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Empresas como O Boticário, Kaiser e Grupo Pão de Açúcar aderem às pulseiras de borracha. 
 
Tudo começou com as organizações não governamentais (ONGs) que, para chamar a atenção do 
público em geral e arrecadar fundos para campanhas sociais diversas criaram pulseiras de plástico 
e coloridas. Os objetos logo se tornaram um sucesso, virando modismo em diversos locais do 
mundo, inclusive, no Brasil. Devido à boa repercussão, as empresas não tardaram em associar 
suas ações sociais às pulseiras vendidas ao público. 
 
A pioneira nesse tipo de ação foi o Pão de Açúcar que, em parceria com a Associação Brasileira do 
Câncer (ABC), começou em abril sua campanha, vendendo pulseiras azuis a R$ 5. Sonia 
Manastan, gerente de marketing institucional do grupo, lembra que a ação é mais uma dentre as 
outras realizadas pelas redes de supermercados. 
 
A idéia das pulseiras surgiu da ABC. Nós atuamos como um canal de distribuição, o que já 
demanda uma preparação com escolha de lugar específico dentro do supermercado, cadastrar os 
produtos. Mas foi interessante, pois a moda das pulseiras se espalhou pelo mundo. A idéia é 
sempre desenvolver ações associadas às entidades, em formatos diferentes. Já vendemos 
certificados de doação e fizemos campanhas com a casa Hope. Queremos aumentar as ações, pois 
as entidades precisam de dinheiro, além da doação de produtos diz Sonia. 
 
Foram 250 mil pulseiras, distribuídas pelas lojas Compre Bem, Sendas, Extra, Pão de Açúcar e 
Sendas. Cada rede fez a sua campanha, entre abril e junho. "Paramos a distribuição para avaliar 
como a campanha estava sendo desenvolvida e decidimos concentrar nos pontos onde houve 
maior procura, ou seja, as lojas do Pão de Açúcar e Sendas. Retornamos em julho e a promoção 
foi prorrogada até setembro", relata a gerente de marketing.  
 
Na última avaliação, vimos que foi uma boa campanha, com a qual saímos na frente. 
Arrecadamos cerca de R$ 500 mil, o que garante um bom trabalho da ABC. A associação realiza 
um grande trabalho de informação e divulgação para doentes e não doentes. Estas ações fazem 
parte de nossa plataforma de qualidade de vida: shows, reciclagem, solidariedade. Convidamos 
nosso cliente a participar. Acompanhamos os resultados, é bom para todo mundo avalia a 
executiva.  
 
Também com um programa social, mas voltado para a preservação do meio ambiente, O 
Boticário, por meio de sua fundação, lançou sua pulseira verde. Andrea Mota, diretora comercial 
da rede, lembra que o uso da pulseira foi, também, uma alternativa às outras campanhas 
realizadas anualmente.  
 
Há três anos, realizamos campanhas com camisetas, arrecadando fundos para nossa Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza. Com apelo fashion, marcam também o posicionamento da 
marca. O sucesso das pulseiras lá fora nos levou a pensar em ser uma campanha interessante e 
de fácil adaptação a nossa causa afirma Andrea.  
 
Foram produzidas 400 mil a princípio, mas a venda já chegou a 500 mil. O primeiro a abraçar a 
campanha, segundo Andrea, foi o público interno, composto por funcionários e franqueados. "Faz 
parte da estratégia um processo de conscientização. Isso que ajuda na difusão da ação", avalia 
Andrea. A pulseira verde está incluída na campanha "Respeite minha natureza", em comemoração 
aos 15 anos da Fundação O Boticário.  
 
A professora Isabel Cerchiaro, coordenadora do curso de Administração da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), vê com bons olhos a iniciativa, mas alerta para cuidados a 
serem tomados pelas empresas.  



"As companhias que desenvolvem esses projetos são, em sua maioria, empresas que já 
demonstram uma preocupação com o social. A sociedade entende que as organizações devem ser 
mais responsáveis, no entanto, as empresas não sabem como fazer", avalia a professora. 
 
 
Pirataria pode prejudicar as campanhas sociais  
 
As pulseiras estão em alta no Brasil porque já eram moda no exterior. As empresas que estão 
aderindo a esse modismo só devem tomar cuidado com a pirataria. Vários modelos falsificados já 
estão sendo vendidos em camelôs e os jovens compram porque está na moda. Não se sabe mais 
se é apenas um modismo ou uma ação social. Perde sua finalidade principal explica Isabel. 
 
Para Luciana Morais, diretora de marketing da rede de fast food Giraffas, o uso das pulseiras é um 
mero detalhe. A proposta da rede era engajar seus pequenos consumidores em campanhas 
sociais. Durante o mês de setembro, se estendendo até o dia 15 de outubro, quem comprar um 
Giralanche ou Giraprato, ganha uma pulseira. A renda será destinada à Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia (Abrale) que oferece suporte a crianças com a doença. 
 
Queremos que a criança entenda que está ajudando outras crianças. Os brindes educam e 
divertem, levam conceitos positivos, formam cidadãs. São quatro modelos de pulseiras, com cores 
vivas que representam a amizade, solidariedade, esperança e alegria. Conceitos simples que 
ajudam a concientizar informa Luciana.  
 
Segundo a diretora do Giraffas, o conceito é novo na rede, que desde 2004 queria um diferencial 
na distribuição de brindes. A intenção era que a ação acompanhasse as mudanças e tendências 
que, atualmente, apontam para um maior compromisso social das empresas. "Consumidor gosta 
de ser bem tratado", diz Luciana, que pretende comercializar cerca de 100 pulseiras.  
 
Brindes úteis, como bonés ou camisetas sempre terão seu espaço, principalmente nas classes 
mais baixas, avalia a professora Isabel, da ESPM, como o boné do Senna, produzido pelo Banco 
Nacional, que fazia sucesso e hoje é item de colecionador.  
 
Acredito que a moda das pulseiras deve durar só mais um Verão. Os bonés e camisetas vão durar 
para sempre. No ano passado, alguns shoppings trocaram o sorteio de carros por doações para 
obras sociais. Aos olhos do consumidor, parecia tudo bonito, mas pode ser uma ação de 
marketing oportunista pensa a professora Isabel. 
 
Pulseirinha também é moda no exterior  
 
O sucesso das pulseiras no exterior começou na década de 90, quando o ciclista americano Lance 
Armstrong descobriu um câncer na próstata. Curado, criou a Lance Armstrong Fund, que arrecada 
com a venda das pulseiras amarelas, desenvolvidas em parceria com a Nike, fundos para financiar 
o tratamento de outros doentes. Com o sucesso, outras organizações não governamentais foram 
apresentando seus projetos de pulseiras. Liderada por Bono Vox, vocalista da banda de rock 
irlandesa U2, as campanhas One e Make Poverty History têm alcance mundial e o objetivo de 
atrair a atenção dos Governos participantes do G8 para a necessidade de cuidados com a África, 
através da venda das pulseirinhas brancas.  
 
No Brasil, campanhas nada sociais também embarcaram na tendência das pulseiras. O programa 
Pânico na TV, da Rede TV, atravessava problemas financeiros e buscava patrocinadores. A 
cervejaria Kaiser, lembra Marcelo Toledo, diretor de marketing, identificou na trupe de 
humoristas, a oportunidade de se comunicar melhor com o público jovem. 
 
Além de patrocinarmos o novo cenário do programa, o grupo sugeriu que fizéssemos uma 
promoção, parodiando a onda de pulseiras com causas sociais.  



De alguma forma, com a troca das tampinhas pelas pulseiras, o fã do programa está fazendo uma 
caridade com os humoristas brinca Toledo. 
 
A campanha "Eu coloquei no cofrinho do Pânico", começou a ser veiculada em agosto, e já na 
primeira semana, foram trocadas cerca de 10 mil pulseiras, cada uma valendo 10 tampinhas ou 
latinhas. Toledo lembra que a ironia chama atenção para a moda. "É uma forma de questionar, 
com humor, até onde estas campanhas são sociais. Outro dia vi vários camelôs vendendo as 
pulseiras de times. O valor arrecadado não deve ir para as instituições devidas", diz o executivo, 
lembrando que a promoção será encerrada no dia 15 de novembro. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 set. 2005, Gerência, p. B-1. 


