
bilidade de conseguir lidar 
com o mercado turbulento”, 
aponta.

Hoje, o mercado está ca-
rente de lideranças, “que vão 
nos dizer o me-
lhor caminho a 
percorrer para 
que neste mo-
mento desafia-
dor do mercado 
a gente consiga 
ter resultados 
acima da média 
e para isso pre-
cisa de pessoas 
com capacidade 
emocional, in-
clusive dar sig-
nificado novo às 
pessoas e conse-
guir desenvolver as pessoas 
para a vida, não apenas para 
os negócios”, sublinha.  

Segundo Bruno, hoje, uma 
característica para lideran-
ça é conseguir extrair das 
pessoas as grandes com-
petências nelas existentes. 
A grande liderança para 
extrair o melhor ou o po-
tencial absoluto das pessoas 
precisa entender que, antes 
de mudar o próprio mundo, 

 

A lesão por esforço 
repetitivo (LER) é um pro-
blema osteomuscular que 
pode levar a consequên-
cias mais graves se não 
tratado desde seu está-
gio inicial. Nessa semana, 
a convidada do Arauto 
Saúde é a fisioterapeuta e 
instrutora de pilates, Luísa 
Scotta, que vai falar sobre 
o tema.

Os distúrbios mais co-
muns relacionados à lesão 
por esforço repetitivo, se-
gundo a profissional, são 
as tendinites e a síndrome 
do túnel do carpo. Entre as regiões afetadas está a 
dos membros superiores, do dedo e do pescoço, mas 
também pode se estabelecer na lombar. “Qualquer 
região do corpo pode ser afetada, desde que ela esteja 
exposta a um tipo de mecanismo traumático de forma 
contínua”, explica Luísa.

A pessoa que está com LER ou numa fase inicial 
desse problema pode sentir dor. Pode ocorrer também 
processo inflamatório, formigamento, diminuição da 
amplitude de movimento e alteração da capacidade 
funcional da região do corpo afetada. Além disso, a 
profissional explica que processos psicológicos, como 
insatisfação no local de trabalho ou qualquer outro fator 
emocional, podem afetar diretamente nos sintomas que 
a pessoa apresenta e na percepção da dor. 

Se o paciente não ficar alerta aos primeiros sintomas 
que o corpo apresenta, ele pode chegar a incapacida-
de. De acordo com Luísa, existe tratamento, que pode 
ser de forma conservadora ou, em casos mais graves, 
com procedimentos cirúrgicos. “O mais importante é 
ficar alerta aos primeiros sintomas, porque se não a 
evolução desses sintomas pode causar a incapacidade 
tanto de atividades no dia a dia como da função que 
a pessoa executa no seu trabalho”, afirma. É a partir 
do diagnóstico preciso que o tratamento começa a 
ser realizado. Entre as opções, o fisioterapêutico é 
muito importante, segundo Luísa, mas há também o 
tratamento medicamentoso e a indicação de órteses. 
Contudo, a escolha da terapia aplicada vai depender 
dos sintomas que a pessoa apresenta. 

Para evitar que a LER se estabeleça, alguns cuidados 
podem ser tomados. A dica da profissional é tentar 
focar na qualidade de vida, no bem-estar e praticar 
atividades físicas. Para os trabalhadores, ela ainda 
afirma que é preciso observar no ambiente de trabalho 
o que não está correto, prestar atenção em postura, 
relaxar a região dos ombros, cuidar o movimento do 
punho e avaliar se a cadeira que a pessoa está usando 
é adequada para aquela função.    
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O mercado está 
carente de lideranças
Em palestra no dia 
22, durante a Semana 
do Empreendedor de 
Vera Cruz, profissional 
abordará sobre a 
gestão do amanhã
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A terceira edição da Se-
mana do Empreen-
dedor ocorre entre 

os dias 20 e 22 de agosto, 
em Vera Cruz. Serão três 
dias para que  pequenos e 
grandes empresários apren-
dam e troquem experiências 
sobre o atual mundo dos 
negócios. Neste contexto, 
com o tema “Liderança, a 
gestão do amanhã”, o diretor 
da Vithall Treinamentos, de 
Santa Cruz do Sul, Bruno 
Barbosa, um dos palestrantes 
da Semana, abordará os de-
safios das novas lideranças. 
“A palestra tem este título 
por motivos óbvios. O que 
estamos vivendo? Estamos 
vivendo um mercado e um 
Brasil no passado, que tinha 
um crescimento muito gran-
de, inclusive um momento de 
pujança em que se conseguia 
ter resultados, aparente-
mente mais fácil que agora”, 
reflete.

No entanto, o Brasil pas-
sou por grandes desafios, 
gerando a crise. Com isso, 
trouxe algumas “heranças”, 
entre elas, redução do fluxo 
de caixa e a incapacidade 
emocional de tomar deci-
sões. “É neste momento que 
as empresas precisam de 
algo muito importante: bons 
líderes e de pessoas com ha-

“

”

É neste momento que 
as empresas precisam 

de algo muito 
importante: bons 

líderes e de pessoas 
com habilidade de 

conseguir lidar com o 
mercado turbulento.
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ARAUTO SAÚDE

PEDRO THESSING
pedro@arautofm.com.br

LETÍCIA DHIEL

Bruno, ao lado da sócia Ana, da Vithal, reflete sobre tema

precisa mudar o seu mundo. 
“A pior mudança de um líder 
é a mudança que ele deseja 
no outro”, frisa. 

Para quem se interessou 
no assunto, na 
quinta-feira, 
dia 22, será a 
oportunidade 
de saber mais 
sobre a ges-
tão do ama-
nhã. O evento 
está previsto 
para  in ic iar 
às 19h30min, 
no Clube. Na 
ocasião, Bruno 
Barbosa ainda 
falará sobre a 
liderança do 

passado, que não é mais 
garantia de resultados do fu-
turo. Por quê? “Porque antes 
tínhamos um mercado extre-
mamente ativo. A liderança 
de hoje precisa compreender, 
a grande maioria, senão 90% 
das nossas decisões são emo-
cionais”, explica. 

Para a noite de quinta-feira, 
Bruno, que concedeu entre-
vista ao Jornal Arauto ao lado 
da sócia, a diretora comercial 
Ana Bauermann, espera que 
as pessoas consigam sentir a 
necessidade de serem melho-
res. “Quando saírem da pa-
lestra, que consigam realizar 
o que ouviram lá”, projeta. 

Bruno é natural de Lajeado 
e trabalha com desenvolvi-
mento há 10 anos. Também 
é especialista em compor-
tamento, sendo treinador 
comportamental.

LUCIANA MANDLER


