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Bill Gates deixará amanhã a sede da Microsoft, em Redmont, nas imediações de Seattle (EUA), 
pela última vez como um executivo em tempo integral. Co-fundador da empresa com Paul 
Allen há 33 anos, ele vai se dedicar à gigante fundação filantrópica Bill & Melinda Gates 
Foundation e sai num momento em que a empresa passa pela indefinição sobre como será seu 
futuro no crescente mercado de anúncios na internet, uma vez que a proposta feita para a 
compra do Yahoo foi retirada. Se o plano A era a integração da unidade de internet MSN com a 
segunda maior em publicidade na internet - atrás do Google -, o plano B ainda não está claro.  
 
Responsáveis por quase o total do lucro da empresa, o sistema operacional Windows e a suíte 
de produtividade Office - que inclui o editor de texto Word e a planilha eletrônica Excel -, 
continuam a figurar na imensa maioria dos computadores do mundo, mas há desafios para a 
ampliação dos lucros. A última versão do Windows, o Vista, lançado no fim de 2006, vendeu 
150 milhões de licenças, mas recebeu críticas e foi muito noticiado que diversos usuários 
preferiram voltar à edição anterior, ao Windows XP.  
 
Com a saída de Gates do dia-a-dia, apesar de que continuará como presidente de honra do 
conselho de administração e participará de projetos especiais de desenvolvimento de produtos 
e estratégias, ganha força Steve Ballmer, amigo desde os tempos de estudos na Harvard e 
executivo-chefe da Microsoft desde 2000.  
 
A primeira impressão ao se ver a primeira vez Bill Gates fazer uma apresentação é de ser um 
pouco mais alto, levemente corcunda e de pele mais clara do que nas fotos. Também mostra 
ser alguém que venceu uma certa timidez com as intermináveis horas de apresentações 
importantes à frente das pessoas mais poderosas do mundo e de platéias de milhares que 
enfrentou em sua trajetória. Apesar de pouco expansivo, costuma demonstrar bom humor.  
 
O rosto mais conhecido dos negócios no mundo é hoje do terceiro homem mais rico do mundo 
com uma fortuna estimada em US$ 58 bilhões, atrás do megainvestidor americano Warren 
Buffet e do magnata mexicano das telecomunicações Carlos Slim, dono do grupo Telmex. Mas 
Gates foi por 13 anos consecutivos, até 2006, líder do ranking da revista Forbes, tendo 
alcançado o auge na passagem do milênio, quando as ações das empresas de tecnologia da 
informação tiveram valorização recorde e a Microsoft foi vista como a maior referência da 
ascensão do setor.  
 
Nascido em 28 de outubro de 1955, ele continua sendo o maior acionista individual na 
Microsoft, com 9,33% das ações segundo relatório do terceiro trimestre de 2007. Gates entrou 
na Universidade Harvard em 1974, um ano depois de fundar com Paul Allen, seu amigo de 
colégio preparatório com quem passava a maior parte do dia desenvolvendo programas, a 
Traf-O-Data, que criava relatórios para engenheiros de tráfego. Os estudos duraram apenas 
dois anos, mas serviram para conhecer Steve Ballmer. Gates receberia apenas em 2007 um 
doutorado honorário pela Harvard.  
 
Quando Gates tinha 19 anos, em 1975, a Microsoft nasceu, chamada inicialmente de Micro-
soft. O ponto de virada para se tornar a maior empresa de software do mundo foi um acordo 
com a IBM em 1980, que iria lançar o IBM PC e precisava de um sistema operacional. Gates 
sugeriu utilizar o 86-DOS, criado pela Seattle Computer Products, de quem comprou os 
direitos de comercialização do programa, que se tornou o primeiro MS-DOS. A Microsoft 
conseguiu um acordo muito vantajoso que garantia a ela os direitos autorais pelo software.  
 
A trajetória de dominação do mercado passou por fases turbulentas com uma série de 
acusações e processos, a partir dos anos 90, de estratégias anticompetitivas quando a 
empresa entrava em novos mercados, como o de navegadores da internet e software tocador 
de arquivos digitais.  
 
Em 1994, Gates vendeu algumas ações e criou a William H. Gates Foundation, baseada nos 
trabalhos dos grandes filantropos do capitalismo americano, Andrew Carnegie and John D. 



Rockefeller. Seis anos depois foi a vez de combinar com sua esposa três fundações 
filantrópicas da família na Bill & Melinda Gates Foundation, uma das maiores do mundo.  
 
O foco da organização está em participar de ações pelas quais os governos não possuem 
interesse, como a prevenção da AIDS e outras doenças de grande força em países de terceiro 
mundo, além de bolsas de estudos de minorias.  
 
Em 2005, o casal Gates e o vocalista Bono Vox da banda de rock U2 foram escolhidos como as 
"pessoas do ano" pela revista Time.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2008, TI & Telecom, p. C2. 


