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Melinda Davis coordenou durante seis anos um projeto multidisciplinar para descobrir os desejos do consumidor 
    
O mais recente fenômeno da futurologia das tendências de consumo chama-se Melinda Davis. Ela 
tem sido considerada como a nova Faith Popcorn - guru com quem já trabalhou, e que, segundo 
executivos americanos vive certo ocaso. Diretora da empresa " The Next Group " , Melinda 
conduziu a pesquisa " The Human Desire Project " , um estudo multidisciplinar que durou seis 
anos e investigou as razões e desejos que movem os consumidores americanos nos dias de hoje.  
 
Desenvolvido para companhias como AT&T, Procter & Gamble, Viacom, L'Oreal e Unilever, o 
projeto foi transformado em livro - que leva o nome " Nova Cultura do Desejo " e será publicado 
no Brasil em agosto pela editora Record. O livro já tem conquistado marqueteiros brasileiros, por 
isso a autora foi convidada para participar do evento " Maximídia " onde falará no dia 24 de 
setembro, no pavilhão Transamérica ExpoCenter, em São Paulo.  
 
Uma das idéias que resume suas previsões é a "troca da Prada pelo prana". Segundo ela, o 
consumidor está em busca de mais prana (a energia vital do universo, segundo o hinduísmo, e 
ativada pelas posições do Ioga) e menos Prada (a grife de luxo italiana). " Nós já preenchemos 
nossas necessidades físicas, agora estamos atrás de satisfações intangíveis e as empresas têm de 
estar atentas a isso " , disse ela com exclusividade ao Valor.  
 
Para Melinda, responder aos desejos dos consumidores hoje tornou-se difícil. Primeiro porque as 
pesquisas de consumo já partem de perguntas prontas e ganham com isso respostas 
condicionadas. Os consumidores já aprenderam a "resposta certa " , diz a autora. " É claro que as 
mães querem margarinas cremosas para seus filhos, carros que sejam seguros e querem lençóis 
brancos " .  
 
Os consumidores também se tornaram mais complexos. Hoje é comum um vegetariano que não 
resiste ao sanduíche do McDonald's; adeptos de grifes que cedem ao apelo e ao preço de uma 
imitação da bolsa Vuitton, além de corredores de maratona que são fumantes. O consumidor, 
segundo ela, parece sofrer de uma síndrome de múltiplas personalidades. Somente classe, raça, 
idade e profissão não são mais capazes de defini-lo. Nem mesmo os estilos de vida dão conta de 
seu perfil - mas sim " ocasiões de vida " , momentos mais curtos. 
 
Para Melinda, um dos fatos mais significativos que moldam o novo consumidor, é a Internet. 
Desde então, muitas pessoas se retiraram do mundo físico para viver por várias horas o mundo 
da tela. A realidade se tornou muito mais mental - processo que já havia começado com a 



televisão. É um mergulho no mundo imaginário - daí o sucesso de filmes como " Matrix " e a " A 
vida de Truman " que questionam o que é ilusão e o que é realidade. 
 
Hoje quem está estressado nem sabe de onde vem essa sensação, porque vive num mundo cada 
vez mais etéreo. São o estresse das longas horas de trabalho, das solicitações constantes e a 
desnutrição emocional que a tecnologia gera que formatam os novos desejos do consumidor.  
 
Nesse cenário, Melinda acredita que o consumidor não vai mais querer produtos "novos" - o novo 
gera ainda mais estresse. Vai preferir produtos que prometam conforto, que façam uma conexão 
com aspectos mais básicos e humanos da vida - daí a emergência de um marketing cada vez mais 
emocional com produtos que alimentem a alma dos consumidores.  
 
Notando isso, ressalta ela, a Pepsico lançou produtos com nomes como "Mistura Zen" e "Karma", 
e o suco Tropicana lançou o "Nirvana". Assim, os marqueteiros devem assumir o papel de 
curandeiros oferecendo um tipo de sossego à alma. "Hoje nossa maior ocupação é manter a nossa 
sanidade mental", diz Melinda. Outros aproveitamentos mercadológicos do estresse são empresas 
como a Nike e a Puma que criaram linhas específicas para prática de ioga.  
 
A autora vê o nascimento de grandes marcas que devem organizar o mundo para o consumidor - 
como os "browsers" organizaram a Internet. "Você vai escolher entidades as quais confia para 
representá-lo e através das quais fará todas as suas escolhas de consumo". Essa entidade pode 
ser uma grande companhia como Yahoo, Martha Stewart, Oprah Winfrey ou mesmo uma 
cooperativa de consumidores que elege seus produtos. "As pessoas podem achar isso uma forma 
de totalitarismo, podem achar que estão entregando a resolução de suas vidas a uma companhia, 
mas farão isso de olhos abertos, com critérios", acredita. Ela vê grupos sociais (como o grupo da 
"mulheres iradas", por exemplo) se manifestando frente a companhias para a criação de produtos 
específicos às suas necessidades.  
 
Para conquistar esses consumidores, Melinda acredita que as empresas têm de reformular seu 
modelo de negócio em prol da autenticidade e da criação de uma conexão mais verdadeira. Elas 
devem oferecer "abrigo" e prometer um sentido de comunidade. As empresas devem se 
posicionar cada vez mais como parceiros do consumidor, com uma abordagem menos agressiva e 
mais compreensiva.  
 
Mas se todas as marcas oferecerem ao consumidor "paz de espírito" e conforto, isso não irá 
estressá-lo novamente? "O que as agências de publicidade estão fazendo hoje é oferecer conforto, 
não importa se estão vendendo papel higiênico ou refrigeradores", ela exemplifica. "Mas estão 
gritando suas mensagens e isso, sem dívida, cria uma nova loucura", reconhece.  
 
Qual é o feito das constatações da americana numa sociedade com tantas desigualdades quanto a 
brasileira? "Uma classe menos privilegiada ainda tem de se preocupar com necessidades básicas. 
Mas, hoje, qualquer um que esteja vivendo no século 21, que tenha uma televisão e um telefone 
celular, está envolvido na busca de uma vida mais equilibrada e mais rica emocionalmente. Se eu 
não tenho dinheiro para descansar num spa, eu me recompenso com sais de banho - o princípio é 
o mesmo, ele só se manifesta em doses diferentes".  
 
www.maximidia2003.com.br 
 
Valor Econômico - 15/07/2003 

 


