
COMO FAZEMOS

Doações
Este ensaio é uma adaptação da discurso feito
recentemente pelo presidente da Microsoft, Bill Gates, no
Tech Museum oflnnovation in San José. Na ocasião,
Gates recebeu o prêmio James C. Morgan Global
Humanitarian Award dado pelo museu por seu trabalho
filantrópico através da fundação Bill & Melinda Gates.

empre pensei que a filantropia seria algo que faria
quando estivesse muito mais velho, após me apo-
sentar. Contudo, com o crescente sucesso da Mi-
crosoft, percebi que a quantidade de dinheiro que
eu poderia reverter para a sociedade quando fi-
casse mais velho crescia sem parar.

Uma das pessoas que me ajudaram a pensar sobre como po-
deria contribuir de maneira mais inteligente possível foi War-
ren Buffett. Ele me disse que não achava uma boa idéia dar tan-
ta riqueza para as crianças, e eu concordei com ele. Obviamen-
te, meus filhos não tinham idade para enten-
der as implicações e contestar esta idéia.

Eu pensei que fazer filantropia e admi-
nistrar a empresa ao mesmo tempo me
deixariam louco. Ao final das contas, du-
rante o dia eu faria dinheiro, e à noite eu
iria para casa e o distribuiria. Fiquei preo-
cupado que isso me deixasse confuso so-
bre o que estaria fazendo e por quê. Toda-
via, algumas coisas aconteceram que me
persuadiram a começar a fazer filantropia
séria. Uma delas foi
trabalhar com a Uni-
ted Way. Conheci a
United Way ainda
quando era jovem
porque minha mãe

era muito ativa nessa entidade; ela falava sobre as campa-
nhas que estava conduzindo e de que forma o dinheiro esta-
va sendo dividido entre as diversas organizações. Conversá-
vamos sobre as tensões entre os serviços sociais locais e coi-
sas como pesquisas sobre doenças. Falávamos sobre quanto

de nossas mesadas deveríamos dar para a
Igreja, ou para o Exército da Salvação.

Desde o início da Microsoft, usamos a
nossa campanha da United Way para jun-
tar os funcionários e ajudá-los a enxergar
o lado de fora do nosso mundo - ver a co-
munidade inteira e compreender as neces-
sidades das pessoas mais vulneráveis dela.
Queríamos tornar esta maneira de olhar
para fora parte de nossa cultura. Nos últi-
mos anos, desenvolvemos uma ferramenta
que ajuda os funcionários a procurar opor-
tunidades de trabalho voluntário e insti-
tuímos um programa no qual equiparáva-
mos as doações filantrópicas deles. No ano
passado, através desse programa, o pes-
soal da Microsoft doou mais de US$ 68 mi-



Ihões e mais de 100 mil horas de traba-
lho. Muitos dos que fizeram um trabalho
voluntário e doações assumiram funções
importantes em organizações de carida-
de. No final, essas experiências fazem
deles funcionários melhores.

Ainda assim, durante muitos anos,
pensei em mim como uma pessoa que foca exclusivamente
o trabalho que ajudaria os negócios. Porém, certo dia mi-
nha mulher, Melinda, e eu estávamos lendo um artigo so-
bre milhões de crianças em países pobres que morrem de
doenças que já foram erradicadas em nosso país. Isso in-
cluía uma doença da qual nunca havia escutado falar - o ro-
tavírus. Esse artigo dizia que o rotavírus matava meio mi-
lhão de crianças por ano. Lembro-me de ter pensado: "Isso
não pode estar certo. Leio notícias o tempo todo. Leio so-
bre desastres com aviões e acidentes bizarros. Onde está a
notícia sobre meio milhão de crianças morrendo?"

Fica difícil escapar da conclusão de que, no nosso mundo, al-
gumas vidas valem a pena serem salvas, mas outras não. E
essa constatação realmente nos forçou não apenas a começar
com a filantropia mais cedo, mas também a fazer a busca para

reduzir as desigualdades, prioridade central de nossas contri-
buições. Queremos que o mundo disponibilize seus recursos
sabendo que a morte de uma criança em um país pobre é tão
trágica quanto aquela de uma criança em um país rico. O prin-
cípio de que cada vida humana tem valor igual nos leva a bus-
car pela maneira mais eficiente de reduzir o sofrimento que
acompanha a desigualdade. Para nós, isso significa melhorar
as oportunidades econômicas e a saúde em .países em desen-
volvimento, bem como a educação nos Estados Unidos.

A saúde pública é incrível. Não se trata apenas de salvar vi-
das. À medida que a saúde melhora, a vida melhora na mesma
proporção. Todos os outros problemas que você tenta atacar -
educação, transportes - ficam muito mais fáceis de gerenciar.
À medida que a saúde melhora, o analfabetismo é reduzido, as
pessoas têm famílias menores e os outros fatores que levam a
uma sociedade estável e próspera se juntam.

Quando se trata de saúde, a tecnologia é fundamental
para nos levar de onde estamos para onde queremos che-
gar. Descobrimento, desenvolvimento, entrega: tudo isso
vem com a tecnologia. Mas algumas vezes, apesar das nos-
sas melhores intenções, simplesmente aplicar a tecnologia
aos problemas não os resolvem.



Doações Pró-Bono
Uma história de filantropia contada pelo astro do U2
Antes de Warren Buffett decidir doar US$ 32

bilhões de sua fortuna para a Bill & Melínda Ga-
tes Foundation, adivinhar o que ele faria com
seu patrimônio foi um jogo intrigante para mui-
tas pessoas, incluindo os filantropos. O cantor
Bono, da banda U2, que vem trabalhando para
a Bill & Melinda Gafes Foundation há muitos
anos - e que tem uma
fundação própria, cha-
mada de DATA (que sig-
nifica Debt, AIDS, Trade,
África) -, recentemente
contou a Andy Serwer,
da FORTUNE, de como
ele ficou sabendo sobre
a decisão de Buffett

"Lembro quando co-

nheci Bill Gates, e sem

ele não poderíamos reali-

zar nosso trabalho. Bill

disse: 'Ouça Bono, creio que jamais consiga tirar

um níquel de Warren Buffett. Já tentei. Acredite,

eu tentei. Ele é muito ocupado, ele é muito foca-

do em seus negócios, ele não tem o tempo para

pensar sobre distribuir seu dinheiro.'

Voltamos ao início deste ano, e toda a nossa

organização está fazendo uma visita de dois dias

à França. Lá está o pessoal da DATA. Lá está o

pessoal da campanha ONE (ONE é uma campa-

nha que Bono ajudou a lançar e que luta contra

a Aids e a pobreza); há também o Product Red.

Após dois dias, terminamos nossa reunião anual.

Estávamos em um restaurante e o telefone to-

cou. Era Bill Gates. Ele disse: 'Você está senta-

do?' Eu respondi: 'Na verdade estava prestes a

me sentar. Estou abrindo uma garrafa de vinho.'

Gates continuou: 'Estou com alguém que

quer lhe contar algo.' Warren pega o telefone e

diz (neste ponto o Bono

faz uma boa imitação de

Warren): 'Olá Bono, eu,

uh, você sabe, eu tenho

esse monte de dinheiro

e não quero gastá-lo, e

...' e eu disse: 'Como é,

Warren?' E ele respon-

deu: 'São aproximada-

mente US$ 32 bilhões.'

Respondi então: 'Você

se importaria se eu o co-

locasse no viva voz?'

Então Warren Buffett estava agora falando

para todas as pessoas que realmente fazem o

trabalho. Quer dizer, sou a estrela do rock, mas

essas são as pessoas que verdadeiramente es-

tão mudando o mundo. E ver o rosto delas

quando este homem deu o fruto do trabalho

de toda sua vida para a Bill & Melinda Gates

Foundation foi um momento memorável. Foi a

primeira vez que falaram por telefone, e isso

foi muito tocante. E, pela primeira vez, Bill Ga-

tes estava realmente enganado."

Em 1997, fui à África do Sul para inaugurar um centro co-
munitário em Soweto, um dos locais mais pobres do país. A
Microsoft havia dado um computador àquele centro comunitá-
rio, e, quando estava lá, eles quiseram demonstrar a sua gra-
tidão. Mas ao final, sem querer, me mostraram outra coisa. O
centro comunitário não tinha eletricidade, então haviam esti-
cado uma extensão por mais de 200 m até um ruidoso gerador
a diesel. E, certamente, o computador estava funcionando.

em que a imprensa
se fosse, e eu também, o gerador seria usado para algu-
ma tarefa mais urgente, o computador seria irrelevante
para as pessoas que usavam o centro comunitário, e es-
sas pessoas voltariam a se preocupar com os desafios bá-
sicos que eles têm que enfrentar em suas vidas - proble-
mas que o computador não iria resolver.

Embora os PCs e a tecnologia freqüentemente façam par-
te da solução, temos que nos lembrar de pôr a tecnologia a
serviço da humanidade. Não se trata de levar o que fazemos

nos países ricos e subsidiar o uso no
mundo em desenvolvimento. Fazer
isso eleva a tecnologia como se ela fos-:

se a meta final, mas estamos apenas
tentando usar a tecnologia para satis-
fazer as necessidades humanas.

Satisfazer as necessidades huma-
nas, obviamente, é o ponto de partida
para toda a filantropia. O desafio é fa-
zer o máximo com seu tempo e recur-
sos, fazer avanços da ciência e aprendi-
zagem e certificar-se de que estes se-
jam aplicados às necessidades mais ur-
gentes. Dólares de filantropia têm me-
lhores chances de causar um grande
impacto quando você encontra um pro-
blema que passou despercebido e você
consegue reunir experiências únicas
para formular uma solução única.

Considerem, por exemplo, a malária.
O mundo conhece a malária há muito
tempo. No início do século passado, prê-
mios Nobel foram dados por avanços no
entendimento do parasita da malária e
de como ele era transmitido. Porém,
100 anos mais tarde, a malária continua
batendo recordes, infectando mais de
400 milhões de pessoas todos os anos,
matando mais de um milhão de pessoas
por ano. Isso representa mais de duas
mil crianças todos os dias. Em 1999, a
Fundação Gates doou US$ 50 milhões
para pesquisas com a malária, e fui in-
formado que havíamos dobrado a quan-
tidade de dinheiro privado destinado a
combater a doença. Pensei: "Isso é a
pior coisa que já ouvi, isso não pode es-

tar certo." Quando você considera todas as outras causas para
as quais pessoas generosas contribuem, por que deter este as-
sassino não está no topo da lista? Será porque as pessoas acha-
vam que a ciência seria muito difícil? Claro que não. É porque
a malária tornou-se uma doença na qual ninguém trabalhava.

Muitas vezes a tecnologia é motivada por forças de mercado.
Você desenvolve uma tecnologia para onde existe um compra-
dor. Não havia mercado aqui para descobertas sobre a luta con-
tra a malária, não havia instituições encarregadas de cobrir
esta lacuna, então o trabalho simplesmente não foi feito.

Essa mesma história estende-se à tuberculose, febre amare-
la e doenças respiratórias. Milhões de pessoas morrem dessas
doenças todos os anos, e ainda assim os avanços que fizemos no
campo da biologia não foram aplicados porque os países ricos
não têm essas doenças. O setor privado não se envolveu no de-
senvolvimento de vacinas ou remédios para essas doenças por-
que os países em desenvolvimento não podem comprá-los. En-
tão, mais de 90% do dinheiro destinado à pesquisa de saúde é
gasto com aqueles que são mais saudáveis. Gasta-se aproxima-



damente US$ l bilhão para combater a calvície. Isso é ótimo
para algumas pessoas, mas, se estamos estabelecendo priori-
dades, a calvície deveria estar atrás da malária no ranking.

A filantropia pode assumir a responsabilidade quando as
forças de mercado não estão cumprindo sua função. Ela
pode atrair especialistas. Ela pode dar prêmios, ela pode fa-
zer acordos novos com empresas privadas, ela pode fazer
parcerias com universidades. A cada ano, a base da ciência
sobre a qual temos que fazer isso torna-se melhor.

de nossa fundação, em parte
porque ela nos ajuda a ver o que realmente acontece no
mundo. Hoje, não temos contato direto com as pessoas que
estão sofrendo nos países em desenvolvimento. Se você hoje
tomasse o mundo e distribuísse a população de forma que
pessoas ricas vivessem próximas a pessoas em condições
econômicas típicas de países em desenvolvimento, você ca-
minharia pelo quarteirão e diria: "Aquelas pessoas estão
morrendo de fome. Você conhece aquela mãe ali? O filho
dela acaba de morrer. Você viu aquele homem sofrendo de
malária? Ele não tem como ir ao trabalho." O instinto huma-
no básico apareceria e mudaríamos nossas prioridades.

A tecnologia pode nos ajudar a ver os outros que vivem do
outro lado do mundo. Nos últimos anos,
por exemplo, algumas desigualdades
começaram a receber cobertura da mí-
dia. E, quando as pessoas enxergam os
problemas, elas começam a exigir que
algo seja feito. Da mesma forma que a
tecnologia nos permite ver as desigual-
dades do mundo, ela pode ajudar a re-
solvê-las. A tecnologia não precisa ser
complicada ou cara; aliás, a melhor tec-
nologia é muitas vezes a mais simples.

Pode ser, por exemplo, um adesivo
sensível ao calor, que evita que mi-
lhões de doses de vacinas boas sejam
descartadas e milhões de doses de vacinas estragadas se-
jam ministradas inutilmente. A tecnologia pode também to-
mar a forma de um cartão de débito. Em Malawi, as mulhe-
res têm dificuldade de abrir suas próprias contas bancárias;
muitas são analfabetas e não sabem assinar seus nomes. Ao
mesmo tempo, os costumes sociais permitem que a família
do cônjuge tome posse dos bens da esposa caso o marido
morra, o que acontece com freqüência, é claro. Então um de
nossos beneficiários tem um cartão de débito com leitor de
impressão digital que ajuda a mulher a abrir uma conta e
evitar que outros tenham acesso a ela. Assim, esse cartão
a protege da falência financeira se a família de seu marido
estiver tentando conseguir os seus bens. Tivemos notícias
de que as mulheres em Malawi estão fazendo um grande
trabalho de informar os recém-casados sobre isso.

Em áreas onde não há infra-estrutura bancária, temos
beneficiários usando tecnologia de satélites para ajudar as
pessoas a tomar empréstimos, fazer seguro e depositar
suas economias. A tecnologia pode ser ainda uma nova se-

mente, modificada para produzir mandioca mais segura e
nutritiva. A mandioca é um alimento básico em partes da
África e da América do Sul. É uma cultura barata e abun-
dante e rica em amido e cáustica, porém ela contém toxinas.
As pessoas que dependem da mandioca correm o risco de
envenenamento ou má nutrição e a tecnologia de sementes
pode torná-la um alimento mais seguro e saudável.

A tecnologia pode ser também uma unidade de trata-
mento de água que usa raios ultra-violeta para matar bac-
térias, vírus e parasitas - todos esses são origens de algu-
mas doenças que provocam diarréia e matam milhões de
crianças. Nossa fundação apoia projetos que usam esta tec-
nologia para fornecer água potável segura a um centavo
por dia por pessoa. Porém, nenhuma fundação sozinha
pode resolver os problemas de saúde do mundo em desen-
volvimento. Precisamos de empresas e governos como par-
ceiros. Isso significa que precisamos incluir essas questões
na agenda política, precisamos mexer com as forças de
mercado para envolver o setor privado. Isso significa que
precisamos adotar uma definição mais ampla de responsa-
bilidade. Precisamos estar dispostos a encarar falhas de
ações coletivas e ver como podemos mudá-las. Devido a
sua complexidade, esses problemas exigem o envolvimen-

to do governo. Gates Foundation re-
presenta 1% das doações na América.
Se dedicássemos todas as nossas doa-
ções para a educação, isso representa-
ria apenas metade do que a Califórnia
gasta com educação a cada ano. Se
usássemos esses recursos para preen-
cher a lacuna entre o montante dispo-
nível para a saúde em países em de-
senvolvimento e o total necessário,
eles mal dariam para um ano.

Assim que formos capazes de dizer
que não apenas não aceitamos essas
doenças em nosso bairro ou em nosso

país, mas que não as aceitamos em nosso mundo, então as en-
grenagens das ações coletivas estarão girando. Nossa funda-
ção aprendeu muito desde que começamos nosso trabalho.
Uma coisa que espero que mais pessoas aprendam é que dar,
conhecer pessoas inteligentes e pensar sobre problemas
como esses pode ser imensamente divertido. De várias for-
mas, a coisa se assemelha muito a administrar uma empresa
de sucesso e requer algumas das mesmas habilidades.

E um privilégio incrível, e obviamente cometemos erros;
assim muitas vezes isso se torna um exercício de humildade.
Por fim, resolver esses problemas cabe a todos nós. Nós nos
países ricos temos a chance de melhorar a vida de bilhões de
pessoas ao redor do mundo. Não consigo pensar em nada que
mereça mais o nosso tempo e o nosso esforço. 

Tradução: Gotcha idiomas
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