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Dizem os institutos de pesquisa que o mercado brasileiro de PCs anda retraído. As vendas no 
primeiro semestre de 2003 foram de 1,44 milhão de unidades. Um número 12,6% menor que no 
mesmo período de 2002. Motivo? Segundo analistas do ICD Brasil, o quadro de instabilidade 
econômica levou as empresas, principalmente as de grande porte, a postergarem seus 
investimentos em infra-estrutura. O que nos leva a crer em uma recuperação nas vendas, agora, 
nos últimos quatro meses do ano, quando a quarta edição da Campanha Megajuda, maior 
campanha de doação de computadores da América Latina, engrena.  
 
Promovida pelo Comitê para Democratização da Informática (CDI) e pela Câmara Americana de 
Comércio (Amcham-SP), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
e do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, a Campanha Megajuda arrecadou 
cerca de 5,4 mil computadores nos últimos três anos, mobilizando 159 empresas. A meta para 
2003 é ambiciosa: arrecadar cerca de 2,8 mil computadores, que beneficiarão 84 mil jovens de 
comunidades de baixa renda. Cada computador doado pode ser usado por até 60 alunos de uma 
Escola de Informática e Cidadania do CDI.  
 
Este ano, muito em função do cenário adverso, decidimos iniciar um trabalho de planejamento de 
doações junto às empresas. Como? Através de um levantamento sobre o ciclo de vida dos 
equipamentos das companhias. No site da campanha, criado e hospedado pelo iG, as empresas 
interessadas em doar computadores para o CDI encontram um questionário 
(www.megajuda.org.br/participe_juridica.html), desenvolvido com o objetivo de identificar o ciclo 
de substituição de equipamentos na corporação e a orientar a criação de uma política regular de 
doação.  
 
A intenção é saber quantos computadores e impressoras a empresa trocou em um ano. Se possui 
ou não uma prática para descarte desses equipamentos e como ela funciona. E se realiza algum 
tipo de atividade social e/ou se faz doações, campanhas, etc. De posse dessas informações, 
confidenciais, o CDI poderá ser mais pró-ativo na arrecadação de computadores e periféricos para 
viabilizar a abertura e manutenção das Escolas de Informática e Cidadania em todo Brasil. Já as 
empresas, ao passarem a imprimir princípios de responsabilidade social junto à cadeia produtiva, 
adotando uma política responsável de descarte dos equipamentos, terão a oportunidade de 
melhor expressarem para os stakeholders os princípios e valores que as norteiam.  
 
"Quando a empresa doa um computador, ela faz uma reciclagem de seus ativos ao invés de jogá-
los fora", diz Ricardo Young, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos.  
 
Álvaro de Souza, presidente e CEO da Amcham-SP, lembra ainda que a doação de computadores 
casa com a preocupação legítima das empresas com temas como educação, cultura e meio 
ambiente, que estendem suas ações sociais para além dos projetos voltados a seus funcionários e 
a um pequeno universo em seu entorno. "O impacto da exclusão digital é o mesmo do 
analfabetismo nesta sociedade da informação", diz ele.  
 
É importante salientar, no entanto, que a Campanha Megajuda não é voltada apenas para as 
empresas. Ao longo dos anos recebemos expressivas doações também de pessoas físicas. E que, 
além dos computadores, aceitamos impressoras, scanners, hubs, modens, no-brakes e placas de 
rede, entre outros equipamentos necessários para o aperfeiçoamento de nossas escolas.  
 
Pessoas e empresas, residentes ou com sede em São Paulo, também podem participar atuando 
nos mutirões de voluntários para manutenção dos equipamentos arrecadados ao longo do ano. 
Estão previstos dez mutirões, que mobilizarão cerca de 80 voluntários cada. Divididas em equipes, 
essas pessoas avaliam os equipamentos, descartam aqueles defeituosos e montam as máquinas, 
entre outras atividades. Os mutirões ocorrem sempre durante a manhã e a tarde de um sábado. 



Basta preencher o "Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário" disponível no site. Em 2002, 700 
pessoas participaram como voluntárias. Para 2003, a estimativa é de 800.  
 
A primeira campanha de doação de computadores feita no Brasil serviu como pedra fundamental 
para o Comitê para Democratização da Informática. Realizada no início da década de 90, a 
campanha, batizada àquela época como "Informática para todos", foi fruto da demanda gerada 
com o Jovemlink, um BBS (Buletim Board System - primeiro formato para trocas de mensagens 
eletrônicas) que tinha como objetivo criar um canal de comunicação entre jovens de diferentes 
grupos sociais, que dialogariam entre si através da internet.  
 
A partir daí, o CDI manteve campanhas permanentes para continuar fornecendo gratuitamente às 
suas Escolas de Informática e Cidadania os computadores necessários para a capacitação de 
milhares de jovens em todo Brasil e também no exterior. Hoje a Campanha Megajuda cria uma 
mobilização inigualável a favor da inclusão digital.  
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