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Anúncio de página inteira ridiculariza bilionário em jornais  
 
Ataques ao poder de Carlos Slim sobre o mercado de telecomunicações do México se 
intensificaram ontem, quando um grupo secreto de oposição ao empresário, o homem mais 
rico do mundo, ridicularizou sua atividade principal num anúncio de jornal chamado "The 
Slimsons". 
 
Desenhado ao estilo da comédia americana de animação "The Simpsons", o anúncio de página 
inteira contra o magnata de 71 anos foi veiculado em vários dos maiores diários mexicanos, 
ironizando o custo, a confiabilidade e os serviços das redes de telefonia de Slim. 
 
Slim se envolveu num ácido conflito com os magnatas da mídia mexicana em torno de sua 
hegemonia das telecomunicações locais, que gerou uma série de ataques à sua credibilidade, 
desfechados pela TV, internet e agora pelos jornais. 
 
No anúncio, quatro personagens de rosto azul afirmam, respectivamente: "Na Slimlândia, os 
clientes obtêm serviços de qualidade", "as tarifas de telefonia são baixas", "as velocidades de 
conexão são ilimitadas", e "seu celular sempre funciona". Abaixo, um homem de expressão 
triste e rosto rosa diz: "Não no México". Assinado por um grupo anti-Slim que se 
autodenomina "Todos los Mexicanos" (Todos os Mexicanos), o anúncio acrescenta: "Todo o 
México é o território de todos os mexicanos", uma paródia de um dos slogans de propaganda 
de telefonia de Slim mais conhecidos no país. Um porta-voz da Telmex, empresa de telefonia 
fixa de Slim, preferiu não comentar o anúncio. 
 
Com uma fortuna estimada em US$ 74 bilhões pela revista "Forbes", no mês passado, Slim é 
alvo de sátiras no México, onde a desigualdade de renda é alta e o controle dos recursos do 
dia a dia está concentrado num número relativamente pequeno de mãos. 
 
Filho de imigrantes libaneses, Slim vem, há alguns anos, dedicando milhões de dólares anuais 
a obras assistenciais. 
 
Quem lidera a campanha são as grandes emissoras Televisa e a TV Azteca, que dizem que o 
governo precisa tomar providências para baixar a tarifa de conexão cobrada por Slim, que lhes 
permite realizar chamadas por meio de sua rede de telefonia celular. 
 
Um anúncio de televisão veiculado por "Todos os mexicanos" mostra usuários de celulares 
furiosos desfechando discursos carregados de xingamentos contra os serviços de telefonia de 
Slim, que aparece em pé em frente de seu museu de artes recém-inaugurado, ao custo de 
milhões de dólares. 
 
Os responsáveis por "Todos os mexicanos" não se identificaram perante a opinião pública, 
embora, segundo investigações técnicas realizadas pela Reuters, o servidor que ativa o site do 
grupo www.todoslosmexicanos.org esteja instalado em Houston, Texas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2011, Empresas, p. B2. 


