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O mercado de computadores fechou 2020 em alta, continuou cres-
cendo nos três primeiros meses de 2021 e seguiu o mesmo ritmo no 
segundo e no terceiro trimestre, com vendas de 2 milhões de com-
putadores em abril, maio e junho e de 2,3 milhões em julho, agosto 
e setembro. Os volumes são 60,2% e 41,3% a mais do que no 2º e 
no 3º trimestre de 2020, que já tinha sido bom para o setor, e fazem 
parte dos estudos IDC Brazil PCs Tracker 2Q2021 e IDC Brazil PCs 
Tracker 3Q2021, realizados pela IDC Brasil, líder em inteligência de 
mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações.  

Mercado de PCs segue em alta no país

Mais da metade dos brasileiros - 53% - declararam em pesquisa 
do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 
que seu bem-estar mental piorou durante a pandemia. Se antes as 
empresas já vinham trilhando um movimento de olhar para a saúde 
mental no ambiente de trabalho, agora esse propósito se fortalece 
como uma das principais tendências para 2022.  

RH em 2022: tendências e saúde mental devem 
seguir em alta

Não é segredo que acompanhar as tendências de transformação 
digital e investir em tecnologias de ponta são a chave para manter a 
competitividade das empresas no mercado. Nesse sentido, o conceito 
de hiperautomação tem ganhado força na agenda corporativa, uma 
vez que contribui estrategicamente para a aceleração do desenvolvi-
mento dos negócios. De acordo com uma recente previsão divulgada 
pelo Gartner, o mercado mundial de softwares de hiperautomação 
deve aumentar 23% até 2022, chegando à US$ 596,6 bilhões.  

Você está pronto para a onda de hiperautomação?
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Negócios em Pauta

China descobre cemitério de mais de 3 mil anos
Um cemitério com cerca de três mil anos foi descoberto na 

vila de Shaojiapeng, em Anyang, na província central de Henan, 
informou a agência estatal de notícias Xinhua. O local foi encon-
trado há alguns dias por especialistas do Instituto de Descobertas 
Culturais e Arqueologia. Situado há cerca de 2,4 km de distância 
do palácio e do templo ancestral do sítio arqueológico de Yin 
Xu (foto), em ruínas consideradas patrimônio da Unesco, os 
arqueólogos acreditam que era uma área habitacional para o clã 
Ce - um nome que foi encontrado gravado em bronze na área. 
Os trabalhos já duram dois anos e, ao todo, foram encontradas 
18 fundações de edifícios, 24 tumbas, quatro fossas repletas de 
restos mortais de cavalos e de seis carruagens, além de vários 
artefatos de bronze, jade e pedra, além de conchas. Há ainda 
outros "mistérios" a serem revelados, incluindo qual era o status 
social do clã Ce, as suas subdivisões e a relação com a família 
real Shang (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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Comece 2022 aprendendo a criar conteúdo 
para as Mídias Digitais

@A Maxxi Trainning, plataforma de capacitação e atualização técnica 
dos profissionais do setor automotivo brasileiro, elaborou com 

o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) uma série de cursos de Mídias Sociais voltados ao primeiro 
emprego. Denominado de Primeiro Ofício e totalmente gratuito, o pro-
grama se inicia na segunda quinzena de janeiro com 20 alunos e já tem 
outras etapas programadas para fevereiro. Os temas são dois: Aprenda 
Criar Conteúdo para Mídias Digitais e Aprenda Criar Posts nas Redes 
Sociais. Os pré-requisitos para se inscrever nos cursos, com 20 vagas 
por edição no total, é ter mais de 18 anos e ser iniciante no assunto. 
Inscrições: https://www.maxxitrainning.com.br/cursos-e-aulas/#oficio ou 
via whatsapp +55 19 9 9933-7227. Ao final do curso, todos receberão 
certificados.    Leia a coluna completa na página 2
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No dia 1º de janeiro, a 
Síndrome do Burnout passou 
a ser oficialmente reconhecida 
como doença ocupacional pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

E por que é tão importante começar-
mos o ano falando sobre esse as-

sunto? Estamos no mês da campanha 
Janeiro Branco, que objetiva alertar 
para a importância de começarmos 
um novo ciclo de forma mais saudável 
e tranquila, priorizando a nossa saúde 
emocional e bem estar. 

 
Mais do que nunca, é necessário 

trabalhar alguns pilares de nossos com-
portamentos e relacionamentos com 
outras pessoas. Com isso conseguimos: 
bem-estar, equilíbrio nas adversidades, 
gerenciamento das emoções.

Além da campanha, diversas pesqui-
sas mostram o impacto da pandemia 
na vida de diversos profissionais, uma 
delas da Fundação Oswaldo Cruz, 
mostrou que durante o período de 
isolamento social, quase 50% dos 
colaboradores foram afetados pela 
ansiedade e depressão. 

Além disso, de acordo com pesquisa 
da Secretaria Especial da Previdência 
e do Trabalho, os últimos dois anos 
foram campeões de afastamento por 
questões de transtornos mentais e 
comportamentais. A Psicologa Shana 
Wajntraub (*) explica algumas práti-
cas para evitar o Burnout:

Entre as práticas mais relevan-
tes para a saúde mental na neu-
rociência, saber descansar a mente e 

Síndrome de Burnout: como evitar 
essa doença ocupacional
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se afastar de estímulos associados ao 
trabalho nos fins de semana e feriados 
é fundamental. “Em 2021, percebi o 
quanto as pessoas ficaram sobrecarre-
gadas e com estresse alto, que levou a 
sintomas como falta de atenção e até 
de memória”, comenta Shana. 

 
Buscar atividades que tragam 

prazer, como: atividades físicas leves 
e moderadas, práticas de relaxamento 
como massagem (ou auto-massagem 
e alongamento) e meditação; práticas 
espirituais, caso seja praticamente de 
alguma religião;

escutar músicas que aprecia; contato 
com a natureza, como ir a praia ou ao 
campo;

práticas alimentares, evitando café 
em excesso e consumo de comidas 
processadas.

Escolher uma dieta com alimen-
tos leves (oleaginosas, chás, verduras, 
frutas e peixes) ou até mesmo práticas 
de jejum, caso conheça esta prática.

O quarto é manter vínculos sociais 
satisfatórios e recompensadores, 
como encontrar bons amigos, familia-
res, namorar. Um estudo clássico de 
Harvard mostrou que a solidão é um 
forte preditor de problemas de saúde 
e, inclusive, morte precoce.

 
Mais importantes: sono regu-

lar - Todos esses estímulos estão 
associados a regulação de aspectos 
neurofisiológicos do organismo, 
como regulação intestinal, liberação 
de endorfinas e endocanabinóides e 
regulação de sistema dopaminérgico e 
serotoninérgico. É importante consi-
derar que nem sempre é possível ade-
rir a todas essas práticas, mas quanto 
mais conseguir ajustar tais aspectos, 
mais eficiente será sua recuperação 
ou prevenção ao Burnout.

(*) - Psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas 
pela UFF, pós em neurociências pelo Mackenzie 

e mestranda em comunicação e análise de 
comportamento pela Manchester Metropolitan 

University, é CEO e Fundadora  
da Eleve Consulting. 

MERCADO DE TRABALHO REMOTO

AS NOVE CARREIRAS QuE MAIS CONTRATAM 
BRASILEIROS AO REDOR DO gLOBO     Leia na página 4

Revalida abre inscrições
O Inep publicou o edital para 

a edição de 2022 do Revalida. As 
inscrições ficarão abertas entre os 
próximos dias 17 e 21, e a prova 
está marcada para 6 de março. O 
participante deve ser brasileiro ou 
estrangeiro com situação legal de 
residência e possuir diploma de ins-
tituição superior reconhecido pelo 
MEC ou órgão equivalente do país 
onde foi obtido. Inscrições: (http://
revalida.inep.gov.br/revalida/).
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