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Dudalina  
 

Projeto Geração de Renda  
 
 

Eixo temático 

• Direitos Humanos 
• Meio Ambiente 
• Comunidade e Sociedade 

 

Data de início 

2005 

 

Principal objetivo da prática  

Incentivar a formação de grupos de geração de renda, por meio de doação de kits de retalhos e qualificação para aplicá-los 
na técnica de patchwork. De acordo com a necessidade, a entidade beneficiada recebe ainda máquinas e equipamentos.  

 

Motivação  

A inspiradora do Projeto Geração de Renda foi a própria fundadora da empresa, dona Adelina. Diante das sobras de tecidos 
provenientes da produção de camisas, ela resolveu doá-los para a confecção de artigos de patchwork (feitos com retalhos).  
A Dudalina, assim, estruturou o programa, em parceria com o Instituto Adelina Clara Hess de Souza, para contribuir não só 
com a inclusão social, mas também com a preservação ambiental, ao reaproveitar o material descartado.  

 

Descrição da prática  

Para solicitar kits de retalhos, entidades de todo o Brasil devem entrar em contato com o Instituto Dudalina e fornecer seus 
dados (é necessário possuir CNPJ para ser beneficiada).    

Formados por quadradinhos de tecido de 8 x 8 ou 6 x 5 cm, os kits são enviados por transportadoras parceiras da Dudalina, 
que oferecem o frete como cortesia, por se tratar de doação.  

Em 2009 o projeto evoluiu ainda mais com a criação de oficinas gratuitas para capacitação na técnica de patchwork. 
Mensalmente, instrutoras ministram cursos no Instituto Adelina ou, conforme a necessidade, nas próprias entidades. Caso as 
oficinas ocorram fora de Blumenau, a instituição solicitante é responsável apenas pelo deslocamento e hospedagem da 
instrutora. Os cursos são abertos a todas as entidades e agendados de acordo com a disponibilidade. 

Com os kits de retalhos recebidos é possível criar uma infinidade de produtos. Além deles, os grupos recebem resíduos de 
embalagem de rolos de tecido, que servem de forro para a confecção das sacolas sociais.  

A proposta da sacola social é substituir as plásticas, reduzindo o lixo produzido nas cidades. São vendidas tanto para a 
comunidade como para empresas interessadas em contribuir com a preservação ambiental. 
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Parceria 

Instituto Adelina Clara Hess de Souza, fundação socioambiental da Dudalina. 

 

Investimento 

 Os retalhos, forros das sacolas, linhas e sacos de plástico são provenientes de reutilização de materiais do processo 
produtivo da Dudalina; 

 Oficinas gratuitas, mensalmente, para capacitação na técnica de patchwork;  

 O transporte dos kits de retalhos é realizado gratuitamente pelas transportadoras que já trabalham com a Dudalina; 

 Custo anual de manutenção do Instituto Adelina (que realiza também diversas outras ações de responsabilidade social): R$ 
3,78 milhões. 

 

Resultados e benefícios  

 Desenvolvimento de nova fonte de renda para as entidades assistenciais; 

 316 entidades beneficiadas; 

 462 pessoas capacitadas, em 27 cidades de seis Estados;  

 Reaproveitamento de cerca de 52,9 toneladas de resíduos; 

 Impacto positivo direto sobre a imagem da empresa; 

 Obtenção do Prêmio Empresa Cidadã ADVB 2011; 

 Um dos quatros cases brasileiros que integram a “Os princípios de Investimento Social do Centro Regional para a América 
Latina e o Caribe”, do Pacto Global da ONU. 

Número de kits de retalhos doados:  

 2007: 1.615 

 2008: 3.987 

 2009: 2.437 

 2010: 4.742 

 2011: 3.909  

 2012: 4.269 

No total, 52,9 toneladas de retalhos deixaram de ir para aterros sanitários. 

 

Contato 

Nome: Patricia Souza  
E-mail: institutoadelina@dudalina.com.br 

 

Dados da empresa 

Nome: Dudalina S.A. 
Setor: Vestuário 
Porte: Grande 
Localização: Estado de Santa Catarina 
Website: www.dudalina.com.br 
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