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Uma das maiores obsessões do homem tem sido prever o futuro. Esta preocupação tem sido uma 
constante na história do homem, com reflexos na religião, na ciência, nas artes e em tudo o que 
forma o caldo cultural da humanidade.  
 
Desde a mais prosaica tentativa de consultar os poderes de uma vidente, até sofisticados modelos 
preditícios, qualquer meio parece ser válido para elucidar o que nos espera. A visão do futuro 
fascina a nossa imaginação. Tamanha obsessão justifica-se: ficar a mercê do amanhã gera 
sentimentos de insegurança e impotência. Por outro lado, antecipar o que virá e poder atuar sobre 
os acontecimentos traz a sensação de que estamos no comando, e não a reboque.  
 
Não há dúvida de que conhecer antecipadamente o futuro pode representar vantagens de toda 
natureza. Mas, e sobre o passado? Temos consciência da sua influência, de como nos afeta e age 
na vida de pessoas e empresas? Pensamos ter domínio sobre os acontecimentos do passado, e 
que esse domínio serve para nos ajudar a entender o presente e a pensar o futuro.  
 
Acreditamos que aquilo que aconteceu ontem faz parte do nosso repertório do vivenciado, está 
cristalizado no tempo e no espaço. O passado entra na categoria da experiência adquirida, já foi 
vivido e, portanto, ficou pra trás.  
 
Esse é um jeito perigoso de se entender a vida hoje e as nossas relações com o mundo. Temos 
constatado que o passado é tão imprevisível quanto o que ainda iremos conhecer, e está 
impactando dramaticamente o presente de pessoas físicas e jurídicas. Na verdade, o passado é 
uma realidade viva, dinâmica, que se modifica à medida que crenças são revisadas e novos 
conceitos e valores são adotados.  
 
Em anos passados, pareceu bastante inteligente que uma montadora acertasse com acordos 
previdenciários que evitaram greves e mantiveram suas linhas de produção ativas. Hoje, a 
General Motors é operacionalmente competitiva, mas vê seu balanço amargar bilhões de dólares 
em prejuízo. Na outra mão, a atitude exigente e disciplinadora da Toyota para com seus 
colaboradores era vista com reservas. Hoje, é paradigma de qualidade de gestão. O que mudou? 
Os valores presentes nos anos 60 e 70 eram diferentes.  
 
Os valores que vigoram no novo século são outros. Quem poderia imaginar que um ingênuo 
comercial com pessoas felizes comendo um hambúrguer pudesse ser considerado criminoso. Mas 
é assim que o McDonald’s corre o risco de ser retratado. Durante décadas, tudo parecia 
perfeitamente normal quando a mais famosa cadeia de lanchonetes no mundo promovia as 
delícias de devorar seus sanduíches. Na época, esse era apenas o natural esforço de uma 
empresa para levar mais consumidores até suas lojas.  
 
O McDonald’s representava uma América alegre, fiel às suas tradições. Um lugar onde qualquer 
pessoa ou família podia ir e encontrar um ambiente agradável e comida de boa qualidade a preço 
acessível. No presente, o McDonald´s é responsabilizado por causar a obesidade na população 
americana, induzindo pessoas a consumir mais calorias do que seria saudável.  
 
Na sua comunicação atual, o McDonald´s passou a alertar sobre os problemas da ingestão de 
gordura em excesso e tem investido em criar opções de pratos lights. Mas, e no futuro? Como o 
presente do McDonald’s irá influenciar o seu negócio? Quando o hoje tiver se transformado em 
passado e novos valores tiverem surgido, como irá influenciar na empresa?  
 
Como o passado irá atuar sobre o presente? Essa questão se impõe a todos nós. Até 1888, era 
legítimo e sinônimo de poder o número de escravos que um senhor possuía. Pregar o progresso à 
custa do desmatamento e poluição do ar e da água já foi sinônimo de modernidade.  



 
No cinema, artistas venerados e referências para o mundo fumavam desbragadamente enquanto 
encantavam a platéia. Todos esses são exemplos de realidades que faziam sentido no passado, 
mas que se transformaram enquanto os valores mudavam. Quero acreditar que nenhuma 
empresa conspirava contra seus consumidores, que nenhuma marca tinha um plano secreto para 
fazer mal à humanidade.  
 
O passado, no momento em que era presente, parecia aceitável, defensável e até mesmo 
admirado. O problema é que com os anos a sociedade revê seus conceitos, o que é moral ou não, 
e reinterpreta comportamentos. Imaginar como será o amanhã, prever o futuro, continuará 
sempre a provocar o pensamento do homem.  
 
Porém, temos que nos acostumar com o fato de que aquilo que vem pela frente tem menos a ver 
com imaginação do que com a nossa consciência sobre as coisas - em que direção caminham os 
valores da sociedade moderna, os novos conceitos que estão se estabelecendo e os princípios 
morais que irão reger o comportamento coletivo.  
 
Esses são alguns dos ingredientes que precisamos levar em conta antes de pôr em prática as 
nossas ações. O que for feito hoje não vai ser percebido apenas pelo que representa no presente, 
mas principalmente quando tiver se transformado em passado, em um mundo que já tiver 
mudado.  
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