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A pilha de computadores velhos decora o canto da loja. Por R$ 200, isso se o cliente não 
regatear, é possível comprar máquinas Apple, Dell ou IBM, alguns equipamentos que, até 
poucos anos atrás, custavam verdadeiras fortunas. Na loja ao lado, centenas de leitores de 
disquetes, os chamados "floppies, são vendidos a baciada, pelo preço simbólico de R$ 3 a 
unidade. O leitor de CD sai por R$ 15 e o monitor, a R$ 40. A concorrência é forte, diz Delfino 
Lopes Ribeiro, dono da CDE Informática. "Hoje tem muita loja de produtos usados, a gente é 
forçado a trabalhar com o preço lá embaixo", comenta. "Esse lugar aqui já foi muito melhor."   
 
"Esse lugar aqui" é, mais precisamente, a rua dos Andradas e suas travessas, um pedaço do 
centro antigo de São Paulo que, nos últimos anos, viu centenas de casas velhas se 
transformarem num imenso reduto dos equipamentos usados de informática, destino de 
milhares de computadores, impressoras e apetrechos descartados diariamente por empresas, 
entidades públicas e usuários residenciais.   
 
O fenômeno é recente. Até quatro anos atrás, quem andasse por ali encontraria uma ou outra 
loja vendendo equipamentos de segunda mão. O negócio que reinava absoluto era oferecido 
nos quarteirões ao lado, onde micreiros da rua Santa Ifigênia montavam PCs ao gosto do 
freguês, usando componentes adquiridos no chamado "mercado cinza". A queda vertiginosa no 
preço dos PCs, no entanto, fez o negócio de montagem de máquinas evaporar, a tal ponto que 
hoje talvez seja mais fácil encontrar maior variedade de PCs em redes tradicionais de varejo 
do que no mercado de eletrônicos mais popular do país. Essa popularização da informática, por 
outro lado, é o que tem levado à substituição de equipamentos e, conseqüentemente, 
alimentado o mercado de segunda mão.   
 
As casas velhas da rua dos Andradas estão abarrotadas de toda a sorte de produtos, de 
controles remotos multiuso a máquinas de porte usadas em centros de dados de grandes 
companhias. Uma dessas casas é ocupada por Wagner Botelho, dono da BW Info Printer. 
Quando montou sua loja por ali, seis anos atrás, a venda de usados dava mais retorno, diz ele. 
"Naquela época eu não sabia nada de informática, achava que monitor e TV eram a mesma 
coisa, mas ganhei muito dinheiro", conta. "Hoje, a procura não está tão forte, mas vamos 
tocando, essa já é a minha terceira loja."   
 
Botelho atua em um segmento desprovido de números oficiais que ajudem a mensurar a força 
do mercado paralelo de computadores no Brasil. Essa capacidade, porém, é mais bem 
compreendida se observados os movimentos feitos pelo setor. Neste ano devem ser vendidos 
13 milhões de computadores no país, que já tem mais de 40 milhões de máquinas. Boa parte 
dessa base já está em uso há pelo menos três anos, ou seja, está na mira do descarte. É neste 
momento que entram em ação empresas como a CDE Informática e a BW Info Printer.   
 
A recente explosão do mercado de equipamentos de informática no país faz com que parte dos 
equipamentos permaneça com os seus donos que, em vez de vender o computador, acabam 
doando-o para alguém mais próximo. Por outro lado, grandes fabricantes do setor, como 
Hewlett-Packard (HP) e Dell, optam por fazer campanhas de "trade-in" para incentivar a troca 
de máquinas, doando os equipamentos coletados para entidades ou reciclando esse material.   
 
Mas o volume atual de usados é tão grande, que não faltam alternativas para alimentar o 
estoque das lojas do comércio paralelo. Basicamente, há três fontes para aquisição dos 
equipamentos: leilões, empresas e a venda direta por pessoa física. Quando alguma empresa 
ou órgão público vai leiloar lotes de equipamentos usados, panfleteiros costumam correr a rua 
dos Andradas anunciando data e local. "Os leilões são o que mais nos interessa porque têm 
mais volume", diz Delfino Lopes Ribeiro, da CDE.   
 
Fontes alternativas para abastecer o estoque também valem. Uma delas são os bairros mais 
ricos da cidade, que começaram a apresentar características até então comuns ao dia-a-dia de 
metrópoles americanas e japonesas. Em mais de uma ocasião, Ribeiro parou seu carro para 



pegar equipamentos como monitores e impressoras deixados na rua, sobre os sacos de lixo. 
"Eu não tenho dúvida, vou lá e pego", diz. "O lixo deles é ouro, e eles não sabem."   
 
A oferta de equipamentos usados testa a vocação dos Andradas. A rua, que nos 60 fez parte 
do chamado "quadrilátero do pecado" a área compreendida entre as avenidas São João e 
Duque de Caxias e ruas dos Timbiras e dos Protestantes ainda guarda os vestígios daquela 
época. Pela manhã, quando as lojas entulhadas de máquinas usadas abrem as portas de aço, 
algumas garotas de programa marcam presença na calçada. Há quase quatro anos a prefeitura 
lançou o programa Nova Luz, com o propósito de revitalizar a região e transformá-la em um 
moderno centro tecnológico. Pouca coisa do programa saiu do papel, mas o comércio local, de 
um jeito ou de outro, segue funcionando.   
 
A atração dos lojistas pela região data do surgimento da Estação da Luz, no início do século 
XX. À época, as ruas da região eram freqüentadas por clientes de lojas de vestuário, calçados 
e selarias. A inclinação para a eletrônica ganhou força a partir da década de 40, quando o 
rádio começou a se popularizar. Entre os anos 50 e 60, a chegada da televisão e dos 
eletrodomésticos mudou, mais uma vez, a rota do comércio local. A região seguiu assim até o 
fim dos anos 80, quando o computador e a telefonia finalmente transformaram a região. 
Estima-se que, atualmente, algo entre 10 mil e 15 mil pessoas passem todos os dias pelos 
quarteirões entre as ruas dos Andradas e Santa Ifigênia.   
 

 
Leia mais: 
 
Até componentes de última geração vão parar no 'cemitério' dos PCs  
 
Quanto vale um monitor quebrado, um teclado que não funciona mais, um computador que 
enguiçou e está mofando em algum canto da casa? No cemitério dos PCs, ou "entreposto", 
como prefere chamar Antônio Geraldo Rinaldi, vale algo entre R$ 0,20 e R$ 0,30 o quilograma. 
"O preço varia conforme o dólar, sabe como é, praticamente todos os componentes de um 
computador são importados." 
 
Rinaldi , que diz acompanhar a cotação do dólar diariamente, vive do ferro-velho de 
informática que montou em um casebre, na rua do Triunfo. Para lá, vão toneladas da sucata 
levadas por empresas, consumidores, carreteiros e pelas próprias lojas de produtos usados, 
que muitas vezes adquirem equipamentos quebrados em lotes de leilão.   
 
O negócio, diz ele, vai muito bem. A matéria-prima é abundante. No fundo do casarão onde 
armazena o chamado "lixo eletrônico", uma montanha de aproximadamente dez metros de 
altura equilibra todo o tipo de equipamento. Antes de ir para lá, tudo passa por uma balança 
digital. Depois de pagar pela parafernália, Rinaldi vai para a etapa que julga mais importante 
de seu trabalho, a triagem do material.   
 
Alguns dias atrás, conta ele, uma empresa levou ao entreposto dúzias de caixas de 
componentes, entre estes algumas placas de computador. "Quando fiz a triagem, encontrei 
uma placa do Mac G5 (uma das versões mais avançadas do Macintosh, computador da 
Apple)." Rinaldi, que pagou cerca de R$ 30 pela placa, vendeu o mesmo componente por R$ 
100 em uma loja na rua dos Andradas. Na loja, a placa é vendida por R$ 1,5 mil. "Sei o que 
tem valor e o que não tem, meu melhor negócio não é vender sucata, é o conhecimento que 
tenho."   
 
Com formação técnica em informática, Rinaldi conta que, seis anos atrás, chegou a trabalhar 
para o Grupo Gava, onde era chefe do CPD, o centro de processamento de dados, hoje 
pomposamente cunhado de departamento de TI. "Comecei a juntar equipamentos por acaso, e 
quando vi já estava trabalhando com isso, comprando e vendendo coisas."   
 
Hoje, com os negócios fechados em seu entreposto, Rinaldi tem uma casa na Vila Mariana, na 
Zona Sul da capital paulista, onde mantém sua família com esposa e duas filhas. O casebre da 



rua do Triunfo lhe custa o aluguel de R$ 2 mil. "Isso aqui não é brincadeira", diz ele. "Tenho 
que fazer o negócio girar, e por enquanto estamos indo bem."   
 
O que o ferro-velho não consegue recolocar nas lojas de informática trata de enviar para 
empresas de reciclagem. Companhias como Lorene e San Lien, especializadas no 
beneficiamento e na venda de metais nobres e preciosos, são algumas de suas clientes. O 
interesse pela compra de componentes não é simplesmente ambiental. Calcula-se, por 
exemplo, que o ouro contido em cada processador vale aproximadamente US$ 1. A placa-mãe, 
que tem conectores produzidos com prata, ouro e cobre, vale facilmente US$ 2. Os cabos que 
ligam os periféricos, também fabricados com cobre, custam cerca de US$ 0,10, e por aí vai. "É 
preciso saber olhar e enxergar valor no que se tem", diz Rinaldi, enquanto mete as mãos numa 
caixa cheia de peças.   
 
Na rua, de frente para o casebre, dois funcionários que trabalham no entreposto ajudam a 
encher o baú de um caminhão, carregado com carcaças de impressoras. O entreposto de 
Rinaldi é um dos cemitérios de computadores que, de três anos para cá, se estabeleceu ao 
longo da rua do Triunfo, a mesma rua que, entre as décadas de 20 e 30, chegou a instalar 
escritórios de companhias como Fox, Metro-Goldwyn-Mayer e Paramount. Nas décadas de 60 e 
70, a rua chegou a ser considerada um dos maiores pólos de produção de cinema do país. Ali 
ficava, por exemplo, a Cinedistri, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 
1962, com o longa-metragem "O Pagador de Promessas", dirigido por Anselmo Duarte. Foi a 
fase de ouro das chanchadas, do faroeste e das pornochanchadas. Então vieram os filmes 
pornoeróticos, e a rua do Triunfo degringolou de vez. "Isso aqui mudou muito, é verdade", diz 
Rinaldi. "Mas ainda estamos por aqui, e queremos melhorar."   
 

 
Leia mais: 
 
Companhias que alugam máquinas ainda resistem  
 
A mesma queda de preço dos computadores que transformou o mercado de equipamentos 
usados também vem mexendo com os negócios de uma vertente pouco popular no setor, a de 
aluguel de PCs. Há quatro anos, a Convex Systems, especializada nessa prática, chegava a 
alugar 3 mil computadores por mês, conta Ana Lúcia Cavichiolli, representante comercial da 
Convex. "Hoje os negócios caíram bastante, alugamos cerca de 500 PCs por mês."   
 
O aluguel de um PC na Convex, incluindo suporte técnico, varia entre R$ 80 e R$ 160 por mês, 
conforme a configuração pedida pelo usuário. Com a venda de computadores com preço a 
partir de R$ 700, fica difícil competir. O modelo de negócios, no entanto, ainda é a opção mais 
viável para muita gente, comenta Ana. "As empresas que realizam eventos, por exemplo, são 
hoje as principais usuárias, porque ficam livres de ter que adquirir algo que só terão de usar 
em certas ocasiões." Companhias de call center como Atento e Contax também estão entre as 
clientes da Convex.   
 
Camila Assis, vendedora da AlugaMicro, concorda com a concorrente. "Independentemente do 
preço da máquina encontrada no mercado, existe ainda a questão do armazenamento desse 
PC, do suporte técnico e da atualização", comenta.   
 
De qualquer forma, a queda de preço dos equipamentos também puxou para baixo os valores 
das mensalidades cobradas pela AlugaMicro. "De um ano e meio para cá o preço da locação 
caiu cerca de 20%", diz Camila. "Temos revisto nossa tabela de preço regularmente, e a 
tendência é que caia ainda mais." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


