ele criou um esquema de
financiamento de computadores em 24 meses, sem juros, com
as parcelas debitadas na conta telefônica. Posso dizer a você

que, hoje, a Telmex é a maior
vendedora de computadores
no México. Vendemos, des-
de 1999, mais de 1,3 milhão
de computadores. No come-
ço da promoção, vendíamos
3 mil computadores ao dia".

Desde que o site edita-
do pelo jornalista financeiro
Eduardo Garcia o colocou no
topo de ranking dos mais en-
dinheirados do planeta, Slim

vem tratando de minimizar a repercussão dessa informação.
Liderar a lista de bilionários significa superexposição e má pu-
blicidade: uma péssima combinação, no momento em que suas
empresas preparam decisões estratégicas de expansão. E se
há uma coisa que pode tirar "o engenheiro" do sério, dizem os
que o conhecem, é ser atrapalhado em sua discreta e eficiente
rotina de negócios. Mas, goste ele ou não, a lista existe e nela o
valor de mercado das ações de Slim é de US$ 62,9 bilhões, su-
perior aos US$ 56 bilhões de Gates e aos US$ 52,4 bilhões de
Buffett divulgados pela revista Forbes em março deste ano.

Medida em ativos, mais do que em cifras, a fortuna de
Slim é impressionante. Ele controla ou participa de mais de
200 empresas, atuantes em setores tão diversos como teleco-
municações, mineração, alimentos, serviços financeiros e res-
taurantes. Os mexicanos costumam dizer que é impossível vi-
ver um dia no país sem comprar algum produto ou usar algum
dos serviços das empresas do Grupo Carso. No Brasil não exis-
te ninguém tão remotamente poderoso. O banqueiro José Safra,



O R I G E M

Filho de comerciante libanês e mãe mexicana Filho de advogado e diretora de banco

L O C A L D E N A S C I M E N T O

Cidade do México, México Seattle, Estados Unidos

I D A D E

67 anos 51 anos

FORMAÇÃO

Engenheiro civil pela Universidade Autônoma do México Abandonou o curso de direito na Universidade Harvard

ESTADO C I V I L

Viúvo Casado

H E R D E I R O S

Seis filhos Três filhos

COMO SE TORNOU UM DOS MAIS RICOS DO MUNDO

Ao liderar o consórcio que comprou
a Telmex, estatal de telefonia mexicana, em 1990

Com a popularização do Windows, criado
pela Microsoft, no início dos anos 90

MÉRITO EMPRESARIAL

Transformou empresas decadentes
e investiu na telefonia fixa e celular

É o maior colecionador privado
de esculturas de Rodin

ESTILO

LAZER

Freqüentar bons restaurantes. Uma vez por semana,
reúne os seis filhos e nove netos para jantar

Apostou no software num período em que o
hardware era considerado mais valioso

É considerado o maior filantropo do mundo,
com mais de US$ 40 bilhões em doações

Ler livros de negócios, jogar golfe
e bridge



por exemplo, é o brasileiro mais bem colocado na lista áaForbes.

Ele divide a posição número 119 com outros oito bilionários in-

ternacionais, donos de uma fortuna de US$ 6 bilhões cada um.

A riqueza de Safra, entretanto, corresponde a somente 0,3% do

PIB brasileiro, de US$ 1,77 trilhão. Se alguém no Brasil fosse

dono de 7,5% do PIB, a fortuna desse superbilionário hipotético

seria de US$ 133 bilhões - ou 22 vezes a fortuna de José Safra.

Como Slim reage a isso? "Fico muito contente que
exista uma empresa que, a partir do México, um país em

desenvolvimento, tenha criado uma companhia trans-

nacional como a América Móvil, que cria valor para

os investidores e compete globalmente, e com sucesso,

com os grandes do mundo", afirma. "É importante que

a globalização possa ser feita a partir de nossos países,

como a Vale do Rio Doce está mostrando. É formidável."

A história da extraordinária acumulação de Slim come-

çou em 1966, quando ele, com apenas 26 anos, já tinha o equiva-

lente, na época, a US$ 400 mil, obtidos com investimentos na

bolsa e suporte do patrimônio familiar. Nessa época, recém-ca-

SÓCIOS NA INTERNET Gates e Slim em 2000, ao lançarem

um portal no México. Os dois bilionários enriqueceram com a

bolsa e com o virtual monopólio. Slim detém 91% da telefonia fixa

no México. Gates tem 90% do mercado de sistemas operacionais

sado com Soumaya Domit Gemayel, com quem viria a ter seis

filhos, lançou-se no mundo dos negócios adquirindo empresas

no setor imobiliário, de construção civil e engarrafamento de

bebidas. Nas duas décadas seguintes, seu grupo teve um cres-

cimento gradativo, típico dos padrões mexicanos. Em 1982,

tudo mudou. Desafiando o espírito de manada, ele foi às com-

pras em meio a uma das mais severas crises da moderna eco-

nomia mexicana. Enquanto os investidores estrangeiros e lo-

cais tentavam se desfazer de seus ativos a qualquer preço, Slim

fez o contrário: comprou mineradoras, lojas de varejo, fábricas

de cabos e muito mais. Formou, ao longo da crise e de seus efei-

tos, o maior conglomerado econômico do país - o Grupo Carso

- que fatura por ano US$ 8,5 bilhões. Essa foi a primeira fase



de sua metamorfose econômica. "As decisões que tomei na-

queles anos me fizeram lembrar a decisão tomada por meu pai

em 1914, quando, em plena revolução mexicana, comprou do

irmão 50% do negócio (da família), colocando em risco todo o
seu capital e seu futuro", disse Slim ao biógrafo José Martínez.

A segunda metamorfose teve lugar em 1990, quando,

em companhia da France Telecom, da Southwestern Bell e de
outros 35 investidores mexicanos, entrou no leilão das priva-

tizações e arrematou o controle da Telmex, gigante estatal das

telecomunicações. Foi assim, pela escada da telefonia, que ele

chegou à cobertura do mundo internacional dos negócios.

Suas duas companhias telefônicas, a Telmex e a América Mó-
vil, valem, juntas, 16 vezes mais do que o Grupo Carso, que tem

quatro décadas de existência. Em 1991, quando seu nome apa-

receu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes, Slim

era conhecido apenas por umas poucas pessoas do mundo

empresarial mexicano. Naqueles tempos, dirigia um Thun-

derbird 1989 e tinha uma fortuna estimada em US$ 2,1 bilhões.

Agora, passados 17 anos, ele domina o setor de telecomunica-

ções na América Latina, é um rosto conhecido no mundo in-

teiro e tornou-se, a contragosto, o homem mais rico do planeta.

Desde a infância, Slim teve seu pendor para negó-

cios estimulado pelo pai, Julián Slim Haddad. Ele é o quin-
to dos seis filhos do casamento de Juliãn com a mexicana de

origem libanesa Linda Helú. Segundo seu biógrafo, Slim foi,

entre todos os irmãos, o herdeiro das habilidades paternas.

Desde pequeno, observava o pai comprar mercadorias em

outros países e revendê-las em sua loja na Cidade do Méxi-

co. Aos 12 anos, abriu uma conta bancária com cerca de US$

400. Com 16 anos, comprou suas primeiras ações do Banco

Nacional do México, hoje controlado pelo Citigroup. Por exi-

gência do pai, Slim passou a anotar em cadernos com capa de

couro o valor de suas movimentações financeiras. Guarda

esses cadernos até hoje. No final dos anos 60, enquanto os jo-

vens das famílias endinheiradas do México aproveitavam

a vida em Paris, Slim começava a construir o Grupo Carso.

O MÉXICO NÃO É A CHINA
Ao contrário de Gates - seu sócio desde 2000 no portal

de internet Prodigy MSN - Slim é, essencialmente, um empre-

sário da velha economia que comprou um pedaço lucrativo da

nova economia. Além de não usar computadores, ele não gosta

de falar inglês em público nem tem um título de MBA pendura-

do na parede. O que diferencia esse engenheiro civil dos demais

empresários é seu faro incomum para encontrar bons negócios

e sua habilidade para implementá-los. Slim é um estrategista

com talento excepcional, senso de oportunidade e clareza ao

lidar com números. Não fosse assim, não teria conseguido for-

jar no México uma fortuna da magnitude daquela que forjou.

A economia mexicana, embora relevante, não é a maior nem a

mais dinâmica da América Latina, um continente por sua vez

secundário na economia global. O México avança ao passo de

3% ao ano, não oferecendo as oportunidades criadas pelo cres-

cimento galopante de 9% ao ano da China. De sua população de

PERFIL DO IMPÉRIO
COMO SE DIVIDE O MAIOR CONGLOMERADO EMPRESARIA

AMERICA MOVIL
A maior empresa de telefonia
celular da América Latina, com
125 milhões de assinantes. Seu
faturamento em 2006 foi de US$
21 bilhões e vale US$ 108 bilhões.
Neste ano, o valor das ações da
empresa cresceu 36,2%

TELÉFONOS
DE MÉXICO
Detém 91% do mercado de telefonia
fixa e domina as chamadas de

longa distância e os serviços de
internet. O faturamento no ano
passado foi de US$ 16 bilhões. O
valor de mercado, US$ 37,5 bilhões

GRUPO CARSO
Conglomerado com atuação
no varejo, shopping centers,
rodovias, cigarros, construção,
mineração e autopeças.
No ano passado, faturou
US$8,5 bilhões e vaie
US$9 bilhões na bolsa

GRUPO
FINANCEIRO
INBURSA
Inclui serviços bancários, seguros
e aposentadorias. Em 2006
seu faturamento foi de
US$ 516 milhões.O valor de

mercado é de US$ 7,1 bilhões

IDEAL
É a menina-dos-olhos de Slim. Faz
obras na América Latina. Fatura US$
206 milhões, vale US$ 4,5 bilhões



107 milhões de habitantes, 49% estão em situação de pobreza
estatística. Não se trata de um criadouro natural de bilionários.

Ainda assim, Slim é Slim. Por quê? Em parte, pelo
mesmo motivo que ajudou Bill Gates a reinar absoluto por 13
anos na lista da Forbes: monopólio. Gates tem o Windows,
que funciona em mais de 90% dos computadores do mun-
do. Slim tem o mercado mexicano de telefonia fixa na mesma
proporção: exatos 91%. Tanto Gates quanto Slim enfrentam
competidores, mas ambos
têm conseguido manter níveis
elevados de controle dos seus
mercados. A outra alavanca
na fortuna dos dois é a bolsa
de valores. Slim se beneficiou,
nos últimos anos, de uma
multiplicação quase bíblica no
valor dos papéis mexicanos.
Sua fortuna pessoal em ações
eqüivale à metade do valor
da bolsa mexicana, cujo ín-
dice subiu 49% no ano passado. Por isso, sua riqueza cres-
ceu mais de US$ 20 bilhões no último ano. Gates também
se tornou Gates embalado pelos ventos da bolsa americana.

Se é verdade que a receita do mercado mexicano de
telefonia fixa ajudou Slim a expandir seu império, também
é verdade que ela não é a única responsável pelo crescimento
assombroso da fortuna do empresário. A maior evidência dis-
so é a América Móvil, empresa de telefonia celular do grupo,
com 12S milhões de clientes e faturamento de US$ 22 bilhões.

LANÇAMENTO
DO PRE-PAGO
NO MÉXICO

FOI BATIZADO
DE "PLANO
GILLETTE"

Ela começou como uma divisão de celular da Telmex e ganhou
vida própria em 2000. Metade da fortuna do empresário vem
da participação de 30% que ele detém na companhia, que
eqüivale a US$ 32,6 bilhões. No segundo semestre, as ações
subiram 26,5% em razão do desempenho da empresa, segun-
do a agência Sentido Común. Isso é resultado de uma tacada
certeira feita lá atrás: a introdução dos celulares pré-pagos.

Há 12 anos, durante uma reunião com seus colabora-
dores, Slim apresentou uma
proposta para aumentar as
vendas de celulares: "Vamos
lançar o Plano Gillette". Sua
idéia era adotar na telefonia a
lógica da empresa norte-ame-
ricana, que vende o aparelho
de barbear e, depois, mantém
os clientes cativos vendendo
lâminas. "Ele me pediu que
procurasse um modelo de pré-
pago no mundo, mas não havia

nada no mercado. Tivemos de desenvolver a tecnologia inter-
namente", diz Ay ub que, na época, estava encarregado do pro-
jeto. Com um produto acessível aos consumidores mexicanos,
Slim abocanhou o mercado. Em 1990, a divisão de celulares da
Telmex que deu origem à América Móvil tinha 35 mil clientes.
Hoje, tem no México 43 milhões de usuários, dos quais 40 mi-
lhões usam pré-pagos. Com isso, Slim detém 77% do mercado
celular mexicano, enfrentando, entre outros concorrentes, a
poderosa Telefônica, que atua no país com a marca Movistar.

O DECALOGO DE SLIM AS REGRAS DE OURO DO BILIONARIO

A fórmula de sucesso de

Carlos Slim é resumida por

ele rnesmo em uma lista

contendo dez princípios

básicos de seu modelo

degestão, Odecálogofoi

apresentado pela primeira

vez a empresários e sócios

na badalada festa de 40

anos do Grupo Inbursa,

em dezembro de 2005.

Slim diz que sua filosofia

empresaria! é, em grande

parte, fruto da influência

de seu pai, o comerciante

libanês Julián Süm Haddad.

O princípio número 10,

porém, reflete, segundo ele,

sua experiência corporativa:

"O empresário é um criador

de riqueza, que a administra

temporariamente".

PREFIRA estruturas

simples, organizações

com níveis hierárquicos mí-

nimos, flexibilidade e rapidez

na tomada de decisões. As

vantagens da pequena

empresa é que fazem gran-

des as maiores empresas.

MANTER a austeridade

em tempos de vacas

gordas fortalece, capitaliza

e acelera o desenvolvimento

da empresa. Desse modo,

evitam-se ajustes drásticos

nasépocas de crise.

PERMANEÇA sempre

ativo na modernização,

simplificação e melhoria in-

cansável dos processos pro-

dutivos. Procure aumentar a



Seus movimentos empresariais são orientados por um
modelo próprio de gestão, sintetizado por ele mesmo em uma
lista contendo dez mandamentos. Nela, o empresário defende
estruturas simplificadas, austeridade nos gastos, ousadia nas
idéias e reinvestimento no próprio negócio. Durante entrevista
a Época NEGÓCIOS, acrescentou o 11° item à lista: a importân-
cia do espírito de equipe e de funcionários motivados. "São as
pessoas que tornam as coisas possíveis; pessoas interessadas,
motivadas, que vestem a cami-
sa, como dizemos, e que sabem
que podem alcançar qualquer
desafio proposto." Ele acredita
que uma empresa, qualquer
que seja seu tamanho, precisa
ter a mesma rapidez e flexibili-
dade de um pequeno comércio.

Sua filosofia é a das
empresas enxutas e flexíveis,
com o mínimo de hierarquia
necessário para tocar o em-
preendimento. Nelas não há lugar para estruturas corporati-
vas pesadas, pompa e formalidade, sedes luxuosas, séquitos
de assessores e batalhões de secretárias, mordomias para um
punhado de diretores e executivos ou modismos gerenciais.
"Nunca tivemos um corporativo", afirma. "O corporativo faz
muitas vezes que os operadores trabalhem para ele, em lugar
de trabalhar para as operações, para o cliente, para o merca-
do." Se for necessário, o empresário fala pessoalmente com
empregados menos graduados. Se um funcionário de um

TRABALHA
EM MANGAS
DE CAMISA
E CARREGA
A PRÓPRIA

AGENDA

nível hierárquico mais baixo o chama para falar de um pro-
blema sério, ele atende a chamada. "Gosta de saber das coisas
diretamente da fonte", diz uma pessoa que o conhece bem.

O estilo Slim nada tem de empolado. Ele trabalha em
mangas de camisa e dizem que sempre carrega sua agenda
embaixo do braço, para lembrar que é dono do próprio tempo.
Como ele divide as poucas horas do dia entre as várias empre-
sas e fundações? "Não divido o tempo, nunca dividi", diz ele.

"Algumas vezes uma atividade
demanda mais atenção e então
me volto para ela." Quer dizer:
ataca os problemas de frente,
na hora em que se apresentam.
Nos escritórios da empresa há
quadros lembrando que o tem-
po é o bem mais precioso das
pessoas e das organizações.
Sobre a sua tarefa como líder
de empresa, ele diz: "Meu tra-
balho é pensar". Slim trabalha

dez horas por dia. Logo cedo, sai de sua casa no elegante bairro
de Lãs Lomas, onde mora há 30 anos, e segue em uma Merce-
des blindada até seu escritório, localizado a poucos minutos
dali. Não tem helicóptero particular, mas, quando precisa voar,
utiliza uma aeronave Cessna de seis lugares que pertence à Tel-
mex. Quando chega ao escritório, costuma falar por telefone ou
pessoalmente com seus filhos e genros, ou com Eduardo Val-
des Acra, vice-presidente do Grupo Financeiro Inbursa, sobre
a rotina de trabalho. Gosta de estar a par de tudo. Almoça nor-



malmente com algum convidado na sala de reuniões ao lado
de seu escritório ou no salão-museu que está no mesmo andar.

A FÓRMULA FALHA
O "engenheiro" acredita em ciclos e perseverança. No

período de vacas gordas, afirma, é preciso manter a austeri-
dade, investir em modernização e, com discrição, antecipar
os movimentos da concorrência. Nada de acomodação. No
momento de crise, quando os ativos estão desvalorizados, é
hora de ir às compras. Essa segunda parte ele aprendeu com
Buffett. "Todos os momentos são bons para quem sabe traba-
lhar e tem como fazê-lo", diz sua regra número 9. Essa fórmula
tem se mostrado acertada, mas não é infalível. Slim comprou
em 2000 a CompUSA, uma cadeia de varejo de computadores
americana que hoje está encolhendo diante da concorrência.

Até a segunda metade dos anos 90, Slim dirigia-pesso-
almente todas as operações dos Grupos Carso e Inbursa, braço
financeiro de suas organizações. Em 1997, decidiu se afastar
do dia-a-dia das empresas após enfrentar problemas de saúde
decorrentes de uma cirurgia
de coração. No final do ano se-
guinte, colocou seus filhos e
genros à frente dos negócios e
se transformou em presidente
honorário e vitalício do grupo.
Hoje, comanda um empreen-
dimento eminentemente fami-
liar em sua estrutura. Seu filho
mais velho, Carlos, 40 anos,
é presidente do Grupo Car-
so; Marco Antônio, 38 anos,
é díretor-geral do Grupo Inbursa; e Patrício, 37 anos, diretor
da Carso Global Telecom, América Telecom e US Commer-
cial Corp. Os genros de Slim também ocupam postos-chave
nos negócios. Arturo Elias Ayub é porta-voz do Grupo Carso
e diretor da Telmex. Daniel Hajj comanda um dos negócios
mais rentáveis, a América Móvil. Outra pessoa influente no
processo de decisões é o sobrinho Héctor, diretor-geral da Tel-
mex. O primeiro escalão das empresas de Slim é totalmente
dominado por homens. Das três filhas, apenas uma, Soumaya,
trabalha com o Museu Soumaya, criado em homenagem à fa-
lecida esposa do empresário. No primeiro time de executivos
do grupo há apenas cinco mulheres, nenhuma da família.

Às segundas-feiras, religiosamente, Slim reúne fi-
lhos e genros a partir das 10 horas em sua casa para um
jantar. O cardápio é variado, mas quase sempre é servido
um prato mexicano como chile rellenos (uma espécie de pi-
mentão recheado com queijo) ou quesadillas (tortilhas de

SLIM ME
PERGUNTA:
"SE TIVESSE

DINHEIRO,
O QUE VOCÊ

FARIA?"

milho com queijo). A casa pode ser considerada austera
para o padrão bilionário da família: tem seis quartos, uma
pequena piscina. O único luxo são as obras de arte. Ele divi-
de o lugar apenas com seu filho mais velho, Carlos, o único
solteiro. Faz questão de dizer que não tem casas ou contas no
exterior. Em mais de 40 anos nos negócios, ele jamais teve
seu nome envolvido em escândalo ou denúncia. Nos fins de
semana, o homem mais rico do mundo costuma se refugiar
na natureza. Gosta de estar entre sequóias ou contemplar
o amanhecer em Los Cabos, costa noroeste do México. "Ele
é muito afetuoso, os netos o adoram. Pulam sobre ele e brin-
cam", diz o genro Ayub. Slim confirmou que está usando seu
tempo livre para escrever um livro com a história da família.

Quando lhe pergunto se é um homem feliz, ele res-
ponde rapidamente: "Creio que sim". Em seguida, flerta com a
filosofia. "Mas a felicidade não é um estado, é um caminho em
que há obstáculos, problemas", afirma. "O caminho da felici-
dade existe quando você tem claros seus valores principais e
quando você é coerente com eles e consigo mesmo." Para Car-

los Slim, ser feliz, aos 67 anos, é
sinônimo de estar com a famí-
lia, conversar com os amigos
ou caminhar entre as árvores.
A entrevista está chegando ao
fim, o gravador foi desligado,
mas ele pede a um assessor
uma carta que escreveu em
junho de 1994 para um grupo
de estudantes. Nela, trata da
questão da felicidade. Lê, en-
tão, alguns trechos em voz alta.

"O equilíbrio emocional está na vida interior... É preciso evitar
aqueles sentimentos que corroem a alma, como inveja, ciúme,
soberba, luxúria, egoísmo, vingança, avareza... Não se pode
viver com medos e com culpas..." Interrompo e observo que
nessa lista da felicidade não há nada material: um paradoxo?
Ele me responde com uma pergunta: "Se você tivesse muito di-
nheiro, o que faria?" Dou uma pausa e penso como seria minha
vida com a fortuna de Slim, mas, antes que eu possa responder,
ele volta à carga: "Se fosse casada, deixaria seu marido, seus
filhos?" Respondo que não. Ele retoma: "Minha família. Estar
bem com aqueles pelos quais tenho apreço. É isso que me faz
mais feliz. Não é fazer bem as coisas bem ou ter reconhecimen-
to das outras pessoas, entende? ". Perfeitamente, senhor Slim. ®t

ecarvalho
Text Box
Fonte: Época Negócios, n. 6,  p. 65-74, ago. 2007.




