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1. Caracterização e Contextualização da Área 

A porção da cidade a que nos propusemos dar atenção forma um polígono de lados 

irregulares, localizada apenas a 1,1km noroeste da Praça da Sé (o marco zero da cidade de 

São Paulo), com cerca de 0,61km2 de área. Os limites dessa área são, grosso modo, a rua 

Mauá, avenida Casper Libero, rua Antônio de Godoi e, finalmente, as avenidas São João e 

Duque de Caxias. Tais limites não coincidem com o subdistrito da Santa Ifigênia, visto que 

não se trata de um estudo que utilizará a repartição oficial e administrativa da cidade, mas 

sim perceptiva. A razão pela qual determinamos esse limite tampouco é arbitrária, pois é 

baseada em algumas peculiaridades comerciais e residenciais que distinguem a área dos 

seus arredores. Baseamo-nos, portanto, em nossa própria vivência da área para determinar 

tais limites. 

As ruas existentes na região que é lembrada como a "Boca do Lixo" (apelido que data dos 

anos 50), hoje também chamada de "cracolândia" (apelido dos anos 90, devido ao tráfico e 

consumo do danoso "crack"), sempre inspiraram certa mitologia, seja pelo "glamour" das 

antigas empresas cinematográficas, já inexistentes, como pelo escândalo e devassidão 

revelados por documentários e reportagens (BARROS e LOPES, 2004). Os malandros, 

viciados, meretrizes, comerciantes, crianças de rua, executivos e os ávidos consumidores 

de eletro-eletrônicos perambulam por ruas cujos nomes suscitam a grandeza do esforço 

militar contra as incursões paraguaias do século XIX, como Triunfo, Duque de Caxias e 

Vitória. São ruas cujos nomes referem-se ao otimismo da época em que essas vias foram 

rasgadas sobre a antiga chácara do Barão de Mauá (ocorrido na década de 1870), nas 

imediações da área destinada para o complexo ferroviário, em sua face norte. 

Os nomes tão engrandecedores hospedam hoje, em boa parte de seus endereços, as 

meretrizes mais desfavorecidas da cidade, além de dar abrigo às práticas de vício e de 

violência entre as mais hediondas contra mulheres de todas as idades, crianças e 

adolescentes. Com base no artigo de Carlos Juliano BARROS e Laura LOPES ("A Boca do 

Lixo ainda respira", edição nº79 do Caderno i/Comportamento, jornal virtual "Último 

Segundo", de 19 e 20/06/2004), a degradação existente em 2004 pode ser descrita da 
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seguinte forma: um corpo feminino, de qualquer idade e condição de saúde física e mental 

pode custar, em média, R$10,00. Outros programas humilhantes, dependendo do 

desespero e abandono de quem os oferecem, podem chegar a custar R$2,00. É a periferia 

mais central da cidade de São Paulo, com o agravante de que se trata da periferia mais 

periférica da metrópole. 

Em seu detalhado estudo sobre o centro metropolitano de São Paulo, no ano de 1980, 

Helena Kohn CORDEIRO (1980, pg. 74) classificou a área em questão como pertinente ao 

"sub-setor de transição de degradação e de descarte", e descreveu um quadro bastante 

próximo do que se vê hoje. Antes ainda desse estudo, em 1954, na belíssima obra de 

referência da AGB, "A Cidade de São Paulo", Renato da Silveira MENDES (In: AZEVEDO 

(org.), 1954, vol. 3, pg. 200) reconheceu a existência de função residencial, destinada a 

moradores de baixa renda que ocupavam as casas remanescentes do século XIX, e 

também nos explana sobre a existência de “hotéis e pensões de baixa categoria, com 

instalações precaríssimas”, que servem “não apenas a modestos viajantes procedentes do 

interior, como também de locais de meretrício” (MENDES In: AZEVEDO (org.), 1954, vol. 3, 

pg. 200). Portanto, a degradação da área estudada data de pelo menos 1950, sendo 

continuamente reforçada pela aglomeração de atividades de influência urbana negativa, tais 

como os hotéis e pensões baratos, os cortiços, o meretrício, a refuncionalização das 

ferrovias (mudou-se o perfil do usuário destas) e a criação da Rodoviária Júlio Prestes, em 

1961 (CONDEPHAAT, 1982), seguida pela degradação decorrente de sua transferência, em 

1982, para a Corôa. A intensificação dos vetores sucessivos que produzem o desemprego, 

a concentração de renda, a miséria e outras privações ao brasileiro, apenas corroboraram 

no aprofundamento do quadro já existente desde os meados do século XX. 

Convém dizer que, em linhas gerais, o loteamento da chácara do Barão de Mauá havia sido 

feito tendo em vista uma diversidade maior de clientela, de todas as faixas de renda, ao final 

do século XIX (CONDEPHAAT, 1982). Conforme o estudo do Projeto Envoltórias, realizado 

nos Campos Elíseos (CONDEPHAAT, 1982), as frentes dos terrenos loteados poderiam 

variar entre 4,4 e 115 metros, o que poderia ser comportado por diversos tipos de 

orçamentos familiares, desde um abastado até um operário remediado. Até então, a 

vizinhança das estações consistia de donos de chácaras, que utilizavam a ferrovia para se 

deslocarem, com periodicidade variável, entre as propriedades rurais do Interior Paulista e a 

capital da província, com objetivo de negociar lotes de mercadorias, levantar crédito e 

adquirir ou desfazer de propriedades (CONDEPHAAT, 1982). Mantinha-se, portanto, um pé 

na fazenda, e o outro na cidade. Com as sucessivas crises mundiais do sistema econômico 

liberal, ocorridas entre a Guerra do Paraguai (1865-1870) e a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), a tendência foi a do empobrecimento e da concentração de renda, o que 

desencadeou um redimensionamento da ocupação das moradias criadas na área da Santa 
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Ifigênia, adensando-a de cidadãos de menor poder aquisitivo, e espantando as famílias mais 

ricas. Como conseqüência de raiz comum, o modelo ferroviário começou a ser popularizado, 

passando a priorizar ainda mais a carga em detrimento dos passageiros. O desenvolvimento 

maior da indústria, principalmente na década de 1920, às margens das linhas férreas 

(conforme Maria Adélia Aparecida de SOUZA, 1994, pgs. 49, 68 e 69 e EMPLASA, 1983, vol 

2, pg. 55), provocava um aumento no fluxo de veículos pesados para a região, tornando-a 

repulsiva ao mais abastados (CONDEPHAAT, 1982). Os passageiros das ferrovias 

passariam a ser, predominantemente, aqueles de menor poder aquisitivo, visto que os filhos 

dos fazendeiros que atravessaram a crise passariam a ser os empreendedores industriais 

ou profissionais liberais urbanos da geração seguinte, dispensando o uso das ferrovias. O 

que restava dessas famílias mais abastadas iria promover uma "diáspora", principalmente 

na década de 1950, rumo ao sudoeste da urbe, na direção da Higienópolis. Em 

contrapartida, o preço crescente da terra urbana, desde a década de 1920, impulsionava o 

operariado rumo às periferias de São Paulo, tornando a ferrovia (junto com os ônibus) uma 

modalidade cada vez mais necessária para o movimento pendular entre a morada 

suburbana e o local de trabalho no centro e suas imediações (SOUZA, 1994, pg. 69). 

Ainda que houvesse a "diáspora", haviam as famílias que optaram resistir nos Campos 

Elíseos e na região da Santa Ifigênia. Estas provavelmente protestaram contra o incremento 

do meretrício, principalmente na área da Santa Ifigênia, a ponto de incomodar a 

administração do prefeito Prestes Maia (1938-1945), que decidiu confinar a atividade entre a 

rua José Paulino e a linha da São Paulo Railway, no Bom Retiro, sob o pretexto do 

alargamento da avenida Ipiranga (EMPLASA, 1983, vol 2, pg. 56). Mas em 1951, 

provavelmente sob crescente pressão popular dos moradores do próprio Bom Retiro, o 

governo Garcez "extinguiu" o meretrício (EMPLASA, 1983, vol 2, pg. 56), sem 

aparentemente delimitar um novo local ou empreender uma política de reintegração à 

cidadania para as prostitutas. Isso, ao que parece, determinou o retorno do meretrício pelas 

ruas da área ancestral dessa atividade em São Paulo, tornando a atividade novamente 

expressiva já em 1954, conforme descreve a reportagem de BARROS e LOPES (2004). Os 

Campos Elíseos e a área da Santa Ifigênia já se encontravam em processo de decadência, 

e, provavelmente, a mobilização em torno da preservação do status do bairro já encontrava-

se fraca. O livro de JOANIDES (1977, pgs. 25 e 28), citado por CORDEIRO (1980, pg. 94) 

descreve bem a rápida refuncionalização de toda essa região na década de 1950. Portanto, 

o meretrício voltou, e perdura até os dias de hoje, com todos os agravantes da sociedade 

moderna. 

Após anos sem qualquer esforço significativo pela recuperação dos imóveis da região, as 

iniciativas tomadas entre 2001 e 2004, pelos governos municipal, estadual e federal, tais 

como o restauro dos edifícios das estações ferroviárias, se mostraram até agora pouco 
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eficazes na provocação de interesse pela área. Ao transeunte, a providência pode parecer 

inócua do ponto de vista da dinâmica econômica, ainda que do ponto de vista do patrimônio 

histórico tais ações sejam, de fato, louváveis e necessárias. Pode-se, hoje, verificar um 

contraste: edifícios caprichosamente restaurados, de fachadas bem iluminadas, misturam-se 

à paisagem insólita e escura do meretrício e dos "treme-tremes" da região. 

2. A Sucessão das Atividades Econômicas 

No interior dos limites do que iremos chamar de "área da Santa Ifigênia", existem atividades 

ali presentes de longa data, conforme pudemos observar na lista telefônica da cidade do 

ano de 1917, como as oficinas mecânicas, os hotéis (9 dos 26 telefones de hotéis existentes 

na cidade), alguns remanescentes das lojas de confecções e as lojas de artigos pessoais. 

Tendo em vista o tamanho da cidade na década de 1910, bem como a quantidade de 

estabelecimentos comerciais então existentes, podemos destacar os açougues (três), as 

companhias de cinema (duas), as tinturarias (sete), serrarias e carpintarias (três), todas 

atividades também presentes no local até hoje, mas proporcionalmente menos importantes 

se comparadas ao total da cidade. Entre 1917 e 1940, as lojas de confecções, de móveis e 

de artigos de couro passaram a dominar a rua Santa Ifigênia e os seus arredores, chegando 

a simbolizar "muito bem a área de comércio varejista, com uma freguesia que procede de 

outros bairros e para ali se dirige em busca de mercadorias mais baratas que as vendidas 

no Centro" (MENDES In: AZEVEDO (org.), 1954, vol. 3, pg. 199). Porém, MENDES (In: 

AZEVEDO (org.), 1954, vol. 3, pg. 199) atesta que essas atividades, na década de 1950, já 

se encontravam em declínio. 

De posse dessas informações, fizemos uma enquete telefônica a 24 estabelecimentos 

comerciais voltados para a atividade hoje predominante da região, a de materiais elétricos e 

de eletrônicos (eventualmente englobam artigos de informática, som e vídeo), afim de 

precisarmos desde quando a sua presença se tornou significativa na área específica de 

estudo, a "área da Santa Ifigênia". É interessante observar que, na execução desta enquete, 

constatamos a alteração de telefones (não somente dos prefixos) constantes nas dezenas 

de cartões comerciais que acumulamos ao longo dos últimos cinco anos que frequentamos 

mais a região. Isso pode revelar a rapidez com que estes estabelecimentos podem surgir e 

desaparecer, bem como a mudança de propriedade das lojas ou dos imóveis que as 

abrigam. Há que se acrescentar que as mudanças de prefixos e números de telefone 

inteiros podem resultar da crescente pressão por infra-estrutura telefônica na região, que 

hoje concentra uma parte considerável dos estabelecimentos de artigos de informática, 

telefonia convencional e celular, áudio e vídeo da cidade. Hoje, não é difícil encontrar 

telefones com nove dígitos nessa região da cidade, fato que nos surpreendeu, pois 

achávamos que isso nem existisse. Com base nas idades dos estabelecimentos, calculamos 

uma longevidade média geral de 20 anos e 8 meses, isto é, em média, datam da década de 
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1980. Vejamos, então, o quadro a seguir, que mostra as faixas de idade dos 

estabelecimentos pesquisados: 

 

Total de lojas pesquisadas 24 

Lojas com até 10 anos de existência 9 

Lojas entre 12 e 25 anos de existência 7 

Lojas entre 27 e 32 anos de existência 4 

Lojas entre 40 e 48 anos de existência 3 

Loja com 64 anos de existência 1 

 

Se agruparmos as três últimas faixas, podemos perceber que oito dos estabelecimentos, 

isto é, um terço do total pesquisado, possuem mais de 27 anos de existência. A idade média 

destes pesquisados é de 38 anos e 8 meses, ou seja, são da segunda metade dos anos 

1960. O estabelecimento mais antigo entre os pesquisados, a Instaladora Moderna Limitada, 

é de 1940. Convivem, com estes estabelecimentos mais antigos, os outros dois terços 

pesquisados, que possuem, em média, 11 anos e meio de existência. 

Resgatando a afirmação de MENDES (In: AZEVEDO (org.), 1954, vol. 3, pg. 199), de que a 

decadência das lojas de confecções, de móveis e de artigos de couro era perceptível na 

década de 1950, podemos, agora, identificar um período de transição. Essa transição, que 

propomos ter durado de 1955 a 1967, foi caracterizada pela diminuição mais acentuada das 

lojas tradicionais, conforme MENDES (In: AZEVEDO (org.), 1954, vol. 3, pg. 199), e pela 

cessão de pontos comerciais às primeiras levas de lojas de material elétrico. Em paralelo a 

esse processo, vale mencionar alguns acontecimentos importantes: 

a) As lojas de departamento, como a Mesbla, o Mappin, a Sears e a Slopper, atingiam o 

auge de suas atividades nesse período (CORDEIRO, 1980, pgs. 129 e 130), e 

aparentemente, não havia qualquer interesse em instalar filiais destas na área de estudo; 

b) O meretrício, expulso em 1951 do Bom Retiro, voltaria a habitar a área da Santa Ifigênia 

(BARROS e LOPES, 2004); 

c) A Rodoviária Júlio Prestes foi inaugurada em 1961, aumentando muito o tráfego de 

veículos, a presença de imigrantes desprovidos e acelerava o surgimento de pensões e 

hotéis de baixa categoria, o que, conseqüentemente, afastava os clientes de melhor poder 

aquisitivo da região; 
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d) O Shopping-Center Iguatemi foi inaugurado ao final de 1966 (primeiro estabelecimento do 

gênero no Brasil), impondo crescente competição direta às lojas de alto padrão situadas nas 

ruas entre a Praça da República e Praça Ramos, e às poucas dessas ainda existentes na 

rua Santa Iigênia; 

f) O Palácio do Governo Estadual foi transferido da vizinhança, em 1967 (CONDEPHAAT, 

1982), o que promoveria a subtração do interesse do poder público pela área; 

g) O Bom Retiro, bairro vizinho suficientemente isolado pela ferrovia e pelo Jardim da Luz da 

decadência existente nos arredores das estações e da nova rodoviária, tornava-se agora 

mais atraente para os comerciantes da área de estudo. Acrescenta-se a isso que a 

ascendência predominantemente judaica dos lojistas constituia um motivo adicional, posto 

que o Bom Retiro já era o local de trabalho e de morada predominante das pessoas da 

mesma cultura (EVASO, 1999); e 

h) A construção civil estava passando por uma fase de "crescimento e modernização 

tecnológica" (SOUZA, 1994, pg. 83), o que provavelmente criou um significativo aumento de 

demanda por material elétrico na cidade. 

Nenhuma dessas fontes de deseconomia para os estabelecimentos pre-existentes, citadas 

anteriormente, afetaria de forma negativa o rumo das lojas de material elétrico. Alguns dos 

itens que citamos, inclusive, permitiria a expansão dessa atividade pela área. O perfil dos 

consumidores, inclusive, era outro, geralmente alguém ligado à construção civil ou reforma 

de imóveis. 

A amplitude de afinidades que o material elétrico pode ter tornava natural que outras 

atividades fossem se instalar na mesma área, colaborando para a polarização dessas na 

área da Santa Ifigênia. Desse modo, dos meados da década de 1970 até o final da década 

de 1980, as lojas de peças e equipamentos eletrônicos (inclusive de telefonia) passaram a 

dividir, de forma crescente, o mesmo espaço com as lojas de material elétrico, e, muitas 

dessas passaram a comercializar as duas coisas. Na década de 1980, essas atividades 

comerciais começavam a ocupar, em larga escala, os andares dos antigos edifícios 

residenciais da rua Santa Ifigênia, transformando-os em galerias verticais. 

Mais adiante, e de forma bastante definida, a década de 1990 foi caracterizada pela 

implantação da informática por toda a área da Santa Ifigênia, principalmente depois do fim 

da reserva de mercado de informática, em 1992 (estimularia as importações de 

equipamento), e pela implantação da Internet no Brasil, ainda em 1994 (estimularia a maior 

popularização dos computadores). Contudo, a loja de informática mais antiga que nós 

encontramos na região data de antes do fim da reserva de mercado, que é a Status 

Informática (1984). Esse estabelecimento, provavelmente até o primeiro terço da década de 
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1990, vendia somente equipamentos fabricados pela indústria brasileira, de empresas como 

a Prologica, Dismac, COBRA, Microtec e Microdigital. Surgiram, até 1995, algumas das 

principais lojas especializadas de informática da cidade, como a Monyper (1990/91), a Dual 

Comp (1993), a Flexstar (1994), a Micro-Bios (1994), a Compusat (1994), e a Superkit 

(1995), além das já extintas SND e Tabra (encerrada com o nome de "Best Buy" em 2002). 

Essas lojas transformaram as ruas Aurora, Vitória, Gusmões e Andradas, além de parte da 

própria rua Santa Ifigênia, em uma verdadeira aglomeração do setor de informática em São 

Paulo. Além das lojas de rua, surgiram as galerias especializadas, cujos "boxes" focalizam-

se nos componentes e acessórios específicos dos computadores, tais como os "pentes" de 

memória RAM, os discos rígidos e os CDs e DVDs virgens. Nessas galerias, geralmente, 

pode-se encontrar preços inferiores que o das lojas de rua para um mesmo produto, seja por 

conta da especialização do estabelecimento em si e de sua estrutura enxuta (média de 2 a 3 

pessoas por box), bem como na eventual ligação do comerciante com o contrabando. Ainda 

assim, quem não quiser arriscar montar o próprio computador, pode-se sempre recorrer às 

lojas que vendem o aparelho pronto para usar, como a Clapp e a Itautec. Ainda que a 

informática tenha se espalhado pela área da Santa Ifigênia, a afinidade das atividades ali 

existentes permitiu as mais diversas combinações de produtos nessas lojas, quase todas 

girando em torno dos materiais elétricos, da iluminação, da eletrônica, de antenas, da 

telefonia, da informática, e dos equipamentos de audio e video. 

3. Considerações Sobre as Gerações da Informática e o Perfil do Consumo no Brasil 

Até 1992, o Brasil estava centrado no protecionismo das empresas de informática 

existentes, e, apesar de haver críticas à política adotada pelo governo do País, havia um 

descompasso pouco importante entre os avanços dos processadores nos EUA e no Japão e 

o seu emprego nos computadores fabricados aqui (conforme as cronologias expostas nos 

sítios do Museu da Computação e da Informática - www.mci.org.br e do Museu do 

Computador - www.museudocomputador.com.br). Contudo, o preço final do equipamento 

brasileiro é o que mais parecia atrasar a difusão da informática no País, podendo ser mais 

que o dobro de um equipamento semelhante estrangeiro (MONTECLARO, 2004). Desse 

modo, os microcomputadores acabavam, normalmente, se restringindo às repartições 

públicas, universidades e empresas privadas, principalmente nas empresas financeiras. 

Poucas eram as pessoas físicas dispostas a investir em um computador mais caro, ainda 

que com garantia de fábrica, apenas por ser nacional. Isso favoreceu muito o contrabando 

de peças e componentes eletrônicos, ou até de aparelhos totalmente montados, já no final 

da década de 1980, através da fronteira com o Paraguai. Com o fim do protecionismo, em 

1992, o Brasil entrou em uma fase de intensa importação de equipamentos e componentes, 

provenientes de empresas estrangeiras, e a introdução das inovações tecnológicas no 

mercado da computação passariam a ser simultâneas aqui e nos países de origem. A 
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introdução do Plano Real, em 1994, reforçou essa tendência, e facilitou o consumo ampliado 

(mas concentrado, como iremos ver logo adiante) dos produtos relacionados à informática. 

As empresas montadoras nacionais foram se desmantelando ou passando a prestarem 

consultoria ou assistência técnica no ramo, como foi o caso da COBRA. 

A tendência do ritmo de inovação tecnológica dos microprocessadores de silício é de 

apenas dois ou três anos, ao menos com o desdobramento das potencialidades do silício. 

Isto significa que a cada dois ou três anos surge uma nova geração de microprocessadores, 

como se pode verificar no quadro a seguir, após 1989. 

Quadro Evolutivo dos Lançamentos de Novas Gerações 

de Microprocessadores INTEL (Padrão IBM - EUA), 1970 a 2004 

Ano Processador Ano Processador Ano Processador 

1970 4004 1982 (80)186 1993 (80)586 (Pentium) 

1970 4040 1982 (80)188 1995 Pentium Pro 

1972 8008 1982 (80)286 1997 Pentium II 

1974 8080 1985 (80)386 1999 Pentium III 

1976 8085 1985 (80)386SX 2001 Pentium IV 

1978 8086 1989 (80)486 

1979 PC-XT (8088) 1990 i486 

Fontes dos dados: 

 www.estadao.com.br/tecnologia/informatica/2001/abr/23/118.htm 

www.amperesautomation.hpg.ig.com.br/microprocessador.html 

http://www.famed.ufrgs.br/disciplinas/inf_med/comp_micro.htm#history

Até 1992, o ligeiro descompasso dos lançamentos de microprocessadores no mercado 

brasileiro deixou de existir, fazendo com que testemunhássemos o lançamento do Pentium 

(1993) simultaneamente nos EUA e no Brasil. Contudo, o crescimento do consumo de 

produtos novos de informática não se deu de forma ampla pela sociedade, mas apenas em 

volume, o que fica mais evidente quando levamos em conta a crescente concentração de 

renda na última década do século XX. 

Conforme o Banco de Dados Mundial de Desigualdade de Renda da PNUD, disponível no 

sítio da Universidade das Nações Unidas (http://www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm), o índice 

de Gini, referente à renda bruta domiciliar per capita no Brasil, subiu de 0,592, em 1987, 

para 0,606 em 1990. Atesta-se, portanto, uma concentração da renda nesse período (o 

índice, quanto mais próximo de 1 indica maior concentração de renda). Em consulta ao 

mesmo banco de dados, mas tomando como referência os ganhos domiciliares brutos entre 
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1992 e 1996, saiu-se de um índice de Gini de 0,581 e terminou-se em 0,596, com um pico 

intermediário no decorrer do período. Houve, portanto, novo movimento em direção da 

concentração de renda. Infelizmente, não podemos simplesmente comparar os índices dos 

dois períodos entre si, pois tratam-se de critérios específicos e fontes de dados brutos 

diferentes, conforme as orientações da própria UNU/WIDER, mas o fato que nos interessa 

retratar é que houve, de fato, uma concentração de renda praticamente contínua, entre 1987 

e 1996. 

Enquanto a concentração de renda foi sendo reforçada na década de 1990, a demanda por 

lojas de informática e de seus complementos intensificava-se na área da Santa Ifigênia. 

Ajudou-nos, na interpretação do que aconteceu, a leitura do livro do saudoso professor 

Milton Santos, "O Espaço Dividido" (de 1978, reedição de 2004), em que propôs a forma de 

analisar a economia urbana a partir dos seus circuitos superior e inferior. Em específico, há 

uma modalidade de transição entre ambos circuitos que nos interessa mais, resultante "da 

sobrevivência de formas menos modernas de organização ou a resposta a uma demanda 

incapaz de suscitar atividades totalmente modernas" (SANTOS, 2004, pg. 103). A isto se 

deu o nome de "Circuito Superior Marginal" (SANTOS, 2004, pg. 103). Exploraremos isso no 

próximo item. 

4. O Circuito Superior Marginal e a Informática na Área da Santa Ifigênia 

Convém anteciparmos que o circuito superior marginal é "constituído de formas de produção 

menos modernas do ponto de vista tecnológico e organizacional" (SANTOS, 2004, pg. 103). 

Os estabelecimentos desse circuito possuem uma flexibilidade, que permitem-lhes ora 

atender a demanda de parte dos consumidores de menor poder aquisitivo e/ou de grau 

específico de exigência, bem como a articulação à lógica das firmas do circuito superior 

propriamente dito, exercendo o papel de empresas terceirizadas, de consultoria ou de 

assistência técnica (com base em SANTOS, 2004). O circuito superior marginal pode ser, 

portanto, fornecedor de bens e serviços intermediários para operacionalizar as atividades do 

circuito superior, bem como pode atender as "faixas de mercado e áreas geográficas onde" 

as empresas do circuito superior "não querem ou não podem operar" (SANTOS, 1994, pg. 

97). 

4.1. O Comércio de Usados e Superados 

Antes de prosseguir, um breve comentário sobre a diferença entre um produto superado e 

um usado. Um produto superado é aquele que está na condição de um produto novo, às 

vezes ainda lacrado na caixa do fabricante, mas que foi ultrapassado pelo avanço 

tecnológico, antes mesmo de ter sido vendido quando era novidade da indústria. Podemos 

exemplificar isso com os casos de cópias legítimas e lacradas do sistema operacional da 

Microsoft Windows 95, que ainda são vendidas em algumas lojas da rua Vitória. 
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Há que se considerar que, no caso da informática, existem conceitos tecnológicos muito 

específicos que o público menos informado normalmente ignora, e que podem determinar a 

menor ou maior potencialidade do equipamento num futuro relativamente próximo. O leigo 

muitas vezes compra o computador com base na sua aparência externa, pela cor, pelo 

formato do monitor etc., e geralmente acaba se iludindo com os recursos da máquina 

apenas em curto prazo. Os chamados "upgrades", termo que se refere à eventual 

substituição de chips, placas ou componentes que permitiria uma superação do atual 

desempenho do equipamento, dando-lhe sobrevida, dificilmente são lembrados na hora de 

investir num computador novo. Os recursos magníficos de hoje podem até mesmo constituir 

incompatibilidade com sistemas operacionais e programas no futuro, tornando uma máquina 

totalmente obsoleta em pouco tempo. Um "upgrade", nesse caso particular, é, de fato, uma 

substituição completa da máquina, com o aproveitamento apenas de seu gabinete externo. 

Também, não raras são as vezes em que o consumidor acaba levando um verdadeiro 

"canhão para matar uma mosca", isto é, um computador que supera em muito as reais 

necessidades do comprador. O cliente, portanto, precisa de uma "quase máquina de 

escrever", e acaba levando um poderoso equipamento de processamento ou de multimídia, 

pois é levado a crer que quanto mais avançado o equipamento for (e, de forma subliminar, 

mais caro), melhor será a satisfação de suas necessidades atuais e futuras. Essa é uma 

vertente do chamado "efeito demonstração" a que se referiu Milton SANTOS (1980, pg. 25), 

em que se incita os "pobres no sentido de consumir da mesma maneira que os ricos" 

(SANTOS, 1980, pg. 25). Quanto menor a familiaridade com as tecnologias da computação, 

maior a ilusão de que está se levando um equipamento definitivo para casa. 

A velocidade com que as inovações são introduzidas no mercado provoca logo a sensação 

ao usuário de que está na hora de fazer um "upgrade", o que, por si só, também é uma outra 

vertente do "efeito demonstração" descrita por Milton SANTOS (1980, pg. 25). Às vezes o 

"upgrade" sequer é tão necessário para permitir acesso a programas e recursos superiores, 

mas o efeito demonstração sugere o contrário. 

Há, contudo, limitações de renda importantes, principalmente com o quadro de 

concentração existente no Brasil. Isso impede que a maioria acompanhe a vanguarda 

indefinidamente, ou até mesmo de ingresse no consumo desse gênero de mercadoria. É aí 

que se insere o circuito superior marginal (SANTOS, 2004, pg. 103). 

Tão logo o domínio da informática se deu na área da Santa Ifigênia, a partir da década de 

1990, surgiram as lojas que vendem produtos usados e superados (novos, porém superados 

tecnologicamente), como a Micros'lan, o Saco de Ouro e o Galpão da Vitória, entre vários 

outros. Todos os estabelecimentos desse tipo atendem às expectativas de um consumidor 

de menor poder aquisitivo, que procura peças e/ou equipamentos de segunda mão ou 

superadas, que mais se aproxime de suas necessidades. São, portanto, legítimos 
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exemplares do circuito superior marginal. Podemos pensar que existe apenas "sucata" 

nessas lojas, mas é uma percepção enganosa ou preconceituosa. Ainda que a qualidade 

dos produtos seja inferior pelo fato de não pertencerem à geração contemporânea 

(característica típica dos produtos do circuito superior marginal, conforme SANTOS, 2004, 

pg. 105), pode-se encontrar microprocessadores, placas e acessórios usados e superados 

em excelente estado de conservação e distantes do limite de suas vidas úteis. É claro que, 

de fato, diversas "relíquias" de dez anos atrás também serão facilmente encontradas em 

vários desses estabelecimentos. Às vezes, um microprocessador de uma geração que foi 

bastante prestigiada, como é o caso do K6-2 500MHz do fabricante AMD, lançado em 1999, 

pode custar relativamente caro (entre R$85,00 e R$100,00) por ser ainda bastante 

procurado em pleno junho de 2004. Só para se ter como parâmetro, um microprocessador 

bem recente, INTEL Pentium IV, de 1GHz custa hoje (junho de 2004) cerca de R$400,00. A 

propaganda dos microprocessadores mais novos, por si só, impulsiona a procura por 

microprocessadores de uma ou duas gerações anteriores. É uma espécie de convocação 

subliminar para os "upgrades", pois isso significa que haverá uma transferência da geração 

recém superada das lojas de produtos novos (circuito superior) para as lojas de usados 

(circuito superior marginal). Neste caso, um produto geralmente inferior beneficia-se 

"indiretamente com a propaganda feita pelos produtos similares de nível mais elevado" 

(SANTOS, 2004, pg. 105). Vejam, portanto, que um microprocessador de cinco anos atrás 

custa pouco menos de 25% do preço de um outro muitas vezes mais potente. Isso nos fez 

lembrar que: 

 "Os preços de custo mais elevados no Circuito Superior Marginal fazem com que os preços 

de venda ao consumidor sejam elevados, mas também servem de referência ao Circuito 

Superior que ajusta os preços em relação ao Circuito Superior Marginal, aumentando assim 

seus lucros" (SANTOS, 2004, pg. 314). 

A comercialização de usados ou superados também foi abraçada por diversas lojas de 

produtos novos logo no começo da década de 1990 (a exemplo da Ponto Central, que já 

teve épocas em que dedicou-se mais aos usados/superados e outras em que predominaram 

os novos em suas vitrines). A Status Informática, por exemplo, que completou 20 anos de 

existência em 2004, possui uma divisão de novos e outra só de usados e superados. Isso 

retrata a importância da fatia de mercado que representa o consumidor do circuito superior 

marginal. Lembremo-nos de que: 

"As disparidades aqui são importantes, a procura de homogeneidade é possível em alguns 

ramos e impossível em outros, onde o peso de uma população em crescimento e de baixo 

nível de vida representa uma possibilidade de manutenção das formas menos modernas" 

(SANTOS, 2004, pg. 104) 
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Com a curva crescente da concentração de renda no Brasil, a tendência é a de que mais 

pessoas passem a ser consumidoras dos estabelecimentos do circuito superior marginal, o 

que talvez no futuro pressione alguma eventual queda dos preços nos artigos novos. 

Vejamos, à seguir, um quadro que elaboramos com base na diferenciação tabular entre os 

dois circuitos espaciais da economia urbana feito por Milton SANTOS (2004, pg. 44). 

Mantivemos o texto somente das características peculiares identificadas nas lojas de usados 

e superados, eventualmente acrescentando e/ou modificando o texto original, mas utilizando 

a mesma estrutura do original. A idéia aqui é o demonstrar porque identificamos a atividade 

em questão como equivalente ao circuito superior marginal. Note-se que há quesitos em que 

identificamos nos estabelecimentos características tanto de um circuito como de outro, e 

preenchemos ambos. 

 

Circuitos Superior Inferior 
Tecnologia  trabalho intensivo, depende da 

oportunidade e do garimpo de material 
em leilões etc. 

Organização burocrática; as relações empresariais 
podem ser relativamente complexas, 
dependendo do porte ou da conjuntura 

 

Capitais  reduzidos, pois a compra normalmente é 
de lotes pequenos de material. 
Eventualmente, surgem estoques 
importantes, e talvez se torne necessário 
obter crédito para arrematá-los 

Emprego  volumoso, é varejista 
Assalariado dominante, para empregados mais antigos 

ou experientes 
não-obrigatório, para empregados jovens 
e menos experientes 

Estoques alta qualidade, depende da tecnologia 
contida nos lotes de material adquirido 

normalmente é de pequena quantidade e 
qualidade inferior à tecnologia em voga 

Preços fixos (em geral equivale aos dos 
concorrentes) - varia conforme a geração 
tecnológica e procura pelo produto 

submetidos à discussão entre comprador 
e vendedor - varia conforme a geração 
tecnológica e procura pelo produto 

Crédito bancário e institucional - busca de capital 
de giro; a estratégia é de monopolizar 
estoques e manter preço vantajoso frente 
à demanda 

 

Margem de lucro  elevada por unidade, mas pequena em 
relação ao volume de negócios 

Relações c/ 
clientela 

 diretas, personalizadas (tanto para 
compra como para venda de peças) 

Custos Fixos importantes - custo de sustentação da loja   
Publicidade necessária, visto que herda-se a reputação 

do produto obsoleto, bem como 
indiretamente se beneficia da publicidade 
das versões mais novas do produto. 

 

Reutilização dos 
bens 

 freqüente, visto que o escopo é a 
reutilização de placas e peças em outros 
aparelhos, de menor potencialidade que 
os mais modernos 

Overhead capital  dispensável 
Ajuda do governo  nula ou quase nula 
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Dependência direta 
do exterior 

grande, atividade dependente diretamente 
das tendências do exterior, no sentido de 
que o ritmo das inovações determina o que 
passa a ser considerado "velho", e torna-
se escopo do comerciante 

 

 

Como se pode notar, das 16 características relacionadas por Milton SANTOS (2004, pg. 44), 

cinco delas são tipicamente identificadas com o circuito superior propriamente dito, 

enquanto oito são exclusivas do circuito inferior. Três características são difusas entre as 

lojas de usados/superados, havendo estabelecimentos que ora adota o perfil típico de um 

circuito como de outro, talvez conforme a conjuntura e a estratégia de mercado que tenha 

sido traçado. 

5. Conclusões 

A avassaladora rapidez com que as gerações da informática se superam é vertiginosa. Tal 

fato contribui, considerando a crescente concentração de renda no Brasil, para a 

multiplicação das atividades do circuito superior marginal. Cada vez menos consumidores 

da classe média e média baixa possui meios de investir numa atualização ("upgrade") do 

equipamento a cada geração nova que aparece, o que abre o mercado para os produtos 

usados e superados. Criam-se, assim, castas de consumo, ou até “circuitos” de consumo, 

em que a depreciação de uma geração tecnológica, do ponto de vista de uma classe 

econômica mais forte, passa a ser uma modernização para a faixa economica inferior, e 

assim por diante. 

Há que se considerar também um estudo mais aprofundado das relações existentes no 

circuito superior marginal existente na área da Santa Ifigênia, bem como em outros casos, 

como é o das galerias especializadas (Pagé, Grandes Galerias etc.) e em atividades como a 

das consultorias envolvidas com as chamadas "Tecnologias de Informação". Esses esforços 

poderão resgatar as pertinentes teorias de análise da economia espacial e da geografia 

econômica, como tentamos fazer neste estudo utilizando-nos da proposta dos dois circuitos 

da economia urbana, desenvolvida por Milton Santos. 
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