
Bill Gates ainda é o mais rico, diz a 'Forbes’. 
 
Mesmo com menos US$ 10 bi, dono da Microsoft mantém liderança pela 9.ª vez 
  
Ele perdeu cerca de US$ 10 bilhões no último ano, mas continua sendo o homem mais rico do 
mundo. Bill Gates, fundador da Microsoft, lidera pela 9.ª vez consecutiva a lista das pessoas mais 
ricas do mundo que a revista americana Forbes publica na próxima edição, dia 17 de março. Mas 
não foi apenas Bill Gates quem perdeu dinheiro no ano passado.  
 
"Se é difícil ganhar o primeiro bilhão de dólares, mais difícil é mantê-los atualmente", afirmam os 
responsáveis pela lista para justificar como as grandes fortunas diminuíram em 2002. Num ano 
marcado por crises econômicas e queda de mercados, 67 pessoas saíram da lista no último ano e 
4 delas hoje estão arruinados - é o caso do alemão magnata das comunicações Leo Kirch, que 
aparecia com US$ 11,5 bilhões há três anos, e do financista suíço Martin Ebner. Um caso curioso é 
o do canadense Andre Chagnon, proprietário de uma rede de TV a cabo, que doou praticamente 
toda sua fortuna para campanhas e pesquisas de doenças e obesidade na infância.  
 
O número de bilionários caiu de 497 em 2002 para 476 em 2003. Destes, 222 são americanos, 
destacando-se a estrela de televisão Oprah Winfrey, que aparece na lista pela primeira vez, 
tornado-se a primeira mulher afro-americana a entrar para o exclusivo grupo de bilionários no 
mundo.  
 
Mas se há menos bilionários no mundo, na Europa o número cresceu de 121 para 134. Contribuiu 
para isso a incorporação à lista de 10 novos nomes russos, país beneficiado pela alta de 38% nos 
preços do petróleo. Há três anos, não havia nenhum russo na lista da Forbes, hoje eles são 18.  
 
Depois de Bill Gates, o segundo posto continua com Warren Buffet, investidor americano de 70 
anos cuja fortuna diminuiu em US$ 5 bilhões em relação ao ano passado e agora é estimada em 
"apenas" US$ 30,5 bilhões.  
 
O terceiro lugar é ocupado pelos alemães Karl e Teo Albrech, os primeiros europeus da lista e 
proprietários da cadeia de supermercados Aldi, cuja fortuna atinge os US$ 25,6 bilhões. O sócio 
de Bill Gates na fundação da Microsoft, Paul Allen, ficou com o quarto posto, com US$ 20,1 
bilhões.  
 
O petróleo pode ser responsabilizado também pelo retorno à lista dos dez primeiros este ano, o 
príncipe saudita Alwaaled Bin Talal Alsaud, em quinto lugar, com US$ 17,7 bilhões. O príncipe, 
maior investidor individual do Citigroup, passou à frente do mago dos softwares Lawrence Ellison, 
fundador da Oracle, e dos cinco integrantes da família Walton, proprietária da rede Wal-Mart.  
 
Alice (a primeira mulher a aparecer na lista, em sétimo lugar), Helen, Jim, John e Robson - têm, 
cada um, US$ 16,5 bilhões e, segundo os analistas da Forbes foram bastante prejudicados este 
ano pela crise econômica, que afetou principalmente empresários ligados a atividades como 
alimentação e vestuário e comunicações.  
 
Esta certamente é a queixa do italiano Silvio Berlusconi, primeiro político a aparecer na lista, em 
45.º lugar (estava em 35.º no ano passado), com US$ 5,9 bilhões, e do americano Rupert 
Murdoch, em 54.º, com US$ 5,5 bilhões.  
 
Entre os que aparecem pela primeira vez na lista está o jovem príncipe alemão Albert von Thurn 
und Taxis, que herdou a fortuna (US$ 1,4 bilhão) - uma das mais antigas do mundo - em junho 
do ano passado, quando completou 18 anos. Mas ele não passa muito tempo usufruindo o 
dinheiro. Segundo um jornal alemão, ele trabalha como garçom nas férias de verão e gosta de 
tocar bateria.  



A crise reduziu de forma sensível as fortunas latino-americanas, mas o mexicano Carlos Slim 
continua à frente de todos, em 35.º lugar, com US$ 7,4 bilhões, embora tenha sofrido com a 
desaceleração econômica. No ano passado, o investidor em empresas de distribuição e 
comunicações aparecia com US$ 11,5 bilhões, em 17.º lugar.  
 
Na América Latina, o número de bilionários caiu de 25, em 2002, para 22 neste ano. As 
dificuldades da conjuntura econômica aparecem mais claramente na Argentina, que só tem um 
nome na lista da Forbes: Gregorio Pérez Companc está em 256.º, com fortuna de US$ 1,6 bilhão.  
 
Curiosamente, o patrimônio de Pérez Companc cresceu US$ 600 milhões no ano passado, com a 
venda da companhia energética da família para a brasileira Petrobrás.  
 
Os primeiros brasileiros na lista são os banqueiros Joseph e Moise Safra, em 92.º lugar, com US$ 
3,6 bilhões. Outros dois banqueiros, Aloysio de Andrade Faria e Julio Bozano ocupam 
respectivamente o 132.º e o 348.º lugares, com US$ 2,7 bilhões e US$ 1,2 bilhão. A herdeira Lily 
Safra aparece em 427.º, com US$ 1 bilhão. (Agências internacionais) 
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