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Resumo:

A reciclagem está organizada no Brasil  através  de uma dinâmica produtiva fracionada,  em que
agentes  econômicos  distintos  executam determinadas  etapas  que  apenas  em cadeia  permitem a
fabricação do material reciclado. Parte da literatura acadêmica conceitua essa dinâmica como cadeia
produtiva  da  reciclagem.  O  referente  trabalho  tem  por  objetivo  investigar  os  impactos  que  a
dinâmica  dessa  cadeia  produtiva  pode acarretar  para  as  condições  de  trabalho  de  catadores  de
materiais recicláveis da Região Metropolitana de Salvador (RMS), Bahia (BA). Tem como base
empírica uma pesquisa de campo realizada entre março e julho de 2014 com catadores de rua e
trabalhadores assalariados de uma empresa de coleta e triagem de materiais recicláveis de Salvador,
BA.  Além  disso,  aproveita  oito  entrevistas  com  catadores  de  quatro  cooperativas  da  RMS,
realizadas no ano de 2009 (JESUS, 2010). É uma pesquisa qualitativa, baseada em instrumentos
metodológicos como a entrevista, a observação direta do ambiente de trabalho e o registro em diário
de  campo.  O estudo permitiu  confirmar  nossa  hipótese:  os  dados primários  demonstram que a
cadeia produtiva da reciclagem da RMS impõe impactos negativos as condições de trabalho dos
catadores observados. Evidencia que essa cadeia, marcada pela informalidade, é interligada através
de relações comerciais verticais e assimétricas, em que os agentes mais "poderosos", de acordo com
a hierarquia produtiva, têm a capacidade de conferir exigências de preço, qualidade e quantidade
aos agentes menos "poderosos". Tais mecanismos induzem o trabalho dos catadores observados a
consequências perversas, entre as quais podemos citar: dificuldade de acesso a direitos trabalhistas;
intensificação da jornada de trabalho; risco de adoecimento e de acidentes de trabalho; entre outras.
Concluímos que a reciclagem da RMS está organizada a partir de uma "cascata de terceirizações":
transmissão,  em sequência,  de  parte  das  atividades  necessárias  à  reciclagem e  dos  riscos  que
acarretam, para agentes econômicos inferiorizados pela hierarquia produtiva. Esses mecanismos,
somados a carência de regulamentações e investimentos públicos e privados sobre as etapas iniciais
e  intermediárias  da  reciclagem,  permitem  a  organização  do  que  definimos  como  "cadeia  de
precarização".
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