
Bye, bye, Bill 
 
Percebendo que uma revolução estava por começar na computação pessoal, Bill Gates deixou 
a Harvard University em 1975 para criar a Microsoft e promover a visão de um computador em 
cada mesa de trabalho e cada casa.  
 
Passadas três décadas, Gates deixará seu posto nesta sexta-feira naquela que é hoje a maior 
companhia de software do mundo e passará a trabalhar em tempo integral na organização de 
caridade – a Bill & Melinda Gates Foundation – que ele criou em 2000.  
 
Steve Ballmer será o CEO da Microsoft pós-Gates, Craig Mundie o chefe de Pesquisa e 
Estratégia e Ray Ozzie o chefe de Arquitetura de Software.  
 
O anúncio oficial de sua aposentadoria foi feito em Las Vegas, no dia 7 de janeiro deste ano, 
durante palestra na Consumer Electronics Show (CES). “Será no meio deste ano, em julho, 
que vou deixar de ser um empregado de tempo integral da Microsoft para trabalhar em tempo 
integral na fundação (Bill & Melinda), como vocês já ouviram”, disse Gates.  
 
“Essa será a primeira vez desde quando tinha 17 anos que não vou ter meu trabalho na 
Microsoft. E não estou bem certo como vai ser o último dia. Pode ser bem estranho, vocês 
sabem”.  
 
Gates ainda manterá alguns projetos na empresa que fundou. “Claro, após a transição, terei 
alguns projetos que vou escolher, aqueles relacionados à mágica do software, incluindo alguns 
sobre como o software pode melhorar a educação e como podem fazer avançar a medicina no 
mundo”, completou.  
 
Energias. Gates, 52, cuja aparência juvenil contrasta estranhamente com os cabelos já 
grisalhos, deixará para trás toda uma vida dedicada ao desenvolvimento de software e 
concentrará suas energias em promover a descoberta de novas vacinas ou o 
microfinanciamento de projetos nos países em desenvolvimento.  
 
Em sua condição de maior acionista da Microsoft, Gates continuará a ser o presidente do 
conselho da empresa e a trabalhar em alguns projetos especiais de tecnologia. A participação 
de 8,7% que ele detém na companhia vale cerca de US$ 23 bilhões.  
 
Gates começou a programar computadores aos 13 anos, criando um sistema de agenda para 
marcar as aulas de sua escola, em Seattle. ¿ medida que adquiria experiência, compreendeu o 
potencial do software para alterar a maneira pela qual as pessoas trabalhavam, comunicavam 
e se divertiam.  
 
“Quando eu tinha 19 anos, antevi o futuro e baseei minha carreira nessa visão. Eu estava 
certo”, escreveu Gates em The Road Ahead, seu livro de 1995.  
 
Revolução. Ele compreendeu bem cedo na revolução da computação pessoal que o software 
seria mais importante que o hardware. Com o amigo de infância Paul Allen, ele criou a 
Microsoft, batizada para simbolizar a missão da nova empresa: criar software para 
microcomputadores.  
 
Ele foi apresentado aos computadores na Lakeside Preparatory School, uma escola de elite em 
Seattle, onde aprendeu a programar em linguagem Basic, usando um primitivo computador 
ASR-33. Foi em Lakeside que ele conheceu Allen, dois anos mais velho e também fascinado 
por computadores.  
 
“É claro que na época era só por diversão, ou assim imaginávamos”, relembrou Gates em seu 
livro. Hoje a Microsoft conta com cerca de 80 mil empregados em 104 países, 60% dos quais 
nos Estados Unidos.  
 



Seu sistema operacional Windows funciona em 90% dos computadores pessoais do mundo, 
cerca de um bilhão, enquanto que o pacote Office tem um peso similar nos computadores 
empresariais. Essa posição dominante levou a queixas por desrespeito à legislação antitruste, 
no começo de 2004, a empresa foi multada pela União Européia em 497 milhões de euros 
(US$ 736 milhões).  
 
A Microsoft tem sua própria ferramenta de busca na internet – o MSN – e fabrica o popular 
console de videogame Xbox. Também produz jogos para o PC e participa na empresa de 
televisão a cabo MSNBC. Produz tocadores de MP4 (áudio e vídeo) Zune, que competem com o 
dominante iPod, da Apple.  
 
A companhia foi lançada no mercado acionário em 1986, e cresceu até se converter na quarta 
maior empresa do mundo por capitalização na bolsa, com um valor de US$ 300 bilhões, mais 
de dez vezes o do Yahoo e muito acima da IBM, Oracle e Google.  
 
Em seu exercício anual concluído em junho de 2007, a Microsoft reportou um lucro líquido de 
US$ 14 bilhões, com vendas de US$ 51,12 bilhões e rendas projetadas de US$ 60 bilhões para 
o atual período.  
 
Filantropia. Desde que começou a se envolver mais com a fundação, Gates tem defendido o 
surgimento de um "capitalismo criativo" que ajude o 1 bilhão de pessoas que vivem no mundo 
com menos de 1 dólar por dia.  
 
Gates diz que não pretendia demolir os pilares básicos do capitalismo, mas argumentou que as 
forças do mercado precisam ser mais bem usadas para atender às necessidades dos que 
ficaram para trás nos avanços da saúde e da tecnologia. 
 
 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 jun. 2008. Tecnologia, p.B-9. 


