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OpiniãO
Sobre homens e ratos
Você não iria querer 
ser filho de uma 
Iguana. Os répteis não 
costumam ter nenhum 
cuidado com as crias 
e chegam mesmo a 
comê-las se derem 
mole. 

Cuidar dos filhotes e 
mesmo entregar a 
vida por eles é coisa 

de espécies mais avançadas, 
como os Mamíferos. O fato 
é que a complexidade cere-
bral foi criando filhotes que 
não nascem prontos, como 
os filhotes de Iguana, que 
são miniaturas de adultos 
e dependem totalmente de 
seus instintos para viver. Os 
mamíferos precisam de cui-
dados e de aprendizagem, 
que vem dos adultos e do 
grupo a que pertencem. 

Perder contato com a 
mãe ou com o grupo acaba 
sendo uma ameaça direta 
à sobrevivência do filhote, 
por isso ele é tão clara-
mente agarrado a quem 
lhe alimenta e ensina a ser 
um membro produtivo da 
sociedade. Quanto melhor 
for o cuidado que esse 
pequeno ser tiver de seus 
cuidadores, melhor será seu 
amadurecimento, confiança 
e possibilidade de sobrevi-
vência. Estudos hoje clássi-
cos mostram que filhotes de 
rato que são mais lambidos 
e tem mães mais cuidadosas 
serão ratos mais valentes e 
menos estressados quando 
chegarem à idade adulta. 

Ratos menos cuidados 
e com mães indiferentes 
terão menor capacidade 
social e menor chance de se 
reproduzir. E o que é pior: 
quando tiverem seus filhotes 
também serão descuidados 
e passarão adiante essa 
característica de descuido 
e abandono. Serão também 
mais medrosos e terão maior 
chance de doenças e morte 
prematuras. Não precisamos 
ir muito longe para perceber 
a analogia com os humanos. 
O filhote humano completa 
a sua gestação fora do útero 
materno. Precisa de muito 
cuidado e muita aprendiza-
gem nos primeiros anos de 
sua vida. 

Mães com algum tipo de 
doença psiquiátrica, sobre-
tudo as não tratadas, tem 
uma chance maior de gerar 
filhos com muitos problemas 
de desenvolvimento, seja da 
capacidade de aprendizagem 
a problemas de inteligência 
e inserção social. Hoje uma 
mãe que dá uma palmada no 
filho pode ir parar na delega-
cia, mas a mãe que deixa a 
criança sem comer por doze 
horas, ou que fica alcoolizada 
quando devia estar cuidando 
da casa e dos filhos nem chega 
a ser notada.

Nós, humanos, precisa-
mos muito do apoio do outro 
e dos ensinamentos que nos 
levarão para a vida adulta. 
Essa é a razão da extrema 
importância que damos à 
nossa imagem e opinião 
dos pares sobre nós. A falta 
dessa capacidade de apren-
der ou ensinar está na base 
de tudo o que faz pessoas 
e sociedades adoecerem. 
Precisamos de atenção, de 
cuidado e de exemplo. A 
falta disso nos anos iniciais 
da infância pode causar 
estragos definitivos em 

homens e ratos.
Freud trouxe à luz, no 

final do século XIX, a im-
portância dos traumas 
infantis na formação dos 
sintomas psíquicos. Chega 
a ser engraçado como a 
Neurociência desdenha 
da Psicanálise mas bebe 
exatamente nessa fonte, 
mostrando e confirmando 
a importância das expe-
riências e dos traumas da 
primeira infância inclusive 
nas populações gênicas que 
serão ativadas ou não. Isso 
quer dizer que o caráter não 
é herdado, mas aprendido. 
Ou destruído pelo ambiente 
e as pessoas.

Quando as pessoas falam 
de uma cultura corporativa 
ou do desenvolvimento de 
pessoas, não podem igno-
rar esses valores. Como é 
importante o cuidado, a 
capacidade de ensinar e 
acompanhar o crescimento 
das pessoas e corrigir seus 
erros. Como o exemplo gera 
um resultado muito mais 
profundo do que os blá blá 
blás motivacionais. E como 
é importante quem está im-
plementando e ensinando 
o que as pessoas precisam 
aprender.

Como os ratos (e outros 
mamíferos), ter um am-
biente organizado e com 
regras claras gera menos 
estresse, menores índices 
de Cortisol, o hormônio 
do estresse, e menos ado-
ecimento físico e psíquico 
em gestores e equipe. O 
cuidado dá lucro, em todos 
os níveis. As redes sociais 
mostram como estamos 
famintos por atenção e 
aprovação do outro. Isso 
não é necessariamente 
ruim. Quem exerce um 
papel de ser esse outro 
tem um papel vital e incri-
velmente subestimado em 
nossa sociedade. 

Mães, tias, avós, professo-
res, cuidadores, são a base 
de tudo o que vai acontecer 
em nosso futuro. Precisa-
mos dessas pessoas e de 
seus papéis bem exercidos. 
Quem pode fornecer isso 
salva vidas e abre caminhos 
para o futuro. Quem usa da 
autoridade para oprimir ou 
abandonar gera um buraco 
que demanda muita gente e 
muito dinheiro para tampar. 
Como os ratinhos, preci-
samos desesperadamente 
de uma cultura de cuidado 
e de estabelecimento de 
confiança. Nas famílias, nas 
comunidades, nas escolas, 
nas empresas. 

Não dá para esperar isso 
dos governos ou dos polí-
ticos. Não dá para esperar 
mudanças de cima para 
baixo, só de baixo para cima, 
e essa seria a verdadeira 
revolução. Em vez de xin-
gar o candidato, o gestor, 
o dono da empresa ou seja 
quem estiver no comando, 
devemos criar alianças e 
culturas de transformação 
em nosso microcosmo. Uma 
cultura de cuidado e de 
aprendizagem, já que somos 
mamíferos tão desesperada-
mente carentes de aprender 
quase tudo, todo dia.

Só assim vamos parar de 
ver homens se comportando 
como ratazanas.

(*) - É médico, com mestrado em 
psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 

de orientação junguiana e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa".

Marco Antonio Spinelli (*)

Celulares não fazem mal à saúde 
Existem cerca de 7,3 bilhões de usuários de telefones celulares, aproximadamente 92% da população 
mundial. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Existem também cerca de 10,6 
bilhões de dispositivos que 
compõem a Internet das Coi-

sas, usando tecnologia similar à dos 
celulares. Todo esse hardware usa 
radiofrequência para operar.

Pesquisas apontam que os america-
nos consultam seus celulares 96 vezes 
ao dia, em média; supondo que a pessoa 
durma 8 horas por dia, teríamos uma 
consulta a cada 10 minutos. A implan-
tação de redes 5G, viabilizando novos 
serviços, deve aumentar ainda mais 
o número de celulares e frequência 
de uso. 

Esse cenário tem trazido preocupa-
ções às autoridades governamentais 
americanas em termos de possíveis 
consequências para a saúde, e órgãos 
como o National Cancer Institute e a 
Food and Drug Administration foram 
chamados a avaliar os riscos trazidos 
pela radiofrequência.

Há boas notícias: essas entidades 
concordam que não há evidências 
científicas ligando a exposição à ra-
diofrequência gerada por telefones 

expostos a níveis e tempos de expo-
sição à radiofrequência muito acima 
dos que uma pessoa experimenta, 
mesmo usando celulares de forma 
muito intensiva.

O National Cancer Institute concluiu 
seu estudo dizendo que o maior risco 
de saúde associado ao uso de celulares 
acontece quando os mesmos são usados 
no trânsito e geram acidentes. 

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
Programa de estágio com bolsa de 2 mil reais

@A BIC Brasil lançou o seu programa de estágios, abrindo as 
portas para que jovens possam fazer parte do time de uma das 

maiores empresas de bens de consumo do mundo. Ao todo, são nove 
vagas para atuar nas áreas de Finanças, Marketing, Trade Marketing, 
Administração de Vendas, Recursos Humanos, TI, Supply Chain e 
Jurídico. Para concorrer, os candidatos devem ter disponibilidade 
para dois anos de estágio e estar cursando uma das seguintes op-
ções: Administração, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, 
Publicidade e Propaganda ou Tecnologia da Informação. É solicita-
do, ainda, inglês intermediário, conhecimentos em Pacote Office e 
disponibilidade para trabalhar em Alphaville/SP. A empresa oferece 
bolsa auxílio de R$ 2.000,00 e benefícios, como o modelo híbrido de 
trabalho (dois dias no escritório por semana), cartão de benefícios 
para alimentação, refeição e mobilidade, assistência médica e odon-
tológica, seguro de vida, Gympass e day-off no dia do aniversário 
(https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/bic/).

Programa de capacitação e contratação em 
tecnologia exclusivo para pessoas com deficiência

@Para reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, o 
C6 Bank lança nova edição de seu programa de contratação e 

capacitação em tecnologia, o Tech Up, exclusiva para pessoas com 
deficiência. Os selecionados vão trabalhar com desenvolvimento 
backend e há vagas tanto para atuar presencialmente, em São 
Paulo, quanto para home office, caso haja participantes de outras 
cidades. Não é necessário ter experiência em desenvolvimento de 
tecnologia para se candidatar. Além de paixão por tecnologia, o C6 
Bank busca profissionais que tenham alinhamento com a cultura do 
banco e estejam dispostos a aprender. As inscrições para o TechUp 
vão de 6 a 30 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo site 
da 99jobs. Após a conclusão do processo seletivo, a previsão para 
início dos profissionais no programa é em outubro (https://99jobs.
com/c6-bank/jobs/232714).

ricardosouza@netjen.com.br

celulares com câncer ou qualquer outro 
problema de saúde; inclusive, as esta-
tísticas mostram não houve aumento 
de cânceres no cérebro ou no sistema 
nervoso central desde que surgiram 
os celulares.

Um estudo de 2018, conduzido 
pelo National Toxicology Program 
atraiu a atenção ao concluir que a 
radiofrequência aumentava o índice 
de câncer em ratos; pouco mais tar-
de, a Food and Drug Administration 
informou que os ratos haviam sido 

Dean Drobot_CANVA

O varejo a partir das estratégias omnichannel
A adoção de estratégias omnichannel 

se tornou imperativa para quem deseja se 
manter competitivo no varejo. A integração 
de canais físicos e digitais para proporcionar 
a melhor experiência de compra, colocando 
o consumidor no centro da jornada, eleva 
a qualidade do atendimento e impacta 
os resultados de vendas e de fidelização. 
De acordo com o Relatório Zendesk da 
Experiência do Cliente para 2021, 75% 
dos consumidores estão dispostos a gastar 
mais com empresas que ofereçam uma boa 
experiência e opções para consumirem no 
formato que desejarem.

“O omnichannel traz a possibilidade do 
cliente não ver mais diferença entre o físi-
co e o digital, pois ele consegue transitar 
entre os diferentes canais, conforme a sua 
conveniência e os seus desejos. Ele define 
quais etapas da jornada serão realizadas 
no ambiente físico e quais serão feitas 
em ambiente online, assim como escolhe 
por qual canal deseja resolver problemas 
e atender suas necessidades. Ao varejo, 
cabe planejar essa omnicanalidade com 
eficiência, garantindo um padrão coeso 
de atendimento, agilidade e facilidade, 
com a devida personalização. O poder 
de decisão fica na mão do consumidor”, 
explica Gustavo Pisani, diretor de vare-
jo no Grupo FCamara, ecossistema de 
tecnologia e inovação que potencializa a 
transformação dos negócios.

Omnichannel: requisito para ser 
Phygital

Segundo uma pesquisa da All iN e Social 
Miner, em parceria com a Opinion Box, 60% 
do público passou a consumir de forma 
híbrida após a pandemia. E na medida em 
que vão mudando os hábitos de consumo 
e os clientes vão demonstrando mais re-
ceptividade às inovações, novas tendências 
vão surgindo, entre elas o phygital.

Apesar de também envolver a integra-
ção do físico com o digital, o phygital e o 

limitam ao varejo e essa estratégia vem 
sendo aplicada em diversos segmentos 
de negócio, como o bancário. “Os bancos 
vêm sofrendo transformações digitais 
rápidas com novos cenários trazidos pelo 
PIX, pelo Open Banking, entre outras 
mudanças de mercado relevantes. Ser 
omnichannel otimiza a adequação das 
operações a essas novidades para que o 
cliente tenha uma experiência mais ele-
vada de atendimento. O cliente bancário 
de hoje é multiplataforma e interage por 
aplicativo, toten, internet banking, além 
de continuar frequentando a agência 
física quando julga conveniente. Esses 
ambientes precisam estar integrados 
para uma experiência fluida e facilitada”, 
pontua Gustavo.

Para aderir ao omnichannel de forma 
assertiva, é importante contar com apoio 
especializado. “As empresas que ainda 
não aderiram ao omnichannel ou que não 
conseguiram fazer isso de forma eficiente 
precisam rever suas estratégias com ur-
gência. Não há mais espaço para quem 
não acompanha a evolução do mercado 
e da tecnologia e isso deve ser visto como 
oportunidade de negócio e de melhores 
resultados”, finaliza o Diretor de Varejo.

omnichannel não são conceitos iguais. O 
omnichannel está relacionado à convergên-
cia dos canais na operação do varejo e no 
atendimento ao consumidor. Já o phygital, 
está mais voltado à incorporação de tecno-
logias a experiências presenciais. É o caso, 
por exemplo, de sistemas de self-checkout 
em lojas físicas ou de um parque de diver-
sões que disponibiliza uma pulseira digital 
para acesso aos brinquedos, ao quarto do 
hotel e a determinadas compras.

Além de serem estratégias diferentes, 
é importante ter em mente que, para 
ser phygital, é preciso, antes, ser omni-
channel. “Apesar de estarem atrelados, é 
importante reforçarmos que omnichannel 
e phygital não são a mesma coisa e, para 
uma empresa ser phygital, ela precisa 
ser omnichannel antes. Nesse sentido, as 
empresas que investiram no omnichannel 
lá atrás, acompanhando as tendências e 
se antecipando, certamente hoje estão 
colhendo os frutos disso e também saem 
na frente para as oportunidades trazidas 
pelo phygital”, avalia Pisani. 

Vantagens para todo tipo de negócio
As vantagens de ser omnichannel não se 
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