Agora é a vez da Apple?

iBook G4
Eu tenho nesta página muito falado sobre a MS e o Linux, mas quase nada, ou
melhor, nada sobre a Apple e o motivo eu sempre citei, não conheço os produtos Apple.
Eu usei muito o Apple II e o Apple IIe mas depois que migrei (a empresa migrou)
para os PCs com DOS eu nunca mais lidei com um Apple e totalmente desconhecido me
é o Mac.
No entanto me sinto a vontade para falar sobre o assunto, genericamente,
colocando-o no contexto geral do momento em que vivemos.

Apple II

Vejam só...
A NASA, não sabe mais fazer um foguete como um Saturno 5 ou o Ares 1
(desculpa: tecnologias defasadas), não sabe nem mesmo calcular mais onde um de seus
satélites vai cair (parece que os russos sabem), como não só confessou recentemente
como também provou isso ao mundo.
O satélite Uars cairia entre os dias 22-24/09/2011, mas só no dia 28 a NASA
“divulgou” o local da queda, eu acho que só o fez depois que teve certeza que a maior
parte caiu onde ninguém viu, ou sabe onde fica e, só o fez para se livrar dos processos
que o Uars teria gerado se tivesse alguma parte dele caído em um local habitado
produzindo uma enorme explosão e possivelmente vítimas até fatais.

This map shows the ground track for UARS beginning in the Indian Ocean off the coast of Africa at 0330
GMT and ending at atmospheric interface over the Pacific Ocean at 0400 GMT.

E a coisa não para por ai não, a indústria dos EUA está desaparecendo do território
norte americano e a sua tecnologia sendo copiada, bem como as indústrias, em outros
países (90% na china), o motor desta migração são os espertos empresários Yanques,
eles acham que o que conta é o lucro e por isso mandam fazer tudo na Asia onde a mão
de obra é mais barata o que permite um lucro maior para os seus produtos.
Tudo em nome do lucro, até mesmo a miséria humana.
Pelo andar da carruagem, a Apple não tem como escapar da decadência que
atingiu a NASA e as industrias que antes eram sediadas nos EUA (no Reino Unido
também), mesmo apesar de afirmarem que há projetos prontos para mais 4 anos. (e
depois, nada???)

Primeiro Rolls-Royce construído, um modelo 1905,
exposto no Museu de Ciência e Indústria em Manchester.
Hoje a marca, motorização e fabrica é uma da propriedade da BMW (Alemanha).

Pode até ser, mas certamente em 4 anos a Apple não será diferente de MS (o que
era até a morte de de seu fundador principal e principal intelecto, Steve Jobs) se os seus
executivos seguirem o padrão do novo “sonho americano”.
Eu lamento por você, Apple/Mac fanático, pelos bons efeitos especiais gerados nos
filmes feitos em todo o mundo e pelas boas imagens propagandísticas elaboradas pelas
empresas de publicidade pelo mundo afora, parece que o fim de tudo isso está marcado
para 2015, se nada mudar no contexto de ambição dos novos executivos, tanto lá como
cá.
São Paulo, 12 de outubro de 2011
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