
Ao mesmo tempo em que nos colocamos como 
uma das economias mais completas do mundo – 
em termos de capacidade e diversidade produti-
va –, convivemos com problemas que nos 
colocam entre as nações menos desenvolvidas. 
Tais problemas estão associados à infra-
estrutura, leis, taxa de juros, distribuição de 
renda, desemprego, educação e segurança, 
dentre outros.

Dada a maturidade industrial e produtiva do 
Brasil, quer seja na indústria, quer seja na agroin-
dústria, quer seja no setor de serviços, era de se 
esperar que o Brasil se encontrasse em um nível 
mais elevado, ou pelos, caminhando para esse 
nível desejado. Entretanto, o que se tem hoje é a 
configuração desses elementos agindo de forma 
a restringir os tão sonhados crescimento e 
independência econômica dos países centrais.

A Revista Conjuntura & Planejamento (C&P) nº 
139 traz, na presente edição, a discussão de um 
dos temas citados anteriormente: o mercado de 
trabalho. Nesta publicação, veremos um pouco 
da atual conjuntura do mercado de trabalho no 
Brasil e na Bahia. Como pano de fundo dessa 
discussão, ressurge a questão da dependência 
brasileira, configurada atualmente na submissão 
ao receituário do FMI, através do Consenso de 
Washington.

No artigo intitulado “Uma análise do debate sobre 
a independência”, Marcos Guedes destaca as 
principais teses e críticas realizadas ao longo do 
tempo sobre este tema, que teve seu auge na 
década de 70, mas que vem tomando impulso 
nos últimos anos. Nesse sentido, o autor aborda 
a inserção da América Latina no contexto mundial 
a partir do conceito de Inserção Periférica. Essa 
inserção é caracterizada por um modelo de 
economia primário-exportadora, o qual tende a 
manter os laços de dependência dos países da 
região em relação aos países centrais. 

Já Samantha et. al. fazem, no artigo intitulado 
“Mercado de trabalho: taxa de desemprego 
estável e queda na renda arrefecem expectativa 
de recuperação”, uma análise do mercado de 
trabalho brasileiro no período equivalente ao 3º 
tri/2004 – 3ºtri/2005. Essa análise revela uma 
tendência de estabilidade na taxa de desempre-
go, porém de queda no rendimento real dos 
trabalhadores. Essa configuração do mercado de 
trabalho é decorrente, sobretudo, da perda de 
dinamismo do setor externo, conforme explicitam 
os autores, bem como das políticas contracionis-
tas adotadas pelo governo federal.

Apesar das discussões realizadas por esses 
autores serem aparentemente díspares, há uma 
correlação entre as abordagens, na medida em 
que fatores como perda de dinamismo do setor 
externo, queda na renda dos trabalhadores e 
nível de desemprego elevado são características 
pertinentes aos países que ainda mantêm um 
certo grau de dependência com os países 
centrais. Assim, espera-se que os temas apre-
sentados nessa edição da C&P possam instigar o 
leitor a ampliar o seu conhecimento sobre o 
assunto, buscando novas fontes de leitura.  
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