(ENEM 2010)
Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes cinco libras toda vez que recorressem aos
funcionários de suas agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes
em suas agências; o que querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os
clientes usem as máquinas automáticas em todo o tipo de transações. Em suma, eles
querem se livrar de seus funcionários.
HOBSBAWM, E. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 (adaptado).

O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias
na economia capitalista contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas e uma
consequência social de tal aspecto estão em
a) qualidade total e estabilidade no trabalho.
b) pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos.
c) diminuição dos custos e insegurança no emprego
d) responsabilidade social e redução do desemprego.
e) maximização dos lucros e aparecimento de empregos

NÍVEL DA QUESTÃO: MÉDIO

GABARITO:
alternativa C

Comentário: A alternativa C é a única possível.
Resume bem a intenção das empresas e a
consequência dessa prática. Ainda seja uma
característica
da
economia
capitalista
contemporânea, tal prática não é nova, estando
presente, inclusive, desde o início do capitalismo
industrial. A crescente mecanização e a inovação
das tecnologias já ocorriam nas indústrias fabris do
século XIX. Tudo isso na tentativa de produzir o
máximo com o menor uso de mão de obra possível.
A inovação constante faz com que haja pressão
sobre os trabalhadores, pois estes veem seus
empregos ameaçados e, assim, se sujeitam ainda
mais à exploração de sua força de trabalho. Além de
maior produtividade, as inovações na produção –
tanto de bens quanto de serviços – acarretam em
“achatamento” salarial, pois provocam insegurança
nos trabalhadores, devido ao aumento na
quantidade de desempregados, já que nessa
situação sempre há alguém disposto a exercer
determinada função por um salário menor.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

