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O comportamento do mercado de trabalho reflete o
grau de comprometimento da economia. Com a
desaceleração econômica há um desestímulo à
abertura de novos postos de trabalho, levando à
estagnação na demanda por mão-de-obra. Dessa
forma, o arrefecimento no contingente de empregos,
associado à ampliação do número de pessoas que
buscam uma inserção no mercado de trabalho,
contribui para o desaquecimento nos indicadores do
nível de atividade.

Visando respaldar essa discussão, a revista
Conjuntura & Planejamento traz na sua edição de nº
142 artigos que discutem a ótica subjacente ao
mercado de trabalho, bem como as normas que
regem a competitividade das empresas no âmbito
das nações, além de discorrer sobre os indicadores
que descrevem o desempenho do mercado de
trabalho para os primeiros meses do ano.

No artigo
, Armando Affonso de

Castro Neto e João Paulo Caetano Santos,
valorizando o aspecto teórico sobre o mercado de
trabalho, analisam as teorias defendidas pelos
neokeynesianos. Apresentando as controvérsias
existentes a respeito das causas do desemprego, os
autores ressaltam as divergências entre as teorias
neokeynesianas sobre esse mercado da versão
desenvolvida por Keynes na Teoria Geral do
Emprego.

Em outro artigo, intitulado

, Samantha Flora
Feliz Rego aborda a questão do mercado de trabalho
explorando os indicadores conjuntura is.
Apresentando o desaquecimento nos indicadores
do nível de atividade, a autora suscita uma trajetória
de crescimento do desemprego para os próximos
meses.

Centrando a análise sobre a competitividade de
empresas, o texto de Fábio Batista Mota

enfatiza os
trabalhos desenvolvidos por Michael Porter para a
teoria da vantagem competitiva. Tendo como
fundamento a nova organização industrial, baseada
no modelo Estrutura-Conduta-Desempenho, o autor
discorre sobre o uso desse modelo para formular
estratégias empresariais considerando o poder dos
monopólios em favor das firmas, sem preocupar-se
com os aspectos relacionados à regulamentação
governamental.

Assim, ao apresentar os assuntos confrontando-os
no campo teórico, buscou-se nesta edição da C&P
chamar a atenção para a importância de se ratificar
os conhecimentos adquiridos. Através dessas
leituras, espera-se qualificar o leitor, dando-lhe
embasamento nas discussões acerca dos
fundamentos que regem o crescimento econômico.
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