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Proteção desprotege

O jovem neurologista 
Sigmund Freud 
ficava intrigado 
com os quadros que 
hoje chamamos de 
Conversivos

Como paralisias, es-
tupores, cegueiras e 
vários quadros neu-

rológicos que não tinham 
amparo em lesão orgânica, 
ou seja, não havia uma do-
ença física diagnosticada ou 
diagnosticável nelas. Seriam 
de origem psicológica, ou 
resultante de um conflito 
não resolvido. Freud foi 
para Paris estudar em Sal-
petriére, com Charcot, uma 
celebridade neurológica da 
época, que tinha resultados 
espetaculares em alguns 
casos com o uso da Hipnose. 

No final do século XIX, 
esses estudos tiveram um 
gigantesco impacto na Neu-
rociência que engatinhava, 
pois pela primeira vez a 
Ciência Moderna vinculava 
nossas emoções e afetos 
como geradoras de sintomas 
e doenças. Quando Freud 
voltou para Viena, começou 
a aplicar a Hipnose em suas 
pacientes, em sua maioria 
do sexo feminino, que apre-
sentavam aquelas paralisias 
e sintomas neurológicos 
vários sem causa orgânica. 

Os quadros eram chama-
dos de Histeria, pela ideia 
dos gregos que os sintomas 
eram causados por movi-
mentos do Útero causando 
sintomas nervosos (Hyste-
ra= Útero). O termo Histeria 
foi banido da Psiquiatria 
pela característica precon-
ceituosa contra mulheres, 
vistas como frágeis emo-
cionalmente naquela época. 
Mas isso é outra história. 

O fato é que o jovem Sig-
mund começou a descobrir 
em suas sessões de Hipnose 
que experiências traumá-
ticas estavam diretamente 
relacionadas aos sintomas 
nervosos que os pacientes 
apresentavam. Alguns anos 
depois ele abandonou a Te-
oria do Trauma e a Hipnose, 
para descrever a origem 
sexual dos sintomas histé-
ricos. Mas ficou gravado em 
nossa Cultura que o trauma 
precoce e repetido pode ter 
efeito gerador de sintomas 
e doenças. 

Atualmente temos evi-
dências muito claras que os 
traumas na Infância geram 
alterações em nossa expres-
são de genes e predispõe 
a muitas doenças, como 
Depressão e Dependência 
Química, por exemplo. 
Muitos pais ficam extre-
mamente preocupados em 
causar algum tipo de trauma 
nos filhos. A Infância então 
passa a ser vista como um 
Paraíso de brincadeiras e 
felicidade contínuas, para 
evitar os traumas.

Quando meus filhos es-
tavam no Ensino Funda-
mental, uma das mães 
manifestava nas reuniões 
de Pais que seu filho não 
conseguia, por conta de um 
quadro ansioso, fazer e en-
tregar as tarefas da Escola. 
Ela propôs que as lições de 
casa fossem abolidas, para 
não afetar a autoestima das 
crianças, e olha que contou 
com algumas adeptas, até 
que outras mães chamaram 

a moça à razão. 
Hoje em dia eu acho 

que ela teria sucesso em 
seu pleito. Vivemos nesse 
Universo enlouquecido de 
mães amedrontadas e pais 
cansados que estão prontos 
a avançar na jugular da Es-
cola se os filhos não tiverem 
um bom desempenho. A 
culpa é de quem? A culpa é 
de Sigmund. Ele que falou 
da importância dos traumas 
para geração de Neuroses. 

As crianças não podem 
passar por nenhum dissa-
bor, senão vão virar ado-
lescentes deprimidos e 
drogados no futuro. Os 
grupos de WhatsApp de 
Mães deveriam ter super-
visão psiquiátrica. A velha 
Histeria agora dá lugar 
a medos e reatividade a 
qualquer coisa que pode 
ser “traumática” para nos-
sos príncipes e princesas. 
Esse Outono\Inverno tem 
sido enlouquecedor para os 
Pediatras. 

Dois anos de Pandemia 
criaram um buraco na 
Imunidade das crianças, 
sabe por que? A falta de 
interação diminuiu muito 
as trocas de vírus entre 
elas. Essa troca está sendo 
intensificada agora, com 
um download constante de 
cepas virais. Covid é fichi-
nha. Uma amiga Pediatra 
me contou que uma criança 
de três anos tinha três vírus 
diferentes no seu Perfil. 
Simultaneamente. A mãe 
se descabelou toda com o 
resultado, a criança evolui 
bem, felizmente. 

Por que saímos de Freud 
e fomos para o consultório 
de Pediatria? Porque a fan-
tasia do medo de traumas 
cria fragilidades como os 
dois anos de quarentena: 
não se expor a dificulda-
des, fracassos, viroses e 
outros estressores deixam 
crianças e pais fragilizados 
no enfrentamento da vida. 
A ideia de evitar o Trauma 
é um trauma em si, geran-
do uma cultura de medo e 
fragilização. A Biologia tem 
um nome para a importância 
dos estressores: Hormese.

Hormese é a exposição 
às dificuldades que per-
mitem que as pessoas e os 
organismos cresçam e se 
tornem fortes diante das 
dificuldades. Isso significa 
que precisamos das adver-
siddaes e dos erros para 
nosso desenvolvimento. 
Tentar evitar os erros é 
como a mãe ensandecida 
que queria abolir a lição de 
casa de todos para não pre-
judicar a autoestima de seu 
filhinho: isso faria a mágica 
de fragilizar o seu filho e 
toda a sua classe.

Uma música antiga de 
Erasmo Carlos dizia que 
proteção desprotege. Hoje 
ele seria atacado por alguma 
associação de mães ou de 
protetores de alguma coisa. 
Eu diria que o poeta queria 
dizer que a Superproteção 
desprotege. E muito. É 
duro ver uma criança falhar, 
fracassar ou se amedrontar. 
Mas devemos abraçar o 
medo e continuar errando, 
pois é isso que gera apren-
dizado e crescimento.

(*) - 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 (*)

O Direito também im-
plementa inovações nas 
suas práticas assim como 
todos os outros âmbitos 
profissionais, e dentro 
dessa era tecnológica que 
estamos atravessando, a 
praticidade, agilidade e 
objetividade são pilares 
para o desenvolvimento 
de qualquer mecanismo. 
Percebendo esse direcio-
namento que foi adotado 
o Visual Law no judiciário. 
O Head de Legal Design 
do escritório Lima Feigel-
son Advogados, Fellipe 
Branco, explica o que é o 
visual law:

“É uma sub-área do 
Legal Design. É a camada 
menos complexa e que 
causa um primeiro im-
pacto mais positivo nos 
usuários exatamente por 
ser “visual”. No fundo, é 
uma grande mudança de 
paradigma para o universo 
jurídico, uma grande mu-
dança de mentalidade e 
de fazer direito, colocando 
os usuários no centro das 
escolhas e tomadas de de-
cisão. Também é possível 
afirmar que é um salto de 
expressividade gráfica, 
pois torna os documentos 
mais engajadores e de fácil 
leitura”.

A intenção do Visual Law 
é facilitar a comunicação 
e entendimento dentro de 
uma área que exige muitos 
conhecimentos técnicos e 
teóricos. A partir de téc-
nicas e recursos visuais, 
os documentos são mais 
fáceis de serem compre-

É um salto de expressividade gráfica, pois torna os documentos 
mais engajadores e de fácil leitura.

Além disso, as PMEs 
faturaram 1,2 bilhões 
de reais no primeiro 

semestre, um crescimento 
de 20% em relação a 2021. 
Os estados que mais compra-
ram online foram São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Ceará e Santa Catarina. 
Algumas são oportunidades 
importantes para aumentar 
o faturamento no comércio. 

“Desenvolver e aplicar es-
tratégias de vendas é um dos 
primeiros passos para ficar 
à frente da concorrência”, 
alerta Andrei Dias, Head de 
vendas da Nexaas, Retail 
Tech especialista em inova-
ção para o varejo. Pensando 
em ajudar empreendedores 
dos mais diversos segmen-
tos a faturar, o especialista 
separou cinco dicas. Confira:
 1) Faça um planeja-

mento - Andrei expli-
ca que, antes de aplicar 
qualquer estratégia 
de vendas, é impor-
tante investir em um 
planejamento. “Um 
bom planejamento é 
fundamental para que 
os resultados aconte-
çam. Ele deve levar 
em conta tecnologias 
disponíveis, seguran-
ça, logística, produtos, 
atendimento perso-
nalizado e, por fim, o 
pós-vendas”. 

 2) Invista em tecnolo-
gia - O público pro-

Desenvolver e aplicar estratégias de vendas é um dos primeiros 
passos para ficar à frente da concorrência.

Conta de energia 
cara? Saiba com evitar

A conta de energia elétrica 
tem se tornado um verdadeiro 
pesadelo para os consumidores 
cativos brasileiros, isto é, consu-
midores comuns, que compram 
eletricidade das distribuidoras. 
Recentemente, a Aneel anunciou 
reajustes das bandeiras tarifárias, 
que chegam a 63,7%. Como se não 
bastasse, em 2022, as concessio-
nárias e permissionárias também 
têm aplicado aumentos de 7% a 
24% nas cobranças mensais, que 
refletem a alta da inflação.

“Hoje em dia, é quase impossí-
vel saber quanto vamos gastar no 
mês seguinte. Os valores tendem 
sempre a aumentar. Para fugir 
desse ciclo, uma boa alternativa 
é investir em sistemas de geração 
de energia solar fotovoltaica, que 
são muito mais econômicos e 
sustentáveis”, opina a sócia-dire-
tora da EcoPower Energia Solar, 
Náchila Santos.

O alto preço cobrado pelas 
distribuidoras é um dos fatores 
que impulsionam o crescimento 
exponencial do setor de energia 
solar fotovoltaica no Brasil. Dados 
da Absolar apontam que, somente 
no primeiro semestre, foram ins-
talados 15.852 MW de potência, 
superando os doze meses de 
2021, com 13.712 MW. Apesar 
do crescimento, ainda há muito 
potencial a ser explorado. Esse 
nicho de mercado corresponde a 
apenas 7,8% da matriz energética 
nacional, ao passo que as usinas 
hidrelétricas, por exemplo, cor-
respondem a 54%.

“A principal vantagem é que o 
Sol é uma fonte de energia limpa 
e praticamente inesgotável na 
natureza. Mesmo em dias frios 
ou parcialmente nublados, é 
possível converter radiação solar 
em eletricidade. Então, se bem 
dimensionados, esses sistemas 
garantem economia, sem ter que 
abrir mão de pequenos prazeres 
do dia a dia, como dormir com o 
ar-condicionado ligado”, destaca 
Náchila. - Fonte e mais informa-
ções: (www.ecopower.com.br).

Cinco passos para aumentar as 
vendas no seu e-commerce

No Brasil as vendas no e-commerce seguem em evolução. No mês de maio houve uma alta de 4,99% 
nas vendas por e-commerce em comparação ao mesmo período do ano passado

estratégia efetiva do 
negócio. 

 4) Estabeleça prazos 
de entrega acessí-
veis - O prazo de en-
trega se tornou um dos 
principais requisitos 
que consumidores ana-
lisam para decidir uma 
compra. Dias apon-
ta que é importante 
cumprir esses prazos e 
oferecer a melhor ex-
periência de consumo 
para fidelizar o cliente. 
Serviços de fulfillment 
são uma opção para 
diminuir o tempo de 
entrega, além de aderir 
a processos e soluções 
de inteligência artifi-
cial que otimizam essa 
logística.

 5) Analise o pós-venda 
- Com todos os passos 
anteriores seguidos, é 
hora de realizar métri-
cas de todo o resultado 
que a estratégia trou-
xe ao negócio. Reco-
menda-se uma análise 
anual com todas as 
informações de campa-
nhas realizadas, princi-
palmente em datas sa-
zonais, pois isso ajuda 
a definir ações futuras 
e o planejamento de 
outras estratégias de 
venda. - Fonte e mais 
informações, acesse: 
(https://www.nexaas.
com/).

cura cada vez mais 
facilidades proporcio-
nadas pela tecnologia 
e boas experiências 
de compra. Não ter a 
necessidade de se des-
locar para buscar ou 
comprar um produto 
e consultar avaliações 
antes de decidir uma 
compra são algumas 
possibilidades. 

  Investir em uma plata-
forma de e-commerce, 
que oferece suporte 
técnico e processos 
automatizados, é um 
diferencial para captar 
e reter mais clientes 
em datas sazonais, 
porque permite que o 
empreendedor ofereça 
uma melhor experiên-
cia de compra.

 3) Garanta segurança 
- Em meio a tantas 
incertezas na hora de 
comprar pela internet, 
quando golpes virtuais 
são mais frequentes, 
buscar estratégias de 
segurança proporcio-
nará que clientes e 
potenciais consumido-
res tenham garantia de 
entrega do produto e 
transações financeiras 
protegidas. 

  Contrate uma equipe 
que faça uma atuali-
zação de permissão 
de acesso e implan-
te meios que certifi-
quem a autenticidade 
e segurança da loja 
online. Esses peque-
nos ajustes serão um 
diferencial para uma 
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A evolução dos usos de recursos 
visuais nos documentos jurídicos

endidos trazendo transpa-
rência para sua absorção, 
beneficiando a tomada de 
decisão. Em se tratando 
do judiciário, sabe-se que 
as rotinas jurídicas são 
extremamente exigentes 
de concentração, porém 
os prazos curtos são um 
grande obstáculo. 

E também em sua lingua-
gem possuem o caracterís-
tico juridiquês que torna 
os processos restritos a 
determinados públicos. 
Através de um pensamento 
mais inclusivo, permitindo 
a democratização do aces-
so à justiça, e até mesmo 
entendendo que esses 
prof iss ionais  possuem 
rotinas aceleradas e acú-
mulo de informações que 
podem comprometer seu 
desempenho, são aplicadas 
as técnicas do visual law 
buscando elevar o nível 
de eficiência em cada 
processo. 

Fellipe ainda esclarece os 
benefícios desses recursos, 
“certamente este é um dos 
grandes ganhos do uso de 

Visual Law. Você reduz a 
incerteza e a insegurança 
das pessoas leigas-jurídi-
cas e aproxima estes uni-
versos, fazendo uso de uma 
linguagem mais simples e 
fácil de ser compreendida,  
trabalhando em conjunto 
com os recursos visuais 
que podem desenhar es-
quemas, fluxos, processos, 
e apresentar informação 
técnica de um jeito mais 
fácil”, esclarece o espe-
cialista.

O Visual Law veio para 
agregar no Direito como 
agente simplificador, trans-
formando as informações 
de maior complexidade em 
informações mais fáceis de 
serem assimiladas através 
de elementos visuais, sendo 
um caminho estratégico, 
possibilitando uma análise 
analítica de cada processo, 
e por fim, adoção de um 
veredito mais assertivo. 
No fim, todos ganham com 
informações mais claras 
e fáceis. - Fonte e mais 
informações: (www.lima-
feigelson.com.br).
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