
 

Instituto Avon lança vídeo que divulga serviço de atendimento a 

mulheres em situação de violência 

Arte audiovisual, com a assistente virtual Ângela, o Instituto lança uma ação especial para o mês da Luta 
Pelos Direitos das Mulheres e promove também a Coleção Bonita, da Avon, que tem parte da sua verba 
arrecadada destinada às causas sociais em prol das brasileiras.  

 
 

São Paulo, 08 de março de 2022 – O Instituto Avon, organização não-governamental que atua na defesa 
dos direitos fundamentais das mulheres por meio de ações e iniciativas na resposta ao câncer de mama 
e no enfrentamento às violências contra as mulheres e meninas, lançou o vídeo “Mulher Que 
Representa. Dia das Mulheres”, que integra a nova campanha da Avon, #MulherQueRepresenta. A 
iniciativa, realizada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conta com a Ângela, assistente 
virtual para apoio e acolhimento de mulheres em situação de violência. O serviço é  protagonista da 
atuação da instituição no Brasil, simbolizando a aliança entre o digital e o real na busca por um mundo 
melhor. 

Idealizado pelo Instituto Avon em conjunto com a Wunderman Thompson Brazil, o vídeo é narrado pela 
modelo e embaixadora do Instituto no enfrentamento à violência, Luiza Brunet, e está disponível nas 
redes sociais do Instituto Avon no Facebook, YouTube e Instagram e da Avon. A produção também 
retrata a Ângela maquiada com itens da Coleção Bonita, lançada pela marca em parceria com Juliette 
Freire, que tem parte da verba destinada a projetos sociais da instituição focados no empoderamento 
feminino e no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas. A ação também tem a 
participação da equipe do Instituto Avon, responsável por promover projetos e ações de conscientização 
e de transformação social. 

Além do vídeo, a campanha digital contará com ações com influenciadores e posts da assistente virtual 
apresentando o time do Instituto, que há quase vinte anos atua em prol das brasileiras, promovendo 
debates, orientando e informando com o objetivo de contribuir para a segurança, saúde e bem-estar das 
mulheres e, assim, auxiliá-las a conhecerem e reivindicarem seus direitos para que possam buscar ajuda 
e redes de apoio. Além disso, a organização se dedica a articular respostas públicas que facilitem o 
acesso das brasileiras a direitos fundamentais.  
 

https://pt-br.facebook.com/InstitutoAvonOficial/
https://www.youtube.com/watch?v=6WnHg3PQdhM
https://www.instagram.com/institutoavon/


 
“Desde 2003, o Instituto Avon trabalha para firmar soluções que transformem a realidade das mulheres, 
acreditando ser possível modificar a sociedade. Por isso, desenvolvemos ações educativas, apoiamos 
projetos e colocamos em práticas ações como a Ângela, amiga virtual que já atendeu mais de 20 mil 
brasileiras que buscaram acolhimento e orientação pelo chatbot”, afirma Daniela Grelin, diretora 
executiva do Instituto Avon. “Nada mais justo do que colocar em nossas redes, no mês da mulher, uma 
figura feminina que, de forma digital, represente todas as integrantes do Instituto Avon que trabalham e 
dedicam suas rotinas para apoiar outras mulheres”, conclui.  

Para acessar a Ângela basta adicionar o número (11) 9 4494.2415 na agenda do próprio celular e enviar 
uma mensagem de texto pelo WhatsApp.  
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Sobre o Instituto Avon 
O Instituto Avon é uma organização não-governamental que se dedica a salvar vidas por meio de ações e 
iniciativas em prol da detecção precoce do câncer de mama e do enfrentamento das violências contra as mulheres 
e meninas no Brasil. Desde 2003, tem como missão fortalecer a saúde, a proteção e o empoderamento da mulher. 
Para isso, conta com a parceria de instituições da sociedade civil, do setor privado e do poder público, atuando na 
produção de conhecimento, articulação e desenvolvimento de projetos e no apoio de iniciativas de impacto 
transformador e que busquem o engajamento de todos os setores da sociedade para o avanço das causas. Como 
braço de investimento social da Avon, empresa privada que investiu mais de 170 milhões em ações sociais voltadas 
às mulheres no Brasil, o Instituto já apoiou a realização de mais de 350 projetos e ações, beneficiando mais de 6 
milhões de mulheres em todo o País. 
 
Informações para a imprensa Instituto Avon - Weber Shandwick 
institutoavon@webershandwick.com - (11) 3027- 0200 
Catarina Marrão – (11) 3027-0313 | (11)99342-8644 
Giulia Leocadio – (11) 3027-0311 
Alice Zeitune – (11) 3027 0205 | (11) 94863-4002 
Camilla de Andrade - (11) 3027 0295 | (11) 98199-0409 
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