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Xícaras feitas por alunos com deficiência: opção de presente para clientes 

Diretores de marketing da filial brasileira da EMC Corporation, empresa de tecnologia americana 
líder em armazenamento de informações, tinham tudo para impressionar seus clientes com 
luxuosos brindes para o Natal, boa parte deles importados de Boston, sede mundial da EMC. 

Mas a responsabilidade social falou mais alto. Acompanhando a tendência cada vez maior no 
mercado de brindes, de aliar o produto a uma mensagem politicamente correta, a empresa firmou 
contrato com a ARM (Associação Rodrigo Mendes), ONG que promove o desenvolvimento artístico 
de portadores de deficiência. 

"Seria mais cômodo para a empresa importar brindes corporativos já prontos nos EUA, como 
canivetes suíços, por exemplo", afirma Celso Oliveira, diretor de marketing da EMC na América 
Latina. "Ao optar por presentes produzidos por uma ONG, estamos valorizando o produto nacional 
e fazendo negócio com responsabilidade social." 

Fundada em 1994 pelo artista plástico Rodrigo Hubner Mendes, a ARM chegou a produzir cerca de 
3 mil brindes no Natal de 2002, todos ilustrados por alunos portadores de deficiência. O próprio 
Rodrigo, que ficou tetraplégico após um acidente e começou a fazer pinturas com a boca, é o 
professor. Para o Natal de 2003, ele ensina os alunos a confeccionarem xícaras especiais para 
degustação de café. 

"Como é feito todos os anos, serão escolhidas as duas melhores pinturas desenhadas pelos meus 
80 alunos. Quem for premiado, receberá pelo direito de imagem do produto. Por outro lado, a 
empresa, além de contribuir para um trabalho social importante, terá em mãos um produto 
diferenciado", diz Rodrigo. 

Inaugurado em 1995, o Instituto de Reciclagem do Adolescente (Reciclar) é outra instituição que 
ganha cada vez mais espaço no mercado de brindes. Seu marketing é fortíssimo: alia 
preocupação social e ambiental. 

Todos os presentes são feitos por adolescentes de 16 a 19 anos, selecionados na escola da favela 
do Jaguaré. Para fazer parte do Reciclar e receber um salário mínimo e estar registrado em 
carteira, o jovem precisa freqüentar aulas regularmente. 



Outro grande orgulho da entidade é conseguir produzir milhares de brindes respeitando o meio 
ambiente. Tudo é feito de 100% de papel reciclado. 

Essa matéria-prima possibilitou ao Reciclar confeccionar, em 2002, 15 mil brindes e 90 mil cartões 
de Natal, faturando cerca de R$ 190 mil. Um trabalho de peso, que já conquistou clientes como 
Unibanco, Petrobras, Editora Globo e Fundação Abrinq. 

"Não é difícil convencer uma empresa a comprar um produto de boa qualidade, que gera emprego 
a jovens favelados e ainda cuida da preservação ambiental", diz João Batista da Cruz Filho, 
gerente de produção do Reciclar. 

Para 2003, Cruz prevê vendas ainda maiores - cerca de 20 mil brindes (entre porta-lápis, 
cadernos, agendas etc.) e 120 mil cartões de Natal. "A venda de brindes representa hoje cerca de 
60% de nossa receita", afirma. Os outros 40% vêm de doações. 

Na parceria com o Unibanco, por exemplo, o Reciclar conta com o importante apoio da Onze MC 
Promoções, empresa responsável pela administração do programa ambiental do banco. 
"Fornecemos, de graça, material para o projeto Reciclar. Além disso, nos comprometemos a 
comprar os brindes", diz Adhemar Carvalho, diretor da Onze MC. 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), apesar de terceirizar a fabricação de 
brindes, é uma das mais fortes instituições na venda de presentes de fim-de-ano para empresas. 
As vendas representam 10% do orçamento anual da AACD. 

Para Philippe et D´Audenhove, gerente de marketing da AACD, os brindes são mais requisitados à 
medida que avança a prática da responsabilidade social. As empresas procuram instituições com 
reconhecidos serviços prestados à sociedade para associar sua marca. "O engajamento de uma 
empresa na causa da solidariedade, por meio da compra de um cartão ou brinde, representa 
muito", diz D'Audenhove. 
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