Compulsão obsessiva
Todo usuário de Windows sofre de compulsão obsessiva por programas Windows.
Definitivamente Windows é uma droga e devia ser controlado rigorosamente pelo
serviço de psiquiatria do governo e só pessoas sem a menor perspectiva de um futuro
mental objetivo, lógico e coerente deveria usá-lo
Antigamente quando eu montava máquinas e fazia programas para computadores
a coisa funcionava da seguinte maneira.
O cliente me chamava, conversávamos sobre o que o cliente queria que seu
computador, ou futuro computador fizesse, e eu dava a ele as opções de máquina que
para ele era o mais eficiente e acessível em matéria de preço e funcionalidade, bem como
o tempo de vida útil de sua máquina (era inevitável, as maquinas melhoravam sempre
quase mês a mês); como via de regra os meus clientes eram empresas de pequeno porte
com distintas características eu também desenvolvia o programa para o computador que
atendia às necessidades práticas da empresa, do custo ao “chão de fábrica” da empresa
à emissão da nota fiscal ao consumidor final, sem contar o sistema de folha de
pagamentos.
Eu odiava a folha de pagamentos quase todo mês alguma coisa mudava na lei.
Um belo dia um cliente me chamou no final de uma tarde com urgência porque o
programa que controla da empresa não estava funcionando.
Quando lá cheguei de imediato descobri a falha, o seu mais novo funcionário, da
mais alta confiança, considerou o meu programa de controle de custos e folha de
pagamentos obsoleto, ultrapassado, para não dizer ridículo e disse ao cliente que havia
no mercado empresas idôneas que ele conhecia que forneciam um programa moderno
dentro das expectativas do MS Windows e a cores que fazia tudo o que o meu fazia em
preto e branco; o cliente o havia comprado e instalado em sua máquina e ele não
funcionou, porque a máquina em causa não tinha um terço das necessidades do novo
programa e o pior a sua placa de vídeo e monitores eram em preto e branco.
A partir daquele dia eu nunca mais montei máquinas para ninguém nem mesmo fiz
algum programa para alguém (o Linux ainda não existia como agora), mandei o cliente
para a PQP no exato momento que eu e ele percebemos que o programa de prateleira
que ele gananciosamente havia comprado não atendia nem a metade das necessidades
de sua empresa e que para funcionar precisava de uma máquina que ele não tinha
dinheiro para comprar.
E ato continuo...
Fui embora e nunca mais voltei.
O que havia acontecido na época hoje eu posso compreender com mais clareza, a
MS havia lançado um novo SO todo cheio de bugs mas à cores, empresas mal
intencionadas já haviam lançados as placas de vídeo e os monitores para atender à nova
demanda, diga-se de passagem a preço de ouro, outras novas empresas, não menos mal

intencionadas entraram no mercado com programas de prateleira que utilizavam as novas
tecnologias e também a um preço astronômico, como alias continua sendo tudo o que a
MS consegue produzir e empurrar goela abaixo no público consumidor.
Hoje a MS lança um novo produto e eu posso nitidamente distinguir três tipos de
compradores.
O primeiro comprador é o otário que compra o produto certificado da MS com
direito a assistência técnica e outras cretinices mais, (eu já tentei usar a assistência
técnica, fiquei melhor quando desisti dela e formatei tudo) pega a sua refulgente caixa de
acrílico (nas mais variadas cores (gay?)) leva para casa e tenta instalar na sua maquina
possante.
O segundo comprador é o tipo “Gérson” na minha maneira de ver o único correto
nesta história, leva para casa da mesma forma que que o otário número um e lá
chegando chama os amigos e faz milhares de cópias com chave e tudo e os vende ao
real preço de custo de um programa MS ao público em geral.
O terceiro comprador é o otário que compra o programa cópia com chave, ele
compra exatamente o que compra o primeiro comprador só não tem as garantias do
fabricante que na realidade são via de regra inúteis, tem todos os problemas que o
primeiro comprador tem, os mesmos bugs e as mesmas limitações, só tem duas
vantagens sobre o primeiro comprador, se a sua cópia não funcionar é muito provável que
o ambulante saiba o porque e o ajude na instalação e a segunda vantagem, se você não
permitir atualizações vai se divertir com todos os males do programa por um bom tempo
sem ser importunado por infames novidades e recadinhos idiotas.
Nos dias de hoje o que eu mais vejo é o seguinte:
- Sr. rato o meu photoshop, o meu office, o meu isso, o meu aquilo e por aí vai,
parou de funcionar, dá para o sr. conseguir uma nova chave para mim?
Tem o outro lado da moeda:
- Sr. rato eu comprei esta última versão de máquina, a mais avançada versão de
Windows e não consigo instalar isso, aquilo, aquilo outro e por aí vai também.
Neste segundo lado da moeda o cidadão vem a mim para auxiliá-lo normalmente
na instalação de um programa que ele nunca vai usar na vida.(uma vez veio alguém
querendo instalar um rastreador de satélite para comunicações (em um notebook) e nem
uma parabólica decente o infeliz tinha.
Já no primeiro caso o cidadão compra uma versão pirateada da MS, enche de
programas para windows, todos pagos mas pirateados e depois acha ruim que nada
funcione e que sua máquina vive travando, perdendo dados e por aí vai.
Tô de saco cheio!
A estupidez do consumidor, em tamanho, extrapola as fronteiras do universo
conhecido, passa por tudo quanto é desgraça em matéria de informática , “é uma galinha
a cantar de galo”, quando pode ter tudo ou quase tudo o que quer gratuitamente e sem
vírus sem complicativos a mais.

Gente...
Os grandes servidores, nas gigantescas multinacionais e os governos dominantes
do mundo (não os recessivos) não são movidos a windows; máquinas que precisam de
segurança não são windows; servidores de bancos em todo o mundo, não estão em
windows; as forças armadas em todo o mundo não usam programas em Windows; a CIA
e o FBI não usam windows em suas máquinas mais importantes, “a não ser para inglês
ver” e só em ocasiões muito especiais; Hollywood uma terra que vive literalmente de
sonhos não usa windows, principalmente em seus sonhos...
Será que o pessoal acima citado é tão burro assim, tão cegos ou obtusos, para não
ver as maravilhas do Windows que você teima em usar a qualquer custo; ou, será que
você é a única pessoa certa em todo o planeta?
Se for o segundo caso, parabéns para vocês; únicas pessoas expertas e certas do
planeta.
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