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Já nos filosofava Adam Smith, em A Riqueza
das Nações: “O maior aprimoramento das
forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os
quais o trabalho é em toda parte dirigido ou
executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho”. Mas, a pergunta que fica é,
quem produziu a divisão do trabalho? Diante
das mudanças pelas quais passam os meios de
comunicação, parece claro que o mercado de
trabalho não ficaria de fora do impacto transformador das novas tecnologias, que, somadas à crise econômica brasileira, dão a frase
de Adam Smith um caráter inquietante. É o
que observamos na reportagem de capa sobre
o mercado de trabalho informal, crescente no
Brasil e que ganha novos contornos com a disseminação dos aplicativos de entregas.
Tecnologia também é ponto de reflexão
da entrevista com o presidente do Banco Cooperativo do Brasil. A crise e a agenda econômica aparecem nos artigos do ex-ministro Delfim Netto e do economista Fernando
Ferrari Filho.
E se não é possível conter as ações disruptivas que ditam novos ritmos à economia,
os caminhos para se seguir adiante estão
apontados na entrevista com o presidente
da ABDE, Perpétuo Cajazeiras, e na apresentação dos novos presidentes da instituições
financeiras de desenvolvimento do Sudeste,
que mostram bancos de desenvolvimento e
agências de fomento prontas para apoiar o
desenvolvimento sustentável de suas regiões.
Leituras relevantes para um tempo distante do de Adam Smith, mas com questões não
plenamente resolvidas como a relação entre:
preço, trabalho e remuneração. Boa leitura!
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