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Se você passar tempo suficiente com a família de Bill Gates, alguém vai acabar mencionando o 
incidente da água. 
 
Aos 12 anos, o futuro magnata do software era um rapaz rebelde e estava no meio de uma 
briga especialmente intensa com a mãe à mesa de jantar. Cansado daquilo, o pai jogou um 
copo d'água fria no rosto do garoto. 
 
"Obrigado pelo banho", rebateu o jovem Gates com sarcasmo. 
 
O incidente é parte da história privada da família Gates, não apenas por causa do drama mas 
também porque foi um dos raros momentos em que Bill Gates Sr. perdeu a paciência. A briga 
também marcou um momento crucial na vida do tempestuoso garoto, um acontecimento que o 
colocou no rumo de se tornar o Bill Gates conhecido pelo público como o homem mais rico do 
mundo e co-fundador da Microsoft Corp. 
 
Por trás da história de sucesso de Bill Gates está outro Bill - o apelido inglês para William - 
Gates. O Gates pai conseguiu equilibrar uma família sobressaltada por um garoto que pareceu 
desenvolver da noite para o dia o intelecto de um adulto. Ele serviu como um discreto 
conselheiro quando seu filho se lançou e fez sucesso no competitivo mundo dos negócios. E, 
quando uma imensa fortuna gerou novas pressões sobre seu filho, Gates pai entrou em cena 
para criar o que hoje é a maior fundação filantrópica do mundo. 
 
Bill Gates pai, de 83 anos, atualmente é o co-presidente da entidade do filho, a Fundação Bill & 
Melinda Gates, que conta com um fundo de US$ 30 bilhões. Ele tem evitado os holofotes. Há 
poucos detalhes públicos sobre sua vida além da biografia oficial fornecida pela fundação, que 
o descreve como advogado de Seattle, veterano da Segunda Guerra, voluntário em instituições 
sem fins lucrativos e pai de três filhos. Agora, ele compilou seus pensamentos sobre a vida 
num pequeno livro lançado esta semana. 
 
Em entrevistas com o Wall Street Journal, Bill Gates pai, Bill Gates e a família contaram pela 
primeira vez vários detalhes sobre a história privada da família, incluindo a experiência de Bill 
Gates filho com aconselhamento psicológico e como seu interesse precoce por computadores 
resultou, em parte, de uma crise familiar. 
 
Às vezes contraditórias, as forças da disciplina e da liberdade na família moldaram o caráter do 
jovem empreendedor. 
 
O relacionamento entre pai e filho entrou numa nova fase há sete meses, quando o magnata 
do software começou a trabalhar em tempo integral na Gates Foundation. Durante os últimos 
13 anos, o pai foi o único integrante da família com presença diária na fundação, iniciando-a 
no porão de sua casa e administrando-a enquanto o filho concluía sua última década no 
comando da Microsoft. Agora eles estão trabalhando diretamente juntos pela primeira vez. 
 
"Como pai, eu nunca imaginei que esse garoto respondão que cresceu na minha casa, 
comendo da minha comida e usando meu nome, seria meu futuro empregador", disse Gates 
pai a um grupo de líderes de instituições não lucrativas num discurso em 2005. "Mas foi 
exatamente o que aconteceu." 
 
O primeiro estágio - o garoto que gostava de discutir - começou por volta dos 11 anos, disse o 
Gates pai numa de uma série de entrevistas. Foi mais ou menos por essa época que o jovem 
Bill se tornou adulto, diz o pai - e cada vez mais, uma dor de cabeça para a família. 
 
Até aquela época o lar dos Gates vivia em paz. Bill pai e sua esposa, Mary, tinham três filhos: 
Kristi; depois Bill, nascido em 1955; e Libby. Era uma família unida, que gostava de 
competições - jogos de tabuleiro, cartas e pingue-pongue. E também de rituais, como o jantar 



de domingo, sempre no mesmo horário, e no Natal, pijamas iguais para todos os membros da 
família. 
 
Embora muito envolvido na vida dos filhos, Gates pai era um pouco distante emocionalmente - 
algo que, segundo os filhos, provavelmente reflete a geração a que ele pertence. Voltava para 
casa, sentava à mesa e jantava, mas nunca havia nenhum atitude calorosa, do tipo "me dá um 
abraço", diz Kristi Blake, a filha mais velha. 
 
De modo geral, Gates pai deixava as tarefas diárias do cuidado com os filhos para a esposa, 
enquanto ele avançava em sua carreira em um escritório de advocacia de Seattle. A sra. Gates 
incentivava os filhos a estudar muito, praticar esportes e tomar aulas de música. (Bill Gates 
tentou o trombone, com pouco sucesso.) Fazia questão que os filhos se vestissem com asseio, 
que fossem pontuais e sociáveis com os muitos adultos que visitavam a casa. E de modo geral, 
o jovem Bill respeitava tudo isso. 
 
"Dos nossos pais, ela era a mais envolvida e tinha altas expectativas para todos nós", diz Libby 
Armintrout, a irmã mais nova. "Não apenas tirar boas notas, esse tipo de coisa, mas como nos 
comportávamos em público, nossa atitude social." 
 
Desde cedo Bill Gates desenvolveu gosto pelo aprendizado. Leu a enciclopédia World Book do 
início ao fim. Seus pais incentivavam seu apetite pela leitura comprando qualquer livro que ele 
quisesse. 
 
Mesmo assim, ficaram preocupados quando ele aparentemente passou a preferir os livros às 
pessoas. Eles tentaram temperar essa tendência fazendo-o receber convidados nas festas que 
ofereciam, e a servir de garçom nos eventos profissionais do pai. 
 
Foi então, aos 11 anos, segundo Bill pai, que o filho floresceu intelectualmente, enchendo os 
pais de perguntas sobre assuntos internacionais, negócios e a natureza da vida. 
 
"Era interessante, e eu achava ótimo", diz Gates pai. "Mas tenho que lhe dizer que a mãe dele 
não gostava nem um pouco. Aquilo a incomodava." 
 
O filho começou a bater de frente contra o instinto da mãe de controlá-lo, iniciando assim uma 
batalha de personalidades fortes. Todas as coisas que ela esperava que ele fizesse - limpar o 
quarto, sentar à mesa de jantar pontualmente, não morder os lápis - de repente se 
transformaram em forte motivo de atrito. Os dois entravam em discussões explosivas. 
 
"Ele era malcriado", diz Armintrout sobre o irmão. 
 
O pai fazia o papel de pacificador. 
 
"Ele separava os dois e tentava acalmar os ânimos", diz Blake, a irmã mais velha. 
 
Os pais levaram o garoto a um terapeuta. "Estou em guerra com meus pais para saber quem 
está no controle", Bill Gates se lembra de ter dito ao terapeuta. Conversando depois com os 
pais, este lhes disse que o filho acabaria por vencer a batalha pela independência, e que o 
melhor a fazer era relaxar as coisas com ele. 
 
A partir dos 13 anos, Bill Gates ganhou uma rara independência. Ele saía algumas noites para 
usar livremente os computadores da Universidade de Washington, e também passava alguns 
longos períodos longe da família. 
 
Os pais davam apoio. Eles não reclamaram quando Bill largou a faculdade de Harvard e se 
mudou para Albuquerque, Estado de Novo México, para fundar a Microsoft. 
 
Bill Sr. aplacou os temores do filho de que abrir o capital da Microsoft seria uma distração para 
os funcionários da empresa. A oferta de ações transformou Bill Gates num bilionário e criou o 
próximo desafio para a família. 



 
Feita a fortuna, a mãe de Gates começou a tentar convencer o filho a se envolver com 
filantropia. 
 
No escritório de advocacia do pai, lembra alguém que esteve presente, Bill discutiu com a mãe 
enquanto ela o pressionava a doar dinheiro. 
 
Mas enquanto a fortuna de Bill Gates aumentava, também crescia a pilha de cartas de 
entidades de Seattle pedindo doações. Ele diz que planejava se aprofundar na filantropia 
depois de se aposentar da Microsoft, quando chegasse aos 60 anos. 
 
Esse plano foi acelerado depois de sua mãe ser diagnosticada com uma forma rara de câncer 
de mama. Enquanto lutava contra a doença, ela continuou incentivando o filho a fazer mais 
filantropia. Ela faleceu em junho de 1994. 
 
No dia do enterro, a família Gates jantou em casa. Bill pai falou para os filhos para não se 
preocuparem com ele, dizendo que ainda tinha no mínimo uns dez anos à frente. Na época, 
estava com 70 anos. 
 
Uns seis meses depois, na fila do cinema com o filho e a nora, Melinda, Gates pai voltou a 
tocar no assunto da filantropia, sugerindo que ele mesmo poderia começar a organizar os 
pedidos de doações e atender a alguns deles. 
 
Uma semana depois, Bill Gates reservou US$ 100 milhões para a criação de uma fundação 
para seu pai administrar. E o pai, por sua vez, sentou-se à mesa da cozinha e assinou o 
primeiro cheque, de US$ 80.000, para um programa local de combate ao câncer. 
 
No início, Gates pai, que logo se casou novamente, escrevia algumas notas nos pedidos de 
doação que lhe pareciam mais promissores. Ele os submetia ao filho, que dava sua opinião. O 
pai respondia a todos os pedidos, às vezes incluindo um cheque de US$ 1 milhão com uma 
breve carta de congratulações. 
 
Bill pai e um ex-executivo da Microsoft administravam a fundação, atendendo aos pedidos de 
doações, supervisionando uma equipe com centenas de pessoas e expandindo as áreas 
atendidas para segmentos como educação e vacinas. 
 
Gates pai diz que não perdeu de vista o fato de que tinha assumido o papel de guardião até 
que o filho e a nora assumissem o comando da fundação. E, depois de 53 anos, ele sabia que 
tinha de deixar que o filho tivesse espaço suficiente. 
 
"Ele tem idéias muito fixas sobre algumas coisas", diz o pai. "A dinâmica da família é que não 
se discute com ele sobre essas coisas, porque é perda de tempo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. 2009, Finanças, p. C5. 


