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Resumo 

Parte da pesquisa de doutorado que analisa o modo de regulação do setor das 

comunicações no contexto da convergência audiovisual-telecomunicações-informática, 

o trabalho investiga a formação da companhia América Móvil (AMX), fruto da 

privatização das telecomunicações no México, a expansão da corporação para outros 

países e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. A partir da análise de dados 

econômicos, aponta que a exploração intensa do mercado tradicional de telefonia e a 

criação de mercados ligados aos produtos digitais foram viabilizadas pela concentração 

e centralização de capital. O processo contou com a participação do Estado, por meio da 

adoção de um modelo de privatização que levou à conformação do monopólio da 

companhia ligada ao Grupo Carso, de Carlos Slim, bem como pela adoção de 

mecanismos financeiros que possibilitaram a aquisição de outras unidades empresarias.  

 

Palavras-chave: Convergência; financeirização; concentração; centralização de capital; 

América Móvil.  

 

1. Introdução 

Neste trabalho, investigamos a formação da companhia América Móvil (AMX), 

resultado da privatização das telecomunicações no México; a expansão da corporação 

para outros países, inclusive para o Brasil, onde controla as empresas Claro, NET e 

Embratel, entre outras; e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. A partir do 

caso posto em tela, buscamos relacionar a dinâmica setorial à reestruturação capitalista 

em curso desde a década de 1970. Com o fim do período expansivo do pós-guerra e o 

abalo do modelo fordista-keynesiano que sustentou essa fase, um conjunto de mudanças 

políticas, econômicas, tecnológicas e culturais foram adotadas para viabilizar a 

acumulação de capital e a manutenção do sistema, apesar de suas intensas contradições. 

Neste novo regime, ganharam centralidade a financeirização e a mundialização do 

capital (CHESNAIS, 1996); a flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados, 

dos produtos e padrões de consumo (HARVEY, 2012, p. 14); e a crescente subsunção 

do trabalho cultural ou intelectual no capital (BOLAÑO, 2000).  

As telecomunicações assumiram papel estratégico nesse contexto. Isso porque as 

redes telemáticas permitem a integração de distintas partes do mundo à dinâmica do 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil.  
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capital, em uma velocidade cada vez maior, e a administração centralizada de 

conglomerados transnacionais que se espraiam por diversos países a fim de extrair 

riquezas. Ademais, do crescimento da infraestrutura de telecomunicações depende o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais – um mercado baseado em alta 

tecnologia que tem sido convertido em nova fronteira para o Investimento Externo 

Direto (IED) no campo dos serviços (CHESNAIS, 1996, p. 186). 

Por outro lado, essas mudanças impactam a própria conformação do setor de 

telecomunicações. Uma das expressões disso é a convergência com os setores da 

informática e do audiovisual são exemplos disso. Esta impacta a arquitetura tradicional 

das comunicações, ao modificar a relação entre os agentes, suplantar divisões fixadas 

em normativas e fomentar a mercantilização de novos produtos e serviços, etc. Diante 

desse quadro, o caso da companhia América Móvil (AMX), principal operadora de 

telecomunicações da América Latina, é relevante porque nos possibilita perceber como 

aqueles elementos centrais do processo de reestruturação produtiva do capital estão 

presentes e têm contribuído para a conformação do setor das comunicações nas últimas 

décadas. Ancorado na perspectiva da Economia Política da Comunicação, o estudo será 

desenvolvido a partir da análise de dados econômicos da companhia e da revisão de 

literatura, especialmente daquela produzida no México sobre o tema. 

 

2. O modelo neoliberal e a privatização das telecomunicações no México  

Inicialmente, o setor de telecomunicações do México, como ocorria com a maior 

parte das atividades industriais, era explorado por grupos estrangeiros, no caso a 

International Telephone and Telegraph (ITT) e a Ericsson. Esse duopólio controlaria a 

telefonia até que, em 1947, por pressão da administração do presidente Alemán (1946-

1952), as empresas venderam suas ações a empresários mexicanos. Parte da política de 

substituição das importações que então era adotada, a ―mexicanização‖ das 

telecomunicações levou à criação da Teléfonos de México (Telmex) naquele mesmo 

ano. Em 1963, o Estado passou a deter 48% das ações da empresa. Menos de dez anos 

depois, em 1972, a nacionalização da Telmex foi concluída, com a aquisição de mais 

3% das ações pela administração do presidente Echevarría (1970-1976), que levou a 

cabo amplo programa de ampliação das redes de telecomunicações (VALLE, 2008).  

No fim dos anos 1970, a fase ascendente da industrialização mexicana chegou ao 

seu limite. Decorrente da primeira recessão econômica do período pós-guerra e das 
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políticas adotadas pelos Estados Unidos visando à retomada da hegemonia do dólar, 

como a elevação da taxa de juros, houve redução das fontes de financiamento externo, 

queda dos preços das exportações e aumento da dívida externa. A crise econômica fez o 

país suspender o pagamento do serviço da dívida, em 1982. Para contornar a situação, o 

sucessor de Echevarría, López Portillo, buscou, ao longo de seu mandato presidencial 

(1976 – 1982), novos empréstimos junto a credores internacionais. Em contrapartida, o 

México submeteu-se às medidas recomendadas pelo FMI, tais como desvalorização da 

moeda, redução dos gastos governamentais e realização de privatizações.  

Pressionado por organismos multilaterais como o FMI e o BID, que viam na 

privatização uma forma de converter a dívida externa em capital, o México adotou 

políticas de reforma do próprio Estado, sob a ótica neoliberal. Os investimentos sociais 

foram reduzidos, houve cortes em gastos públicos e privatização de companhias. 

Importante notar que, no caso das telecomunicações, mudanças no setor haviam sido 

desencadeadas pela quebra do monopólio da AT&T e pelo desmembramento da 

empresa nas chamadas Baby Bells, em 1984. Então, a AT&T buscou criar condições 

para atuar fora do seu mercado doméstico e retomar a hegemonia estadunidense no 

setor, que restava abalada pela estratégia de internacionalização das operadoras públicas 

e dos fabricantes de equipamentos da Europa. A gigante AT&T tornou-se defensora de 

projetos de privatização de setores fundamentais na América Latina, onde passou a 

associar-se com grupos nacionais para explorar o segmento (LEAL, 2000).  

Nesse contexto, a paraestatal Telmex teve seus ativos vendidos entre 1989 e 

1990. Segundo Valle (2008, p. 05), havia então três modelos em discussão: privatizar 

como firma verticalmente integrada, formando uma empresa monopólica semelhante às 

campeãs nacionais da Europa; dividir em monopólios regionais, seguindo o modelo da 

AT&T; e privatizar diferentes segmentos do mercado de telecomunicações, como 

telefonia local e internacional. O padrão escolhido, por fim, foi o da privatização como 

um monopólio vertical integrado. Politicamente, avalia Valle, a aliança entre o governo 

mexicano de Salinas e o Grupo Carso acabou sendo determinante para essa decisão. 

Com ela, o grupo de Slim adquiriu as ações da Telmex, em associação com a 

Southwestern Bell International Holding Corp., com a France Cables et Radio e um 
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grupo de investidores
3
. A presença da Southwestern Bell nesse arranjo viabilizou o 

ingresso, no mercado mexicano, de grupo resultante do desmembramento da AT&T.  

A concessão permitia que a Telmex prestasse serviços de transmissão de voz, 

dados, texto, áudio e vídeo. A empresa também adquiriu o direito de explorar, de forma 

exclusiva, a telefonia de larga distância nacional e internacional até 1996. Em 

contrapartida, exigiu-se a ampliação das linhas de serviço básico a uma taxa média de 

12% entre 1990 e 1994; estabeleceu-se a separação contábil das chamadas locais e das 

de longa distância nacional e internacional em redes fixas; proibiu-se prática 

monopólica, de subsídios cruzados, vendas condicionadas e exclusividade; determinou-

se a melhoria na qualidade dos serviços, bem como a sujeição da empresa a um 

mecanismo de controle dos preços, entre outras medidas. A Telmex ficou ainda 

obrigada a negociar políticas de interconexão com outros operadores.  

 

2.1.A busca pela diversificação dos setores de atuação 

Ainda na década de 1980, o Grupo Carso passou a operar serviços de 

radiotelefonia móvel no Distrito Federal, sob a denominação de Radiomovil Dipsa S.A. 

de C.V. Em 1989, por meio da marca recém-criada Telcel, expandiu a oferta de 

telefonia móvel, tornando-se, nos anos seguintes, a líder desse segmento no México
4
. Já 

então ficava nítida a intenção do grupo de dominar a oferta de diferentes serviços. O 

único segmento não dominado por Slim foi o da televisão, pois a concessão dada à 

Telmex proibiu a oferta de serviços televisivos, por qualquer meio e de forma direta ou 

indireta. Dessa forma, os mercados foram divididos: o controle das telecomunicações 

ficou a cargo do Grupo Carso, ao passo que o mercado de televisão, pelo Grupo 

Televisa
5
, controlado por Emilio Azcárraga.  

A divisão, contudo, não impediu a concorrência entre os grupos e a tentativa de 

ambos de avançar sobre todos os mercados das comunicações
6
. Expressão dessa 

                                                 
3
 Informação disponível em: <http://www.carso.com.mx/ES/grupo_carso/Paginas/historia-carso.aspx>. 

Acesso: 18 de março de 2017. 
4
 Informação disponível em: <http://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos#!historia>. Acesso: 18 

de março de 2017. 
5
 O Grupo Televisa opera quatro canais de TV aberta na Cidade do México e produz 26 marcas de 

televisão para distribuição no México e também para exportação. Atua na distribuição de sinais 

televisivos por satélite, por meio do controle da SKY naquele país.  Atualmente, detém também a 

Cablevisión, empresa de telecomunicações que ofere serviços de vídeo, dados e telefoia. Disponível em: 

<http://www.televisa.com/ >. Acesso: 29 de jun. 2017.  
6
 Nos países em que a restrição legal não existe, a oferta de TV tem sido efetivada. Segundo estudo da 

consultoria Databaxis, a América Móvil liderava o mercado de TV paga na América Latina em 2015, 

possuindo 32% de penetração. A participação da empresa no Brasil foi um dos determinantes para a 
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estratégia, em 1995 a Telmex adquiriu 49% da Cablevisión, empresa de televisão por 

assinatura via cabo. Segundo estudo da OCDE sobre políticas e regulação das 

telecomunicações no México (2012, p. 47), o caráter da operação foi o de investimento 

financeiro, com restrições sobre relações corporativas, como a possibilidade de definir 

estratégias empresariais por meio do voto. Apesar desse limite, a Comissão Federal de 

Concorrência obrigou o Grupo Carso a vender sua participação na Cablevisión em 

2011. Desde 2015, a companhia passou a ser controlada pela Televisa.  

Para atuar na TV paga, ainda que de forma indireta, Slim estabeleceu parceria 

com a empresa Dish, provedora de televisão via satélite. Telmex e Dish fixaram acordo 

que previa a venda casada de serviços. Para ampliar a presença no mercado, a Dish 

adotou estratégia de popularização e chegou a obter quase 40% do negócio de TV por 

satélite (tecnologia direct to home, DTH). A atuação da Telmex junto à Dish motivou 

investigação do Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), que buscou averiguar se 

havia descumprimento do que fixa o título de concessão da Telmex em relação à oferta 

de serviços televisivos. O Grupo Carso nega ser proprietário da Dish
7
.  

Os exemplos mostram que o Estado tem atuado como mediador dos conflitos 

entre os grupos da burguesia mexicana. Desde a outorga da concessão que garantiu o 

monopólio legal da Telmex e sua atuação em diversas áreas, possibilitou o predomínio 

do Grupo Carso sobre o mercado interno de telecomunicações, conformando um cenário 

de forte concentração, o que também ocorreu no setor de radiodifusão. A situação tem 

sido bastante criticada, inclusive por organismos como a OCDE. Por meio de relatório 

divulgado em 2012, a organização registrou que cada segmento do mercado (redes 

fixas, telefonia móvel, televisão aberta, televisão paga e banda larga) é dominado por 

uma empresa que guarda grande vantagem em relação ao seu principal competidor. 

No caso da rede de telefonia fixa, a Telmex possuía, até a data do estudo, mais 

de 80% de participação no mercado. Já a Telcel prestava serviços para cerca de 70% dos 

usuários de telefonia móvel. Apenas em relação à banda larga, houve estímulo à 

                                                                                                                                               
obtenção do posto. Em segundo lugar estava a empresa norte-americana DirecTV (28%), seguida pela 

Televisa (22%) e pela Telefónica (10%). Dados disponíveis em: 

<http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/slim-es-el-rey-de-la-tv-de-paga-en-latam-senala-

estudio.html>. Acesso: 20 abr. 2017.  
7
 A Telmex manifestou-se sobre a questão junto à Bolsa Mexicana de Valores, negando compra da 

empresa. ―Telmex ratifica e fortalece seu acordo comercial com Dish México, S. de R.L. de C.V. ("Dish 

México"), que consiste em serviços de faturação e cobrança, distribuição e arrendamento de 

equipamentos. Os serviços que se prestam a Dish México estiveram e estarão disponíveis a todos os 

operadoresde telecomunicações, incluindo os que prestam o serviço de televisão por cabo ou satélite‖, 

afirmou a empresa. Disponível em: < http://expansion.mx/negocios/2014/07/08/telmex-rompe-acuerdo-

con-dish>. Acesso: 06 de mai. 2017.  
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autorização para que empresas de cabo entrassem nesse mercado para competir com a 

Telmex, o que levou ao crescimento de 46% do número de assinantes entre 2007 e 

2009. Antes disso, o acesso era limitado pelo fato de a Telmex e outros provedores só 

venderem banda larga em pacotes com linhas fixas (OCDE, 2012, p. 23-27). 

Em 2013, esse panorama passou a ser impactado pelas medidas resultantes da 

nova Lei Federal de Telecomunicações. Para o que nos interessa aqui, é útil destacar 

que a lei define telecomunicações como serviço público de interesse geral; cria o 

Instituto Federal de Telecomunicações (IFT) e determina que ele aponte a existência de 

agentes econômicos preponderantes e aplique medidas para ampliar a concorrência
8
; e 

abre o mercado para investimento estrangeiro direto nas empresas de telecomunicações 

(até 100%) e radiodifusão (até 49%). Além disso, o texto de reforma constitucional
9
 

estabeleceu prazos e condições para criação e funcionamento de uma rede pública de 

serviços de telecomunicações, o que pode levar ao rompimento ―[...] com o conflito de 

interesses que está na base da modalidade atual de desenvolvimento da indústria, em 

favor da promoção de uma concorrência baseada na inovação e na diferenciação dos 

serviços proporcionados‖ 
10

 (ORDONEZ; NAVARRETE, 2016, p. 47).  

Outro ponto relacionado à convergência é a possibilidade, prevista pela lei, de o 

Congresso estabelecer um regime de concessões únicas que permitiria aos 

concessionários prestar todos os tipos de serviços por meio de suas redes. O acesso a tal 

licença, contudo, resta dependente da avaliação do IFT, que também tem o poder de 

autorizar ou não a prestação de novos serviços por parte dos concessionários já atuantes 

no mercado mexicano. A obtenção de uma licença desse tipo poderia permitiria que o 

Grupo Carso conquistasse a autorização para prestar serviços de televisão e, assim, 

passasse a oferecer pacotes convergentes (triple ou quadruple play). Ocorre que, logo 

após a aprovação da norma, o IFT diagnosticou que a América Móvil controlava 61,5% 

das telecomunicações em geral, o que levou o regulador a caracterizar o grupo como 

agente preponderante. Por conta disso, o IFT tem mantido o setor de radiodifusão 

                                                 
8
 No caso, foram consideradas como preponderantes as empresas que possuem mais de 50% do mercado 

de telecomunicações ou de radiodifusão em termos de audiência, tráfico, usuários ou assinantes em 

determinado setor. Mais informações sobre a Lei Federal de Telecomunicações estão disponíveis em: 

<http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-beneficios-de-la-reforma-constitucional-y-la-ley-federal-

de-telecomunicaciones-y>. Acesso: 20 de abr. 2017.  
9
 Disponível em: <http://media.eleconomista.com.mx/contenido/pdf/201301/iniciativa-reforma-

telecomunicaciones.pdf>. Acesso: 20 de abr. 2017. 
10

 Do original em espanhol: ―[...] romper con el conflicto de intereses que está en la base de la modalidad 

actual de desarrollo de la industria, en favor de la promoción de una competencia basada en la innovación 

y diferenciación de los servicios proporcionados‖. 
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fechado às investidas de Carlos Slim. O instituto tem, além disso, aplicado uma série de 

medidas visando reduzir o seu poder e estimular a concorrência
11

.  

 

3. América Móvil: financeirização e diversificação de serviços 

No ano 2000, após quase duas décadas com um mercado protegido aos 

investimentos estrangeiros e marcado por fortes barreiras à entrada a outros 

competidores, o Grupo Carso criou a América Móvil (AMX). As operações de telefonia 

fixa e móvel foram separadas em empresas diferentes, as quais passaram a ter suas 

próprias ações cotizadas nos mercados de valores. A operação expressa a estratégia que 

vinha sendo desenvolvida desde 1997, quando a Telmex, ciente da proximidade de 

abertura à concorrência, iniciou sua expansão em âmbito internacional. Primeiro, foi 

comprada a empresa Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua). Em 2003, a AMX já 

operava telefonia celular em quatro países (Guatemala, Nicarágua, República 

Dominicana e El Salvador). Em 2012, já eram 18 países. Em 2015, 25. Documentos do 

grupo justificam que a operação objetivou manter a independência das empresas e 

desenvolver negócios próprios com flexibilidade financeira e de estratégias
12

. 

 
Dessa forma, por um lado se consolidou a TELMEX S.A., como a 

principal empresa de telefonia que administraria os serviços da 

empresa Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V., que dirigia a marca 

TELCEL, a maior empresa de telefonia celular do México. Por outro 

lado, a América Móvil permitiria a internacionalização do negócio de 

telefonia por redes móveis e os serviços de internet. Três meses depois 

(dezembro 2000), a América Móvil assinou um acordo com a Bell 

Canada Internacional (BCI) e a SBC Communication Inc., para 

desenvolver uma empresa subsidiária com o nome de TELECOM 

AMERICA Ltd. O intuito dessa movimentação era criar uma empresa 

joint venture que pudesse começar a operar nos países da América 

Latina compartilhando os riscos e os ganhos (HARO, 2013, p. 97). 

 

Tratava-se, efetivamente, da busca por ampliar a acumulação, por meio da 

concentração e centralização de capital em torno da AMX, e, assim, constituir as bases 

necessárias para a adaptação do grupo ao novo modo de regulação setorial. Como 

                                                 
11

 A empresa tem sido cobrada a adotar procedimentos para reduzir o seu poder de mercado. Em 2015, 

por exemplo, anunciou a separação de parte da sua infraestrutura. Radiobases, torres e dutos passaram a 

integrar uma nova sociedade. Disponível em: 

<http://economia.elpais.com/economia/2015/04/01/actualidad/1427909480_167771.html>. Acesso: 04 de 

mar. 2017. 
12

 Informação disponível em: <http://www.carlosslim.com/act_empresarial.html>. Acesso: 18 de março 

de 2017. 
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resultado disso, entre 2003 e 2015, seu resultado operacional foi multiplicado por dez, 

passando de $85,946 milhões de pesos mexicanos para $ 894,217.  

Esse processo está vinculado à financeirização da economia mundial e, 

especificamente, mexicana. Ainda em 1989, reformas que objetivavam ampliar os 

investimentos estrangeiros no país desvincularam o direito corporativo de uma ação, 

que inclui direito ao voto, do direito patrimonial, atrelado ao valor contábil. O acesso 

aos mercados internacionais de capitais foi estimulado e, pela divisão, restou facilitada a 

venda de ações por parte de investidores estrangeiros (CAMACHO, 2002, p. 413). 

 
Os beneficiários diretos foram os grandes grupos mexicanos privados, 

industriais e de serviços, e os bancos privatizados. Em 1991, a 

empresa Teléfonos de México (Telmex) introduziu ações "L" (com 

voto limitado): estas ações oferecem direitos patrimoniais, mas seus 

direitos corporativos estão limitados aos casos de venda, liquidação ou 

mudança do volume de negócios da empresa [Morera, 1998]. Foi a 

primeira empresa que se integrou ao mercado financeiro internacional 

como resultado do processo de privatização nos anos noventa, 

mediante o primeiro ADR (American Depositary Receipt) de uma 

ação mexicana (ou de qualquer país emergente) que foi registrado na 

bolsa de NYSE, em maio de 1991. A vantagem dos ADR para o 

investidor estrangeiro é que ele está comprando um valor similar aos 

valores de seu mercado, em sua própria moeda, por meio de uma casa 

de bolsa de seu país
13

 (CAMACHO, 2002, p. 413). 

 

 Mecanismos financeiros foram utilizados em outros momentos para estimular a 

concentração de capital. Em meados dos anos 1990, na consolidação de sua liderança no 

México, o Grupo Carso valeu-se do seu grupo financeiro Inbursa para investir capitais 

na Televisión Azteca (segunda maior rede de TV do país), no Grupo Acir (rádio), na 

Medcom (televisão DTH) e na empresa Gigante y Cementos Moctezuma (CAMACHO, 

2002, p. 413). Combinando abertura com manutenção do controle sobre a administração 

empresarial, a família Slim manteve restrições à aquisição de ações da série ―AA‖, que 

possuem pleno direito de voto, por investidores não mexicanos. Os estatutos sociais 

                                                 
13

 Tradução própria do original em espanhol: ―Los beneficiarios directos fueron los grandes grupos 

mexicanos privados, industriales y de servicios, y los bancos privatizados. En 1991, la empresa Teléfonos 

de México (Telmex) introdujo acciones "L" (com voto limitado): estas acciones ofrecen derechos  

patrimoniales, pero sus derechos corporativos están limitados a los casos de venta, liquidación o cambio 

de giro de la empresa [Morera, 1998]. Fue la primera empresa que se integró al mercado financiero 

internacional como resultado del proceso de privatización  en los noventa, mediante el primer ADR 

(American Depositary Receipt) de una acción mexicana (o de cualquier país emergente) que se registró en 

la bolsa de NYSE,  en mayo de 1991. La ventaja de los ADR para el inversionista extranjero es que está 

comprando un valor similar a los valores de su mercado, en su propia moneda, por medio de una casa de 

bolsa de su país‖.  
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também fixaram que esse tipo de ação representaria um percentual não menor que 20% 

e não maior que 51% do capital social da AMX (AMX, 2015). 

Recompra de ações; reestruturação corporativa mediante intercâmbio de ações 

de diferentes companhias integrantes do Grupo Carso; emissão de dívida corporativa 

nos mercados de valores e empréstimos bancários são algumas das operações 

financeiras praticadas com vistas à obtenção de capital para adquirir empresas ou 

participar delas. Para termos dimensão da expansão, sintetizamos, abaixo, algumas das 

empresas que foram parcial ou totalmente adquiridas pela AMX nos últimos seis anos.  

 
ANO EMPRESA RAMO 

PRINCIPAL 

OPERAÇÃO 

2011 StarOne Operadora de 

satélite 

Aquisição de 20% do capital social. A 

subsidiária Embratel já era dona dos 

outros 80%. 

Net Serviços Operadora de 

cabo, telefonia e 

banda larga 

Aumento da participação na Net Serviços 

de 35% para 92%. Antes, não possuía 

ações com direito a voto.  

Telmex Telefonia e banda 

larga 

Recompra de 40% das ações da Telmex. 

 

2012 Koninklijke KPN N.V. Telefonia e banda 

larga 

Aquisição de 29.77% das 

ações.Atualmente possui cerca de 30%. 

Telekom Austria AG Telefonia e dados 

e banda larga 

Aquisição de 23.69% das ações.  

2013 Corporación Interamericana 

de Entretenimiento 

Publicidade Aquisição de 100%  das ações. 

Shazam Entertainment 

Limited 

Produção de 

conteúdos 

Compra de 10,8% das ações 

representativas do capital social. 

2014 Telekom Austria AG Telefonia e banda 

larga 

Aquisição de 22.79% das ações em 

circulação, para completar sua 

participação em 50,81%. 

2015 Hitss Solutions Tecnologia da 

Informação 

Aquisição de 35% das ações, alcançando 

68,9% de participação.  

2016 Brasil  Telecomunicações  

S.A.  (―BRTel‖) (opera sob a 

marca Blue) 

Telefonia fixa, 

TV paga e banda 

larga 

Aquisição de 99,9% das ações. 

Figura 1 Lista de empresas adquiridas pela AMX. Fonte: elaboração própria a partir de relatórios da companhia. 

O quadro evidencia que há uma diversificação dos ramos operados pelas 

companhias que têm sido adquiridas pela América Móvil. São operadoras de satélite 

(StarOne); empresas de produção de conteúdos (Shazam); publicidade (Corporación de 

Medios Integrales) e grupos do tradicional ramo de telecomunicações (Telekom 

Austria). A atuação em diversos segmentos permite, em primeiro lugar, que a holding 

mantenha um equilíbrio financeiro, apesar das turbulências que suas filiais enfrentam 

em determinados mercados. Exemplo disso ocorreu em 2011. Então, de acordo com 

relatório do grupo, as perdas derivadas da crise econômica que atingiu a Europa e os 

Estados Unidos foram relativamente compensadas pelas operações na América Latina. 
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À época, países da região beneficiados pelo boom das commodities, entre os quais o 

Brasil, adotaram políticas voltadas à expansão do consumo.  

Já com a Telekom Austria, adquirida por meio da AMOV Europa B.V., veículo 

de investimento financeiro do grupo, a AMX contraiu participações em teles na 

Macedônia, Eslovênia e Bulgária em 2015, ampliando sua expansão internacional, que 

até então se restringia basicamente à América Latina e aos Estados Unidos. Já por meio 

da Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A., investiu na TELSTAR S.A., 

―[...] uma empresa com sede na Espanha que desenvolve soluções na indústria de 

telecomunicações e desenha equipamento de saúde, farmacologia e biotecnologia, com 

operações no Reino Unido, na Holanda, na indústria da construção da China, na 

Alemanha, na França e nos Estados Unidos‖ (HARO, Op. Cit., p. 58-59).  

No relatório corporativo de 2015, a AMX confirma que a diversificação 

geográfica é considerada ―um dos fatores chaves do êxito financeiro da Companhia‖ e 

acrescenta que ela viabiliza também a obtenção de crédito, pois proporciona ―[...] níveis 

de fluxo de caixa e rentabilidade mais estáveis e tem contribuído para receber altas 

classificações de crédito‖ (AMX, 2015, p. 15). Em diversos balanços da companhia, por 

outro lado, os impactos financeiros das aquisições são registrados e apontados como 

motivadores do incremento na dívida líquida da empresa. As operações de 2011, por 

exemplo, resultaram em um aumento nos custos integrais de financiamento de $ 2,3 

bilhões de dólares, bem como levaram à redução do lucro líquido para $ 6,7 bilhões de 

dólares (AMX, 2011). Em 2012, $ 17,800 bilhões de pesos foram destinados a esse tipo 

de operação. Já em 2014, o investimento de capital na Telekom Austria gerou uma 

perda de $ 3,172,218 (em pesos mexicanos).  

Haro (Op. Cit., p. 61) analisou as operações da AMX e percebeu que a emissão 

de dívida corporativa tem sido ampliada a partir de 2008, período em que registrou 

também a aceleração de sua expansão. Naquele ano, a dívida chegou a $10.315,1 

bilhões de dólares, representando 49,8% do capital da empresa. Em julho de 2012, 

atingiu $31.932,4 bilhões de dólares, equivalente a 57,5% do capital total. A quantidade 

de emissão de dívida da empresa é uma das maiores da América Latina. Diante disso, 

escrevendo em 2013, o autor destacou: 

 

Na atualidade o capital total da América Móvil (dívida e ativos 

tangíveis) representa $55 bilhões de dólares, só que dessa quantidade, 

a dívida representou mais da metade do capital da empresa. Isso não 

só mostra como o capital fictício constitui agora a maior parte da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

capitalização da América Móvil, também ensina como essa 

corporação, neste momento, pode se encontrar sobre-exposta às 

variações nos mercados de valores.  (HARO, 2013, p. 61).  

 

Buscando diminuir os riscos, a empresa também tem utilizado instrumentos 

financeiros derivados, entre os quais a) instrumentos para compra a longo prazo de 

dólares americanos (forwards); b) instrumentos que envolvem o conversões de moedas 

(cross currency swaps); e c) instrumentos para fixar as dívida com taxa de juros variável 

(interest rate swaps). Segundo informações financeiras disponibilizadas pela companhia 

junto à Bolsa Mexicana de Valores, ela faz uso desses instrumentos ―de maneira 

conservadora‖, sem propósitos especulativos
14

.  

Outro mecanismo protetivo é a detenção de ações da corporação por diversos 

bancos credores da América Móvil. Isso indica que ela, em um momento que coincide 

com a crise financeira da última década, ―[...] se converte num veículo financeiro para 

reinvestir os capitais espalhados nos mercados internacionais, ao mesmo tempo em que 

utiliza o financiamento para atingir diferentes mercados, adquirir concorrentes e 

maximizar sua taxa de rentabilidade‖ (Ibidem, p. 63). A situação financeira da AMX 

hoje pode ser verificada na tabela abaixo: 

* Dados em milhões 

de pesos mexicanos 
2011 2012 2013 2014 2015 

Resultado 

Operacional 

$  689,966 $  775,070 $  786,101 $   848,262 $  894,217 

Custos e despesas 

operacionais 

$ 532,360 $ 613,920 $ 631,843 $ 691,708 $ 752,762 

Depreciação e 

amortização  

$ 93,997 $ 103,585 $ 101,535 $ 114,994 $ 125,735 

Lucro de operação $157,606 $ 161,150 $ 154,258 $ 156,554 $ 141,454 

Lucro líquido do ano $ 88,199 $  91,649 $  74,974 $  47,498 $  36,961 

Propriedade, 

instalações e 

equipamentos, 

líquido 

$  466,087 $  500,434 $  501,107 $  588,106 $  573,529 

Soma dos ativos $ 939,603 $ 987,685 $ 1,025,592 $ 1,278,357 $ 1,296,487 

Dívida de curto 

prazo e parcela atual 

da dívida de longo 

prazo 

$ 26,643 $ 13,622 $ 25,841 $ 57,806 $ 119,590 

Dívida de longo 

prazo 

$ 353,975 $ 404,048 $ 464,478 $ 545,949 $ 563,627 

Soma do capital total $ 236,461 $ 254,848 $ 210,301 $ 234,639 $ 160,854 

Capital social $ 96,420 $ 96,415 $ 96,392 $ 96,383 $ 96,338 

Figura 2 Situação financeira da AMX (2011-2015). Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios da AMX.  

                                                 
14

 Informe disponível em: < http://www.americamovil.com/sites/default/files/2016-

10/xbrl-amx-3q16.pdf >. Acesso> 08 de mai. 2017.  
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Interessante notar que o ritmo de crescimento da dívida, tanto de curto quanto de 

longo prazo, é bem mais expressivo do que o dos lucros. Uma explicação possível dessa 

diferença é que a financeirização faz dos veículos financeiros agentes para o 

financiamento de atividades industriais. Isso porque a ampliação da dívida possibilitou 

que a empresa concretizasse os custos necessários às despesas operacionais, bem como 

à aquisição de propriedade, instalações e equipamentos. Essa capacidade é fundamental 

para a atuação no setor de telecomunicações, o qual demanda amplos investimentos em 

capital constante, dada a necessidade de estruturação e manutenção das redes.  

No contexto da convergência audiovisual-telecomunicações-informática, possuir 

formas de financiar a adoção de novas tecnologias e de desenvolver serviços, o que 

envolve gastos com pesquisa, aprendizagem, etc., torna-se definidor para a vida ou o 

fracasso dos capitais particulares. Para termos dimensão desse esforço financeiro, a 

tabela abaixo demonstra especificamente o crescimento dos investimentos em plantas, 

propriedades, equipamentos e aquisição ou renovação de licenças nos últimos anos.   

Gastos de capital em plantas, 

propriedades, equipamentos e 

aquisição ou renovação de licenças  

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

(em milhões de pesos mexicanos) $ 121,751 $ 145,585 $ 151,573 
Figura 3 Gastos em plantas, propriedades, equipamentos e aquisição ou renovação de licenças.  

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios da companhia. 

Tanto os relatórios da empresa quanto o estudo da OCDE sobre a realidade das 

telecomunicações no México apontam que a maior parte desses gastos foi direcionada à 

expansão e melhoria dos serviços de Internet. A AMX consegue, com isso, destacar-se 

no âmbito da concorrência no cenário da convergência, especialmente em países latino-

americanos, onde a maior parte das empresas nacionais não reúne condições financeiras 

para acompanhar o ritmo e o volume de gastos necessários à atuação no setor. 

Decorrente da concentração de capital resultante das operações listadas até aqui, 

o investimento na adoção de tecnologias de ponta tem se constituído como uma marca 

distintiva da companhia. Ainda em 2003, a América Móvil adotou a tecnologia GSM 

em todas as suas operações, viabilizando roaming contínuo em diversos países e 

acréscimo na velocidade de transmissão de dados (AMX, 2003, p. 08). Em 2007, o 

grupo passou a desenvolver redes com base nos sistemas UMTS em seus principais 

mercados, inclusive no Brasil. Baseada em Internet 3G, essa tecnologia permitiu a 

ampliação do volume de dados transmitido em alta velocidade, base para a 

comercialização de novos produtos e serviços.  
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Em 2011, a empresa já trabalhava no desenvolvimento da primeira rede de 

Internet de quarta geração da América Latina, com tecnologia LTE, e construía um cabo 

submarino ligando a região aos Estados Unidos e ao Caribe. No mesmo período, 

desenvolvia serviços cloud, de computação em nuvem, em toda a América Latina, e 

introduzia serviços OTT para seus produtos de TV paga, multiplicando, assim, as 

formas de entrega de conteúdo audiovisual a partir da Internet. Ainda antes disso, em 

2008, criou a UnoTV, canal pela Internet que chegou a ter exclusividade dos direitos de 

transmissão dos jogos pan-americanos de Guadalajara, em 2011. A partir de tais 

iniciativas, a AMX buscou posicionar-se também estrategicamente com vistas à oferta 

de conteúdo audiovisual e para evitar a perda da base de clientes que poderiam buscar 

concorrentes que então despontavam, como a Netflix. 

A vantagem competitiva associada à capacidade de explorar serviços 

convergentes é destacada no relatório operacional relativo às atividades de 2011, no 

qual lemos: ―[...] nossa cobertura inseparável, grande infraestrutura de linha fixa e 

capacidade para oferecer sérvios de TV paga através de qualquer plataforma — IPTV, 

cabo e satélite — nos dão uma vantagem competitiva para consolidar nossa presença na 

região‖ (AMX, 2011) 
15

. No relatório de 2012, a corporação registra o que considera 

uma ―forte competição‖ por parte de outros operadores de serviços celulares e de 

telefonia fixa, bem como de empresas que oferecem outros serviços de 

telecomunicações, como as de cabo e Internet (AMX, 2012, p. 05). Diante disso, afirma:  

 

Nossa capacidade para competir exitosamente dependerá da nossa 

cobertura terrestre, da qualidade de nossa rede e serviço, nossas 

tarifas, a qualidade dos serviços de atendimento aos clientes, as 

iniciativas em matéria de marketing, nosso êxito na venda de pacotes 

de serviços duplos, triplos e quádruplos, assim como nossa capacidade 

para prever e responder a vários fatores competitivos que afetam a 

indústria de telecomunicações, incluindo novos serviços e novas 

tecnologias, mudanças nas preferências do consumidor, tendências 

demográficas, condições econômicas e estratégias de descontos nos 

preços dos competidores (AMX, 2012, p. 05) 
16

.  

                                                 
15

 Tradução própria do original em espanhol: ―[...] nuestra cobertura insuperable, gran infraestructura de 

línea fija y la capacidad para ofrecer servicios de TV de paga a través de cualquier plataforma —IPTV, 

cable y satélite— nos dan una ventaja competitiva para consolidar nuestra presencia en la región‖.  
16

 Tradução própria do original em espanhol: ―Nuestra capacidad para competir exitosamente dependerá 

de nuestra cobertura terrestre, la calidad de nuestra red y servicio, nuestras tarifas, la calidad del servicio 

de atención a clientes, las iniciativas en materia de mercadotecnia, nuestro éxito en la venta de paquetes 

de servicios dobles, triples y cuádruples, así como nuestra capacidad para predecir y responder a los 

diversos factores competitivos que afecten la industria de las telecomunicaciones, incluyendo los nuevos 

servicios y las nuevas tecnologías, cambios en las preferencias de los consumidores, tendencias 

demográficas, condiciones económicas y estrategias de descuento en precios de los competidores‖.  
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Outro fator que ajuda a explicar a expansão da AMX e seu posicionamento atual 

consiste na mudança no ambiente concorrencial decorrente da crise que atingiu os 

setores da informática e das telecomunicações, no início dos anos 2000, particularmente 

nos Estados Unidos. A bolha especulativa que culminou com a queda da bolsa 

eletrônica Nasdaq levou à retração das empresas norte-americanas, abrindo espaço para 

grupos de outros países no mercado internacional. Cingular, Verizon, Sprint e MCI 

retiraram-se do mercado latino-americano e parte dos seus ativos foi comprada pelo 

Grupo Carso. Essa circunstância viabilizou o ingresso da AMX no Brasil, por meio da 

aquisição da MCI.  

Movimentação também importante nesse primeiro período de investimentos 

ligado à questão da dívida foi a compra pela Telmex, em 2003, dos ativos da AT&T 

Latin America. Grupo formado pela grande corporação norte-americana, em associação 

com diferentes players em atividade na região, a AT&T Latin America tinha como foco 

a oferta de serviços de infraestrutura de intensa complexidade tecnológica para clientes 

corporativos. Os negócios não alcançaram o êxito esperado e, mais uma vez, resultaram 

em dívida e venda. Com a aquisição, a Telmex aproveitou-se da situação para expandir 

seus empreendimentos e garantir sua presença na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e 

Peru, onde a AT&T Latin America atuava (LADEIRA, 2016, p. 108). 

 

4. Considerações finais 

 

A partir da análise de dados econômicos, vimos que a exploração intensa do 

mercado tradicional de telefonia e a criação de mercados ligados aos produtos digitais 

foram viabilizadas pela concentração e centralização de capital em torno da AMX. O 

processo contou com a participação do Estado, por meio da adoção de um modelo de 

privatização que levou à conformação do monopólio da companhia pertencente ao 

Grupo Carso, de Carlos Slim, bem como pela adoção de mecanismos financeiros que 

possibilitaram a aquisição de outras unidades empresarias. Essas ações permitiram que a 

companhia ocupasse lugar de destaque na concorrência no contexto da convergência, 

pois se manteve a frente do desenvolvimento de tecnologias e capaz de desenvolver 

novos produtos e serviços. Contribuiu, assim, para a expansão do capital no momento 

da reestruturação, com a ampliação da lógica da mercantilização nas telecomunicações e 

a conquista de novos espaços para o investimento de excedentes. 
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