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Se você pensa que a maior diferença entre nós e os orientais está nos seus olhos amendoados, 
está muito enganado. A principal diferença entre as duas culturas é a doutrina budista que 
prega a importância de se viver o momento presente, bastante disseminada no Oriente. Para 
os budistas, o passado já não existe e o futuro ainda não existe, portanto o presente é a única 
coisa que importa. Naturalmente eles não ignoram a importância das lições do passado e nem 
a necessidade de planejarmos o futuro, mas não admitem que isto se sobreponha ao presente, 
tirando a nossa atenção do mundo que nos cerca e impedindo uma visão realista da vida. 
 
No ambiente de negócios, especialmente no marketing e na propaganda, esta distorção ocorre 
com frequência. Vivemos consultando os registros do passado, para então planejar o futuro. O 
tempo nunca é suficiente para tudo e nós frequentemente perdemos a objetividade e a paz de 
espírito porque esquecemos do presente. 
 
A LIÇÃO DA OLIVETTI 
 
Vamos contar uma história que ilustra o perigo de valorizarmos demais o passado, esquecendo 
o presente. Os mais velhos certamente se lembram das máquinas de escrever Olivetti que 
dominaram o mercado mundial por muitos anos, antes que os computadores tomassem o 
lugar da datilografia. Mas poucos sabem por que a Olivetti falhou e pereceu, na tentativa de se 
adaptar à era da informática, como outros concorrentes conseguiram. 
 
A história conta que Adriano Olivetti, filho do fundador da Olivetti, imigrou da Itália para os 
EUA nos anos 20 e trabalhou muitos anos na Underwood, na época a maior fábrica de 
máquinas de escrever do mundo. Mas ele foi despedido na crise dos anos 30 e ficou tão 
raivoso que jurou: "Americanos malditos, um dia eu compro vocês". 
 
E realmente comprou, como veremos a seguir. Ao voltar para a Itália, ele transformou a 
Olivetti em líder mundial de máquinas de escrever, enquanto a Underwood definhava. Um dia, 
quando os computadores já estavam no mercado e já se prenunciava a grande revolução da 
informática, Adriano olhou para o passado e comprou a Underwood, por vários bilhões de 
dólares. Nos anos seguintes, enquanto surgiam os primeiros computadores gráficos que 
permitiam a escrita, a Olivetti se via às voltas com as dívidas que contraíra e com aquele 
monstro antediluviano chamado Underwood. O resultado não poderia ser outro e a Olivetti foi 
ficando cada vez mais para trás, presa ao passado enquanto os outros construíam o futuro. 
 
CONCLUSÃO 
 
Bastaria olhar ao nosso redor para encontrarmos outros exemplos semelhantes ao caso da 
Olivetti. Muitas vezes, nós próprios cometemos erros e omissões por querermos projetar 
pontes entre o passado e o futuro, passando sobre o presente. O problema é que, ao projetar 
o passado, muitas vezes permitimos que a carga emocional que ele traz nos domine, 
sobrepondo-se ao presente e impedindo uma visão objetiva da realidade que nos cerca. Na 
vida profissional, muitas vezes isso prejudica o nosso potencial de raciocínio, justamente 
quando ele é mais importante, para ajudar-nos a planejar as ações futuras com mais clareza. 
 
Inversamente, o mesmo ocorre quando o temor ou incerteza do futuro nos domina a tal ponto 
que nos faz subestimar os recursos de que dispomos no presente para enfrentar com 
tranquilidade as ameaças do futuro. Lembrando um velho ditado do nosso folclore, diríamos 
que quem morre na véspera é o peru... 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 set. 2013, p. 2. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


