
N
o fim do ano passado, a 
equipe da Arcos Dourados, 
empresa que opera a mar-
ca McDonald's na América 
Latina, deparou-se com um 

problema: era necessário incinerar uma 
grande quantidade de banners utiliza-
dos nos restaurantes. E isso acontecia 
justamente no momento em que a com-
panhia começava a intensificar suas 
práticas de sustentabilidade. 

Foi a partir desse fato que surgiu o 
Projeto Refazendo. "Começou por aca-
so, em novembro de 2009, pois quería-
mos reaproveitar os banners de alguma 
maneira. Daí uma pessoa da agência de 
publicidade que nos atende comentou 
sobre o trabalho do Clube de Mães. Fize-
mos contato e resolvemos fazer o teste", 
conta Pedro Palatnik, da área de relações 
institucionais da Arcos Dourados. 

O Clube de Mães do Brasil é uma 
entidade sem fins lucrativos com sede 
na região central da capital paulista. O 
principal objetivo é capacitar pessoas, 
principalmente moradores de ruas e ex-
detentos, para desenvolver atividades 
produtivas. Para isso, oferece cursos de 
corte e costura, artesanato e informáti-
ca. "Acredito que a mudança das pessoas 
ocorre por meio do trabalho", expõe a 
fundadora Maria Eulina Hilsenbeck, ex-
moradora de rua que teve oportunidade 
de mudar de vida e conquistar uma si-
tuação estável. Movida pela vontade de 
ajudar as pessoas, fundou o Clube de 
Mães em 1993. 

Além da capacitação, a entidade dá 
apoio aos moradores de rua. Diaria-
mente serve 400 refeições entre café da 
manhã, almoço e jantar, oferece roupas 
e banho, dá orientações diversas, faz 

contato com as famílias, além de uma 
conversa acolhedora. 

Os banners foram encaminhados pa-
ra a entidade e Maria Eulina teve carta 
branca para criar o que quisesse. Ela con-
ta que foi até uma lanchonete da rede 
e passou algum tempo observando as 
pessoas para pensar no que poderia ser 
feito. Como resultado, produziu aventais, 
bolsas, estojos, nécessaires com estam-
pas de sanduíches e batatas fritas. "Foi 
uma surpresa grande, porque as peças 
ficaram muito caprichadas", elogia Palat-
nik. Outras sugestões de produtos vieram 
da própria companhia; uma funcioná-
ria do McDonald's sugeriu confeccionar 
lixeirinhas para carro e, dessa maneira, 
aproveitar os retalhos dos banners que 
eram desperdiçados. 

A parceria funciona da seguinte ma-
neira: o McDonald's fornece os banners 



e compra os produtos prontos do Clube 
de Mães. Os itens são distribuídos como 
brindes para fornecedores, funcionários 
e convidados de eventos institucionais. 
De novembro de 2009 a maio deste ano 
o Clube de Mães produziu 800 peças. 

"Quando começamos, surgiu a ideia 
de montar uma loja para vender esses 
produtos, assim como a loja da Disney ou 
da Coca-Cola, mas decidimos fazer algo 
mais simples, porque a iniciativa veio em 
um momento em que a empresa começa-
va a se voltar mais para a sustentabilida-
de e a responsabilidade social. Com esse 
projeto conseguimos vincular a questão 
ambiental com a social. Foi muito im-
portante a empresa ter dado espaço para 
essa ação", comenta Palatnik. 

Do ponto de vista financeiro, o Pro-
jeto Refazendo exigiu investimento bai-
xo. Na primeira compra dos produtos, 
o McDonald's desembolsou 700 reais. 
Em maio foram R$ 5 mil. "Isso foi po-
sitivo porque o Clube de Mães aumen-
tou a equipe para produzir as peças; e 
para o McDonald's o investimento foi 
pequeno", diz Palatinik. Em resumo, foi 
um bom negócio para o meio ambiente, 
para os moradores de rua e para a rede 
de lanchonetes. 

Agora, o projeto que começou de 
maneira amadora ganha mais estrutu-
ra. Desde maio, a empresa responsável 
pela logística do McDonald's recolhe os 

banners das lojas; outra parte da coleta 
ainda fica por conta de alguns funcioná-
rios que moram perto dos restaurantes. 

Geração de renda 
Para o Clube de Mães foi um desa-

fio trabalhar com o material do banner, 
diferente dos tecidos que já estavam 
acostumados a costurar, de acordo com 
Maria Eulina. "O banner deve ser limpo 
da maneira adequada; no momento de 
costurar é preciso algumas técnicas, se-
não ele rasga. Por isso, é preciso treinar 
as pessoas para fazer esse tipo de traba-
lho." Hoje são três costureiros no pro-
jeto, além do pessoal que corta e limpa 

o material. A entidade já está treinando 
mais pessoas. 

Gerar renda segura para quem não 
tinha nada ou muito pouco foi muito 
importante, conta Maria Eulina. Os 
moradores de rua que trabalham na 
produção das peças recebem salários 
que variam de R$ 500 a R$ 1 mil. Se a 
produtividade for alta, os ganhos podem 
chegar a R$ 1,3 mil. 

Com a renda, alguns já saíram das 
ruas, recuperando a autoestima com 
novas perspectivas de vida. Roberto, 
ex-presidiário, é um exemplo. Aprendeu 
corte e costura no Clube de Mães e co-
meçou a trabalhar no Projeto Refazendo. 
Em poucos meses conseguiu emprego em 
uma confecção e ainda continua fazendo 
trabalhos esporádicos para o projeto. 

"O projeto com o McDonald's trouxe 
sustentabilidade para o Clube de Mães", 
afirma Maria Eulina. Além disso, virou 
uma vitrine para a entidade, que já come-
ça a desenvolver projetos similares para 
fornecimento de brindes para Associação 
Comercial de São Paulo, Grupo Pão de 
Açúcar, entre outras companhias. 

"A parceria com as empresas é o me-
lhor que conseguimos fazer para ajudar 
aos moradores de rua, porque transforma 
a vida deles e gera renda. É o primeiro 
passo para que essas pessoas possam 
acreditar que são capazes e que podem 
ter uma vida melhor." 
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