
té um programa infantil pode ser o estalo para uma gran
de ideia. A psicanalista Eliana Tiezzi, 51 anos, assistia com 
a filha ao Castelo Rá Tim Bum, da TV Cultura, quando viu 
os personagens ensinando a reciclar papel. E foi assim, 
em 1994, que surgiu a inspiração para que ela criasse a ofi

cina Papel de Gente. A ideia era que portadores de transtornos psíqui
cos reaproveitassem materiais para produzir objetos de arte. A ativi
dade, além de terapêutica, permitiria que os pacientes gerassem ren
da. Em seus 17 anos, o projeto já beneficiou mais de 10 mil pessoas. 

Antes de montar a oficina, Eliana trabalhava em uma clínica particu
lar. Foi incumbida de orientar os pacientes a montar cartões de Natal, 
mas a instituição temia que eles usassem tesouras e estiletes. A psica-
nalistafez, então, uma longa pesquisa sobre os benefícios da reciclagem 
de papel para o tratamento de transtornos mentais, o que acabou dan
do origem à Papel de Gente. Para montar o negócio, combinou um in
vestimento pessoal de R$ 8 mil e o patrocínio do Grupo Tejofran Power, 
especializado em segurança. "Desde o início, os pacientes mexem com 
todo tipo de material. Nunca houve acidentes", afirma. 

A sede da oficina, num sobrado na região da Vila Mariana, em São Pau
lo, é alegre, a começar pela fachada laranja Esse também é o clima que 
prevalece entre os pacientes, enquanto produzem calendários, caixas, 
blocos e cadernos reciclados. Um deles, Fábio Barbosa da Silva, 38 anos, 
trabalha na Papel de Gente há nove anos. "Gosto muito daqui. A Eliana 
me dá bronca, porque não quero ir embora", diz. A média de permanên
cia de cada pessoa no projeto é de cinco anos—Silva está há mais tempo 
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porque foi contratado pelo regime 
da CLT. " E l e gostou da técnica de 
artesanato e quis se profissionali
zar. Vai assumir mais responsabili
dades e crescer", afirma Eliana. 

A Papel de Gente atende 250 pa
cientes por mês, que são encami
nhados por instituições como a 
Santa Casa, o Hospital das Clíni
cas e os Centros de Atenção Psi
cossocial (CAPS), em São Paulo — 
99% vêm de serviços públicos. Pa
ra participar, a única exigência é 
manter o tratamento de terapia. O 
custo de cada paciente para a ofi
cina é de R$ 2.800 por mês. O orça
mento anual é de R$ 4,2 milhões. 

A maior parte desse dinheiro 
vem da venda de brindes corpora
tivos. Desde a fundação, já foram 
produzidas 70 mil unidades — en
tre os clientes estão empresas co
mo Natura, Eurofarma, Walmart e 
Santander. No ano passado, o fa
turamento chegou a R$ 328 mil , 
acrescidos de R$ 108 mil de patro
cínio. O valor arrecadado se divide 
entre os salários dos artistas e os 
custos de manutenção. 

No portfólio de 2012 há 82 tipos 
de mercadorias, com preços entre 
R$ 1 e R$ 180. A meta para este ano 

é ambiciosa: produzir 30 mil obje
tos. Um dos planos da psicanalis
ta é montar uma lojinha na sede da 
oficina. Além disso, serão abertas 
mais cinco unidades da Papel de 
Gente no Brasil. Há também a in
tenção de implantar o projeto em 
outros países, mas o acordo só se
rá consolidado no fim de 2013. 

Eliana planeja distribuir ações 
para oito empresas parceiras — 
cada u m a deve contribuir com 
R$ 50 mil. Em troca, recebem isen
ção de Imposto de Renda, oficina 
para os funcionários, visitas mo
nitoradas, descontos de 10% na 
compra de produtos e exposição 
da marca nas mídias da Papel de 
Gente, por um ano. 

Diversas empresas têm procu
rado a oficina para formar parce
rias, u m a iniciativa que está em 
estudo. É o caso da Pomarola , 
que propôs uma embalagem que 
poderia ser reaproveitada. Já os 
Correios querem enviar unifor
mes que seriam descartados. Os 
tecidos poderão ser usados pa
ra fazer ecobags. Com essa ação, 
os C o r r e i o s p o u p a r i a m o gas
to com incineração das roupas, 
sem agredir o meio ambiente. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 285, p. 80-81, out. 2012.




