
Sobre o Instituto Avon 

O Instituto Avon é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa de direitos 

fundamentais das mulheres, por meio de iniciativas nas causas da atenção ao câncer de mama e do 

enfrentamento às violências contra as meninas e mulheres. Por meio de ações próprias e também de 

parcerias com instituições da sociedade civil, setor privado e poder público, o Instituto Avon se 

concentra na produção de conhecimento e no desenvolvimento de iniciativas que mobilizem todos os 

setores da sociedade para o avanço das causas. Desde a sua fundação em 2003, o braço social da Avon 

no Brasil já investiu R$ 135 milhões no país em mais de 400 projetos, impactando mais de 6 milhões de 

mulheres e engajando mais de 130 empresas privadas em suas iniciativas. 

 

(Descrito CM para ser usado como complemento de divulgações da causa) 

Câncer de Mama 

A causa do câncer de mama é apoiada pelo Instituto Avon desde a sua fundação. De 2003 a 2020 foram 

investidos mais de R$ 90,1 milhões em 182 projetos voltados para a saúde das mamas. O objetivo do 

Instituto Avon, ao apoiar a causa, é reduzir o número de mortes pela doença no Brasil, por meio de 

programas proprietários ou apoiados, nas áreas de produção de conhecimento, articulação de 

stakeholders (advocacy), educação e conscientização e financiamento de projetos que viabilizem o 

fortalecimento dos direitos das pacientes ao acesso, ao diagnóstico precoce e aos tratamentos da 

doença em tempo oportuno.  

Aproximadamente 3,8 milhões de pessoas já foram impactadas pelas ações do Instituto Avon, incluindo 

pacientes e seus familiares, Representantes de Beleza Avon, profissionais da saúde e demais mulheres. 

Como resultado dessa atuação, já foram realizadas 2,4 milhões de mamografias e 496 mil 

ultrassonografias, que contribuíram para a descoberta de 41 mil diagnósticos positivos e 

encaminhamentos. O canal Ligue Câncer, desenvolvido pelo Instituto Oncoguia e financiado pelo 

Instituto Avon, também registrou mais de 779 atendimentos em 2021 e a parceria com o Hospital Pérola 

Byington contribuiu para a capacitação de 225 profissionais de saúde. 

 

(Descrito VCMM para ser usado como complemento de divulgações da causa) 

Violência contra meninas e mulheres 

Desde 2008, o Instituto Avon atua para gerar impacto e transformação na vida de meninas e mulheres 

em situação de violência, visando a redução da subnotificação e concomitante redução da taxa de 

feminicídio no Brasil. Nesse sentido, promove a articulação, integração e qualificação dos entes da rede 

de prevenção, assistência e resposta.  

De 2008 a 2020, a organização já investiu R$ 44 milhões em 237 projetos voltados para a causa. Apenas 

entre 2019 e 2020, mais de 3 milhões de pessoas foram impactadas pelas iniciativas, enquanto 1,3 

milhões foram beneficiadas.  

Entre os principais programas do Instituto Avon está a assistente virtual Ângela, que oferece apoio por 

meio de um atendimento personalizado via WhatsApp. Sem uso da voz, a ferramenta é responsável por 

encaminhar mulheres às medidas de suporte, como orientação psicológica e jurídica, redes de serviços 

públicos e transporte para abrigos ou hospitais. A organização também é responsável pela criação e 

liderança da Coalizão Empresarial pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas, que hoje, conta 

com o apoio de 127 empresas signatárias, e o Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das 



Violências Contra Mulheres e Meninas, que por meio do Programa Acolhe, viabiliza, com a ajuda de 

parceiros, o acesso aos serviços de abrigamento e apoio à recolocação profissional de brasileiras em 

situação de violência. 


