
N O LUGAR DE SOFTWARE, VACINAS. EM VEZ DE LUCROS ASTRO-

nômicos, doações bilionárias. Sai o monstro da indústria

tecnológica, entra o maior filantropo da atualidade. A

partir de 2008, Bill Gates trocará seu escritório na Microsoft pelo co-

mando da fundação que criou para apoiar projetos nas áreas de edu-

cação e saúde - e uma de suas ambições é patrocinar a descoberta da

cura para a aids. Nesta entrevista, Gates fala de filantropia, critica

as empresas farmacêuticas e comenta a competição com o Google.
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O senhor anunciou que, a partir de
julho de 2008, sua ocupação
principal será dedicar-se a sua fundação.
Como chegou a essa decisão?
Bill Gates > Desde os anos 90 estou me
dedicando à fundação e tenho achado
esse trabalho cada vez mais interes-
sante. Mas notei que os projetos se
tornaram maiores, mais importantes
e mais complexos, e agora preciso me
empenhar em tempo integral para que
as coisas funcionem da maneira corre-
ta. Por fim, quero assegurar que os
US$ 3 bilhões que a fundação
distribuirá apenas no ano de 2008
serão empregados com sensatez.

O que é mais importante nesse caso: sua
aplicação financeira ou suas habilidades
como administrador?
Gates > Acho que é a habilidade
como administrador. Espero que meu
empenho funcione como multiplica-
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dor, como no caso de Warren Buffett
(bilionário americano e amigo de Gates),
que nos ajudou com alguns bilhões.
Naturalmente, uma fundação precisa
de dinheiro. Mas, no final, seremos
reconhecidos se encontrarmos uma
vacina para a malária e pela quantidade
de vidas que salvaremos com isso, não
pelo fato de eu ser um cara simpático
que doa US$ 30 bilhões à caridade.

De que forma a administração de uma
fundação se diferencia da direção de
uma multinacional?
Gates > Não muito. Trata-se de reunir
um grupo de pessoas inteligentes,
escolhidas a dedo. Com a ajuda certa,
uma boa liderança e gerenciamento
correto, o grupo poderá se tornar ex-
traordinário. Já não era sem tempo que
isso acontecesse em nível global, com a
finalidade de agir com força contra as
doenças que colocam em risco a vida
dos seres humanos.

Por que isso acontece somente agora?
Gates > O motivo é bastante simples.
Essas doenças matam sobretudo pes-
soas de países onde os habitantes não
têm condições de comprar remédios.
As empresas, que trabalham sob as
máximas capitalistas, não têm interesse
nesses mercados. Ao mesmo tempo, o
desenvolvimento técnico foi grande a
ponto de poder ajudar. Como é possí-
vel que se consiga decifrar o genoma,
mas não se encontre uma vacina para
a malária ou a aids?

Contra quais dessas doenças o senhor
espera, ainda em vida, desenvolver uma
proteção eficaz?
Gates > Isso depende de quantos anos
vou viver. Sou otimista e espero vencer
várias doenças de minha lista de afaze-
res - entre elas aids, malária e tuber-
culose. Para falar a verdade, espero, já
na próxima década, conseguir alguns
sucessos importantes que salvarão
vidas. Por exemplo: estamos próximos
de erradicar a poliomielite.

O senhor tem como prioridade máxima
a busca por uma vacina contra a aids.
Quais são suas chances?

Gates > A aids é de longe o caso mais
grave. Só com muita sorte poderemos
contar, nos próximos dez anos, com
um medicamento eficaz.

Quais experiências em países pobres
mais impressionaram o senhor?
Gates > Há poucas semanas, passei três
dias na Nigéria, examinando a situação
precária dos agricultores locais. Essa
viagem me abriu os olhos. Esquecemos
que 4 bilhões dos 6 bilhões de habitan-
tes do planeta vivem numa situação
que faz os cidadãos pobres dos países
industrializados parecer privilegiados.

O Google parece ser hoje o maior concor-
rente da Microsoft. O senhor mesmo falou

em "hiperconcorrência". Sua empresa
funciona melhor quando é desafiada?
Gates > O Google é, naturalmente, um
concorrente importante. É fantástico,
mas nós também somos fantásticos. Se-
ria errado dizer que somos inovadores
apenas quando temos de nos defender.
O Microsoft Office é um bom exemplo
de como trabalhamos. Dois terços de
todas as inovações no Office surgiram
a partir de idéias nossas. Cerca de um
terço veio como reação ao desenvolvi-
mento de nossos concorrentes.

O senhor se arrepende de que a Microsoft
não tenha simplesmente comprado o
Google há alguns anos?
Gates > É fácil fazer uma pergunta
como essa olhando para trás. Realmen-
te, subestimamos o potencial da busca
financiada por anúncios. Foi um erro.
O Google não foi a primeira empresa a
tentar isso, mas implementou o serviço
da melhor forma. Por isso, conseguiu
adotar uma posição central no mer-
cado e crescer de forma inacreditável.
Gostaria que eu ou minha empresa
tivéssemos percebido isso antes.

O que foi mais importante para a
humanidade: a chegada do homem
à Lua ou a Microsoft?
Gates > É uma pergunta difícil. A re-
volução tecnológica, para a qual nosso
software contribuiu significativamente,
foi certamente o combustível mais im-
portante para as mudanças dos últimos
20 anos. Hoje, as pessoas aprendem
e fazem compras usando PCs. Com a
ajuda dos computadores, a produti-
vidade das empresas aumentou mais
do que nunca. Isso criou milhões de
empregos. Naturalmente, pode-se dizer
que a chegada do homem à Lua não
acrescentou nada. Mas isso, como sabe-
mos, não estaria totalmente correto.

E o que acontece quando seu computador
quebra? O senhor chama um técnico ou
resolve sozinho o problema?
Gates > Não preciso de técnico! Quan-
do não consigo resolver o problema,
simplesmente mando um e-mail para
a pessoa que desenvolveu o software.
Isso sempre funciona.
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