
A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos
sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas
tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário que se traduz na
economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da
automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos
operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho.
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A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no
mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de
produção caracterizado

a) pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos
autênticos e personalizados.
b) pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor
industrial.
c) pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no
processo de qualificação laboral.
d) pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em
funções repetitivas.
e) pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta
produtividade.

NÍVEL DA QUESTÃO: MÉDIO



Comentário: Todo capitalista tem como objetivo
reproduzir e acumular capital. Se não o fizer, estará
fadado ao fracasso. Logo seu objetivo é vender e,
consequentemente, lucrar. A globalização não
beneficiou a todos, a riqueza está nas mãos de
poucos e tem gerado efeitos contraditórios. Se, por
um lado, necessita de novos mercados
consumidores, por outro consolida uma economia
baseada em mão-de-obra barata, reduzindo o poder
de compra de grande parcela da população. E as
condições de trabalho x Condições de vida? Cada vez
mais precarizadas para aqueles à margem do
processo que ora enfrentam a retirada de seus
direitos trabalhistas ora se submetem à “uberização
de serviços”. Como consequência, temos trabalhos
análogos ao sistema escravizatório, no qual os meios
de produção se tornam mais importantes que a vida
humana. Um dos grandes desafios na modernidade
para muitos trabalhadores é não conseguirem se
qualificar devido aos baixos rendimentos, que mal
suprem suas necessidades básicas e /ou prestam
serviços a empresas que não têm como meta a
formação continuada de seus profissionais, mas são
exigidos a estarem cada vez mais atualizados para se
mostrarem competitivos dentro do mercado de
trabalho. Como medidas eficazes que poderiam ser
adotadas pelas economias mundiais, a fim de
amenizar a forte disparidade socioeconômica que a
globalização trouxe e que poderiam potencializar as
condições de vida ao trabalhador e impulsionariam a
qualificação profissional seriam: aumento do salário
mínimo; políticas de redução de desemprego;
programas sociais emergenciais; política
redistributiva da renda; melhora na remuneração
salarial; políticas públicas de combate à pobreza
extrema e absoluta e política previdenciária que
proteja a parcela mais pobre da população.
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Aprenda mais: https://enem.ced.ce.gov.br


