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Para especialista norte-americana, produtos dominantes trarão paz. Que atire a primeira pedra 
quem jamais pensou que gostaria de um pouco mais de paz de espírito. Em seu livro A Nova 
Cultura do Desejo, lançado durante o 13º Maxi Mídia, a consultora norte-americana Melinda Davis, 
aponta as tendências para que as empresas e seus profissionais de marketing comecem a 
fornecer esse ingrediente mágico para seus consumidores junto com seus produtos. "Sobreviverão 
no futuro marcas que transmitem um etos (um conjunto de características filosóficas que definem 
um ente) capaz de preencher o desejo das pessoas por algo que lhes traga paz de espírito", diz 
Melinda, que não aposta no futuro de grandes marcas mundiais do presente por considerá-las 
vazias de um significado mais profundo capaz de aliviar a ansiedade dos consumidores. "Em 20 
anos a Coca-Cola poderá continuar a existir apenas como fabricante mas não como uma marca."  
 
Melinda ousa desafiar ícones da realidade de mercado em que vivemos baseada em uma série de 
estudos multidisciplinares realizados pela equipe do The Next Group, da qual é a principal 
executiva, uma consultoria especializada em estudos futuristas sediada em Nova York que já 
realizou trabalhos para políticos, astros pop e empresas como AT&T, IBM, Procter & Gamble, 
L‘Oreal e Unilever. "É importante notar que o refrigerante Coca-Cola não terá desaparecido, mas 
em vez do logotipo que conhecemos, ele virá sob a marca de uma outra empresa capaz de dar ao 
consumidor a paz de espírito que ele procura."  
 
Diante da superestimulação que a multidão de marcas e estímulos que o consumidor recebe todos 
os dias, só o que ele deseja é poder confiar em alguém infinitamente mais sábio que seja capaz 
de orientar suas escolhas e lhe dar a segurança psíquica de estar fazendo algo que é certo. "É 
como se tivéssemos alguém infinitamente sábio nos orientando, como o Mestre Yoda faz com os 
Cavaleiros Jedi da série cinematográfica Guerra nas Estrelas", diz Melinda. "A tendência global é o 
yodaísmo. É o fim do processo de criação de marcas (branding) como conhecemos", decreta a 
consultora.  
 
A proposta da consultora soa tão ficcional quanto a série do cineasta George Lucas sobre os 
acontecimentos de "uma galáxia muito, muito distante" mas já existem exemplo de "yoda-
branding" entre nós. "Veja o exemplo da marca Virgin de Richard Branson. Muita gente vê o 
empresário como seu "mestre yoda" por causa da sua imagem rebelde, alternativa, "cool" e 
moderna e escolhe consumir os produtos Virgin. A consultora chama a atenção que a marca 
criada por Branson saiu do mercado fonográfico e virou um símbolo que ratifica negócios nos mais 
variados setores. No Reino Unido a marca Virgin está em aviões, trens, telefones celulares, 
bebidas e em vestidos de noiva.  
 
No futuro que Melinda prevê, esse movimento será mais intenso. Segundo ela, uma marca como a 
Apple (que tem no seu etos inventividade, bom-gosto, anti-conservadorismo e apreciação pela 
arte) poderia se tornar uma "yoda-brand". Poderiam ser desenvolvidos a Apple-Cola (fabricada 
pela Coca-Cola), a Apple Cosméticos (feitos pela L’Oreal), Apple Esportiva (com tecnologia Nike) e 
Apple Chocolates (pela Nestlé).  
 
"Pense na marca Yoda como uma espécie de assinatura da realidade: você "assina" um ângulo 
muito específico de inserção dentro do universo, e todas as outras escolham se encaixam 
automaticamente", diz Melinda. A idéia de ter um ser mais sábio para fazer escolhas de consumo 
de certa forma contraria a idéia de que o que o consumidor mais deseja é escolher. "Logo não 
será mais a escolha de produto pela sua imagem ou pela atitude que a marca mostra na sua 
comunicação, será a escolha por valores ligados à emoção."  
 
Para a consultora, o momento da imagem está terminando. "Hoje a vida está tão cheia de 
decisões, tão complicada e tão difícil que seria melhor poder relaxar um pouco e entregar a 
decisão para uma entidade sábia e confiável." Há poucas décadas, quando alguém sentia sede, 



buscava uma bebida que lhe agradasse. Hoje esse processo se complicou infinitamente: para 
escolher entre águas de diversas procedências, refrigerantes borbulhando de atitude, isotônicos, 
bebidas diet, vitaminados e chás. Há tantas variáveis para avaliar que a decisão se torna mais 
desgastante que a sede.  
 
"No futuro, qualidade física, preço, distribuição e imagem ainda importarão, mas serão preferidas 
as marcas que trouxerem para o consumidor a solução para o stress da escolha, ou seja, as 
marcas que lutem para ele a batalha contra uma realidade cruel." Melinda. conta que quando 
apresenta sua tese aos presidentes de corporações, eles a encaram por algum tempo sem 
entender bem. "Os executivos entendem primeiro como pessoas físicas. Mas, como líderes de 
empresa, têm dificuldade em encontrar o caminho para realizar a transição para o futuro."  
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