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Os esforços de executivos da Microsoft para descrever a decisão de Bill Gates de sair da 
empresa como parte de uma transição ordenada não foram suficientes para minimizar a 
natureza histórica da notícia: o homem que moldou o império empresarial desta era está 
prestes a sair do palco da vida comercial. 
 
O estilo pessoal de Gates — um executivo ferozmente competitivo, cuja abordagem implacável 
de estratégia empresarial fez da Microsoft a empresa mais temida do mundo tecnológico — foi 
fundamental no sucesso da companhia, assim como no flerte com o desastre, que quase 
chegou nas mãos do governo dos EUA. 
 
A companhia emprega mais de 60 mil pessoas, mas o que define a cultura empresarial é a 
natureza intelectualmente combativa de Gates e ele continua sendo a ponta-de-lança de seu 
exército de programadores de softwares. 
 
Os talentos precoces de Gates ficaram evidentes aos 13 anos, quando entrou em contato com 
a programação de computadores pela primeira vez. Ele fundou a Microsoft enquanto ainda era 
estudante em Harvard e deixou de fazer um ano no colegial para poder se dedicar em tempo 
integral à empresa. 
 
Foram suas habilidades como administrador e sua visão tecnológica que estenderam a base 
para o sucesso da Microsoft. O momento decisivo foi nos anos 80, quando a IBM recorreu à 
então desconhecida empresa de softwares para fornecer o sistema operacional que equiparia 
seus novos computadores. 
 
Gates aproveitou completamente a oportunidade, licenciando seu software para fabricantes 
rivais da IBM, e acabou dominando a era do computador pessoal. O acordo também destacou 
outro aspecto do sucesso de Gates: o uso oportunista de avanços feitos por outros para 
aproveitar a iniciativa em um mercado de novas tecnologias. 
 
O primeiro sistema operacional para computadores pessoais (PCs), chamado de DOS pela 
Microsoft, foi rapidamente licenciado pelo seu criador original, quando surgiu a oportunidade 
com a IBM. Gates fez uma manobra semelhante no fim dos anos 80, copiando o sistema do 
mouse de "interface gráfica com o usuário", desenvolvido pela Xerox, para preparar as bases 
para a grande disseminação no uso de PCs que viria a seguir. 
 
O estilo de concorrência agressiva que Gates promoveu no início da era dos softwares, no 
entanto, voltaria para assombrar a empresa posteriormente. Seu ataque à Netscape, cujo 
navegador de internet ajudou a promover a adoção generalizada da web, provocou 
investigações de autoridades reguladoras dos EUA, que acabaram levando um juiz a ordenar a 
divisão da empresa. A decisão foi revogada no governo Bush, mas apenas depois de Gates ter 
recuado e adotado um papel mais ponderado na empresa co-fundada por ele. 
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