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A resposta é não - se sua fortuna e poder forem comparados aos de empresários como 
Rockefeller. 
 
Quanto vale Bill Gates? US$ 56 bilhões, segundo o último ranking da Forbes. Eis aqui alguns 
exemplos do que se pode fazer com a fortuna. Que tal comprar 56 mil Ferrari Enzo, a máquina 
mais cara da montadora italiana? Ou montar 20 times de futebol, cada um deles com 11 David 
Beckham, o jogador mais valioso da atualidade? Daria, ainda, para viajar à Lua 2,8 mil vezes, 
de acordo com os preços da Estação Espacial Russa. Toda vez que sai uma lista dos 
endinheirados do planeta, geralmente se vê esse tipo de comparação nas principais 
publicações de economia e negócios. Façamos a conta, agora, por outros parâmetros. O 
produto Interno Bruto dos Estados Unidos é de US$ 12 trilhões. Bill Gates, então, representa 
pouco menos de 0,5% do PIB de seu país. Se George Bush exigisse, o empresário não 
conseguiria financiar nem 30% do orçamento anual para a operação bélica no Iraque. E se 
Néstor Kirchner implorasse, Gates não teria condições sequer de comprar metade da 
Argentina. Será que os US$ 56 bilhões valem tanto assim? 
 
Vamos, então, a John D. Rockefeller. Se estivesse vivo hoje, o homem que construiu o império 
Standard Oil – dono de 95% do petróleo entre o final do século XIX e começo do XX -- teria 
um patrimônio de cerca de US$ 200 bilhões. A conta foi feita pelo site Askmen.com, a partir de 
uma equação que leva em conta inflação, crescimento do PIB e flutuações monetárias. 
Rockefeller, então, vale quatro Gates. Poderia comprar não só a Argentina, mas também o 
Chile e a Colômbia. E financiaria, sozinho, a invasão no Iraque. Ah, sim: em 1913, seu 
patrimônio era de US$ 900 milhões ou 2% do PIB dos EUA na época. 
 
Mas quando o assunto é valor, existe uma outra medida nessa história que vai além do 
dinheiro. Se é verdade que no mundo corporativo o poder é uma moeda que vale tanto quanto 
a fortuna, então o abismo entre Gates e os homens do passado é imenso. Considere o próprio 
Rockefeller. O presidente americano no começo do século XX, Theodor Roosevelt, era incapaz 
de mover uma palha antes de falar com o empresário. Até porque boa parte dos interesses da 
República eram financiados com o cofre do magnata. Em troca, o dono do petróleo recebia 
favores políticos – como a concessão de rodovias e a subordinação de empresas férreas para o 
transporte de seus combustíveis. Outro da lista dos bilionários do passado, Nathan Rothschild, 
era uma águia quando o assunto envolvia prestígio e artimanhas nos salões federais. Dono de 
um império bancário na Europa, ele jogava com rara maestria até entre governos inimigos. 
Ficou famosa, por exemplo, a atuação de Rothschild nas guerras napoleônicas. Ele financiou as 
forças inglesas que derrotaram Bonaparte na batalha de Waterloo (1815), mas também 
emprestou algum dinheiro às tropas francesas. E nessa guerra, em especial, Rothschild 
multiplicou seu patrimônio. O banqueiro, com filiais na Inglaterra e na França e com grande 
prestígio junto à armada dos dois países, montou um sistema de informações para 
acompanhar o embate, tendo autorização para colocar in loco observadores visuais da luta. 
Quando o Duque de Wellington estava prestes a vencer a batalha para os ingleses, os 
emissários do banqueiro galoparam em direção a Londres levando o iminente resultado de 
Waterloo. O banco Rothschild iniciou naquele momento uma avassaladora oferta de títulos da 
coroa britânica no mercado, sinalizando que a Inglaterra estaria a ponto de capitular. Um 
blefe, que levou de roldão boa parte dos investidores londrinos, também afoitos para negociar 
seus papéis. Pouco depois, Rotschild comprou a maioria dos títulos em oferta, a preço de 
banana. Quando Wellington voltou vitorioso, as ações valiam ouro. 
 



   
Rothschild foi o financidor de Napoleão e Wellington na batalha de Waterloo.  
 
Gates, até onde se sabe, nunca demonstrou a mesma influência no alto escalão. Dizem até 
que as constantes ameaças, por parte dos órgãos antitrustes, para frear práticas monopolistas 
da Microsoft, não seriam tão constantes se o bilionário tivesse um trânsito melhor na Casa 
Branca. Pode até ser. Mas é bom lembrar que mesmo o poderoso Rockefeller enfrentou a fúria 
anti-truste do começo do século XX – o problema, segundo historiadores, foi que o governo da 
época se sentiu ameaçado pelo gigantismo do império Rockefeller. Teorias à parte, vale 
ressaltar que estamos falando de empresários de setores distintos e, principalmente, de eras 
completamente diferentes. Os EUA de Rockefeller eram um país sem regras econômicas muito 
claras, recém-saído do isolamento rural do século XIX para o universo industrial do século XX e 
ainda pouco afeito às normas do capitalismo. Enriquecer naquele tempo, portanto, parecia 
mais fácil. E Rockefeller, assim como outros, abusou do bom faro para oportunidades, 
principalmente na área de infra-estrutura. Eram industriais com I maiúsculo, quando a palavra 
ainda englobava monopólios, prestígio, poder e fortuna. “Mas a figura do industrial clássico 
está desaparecendo”, diz o professor Rubens Sawaya, doutor da faculdade de Economia da 
PUC de São Paulo e autor do livro Subordinação Consentida. “Hoje, podemos falar de fortuna e 
poder das corporações. É capitalismo de empresas e não de pessoas.” Dito de outra forma, são 
as criaturas engolindo seus criadores, um fenômeno que o economista Joseph Schumpeter 
definiu como fragmentação do mercado. Repare bem nos maiores bancos do mundo, nas 
maiores siderúrgicas, nas maiores empresas de bebidas, varejo, petróleo... Quem é o dono de 
cada uma dessas corporações? Uma penca de investidores. Quem é o Rockefeller de hoje? 
Centenas de sheiks na Arábia Saudita. “Estamos no tempo de despersonalização do 
proprietário”, diz Sawaya. 
 
O fato é que a ordem econômica mudou. Olhe atentamente para os primeiros lugares do 
ranking das maiores fortunas e você verá duas classes: os detentores de tecnologia e os 
compradores de fortuna. Na primeira fileira, alinham-se Bill Gates, Paul Allen, Larry Elisson, 
homens que construíram patrimônio em cima do pioneirismo tecnológico. Mas eles sabem 
também que esse conhecimento foi disseminado e que a cada ano surge uma turma do Vale 
do Silício pronta para destroná-los. Prova disso é que a fortuna de Gates está na casa dos US$ 
50 bilhões há quatro anos. “Gates ainda é exceção. Mas vai resistir a esta tendência de 
fragmentação? Difícil dizer”, avalia Sawaya. Na segunda fileira, estão Warren Buffet e Carlos 
Slim Helú. São, como já foi dito, os compradores de fortunas, empresários com ações em 
várias companhias – caso de Buffet – e experts em privatizações, caso de Slim. Os dois, aliás, 
estão reduzindo a distância em relação a Gates. Buffet, que já foi US$ 10 bilhões “mais pobre” 
do que o dono da Microsoft, hoje está a US$ 4 bilhões da fortuna do criador do Windows. Slim, 
por sua vez, somou US$ 49 bilhões. Está a US$ 7 bilhões de Gates. “O que acontecerá daqui 
para a frente é o aumento do topo da pirâmide. Mais compradores de fortuna, com 
participação em diversas empresas, entrando para o clube dos bilhões”, diz Sawaya. Te cuida, 
Gates! 

 
US$ 56 bilhões é o patrimônio pessoal de Bill Gates. Há 13 anos consecutivos, o dono da 
Microsoft é o homem mais rico do mundo 

 
 
 
 
 



 

US$ 200 BILHÕES 
É a fortuna atualizada de John D. Rockefeller, que 
entre o final do século XIX e começo do XX era o imperador do petróleo 

 
 
 

 
 

US$ 110 BILHÕES 
É a riqueza, também corrigida, de Andrew Carneggie, 
o empresário escocês que se destacou no ramo 
da siderurgia 

 
 
 

 
 

US$ 52 BILHÕES 
É o patrimônio que o megainvestidor Warren Buffet construiu com participações 
acionárias em 
várias empresas 

 
 
 

 
 

US$ 49 BILHÕES 
É a fortuna de Carlos Slim, mexicano que virou o rei das aquisições e que não perde 
nenhum leilão de privatização 

  

 
  
 
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 10, n. 496, p. 56-59, 28 mar. 2007. 


