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Futuro e 100 Grandes Líderes

William Henry (Bill) Gates (1955 - ), “mago do computador e um dos homens mais ricos do

mundo, transformou a Microsoft Corporation em um império de software que

fornece sistemas operacionais em praticamente quase todos os computadores

pessoais do mundo.”  (veja: Brian Mooney. 100 Grandes Líderes).

“A Microsoft chegou mais tarde à revolução da Internet, mas alcançou e destruiu seus

concorrentes”. (cf. 100 Grandes Líderes)

Para conhecer sua história, é necessário retroceder no tempo. Em 1995, os últimos

vinte anos, segundo Bill Gates, “foram uma aventura incrível” para ele. O empreendedor conta

que tudo se iniciou quando ele cursava o segundo ano da faculdade. Quando ele e Paul Allen

pararam no meio de Harvard Square e devoraram, entusiasmados, a matéria da revista Popular

Electronics a respeito de um kit de computador. Na ocasião, não sabiam bem como utilizá-lo,

porém tinham certeza de que aquele primeiro computador de fato mudaria a eles e ao universo

da  computação. Realmente, estavam certos. A revolução da microinformática ocorreu e atingiu

milhões de pessoas. Com efeito, levou-os a locais que mal podiam imaginar. (cf. A Estrada do

Futuro)

 Naquela época, Gates sabia que estavam começando outra grande viagem. Não sabiam para

aonde. Porém, mais uma vez, estava convencido de que a nova revolução atingiria mais

pessoas e os levaria ainda mais distante. Para ele, as mudanças essenciais se referiam ao

modo como as pessoas se comunicariam entre si. Tinha certeza, então, que a revolução nas

comunicações trariam benefícios e problemas muito maiores do que a revolução da

microinformática.

 (/u/nmerlone/)

Nicholas Merlone (/u/nmerlone/),
26 de junho de 2017
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“A revolução nas comunicações está só no começo. Vai durar muitas décadas e

receber impulso de novas ‘aplicações’ – novas ferramentas atendendo a  necessidades por

enquanto ainda imprevistas.”, afirmava Gates.

Realmente, hoje em dia, se fala em IA (Inteligência Artificial); Internet das Coisas;

E-commerce; Segurança e Defesa Cibernética (como se vive hoje), entre outros,

que na época Gates não tinha conhecimento claro.

Gates, em 1995, já afirmava que o livro “A Estrada do Futuro”, que escrevia poderia

ser ultrapassado em 10 anos. Estamos em 2017, porém as bases, os fundamentos,

as vias pavimentadas, da estrada digital já começavam a ser postas.

“Para terminar o livro, tive de tirar folga e me isolar, eu e meu PC, em minha casa

de veraneio.”, conta Gates.

“A Estrada do Futuro” foi um panorama que Gates previa do cenário global em alguns

anos. Gates, com 18 anos, abandonou a Universidade de Harvard e, com seu amigo

Paul Allen, desenvolveu um software para o microcomputador. Com isso, nasceu a

Microsoft, fundada no prisma de que existiria um computador em cada mesa de

trabalho e em todas as casas.

Tratava-se,com razão, de uma revolução em processo, tão relevante quanto a invenção da

imprensa por Gutenberg ou a Revolução Industrial. Já na época  estávamos numa nova era

tecnológica, que iria transformar a essência da existência humana, alterando para sempre o

modo de trabalhar, estudar, comprar e se relacionar com o mundo e as pessoas. Essa tese era

então defendida por Gates nesta obra. Bill Gates foi e é até hoje um dos líderes nessa

revolução.

Já naquela ocasião, Gates afirmava que a estrada da informação teria um significado especial

na vida de todos nos anos que se aproximavam. No capítulo 9, apontou que os maiores

benefícios viriam da aplicação da tecnologia à educação.  Desse modo, Gates destinou sua

parte dos proventos gerados pelo livro para estimular professores que utilizaram computadores

em salas de aula.

Gates conta que trabalhou duro no livro mas que ama o seu trabalho. Ele acha seu

trabalho muito empolgante. “Se você está preocupado demais com seu negócio atual, é difícil

mudar e se concentrar em inovar.” Daí a falta de inovação em empresas bem-sucedidas ser

apenas uma tendência, conforme expõe Gates.

“Para mim, o grande divertimento sempre esteve em contratar e trabalhar com gente

esperta.”. Segundo ele, sempre aprende muita coisa, mesmo muitas dessas  pessoas serem
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mais jovens do que ele. Esse ideal e os olhos nos clientes levariam a Microsoft à liderança.

Na época de então, Gates já frisava: “É importante que tanto os pontos positivos

como os negativos dos avanços tecnológicos sejam discutidos amplamente, de

forma que a sociedade como um todo, e não apenas os tecnólogos, possa guiar seu

caminho.”

A esperança de Gates: “é que, depois de ler este livro, você partilhe um pouco do

meu otimismo e se junte à discussão sobre como devemos moldar o futuro.”

O início da revolução começa quando Gates conta que escreveu seu primeiro programa de

computador quando tinha 13 anos de idade. Era um programa de jogo-da-velha. Usou um

computador grande, desajeitado, lento e incrivelmente entusiasmante.

Já havia várias empresas e pessoas que arriscavam o futuro para construir as bases

da estrada da informação numa realidade. Diz que se vivia tempos emocionantes, não só as

empresas, mas todos os envolvidos que se beneficiariam da revolução.
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Com relação aos primórdios da era da informação, Gates tomava conhecimento de que os

países não só buscariam os recursos naturais, mas também o controle da

informação. Com efeito, dependendo do que se faz com a informação, tem-se poder.

No que se refere às lições da indústria da informática: “Observar atentamente, por

um bom tempo, o desempenho de certas empresas lhe ensina preceitos úteis na

hora de formular estratégias para o futuro.” Outro ponto fundamental elencado por Gates: “Meu

objetivo é provar que uma corporação bem-sucedida pode se renovar e continuar na dianteira.”

Na época, em 1995, Gates já dizia quanto aos aplicativos: “A maioria desses aplicativos, da

escolha do menu da pizzaria à consulta de relatórios médicos centralizados, já estava

começando a aparecer nos micros. A utilização da informação interativa já está perto de se

tornar parte da vida cotidiana. No entanto, antes que isso aconteça, muitos pedaços da estrada

ainda terão de ser colocados em seus lugares.”

Quanto aos caminhos para a estrada, Gates frisava: “À medida que mais e mais

computadores forem conectados às redes de grande largura de banda, e as

plataformas de software fornecerem uma base para grandes aplicações, todos

terão acesso à maior parte da informação mundial.”

“Por mais de quinhentos anos, todo conhecimento humano e informação foram armazenados

em documentos de papel.”, diz Gates. Todavia, ocorre a revolução do

conteúdo, com o papel já na ocasião perdendo importância diante do mundo digital.

Diante dessa evolução, ocorrem implicações para as empresas, educação e lazer. A forma de

se comunicar se alterou substancialmente, ocorrendo verdadeira revolução com o advento da

Internet. Com o computador, aqueles que escrevem podem se expressar mais facilmente. Um

piadista poderia dizer, assim: “E se Churchill tivesse usado um processador de texto, seu estilo

teria sido melhor? Cícero teria pronunciado discursos melhores no Senado romano?”

Capitalismo sem força de atrito. A Internet, de acordo com Gates, tornaria possível aos

produtores de bens enxergar, com maior eficiência do que antes, aquilo que os

compradores querem, e possibilitaria que comprassem esses bens de modo mais

eficiente. E o mais relevante, os consumidores de todo o mundo iriam gozar dos

benefícios. Com razão, Gates previa, assim, o embrião do e-commerce.

Para Gates, a educação seria o maior investimento, de modo que: “A estrada vai mudar o foco

da educação da instituição para o indivíduo.” Sem dúvida, Gates estava

certo. Hoje, encontra-se amplo conteúdo de qualidade disponível na Internet. É preciso, para

tanto, discernimento para selecionar os mais adequados, como em

sites, blogs e, até mesmo, no You Tube.
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Nos três últimos capítulos, Gates trata da possibilidade de os indivíduos se isolarem em casa

com a Internet; da Corrida do Ouro realizada pelas empresas na Era da Internet; bem como

sobre os destinos que a Internet poderia levar aos usuários.

Com razão, hoje vemos que os indivíduos não se isolam em casa, podendo acessar a rede

mundial em qualquer lugar por seus smartphones. Quanto à corrida do ouro,

na época, olhava-se para as empresas envolvidas com o uso da Internet. Hoje, na

realidade, devemos olhar para as que lidam com IA (Inteligência Artificial), Internet das Coisas,

Aplicativos, Seguros de dados, entre outras. Na época os destinos que atingiriam os usuários

eram certamente outros. Hoje, temos um horizonte no oceano aberto a novas possibilidades.

Vale dizer que, em 1986, Gates, com sucesso, colocou sua empresa na bolsa de valores

NASDAQ e, no momento em que o preço das ações subiu, com 31 anos, se viu como um dos

mais jovens bilionários do mundo. (cf. 100 Grandes Líderes)

O Microsoft Windows surgiu após isso e Gates tornou-o padrão da indústria para os

computadores pelo mundo. A riqueza de Gates alcançou 144 bilhões de dólares no

auge das empresas e mais baixa em 30 bilhões.

Em 1994, Gates casou com uma de suas diretoras de marketing, Melina French. Têm três filhos

e moram às margens do Lago Washington, próximo a Seatle, em uma ampla mansão equipada.

Esta última levou 7 anos para ser construída e custou

aproximadamente 100 milhões de dólares.

Antes de finalizar, cabe considerar alguns aspectos da Fundação Gates: “A Fundação Bill e

Melinda Gates financia projetos e programas de saúde ao redor do mundo na redução da

pobreza, analfabetismo e aprendizagem. Criada em 2000, já doou cerca de 26 bilhões de

dólares. Além de computadores e software, Gates se

interessa por biotecnologia. Ele faz parte do conselho do ICOS, uma empresa que

se especializa em terapias à base de pequenas moléculas e proteínas, e investe

em várias outras empresas de biotecnologia. Paul Allen deixou a administração

da Microsoft em 1983 quando foi diagnosticado com o mal de Hodgkin, mas continuou com sua

parte da empresa.”

Ao final, uma certeza permanece. Em 1995, Gates sabia que em 10 anos o cenário da Internet

teria mudado. Atualmente, 22 anos depois, em 2017, sabemos  igualmente que em poucos

anos as mudanças também não serão poucas.

Amenidades

O Genro
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do Bill Gates

 Pai: – Filho, escolhi uma ótima moça para você casar.

Filho: – Mas pai, eu prefiro escolher a minha mulher.

Pai: – Meu filho, ela é filha do Bill Gates…

Filho: – Bem, neste caso, eu aceito.

 Então, o pai vai encontrar o Bill Gates.

Pai: – Bill, eu tenho o marido para a sua filha!

Bill Gates: – Mas a minha filha é muito

jovem para casar!

Pai: – Mas este jovem é vice-presidente do Banco

Mundial…

Bill Gates: – Neste caso, tudo bem.

 Finalmente, o pai vai ao Presidente do Banco Mundial.

Pai: – Senhor Presidente, eu tenho um jovem muito bem recomendado para ser vice-presidente

do Banco Mundial.

Pres. Banco Mundial: – Mas eu já tenho muitos vice-presidentes; mais do que o necessário.

Pai: – Mas senhor, este jovem é genro do Bill Gates.

Pres. Banco Mundial: – Neste caso ele pode começar amanhã mesmo!
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