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Investir em renda 
fixa e captar recursos 

para financiar 
investimentos

A inflação tem 
assombrado os 
mercados financeiros, 
principalmente 
pela pouca clareza 
quanto à volta para os 
níveis estabilizados e 
regulares 

A probabilidade de 
fecharmos 2022 com 
IPCA acima de 10% 

ao ano vem ganhando rele-
vância, ratificando as pers-
pectivas de continuidade de 
aumento das taxas de juros 
por aqui. E na natureza dos 
principais causadores dessa 
relevante degradação da 
percepção de risco, a in-
certeza quanto ao prazo de 
solução não é animadora. 

Falamos de uma guerra 
que pode se estender inde-
finidamente, de uma pande-
mia que volta a trazer danos 
à economia chinesa, além do 
recorrente risco de elevação 
da taxa de juros americanos. 
Nenhum desses fatores têm 
data certa para ser solucio-
nado. A guerra, mesmo que 
com o desejado fim, manterá 
efeitos das fortes sanções, 
com impactos nos preços de 
importantes commodities. 

O lockdown na China por 
conta da Covid impacta for-
temente suas exportações, 
levando a preços pressiona-
dos ao redor do mundo. Nos 
Estados Unidos, a inflação 
alta, que já ultrapassa os 
3% no acumulado e tem 
perspectivas de ultrapas-
sar os 6% ao fim de 2022, 
junto com o baixo nível de 
desemprego e crescimento 
deverão manter forte pres-
são sobre elevação da taxa 
de juros.

No Brasil, apesar da in-
flação continuar crescente, 
principalmente devido ao 
preço de energia, petróleo 
e commodities, a atividade 
econômica vem surpreen-
dendo. Esse fato acabou 
permitindo previsões mais 
otimistas em relação ao 
PIB e à geração de novos 
empregos, principalmente 
nos setores de serviço e de 
varejo. Desse modo, as taxas 
de desemprego já transitam 
em níveis anteriores aos da 
pandemia.

O mercado de renda fixa 
brasileiro continua forte, 
com muitas emissões de 
dívida privada já realizadas 
esse ano e um pipeline ro-
busto de novas emissões, 
que devem ocorrer no 

segundo semestre. Os in-
vestidores estão buscando 
as boas rentabilidades que 
o mercado de juros está 
proporcionando com o 
aumento da Selic, hoje em 
12,75% e com viés de alta na 
próxima reunião do Copom.

Diferentemente de outros 
anos de eleição, nos quais 
vimos empresas acessando 
o mercado preponderante-
mente no primeiro semes-
tre, devido à incerteza do 
investidor quanto à defini-
ção política para tomar a 
decisão sobre onde alocar 
seu capital, o ano de 2022 
parece trazer um compor-
tamento distinto. Questões 
políticas parecem mitigadas 
pela notória independência 
do Banco Central, que dá 
sinais de que fará o que for 
preciso para trazer a infla-
ção para o centro da meta. 

Esse é o primeiro ano, des-
de 1989, que os juros estão 
subindo em um ano de elei-
ção presidencial. Em abril, 
os fundos de investimentos 
aumentaram alocação em 
títulos de dívida corporativa 
em aproximadamente R$ 34 
bilhões. Somente em debên-
tures, houve um aumento 
de alocação de R$ 8 bilhões 
(aumento acumulado de 
R$22 bilhões em 2022), o 
que reflete o bom momento 
do mercado de dívida. O 
contraponto desse movi-
mento positivo da renda 
fixa está na renda variável 
e em multimercados, que 
tiveram resgates líquidos de 
R$38 bilhões e R$58 bilhões, 
respectivamente.

O cenário anterior de ta-
xas de juros reais negativas 
“empurrou” investidores 
para renda variável, viabili-
zando um importante avan-
ço de IPOs em 2020/2021, 
momento em que os fundos 
de renda fixa sofriam resga-
tes seguidos.

A conjuntura mudou. 
Hoje vemos um movimento 
contrário com os recursos 
migrando de multimerca-
dos e renda variável para o 
mercado de renda fixa. 

Há uma maior dificuldade 
dos IPOs voltarem no curto 
prazo. A saída das empresas, 
ao menos por enquanto, é 
captar a um custo maior 
na renda fixa. As apostas 
na retomada do mercado 
acionário ficam para 2023 
em diante, principalmente 
em setores e companhias 
novas.

(*) - É economista e sócio da BeeCap 
(https://bee-cap.com/).

Luciano Camargo Neves (*)

Cartas de referência são importantes aliadas dos can-
didatos às vagas de empregos. Elas funcionam de forma 
complementar ao currículo, comprovam experiência e 
habilidades interpessoais e, com isso, aumentam a credi-
bilidade do candidato e sua chance de ser contratado. No 
mundo corporativo, é comum que um trabalhador, quando 
demitido sem justa causa, solicite para a antiga empresa 
uma carta de referência. 

Para as empresas, a prática é antiga, mas ainda existem 
algumas dúvidas em relação ao tema. Por isso, é impor-
tante saber o que a lei diz sobre o assunto e a IOB, smart 
tech que une conteúdo e tecnologia para potencializar 
empresas e escritórios de contabilidade, com mais de 
130 mil clientes, destaca alguns pontos importantes para 
ajudar nesta tarefa. O que é?

É importante entender a diferença entre carta de refe-
rência e carta de recomendação. Na primeira, a empresa 
confirma quais as atividades e o cargo que o trabalhador 
exerceu, além de apontar a inexistência de objeções sobre 
o trabalho. Já na carta de recomendação, a companhia res-
salta as qualidades do ex-colaborador, como por exemplo, 
seu bom comportamento profissional, que diz respeito ao 
cumprimento de horários e de normas e o relacionamento 
com os colegas. Esse documento pode inclusive sugerir a 
contratação do candidato.

A lei obriga fornecer carta de referência? - Na legislação 
brasileira, não existem dispositivos legais que obriguem 
as empresas a fornecer uma carta de referência. A emis-
são do documento é voluntária e algumas companhias 
costumam solicitar a sua apresentação na intenção de 
traçar um perfil do futuro empregado. Porém, da mesma 
forma que o empregador não é obrigado a conceder, o 
trabalhador não é obrigado a apresentá-la, em algumas 
categorias profissionais, acordos coletivos sugerem a 
concessão da carta de referência nas rescisões contra-
tuais sem justa causa.

O que fazer em caso de conduta inadequada do traba-
lhador? - É contra a lei divulgar qualquer informação que 
possa ferir a imagem das pessoas. E, mesmo que o antigo 
empregado tenha tido alguma conduta inadequada ou 
até mesmo ilegal, havendo provas ou não, nem a empre-
sa, tampouco ex-colegas e ex-gestores, podem repassar 

Na carta de recomendação, a companhia ressalta as 
qualidades do ex-colaborador, como por exemplo, seu bom 

comportamento profissional.

Uma projeção da As-
sociação Brasileira 
do Varejo, revela que 

as vendas no setor devem 
aumentar 12%, em compara-
ção com os primeiros meses 
do ano.

“Essas datas são muito 
importantes para o setor do 
varejo. O mercado brasileiro 
está em constante mudança 
e novos varejistas e comer-
ciantes chegam, ou seja, é 
preciso inovar e acompanhar 
essas tendências para agra-
dar ao público e gerar mais 
lucros para a empresa”, afir-
ma Marina Ballester, Líder de 
Experiência do Cliente da 
Loja Integrada, plataforma 
para criação de lojas virtuais 
mais popular do país, com 
mais de 2,5 milhões de lojas 
criadas

Para ajudar comerciantes, 
Marina separou algumas di-
cas para vender mais nessas 
datas e fidelizar clientes.
 1) Produza conteú-

do para as redes 
sociais - Com uma 
nova geração de com-
pradores, que prefere 
comprar no conforto 
de casa, para otimizar 
tempo e economizar, 
investir em conteúdo 
para internet além 

Como atrair o público e faturar 
alto nas datas sazonais

Este segundo semestre terá algumas datas que serão importantes para o varejo, entre elas, o Dia dos 
Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal

perfil e é essencial se 
adaptar ao mercado 
atual. Algumas formas 
de pagamento que 
você pode oferecer 
em sua loja são: cartão 
de crédito de diversas 
bandeiras, cartão de 
débito, transferência, 
boleto bancário e pix. 
Com diversas possi-
bilidades a chance de 
conversão é maior.

 4) Treine a equipe - Com 
a volta do varejo pre-
sencial, é primordial 
uma equipe qualificada 
e bem treinada para 
atender aos consumi-
dores. Os funcionários 
precisam garantir para 
o cliente que ele está 
levando a melhor op-
ção e que atenda todas 
as suas necessidades, 
para isso é funda-
mental que o time 
tenha conhecimento 
sobre o produto, tire 
as dúvidas e depois 
da compra efetuada 
faça o pós-venda e 
pergunte se realmente 
aquele item atendeu às 
expectativas. - Fonte 
e outras informações: 
(https://lojaintegrada.
com.br/).

Vi
ol

ka
08

_C
A

N
VA

de aumentar o en-
gajamento da marca 
gera mais lucro para 
a empresa. Estude seu 
público e quais são 
os produtos que eles 
mais consomem, as-
sim você saberá quais 
devem ser postados, 
mas não se esqueça 
de deixar destacado 
na descrição do Insta-
gram e do Facebook o 
direcionamento para a 
loja virtual.

 2) Crie promoções - 
Aproveite datas sazo-
nais para fazer promo-
ções e girar o estoque. 
Muitos produtos ficam 
encalhados durante 
um longo período, 

nesse caso o vende-
dor pode criar kits 
com itens similares 
com um preço justo 
ou oferecer outra 
mercadoria que se 
complementa. Fora 
isso, para os compra-
dores mais frequentes 
forneça descontos e 
benefícios para ele 
usar na loja. 

 3) Ofereça diversas 
opções de pagamen-
to - Para atrair mais 
o público não basta 
pensar apenas nos 
produtos, é necessá-
rio dar opções para o 
consumidor na hora 
de fazer o pagamento. 
Cada cliente tem um 

É preciso inovar e acompanhar essas tendências para agradar o 
público e gerar mais lucros para a empresa.

Cartas de referência e recomendação: 
o que diz a legislação?

estes dados adiante. Segundo a Constituição Federal, 
são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas”. E, ainda, está assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente da 
violação desse direito.

Atenção com as redes sociais - Vale ressaltar que mensa-
gens em aplicativos de conversa e em redes sociais podem 
servir como provas em uma eventual ação de violação da 
privacidade do trabalhador. Caso o ex-funcionário com-
prove que sua antiga empresa compartilhou informações 
prejudiciais com outros empregadores, este poderá ajuizar 
uma ação por danos morais. São válidos: telefonemas, 
conversas pelo WhatsApp, e-mails e comentários nas 
redes sociais. 

“A legislação brasileira é muito clara com relação ao 
direito à privacidade do trabalhador e é muito importante 
que as empresas tenham cuidado na hora de emitir uma 
carta de referência ou recomendação. Na dúvida, é impor-
tante buscar ajuda de um profissional especializado em 
direito trabalhista”, afirma Mariza Machado, consultora 
trabalhista da IOB. - Fonte e outras informações, acesse: 
(https://www.iobonline.com.br/).
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Tiago Machado (*)

Ao longo de qualquer processo de 
contratação, os gestores de RH buscam 
reunir o máximo possível de informa-
ções relevantes sobre os candidatos. 

A questão é que os métodos tradicio-
nais de conhecer os candidatos, como 
análise de currículos e entrevistas, 
muitas vezes não fornecem as melho-
res e mais detalhadas informações. A 
aplicação da tecnologia nos processos 
seletivos ajuda os líderes a acertarem 
nas contratações, tornando a escolha 
para cada função muito mais afinada 
à cultura organizacional e às necessi-
dades do respectivo departamento. 

É a tecnologia que irá apontar “ca-
minhos novos”, trazendo insights para 
olhares viciados de dentro de cada 
companhia. O recrutamento produzi-

do com base em assessment pode ser 
um diferencial para gestores de RH, 
empresas e candidatos. 

Os testes estão entre os meios mais 
precisos de prever o desempenho 
(tanto soft quanto hard skills), pois 
podem determinar objetivamente 
até que ponto um candidato possui o 
conhecimento da função e as habili-
dades para ter um bom desempenho 
no cargo que irá ocupar.

Porém, o uso de testes tem causado 
grandes reclamações de candidatos, o 
que pode ser comprovado por diver-
sas postagens feitas em redes sociais 
como o LinkedIn, por exemplo. Um 
levantamento recente, encomendado 
por um jornal de grande circulação, 
apontou que 30% dos candidatos 
aptos para uma vaga sequer realizam 

essas provas. 
E mais: antes de chegar nessa etapa, as 

empresas já perdem, aproximadamente, 
20% dos profissionais disponíveis, que 
não são pré-selecionados por falta de in-
formações no currículo disponibilizado. 
Mas por que isso acontece? 

Os RHs estão usando tecnologias 
para a contratação e produzindo 
questionários para fazer a filtragem de 
candidatos, porém, isso tem irritado 
muito os participantes de processos 
seletivos, pois, além de cansativos, 
bons postulantes estão sendo deixados 
de lado, devido a critérios subjetivos 
e tempo inadequado para o devido 
preenchimento. Isso gera grandes 
malefícios para a marca empregadora, 
em especial, no que tange a busca por 
vagas de alta competitividade. 

O uso desta tecnologia deve contri-
buir para que as seleções sejam mais 
justas, e baseadas nas reais qualifi-
cações de cada candidato, porém, o 
mau uso da ferramenta tem feito com 
que profissionais aderentes às vagas 
desistam no meio do caminho. Com 
a Inteligência Artificial (IA) inserida 
no processo é possível tornar esse 
momento mais enxuto e objetivo. 
Empresas que passam do ponto, 
exageram nos questionários, tem a 
credibilidade de suas vagas criticada 
em redes sociais e perfis profissionais. 

A tecnologia é uma ferramenta 
que deve contribuir para tornar os 
processos seletivos mais simples, 
transparentes, justos e igualitários, na 
ótica do candidato. O uso desta tec-
nologia contribui para que as seleções 

sejam mais justas, e baseadas nas reais 
qualificações de cada candidato, pois, 
permitem às empresas, entre outras 
coisas, processarem grandes volumes 
de informação para tomar decisões 
mais rápidas e assertivas. 

A Inteligência Artificial possui uma 
capacidade exploratória de dados 
extremamente poderosa, baseada 
apenas na análise dos currículos e 
sua produtividade garante que todo 
currículo recebido seja avaliado. A 
aplicação de IA pode trazer resultados 
de alto impacto para os RHs. Quando 
aplicado especialmente à contratação 
pode ser um grande diferencial na 
estratégia das corporações.

 
(*) - É CEO da Rocketmat, especializada em 

soluções de inteligência artificial para a área 
de Recursos Humanos.

Tecnologia para processos seletivos: escolha a certa ou use com moderação


