
Por vezes o marketing é uma caixinha de 
Pandora. Estimula a curiosidade das 
pessoas para um fato desconhecido, 

por vezes indulgente ou mesmo proibido. 
Gera uma libido imaginária, de uma posse 
futura que pode Causar satisfação. Cria um 
cenário de pertencimentos, de status, de 
distinções. Propõe uma atitude, um consumo, 
uma experimentação — uma necessidade nova. 
Tudo tão bem embalado, escrito, climatizado. 
Tão bem advertido e alertado. Difícil resistir à 
tentação, Afinal, por que resistir, se todos estes 
objetos, experiências e sensações estão 
aí, disponíveis com a mais alta tecnologia, 
distribuídos em sistemas logísticos 
sofisticados, disponibilizados com valores 
de mercado que podem ser parcelados? 
Chamem os filósofos, os antropólogos e 
psiquiatras. Entender a questão é objeto 
de tratados impenetráveis e inexoráveis. 
Talvez insustentáveis. 
Melhor se entregar sem perguntar. 

Primeira parada. Chocolate Tour, em 
Bruxelas. 
Ponto de encontro: loja da Godiva da 
Grand Place. Durante a caminhada de 3 
horas, você aprende sobre história da 
arte, do chocolate e do país, além da 
origem de cada uma das butiques nas 
quais você pode entrar e experimentar 
o chocolate (creme, ganache, praline 
ou marzipan) que escolher: Newhauss, 
Wittamer, Marcolini, Chocoholic... 
Por fim, um curso de 45 minutos 
para aprender a fazer chocolate com 
um mestre da Maison des Maîtres 
Chocolatiers Beiges (em prédio barroco 
construído em 1645 na Grand Place, a 

praça na qual se provou chocolate pela primeira 
vez na Bélgica, na corte do imperador Carlos V, 
século XVI). O gift? Uma sacola da Maison com 
os chocolates que você fez, cuidadosamente 
embalados. Sem contar os descontos na compra 
de chocolate, em todas as lojas. 

Segunda parada: Diamonds Experience, em 
Amsterdam. 
Local: fábrica da Gassan Diamonds. 
Para começar, um brinde com champanhe e 
uma surpresa especial: além de bolhas há, em 



Terceira parada: Paradise Cruize, na Grécia. 
Cenário: ilha de Skiathos, onde foram gravadas 
várias cenas para o filme Mama Mia, inspirado 
no musical homônimo com músicas do ABBA. 
Durante o cruzeiro, música ao vivo e muita 
dança grega, com refeições típicas. Ao avistar 
a ilha, o clima muda: o CD do musical começa 
a tocar, e leva os passageiros a viajar no 
filme. Ao chegar na ilha, você pode visitar as 

praias, os mosteiros e as locações do filme. 
Lembrancinhas da viagem? Além de enfeitinhos, 
postais e outros balangandãs, as melhores são 
as fotos que esta paisagem divina proporciona. 
E, para quem não viu o filme, uma oportunidade 
de comprar o DVD, o CD... 

São apenas três, deleitosas, e quantas outras 
existem nos caminhos que as gôndolas nos 
levam pelo leito do mercado afora. Nas palavras 
de Zygmunt Bauman, em sua Modernidade 
Líquida, "entrar nesta viagem (...) é como ser 
transportado a um outro mundo". Um outro mundo 
que não deixa de ser, midiaticamente falando, 
o mundo imagético em que vivemos, seres das 
circunstâncias que somos. Mudam os tempos, 
as modas, as tendências, as experiências, e nós 
com eles. Querendo saborear, ingerir, sentir, 
usar, vestir, inspirar e transpirar cada uma destas 
novidades, planejadas para nos entreter enquanto 
a vida passa. Passatempos estas tentações. 
Gênios os que as planejam. 
Vai tentar se controlar? Fica por sua conta e risco. 
O mundo é seu, e você experimenta dele o que 
bem entender. 

Vale o lembrete: se não quiser ficar com os gifts 
que por acaso receber ao longo de seus dias, pode 
enviar para mim. Eu gosto. Se vierem em caixinhas, 
é divertido de abrir. Se forem sensações, pode ser 
uma experiência interessante. Eventos, shows, 
seminários? Sempre se aprende alguma coisa. E 
se não forem bons para o consumo, no mínimo 
podem render boas pautas para novos artigos. 
Ai, caí em tentação! 
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