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A reestruturação produtiva da economia brasileira, na
década 1990, causou mudanças significativas no
mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que
elevava a produtividade da força de trabalho. O
movimento de elevação da produtividade reduziu o
número do nível de emprego, que não foi recuperado
com a expansão econômica da segunda metade da
década.

A situaçãododesemprego se agravou comoaumento
acentuado da População Economicamente Ativa
(PEA), nos últimos anos, principalmente entre os
jovens. Com base nos dados da Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED), Thaiz Silveira Braga
analisa no artigo Entrando na vida adulta: a inserção
dos jovens no mercado de trabalho esse processo de
exclusão do jovem do mercado de trabalho da Região
Metropolitana de Salvador (RMS), destacando que
45,7%dos jovens estavamdesempregados em2003.

No artigo AsMalditas FormasMateriais da Subsunção,
Heron Albergaria de Melo também aborda a exclusão
social, embora de maneira mais abrangente,
mostrando que o crescimento econômico induziu a
redução progressiva da absorção de mão-de-obra
pelo sistema produtivo, em que os excluídos são
levados à precarização das condições de trabalho e à
perdadedireitos sociais.

A soluçãodesses problemas (exclusão edesemprego)
passa necessariamente pelo crescimento econômico,
condição necessária, mas insuficiente se não for
acompanhada de outras medidas como crescimento
populacional adequado; qualificação da mão-de-obra
com capacidade para incorporar os avanços
tecnológicos; e, não menos importante, a infra-
estrutura moderna para aumentar a competitividade
sistêmicadaeconomia.

A elevação da produtividade foi o elemento
fundamental para o crescimento econômico e o
aumento da competitividade. Para que o PIB cresça a
taxas expressivas com inclusão social se faz
necessária uma combinação da produtividade com
investimento. Este é o desafio a ser enfrentado pela
economia brasileira nos próximos anos para atingir
taxasde crescimento acimade5%aoano.
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