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Microsoft

Facebook

El pas enrere
de Bill Gates

Deu anys
fent amics

 Alguns experts interpreten el seu nou càrrec d’«assessor
tecnològic» com un inici del seu comiat, mentre que altres
el veuen com un retorn des de la porta del darrere

 L’efemèride de la xarxa social de Mark Zucke
en plena transició de servei web a plataforma
mira amb desconfiança com sorgeixen nous co
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premacia dels sistemes oberts a internet»,
va dir.
Per part seva, el periodista expert en internet Mario Tascón s'ha referit al fundador
de Microsoft com una persona que portava ja temps retirada de la primera línia de
l'empresa, amb una enorme dedicació a la
seva fundació. No obstant això, això no és
obstacle perquè en el futur segueixi sent «un
referent» en la companyia, va afegir. Tascón
intueix que, des del seu nou lloc com a assessor tecnològic, Gates comptarà amb
moments de major vinculació amb l'empresa, especialment si les coses no van bé,
per ajudar a redreçar-les.
Segons la seva opinió, «és difícil assegurar si la seva retirada és deﬁnitiva o si per
contra suposa l'inici d'una nova etapa» de
compromisos, després dels «disbarats» de
l'últim gestor. «El canvi seblava clar, era quelcom que s'havia de fer», va afegir. Es va referir al nou lloc de Bill Gates com el del savi
en contacte amb els seus invents. Es tracta
d'un càrrec «també important i complex»,
però amb l'avantatge d'estar «allunyat de la
duresa de les vendes i del mercat».
Tascón va reiterar la seva opinió que la decisió de Bill Gates sembla «la conﬁrmació
d'un comiat» de la primera línia de l'empresa, un pas que li regalarà temps per
imaginar nous projectes, però
els secrets de
la seva decisió només
els coneix
ell.

'anunci del nou càrrec de Bill
Gates com a «assessor tecnològic» a Microsoft, deixant la presidència del consell d'administració, està despertant opinions diferents entre els qui consideren el pas com un aval del
seu comiat i els qui el veuen com un retorn
des de la porta de darrere. A les xarxes socials són molts els comentaris sobre el suposat tancament de l'era Bill Gates a Microsoft, associant a aquest moviment del seu
fundador el nomenament de Satya Nadella
com a nou conseller delegat en substitució
de Steve Ballmer.
No obstant això, una representació d'internautes opina que aquestes darreres decisions a Microsoft formarien part d'una estratègia perquè Bill Gates mogués ﬁls des de
l'ombra, quelcom amb el que no coincideixen els experts.
Segons el professor del IE Business School
Enrique Dans, expert en tecnologies, els canvis en la direcció de Microsoft no suposen
tant «el tancament de l'era Bill Gates sinó de
l'era Steve Ballmer».
Després d'una «nefasta» política de «convulsions» en les seves decisions, «qualsevol
cosa després de Ballmer serà millor», va explicar Dans, qui conﬁa en les qualitats de Satya Nadella com a màxim directiu, perquè
els seus valors de lideratge i gestió semblen
de moment molt diferents dels de l'anterior:
«Més conciliadors, relaxats i tranquils».
No obstant això, va afegir, el més lògic seria que Bill Gates, com a fundador de l'empresa, seguís mantenint la seva «inﬂuència»
en qüestions com assessorament al nou conseller delegat de la companyia, encara que
sense prendre ell les decisions.
Sobre Ballmer va recordar que era un
home «permanentment equivocat»,
amb una batuta dirigida a base
d'«espasmes» i sense capacitat
per preveure l'èxit que tindrien
innovacions tan populars ara
com l'iPhone o el sistema operatiu per a dispositius mòbils
Android (de Google).
Pel que fa a Bill Gates, va
valorar que solucionés errors a temps com comprendre ﬁnalment el que
té de positiu el concepte de «l'obertura» en
la innovació, quelcom
en el que inicialment
no creia, va dir Dans.
Des de la seva fundació, Bill Gates «ha saBill Gates
but entendre la su-
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a xarxa social líder a internet, Facebook, ha fet 10 anys, una ﬁta
que arriba en plena transició de
servei web a plataforma mòbil,
mentre mira amb desconﬁança com proliferen competidors que creixen a l'ombra del
seu èxit. Facebook va néixer el febrer de 2004
com una xarxa d’estudiants a Harvard, on assistia a classe el seu cofundador i màxim responsable, Mark Zuckerberg, qui mesos
abans havia llançat un programa més primitiu, Facemash, per comparar alumnes en
funció del seu atractiu.
Aquesta eina va generar tanta polèmica
com trànsit en xarxa. Va col·lapsar els servidors de la universitat abans que fos tancada
i va estar a punt de de suposar-li l'expulsió
a Zuckerberg, que llavors tenia 19 anys i no
tardaria a abandonar la carrera d'Informàtica per dedicar-se a Facebook a temps
complet.
El desembre de 2004, només 10 mesos
després de veure la llum, Facebook arribava al milió d'usuaris. Actualment la xarxa social atresora més de 1.200 milions, gairebé
la meitat de les persones que tenen accés a
internet en el planeta.
L’inici, enlairament i controvèrsia relacionats amb Facebook van ser explicats en
diversos llibres i ﬁns i tot va cridar l'atenció
de Hollywood, que el 2010 va estrenar La
xarxa social, una pel·lícula que va guanyar
tres Oscar i va immortalitzar a la gran pantalla la disputa de Zuckerberg i uns companys de Harvard que el van acusar de robar-los la idea. Zuckerberg va acabar pagantlos 45 milions d’euros per resoldre la demanda judicial, una xifra que queda petita
comparada amb els 1.111 milions d'euros de
beneﬁci que va generar
Facebook el 2013.
«Ha estat un viatge increïble ﬁns
avui, i estic molt
agraït de formar
part d'això», va assegurar Zuckerberg, multimilionari conseller delegat de Facebook, en
un comunicat pu-
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blicat amb motiu de
companyia.
Curiosament, Face
milions d'amics i el s
dor, va passar el dia 4
l'aniversari de mane
conﬁrmar l'empresa
dístiques i imatges an
a la premsa els seus è
ïa vídeos nostàlgics e
En 10 anys, Facebo
projecte transgresso
rendibilitat del qual g
l'estàndard de xarxa
solidat que cotitza a b
on els adolescents es t
res i avis. Entre gener d
Facebook va perdre
suaris d'edats d'entre
va succeir a la franja
estudi de la consulto
Els joves semblen
misme, com el que el
hat, on els continguts
s'eliminen només en
pectiva que el món de
tinuï sent «Facebook
vegada més improba
Zuckerberg va insi
concedida al program
Facebook és «realm
adolescents dels EUA
ra que va admetre qu
a la diversiﬁcació. «La
de només una aplica
Aquest és precisam
la nova estratègia de
pers anys: deslligar el
nous serveis per recup
i plantar cara als com
Com a part d'aq
aquesta setmana Pap
ponible de moment
que redissenya el con
voltant de la lectura i
guts, elimina algun d
dota el servei d'una a
na, en la línia de Flipb
el mòbil l'ecosistema e
viure a partir d'ara.
La xarxa social va s
servei web al qual s'a
nador, però l'aparició
canviar la forma en l
nectava a internet.
Els rivals de Face
ment com a servei m
estar les marques com
la companyia de Zuc
manera de respondr
més de la meitat de la
ria de l'empresa va pro
cacions per a mòbils

