
B i l l Gates, fundador da M i 
crosoft, é hoje frequentemen
te lembrado pela fundação 
que mantém com sua mulher, 

Melinda, na qual um caixa de 33 bi
lhões de dólares patrocina projetos fi
lantrópicos em todo o planeta. A ima
gem do Gates bom moço, porém, se 
desmancha nas páginas de um livro 
que será lançado na semana que vem 
nos Estados Unidos — e em junho no 
Brasil. Chamado Idea Man (Homem 
de Ideias), é a autobiografia de Paul 
AIlen, que idealizou e fundou a M i 
crosoft junto com Gates, em 1975. 
Eles foram amigos de infância e, 
quando universitários, parceiros na 
paixão pela informática, que então 
engatinhava. Allen deixou a empre
sa em 1983, após romper com Ga
tes, e permaneceu ligado a ela por 
um cargo apenas simbólico. Só 
agora ele resolveu contar detalhes 



desse rompimento. O Gates que emer
ge do livro é um sujeito intratável, arro
gante, contumaz em humilhar seus fun
cionários e que não hesita em trair os 
colaboradores em proveito próprio. Na 
semana passada, VEJA ouviu o progra
mador Monte Davidoff, que auxiliou 
Gates e Allen a desenvolver o primeiro 
produto da Microsoft, o Altair Basic. 
Eis seu relato: "Enquanto Allen era 
uma pessoa amável e fácil de lidar, Ga
tes não tinha receio de chamar os ou
tros de burros. Essas diferenças de per
sonalidade criavam muitos conflitos e 
era comum vê-los gritando um com o 
outro. Allen saía enfurecido da sala de 
Gates e ia andar e espairecer um pouco, 
para evitar fazer alguma besteira". 

Brigas ríspidas entre sócios de uma 
empresa não chegam a ser raras, mas o 
relato de Allen adquire tintas mais pesa
das quando ele discorre sobre o perfil 
de Gates como negociador. No projeto, 
a Microsoft pertenceria a ele e a Gates, 
50% das ações para cada um. Certo dia, 
Gates alegou que trabalhara mais nos 
primeiros tempos da firma e exigiu au
mentar sua fatia na sociedade para 
60%. Embora hoje não concorde com 
os argumentos oferecidos, na época A l 
len assentiu. Não demorou para que 
Gates exigisse o aumento de sua parti
cipação para 64%. A relação entre os 
dois azedou de vez em 1982, quando 

Allen descobriu que tinha linfoma um 
tipo de câncer. Cena vez, ainda abalado 
pela notícia, chegou aos escritórios da 
Microsoft e. por trás de uma porta, es
cutou Gates conversando com Steve 
Ballmer, hoje presidente executivo da 
empresa, sobre como poderia diluir a 
pane de Allen da Microsoft emitindo 
ações para eles próprios e outros acio
nistas menores. Estava claro que eles 
pensavam nisso havia algum tempo. A l 
len entrou na sala e gritou com Gates: 
"É inacreditável! Isso mostra seu verda
deiro caráter". Allen define a situação 
como "oportunismo mercenário". 

O livro de Allen revela também 
que, embora ele e Gates, na juventude, 
encarnassem o estereótipo dos peque
nos gênios trabalhando na garagem 
num projeto mirabolante, o primeiro 

grande salto da Microsoft não foi tec
nológico, mas comercial. Em 1980, 
eles compraram de uma pequena em
presa de tecnologia o sistema operacio
nal que serviria de base para o MS DOS 
e o venderam à I B M . O gigantismo da 
I B M tornaria o DOS onipresente nos 
primeiros computadores pessoais. Paul 
Allen é hoje o 57° homem mais rico do 
mundo, com uma fortuna de 13 bilhões 
de dólares. Continua dono de uma fa
tia da Microsoft. Gosta de investir em 
setores pouco convencionais. Pôs 20 
milhões de dólares na construção da 
primeira nave espacial privada que ul
trapassou a atmosfera, em 2004, e é 
dono de times de basquete e de futebol 
americano. Com sua autobiografia, 
presta contas com o amigo que diz lhe 
ter traído. 
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