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A mesma Avon que vende beleza de porta em porta está 
mapeando município por município com o objetivo de cuidar da 
saúde da mulher. Desde 2003, o Instituto Avon adota projetos de 
organizações sociais voltados para o diagnóstico precoce do câncer 
de mama. Por conta disso, patrocina 66 programas de ONGs que 
trabalham em parceria com serviços públicos. Além de garantir 
mamógrafos e aparelhos de ultrassom, o Instituto. ]á promoveu 
um sem-número de capacitações, palestras e treinamentos. Tanto 
que, em incontáveis postos de saúde, a mamografia só passou a 
ser incluída entre os exames de rotina da mulher a partir da 
atuação do Instituto. 
 
Essa empreitada toda é comandada por Lírio Cipriani, diretor 
executivo do Instituto Avon, que direciona a participação de mais 
de um milhão de revendedoras da companhia. Só em 2007 o 
Instituto investiu cerca de R$ 3,5 milhões nesta questão. 
 
 
O GLOBO: Para merecer apoio do Instituto Avon, um projeto precisa de quê? 
 
Lírio Cipriani: Deve ser voltado para a detecção precoce do câncer de mama e precisa 
apresentar metas. Não financiamos tratamento. A ONG solicitante deve ter parceria com 
serviços públicos porque queremos que seja um programa de referência no tratamento da 
mulher. A capacitação dos profissionais é que cria a sustentabilidade do projeto. 
 
O GLOBO: Por que detecção precoce, quando há outras questões ligadas à mulher? 
 
Lírio Cipriani: Nem sempre os serviços lembram que mulher tem mama; e a mamografia 
acaba sendo recomendada apenas nos casos de queixa. Nem todas as mulheres sabem que o 
exame de prevenção do câncer de mama deve fazer parte do exame ginecológico. Por isso, o 
projeto precisa oferecer informação, localizar as mulheres e dar a elas acesso à mamografia 
ainda que não haja nenhuma queixa. 
 
O GLOBO:Como atua o Instituto? 
 
Lírio Cipriani: Trabalhamos com mulheres de 40 a 69 anos, faixa em que há maior 
incidência de câncer de mama. Já doamos 20 mamógrafos e 17 aparelhos de ultrassom. Mas 
o forte mesmo é a orientação. No sul de Minas, uma ONG tinha um mamógrafo que fazia 30 
exames por mês. Com as técnicas que proporcionamos hoje, eles fazem mais de 40 
mamografias por dia. O projeto pagou despesas de palestrantes e capacitação em outros 
municípios; ofereceu transporte para as mulheres terem acesso ao exame. Hoje, 30% a 40% 
das mulheres dos nossos projetos fazem mamografia pela primeira vez. 
 
O GLOBO: A Avon usa esse projeto para fazer marketing? 
 
Lírio Cipriani: Não sabemos quanto a Avon está ganhando com o projeto. Sabemos quanto 
as mulheres estão ganhando. Em Jaú (SP), durante o primeiro ano e meio de atuação do 
projeto, os casos avançados de câncer de mama caíram de 30% para 8,3%. Dos 50 mil novos 
casos detectados no Brasil por ano quase 60% estão em estágio avançado. Quando 
detectados a tempo, há 98% de chances de cura. 
 
O GLOBO: Quanto custa um mamógrafo? 
 
Lírio Cipriani: Entre R$ 150 mil e R$ 170 mil. Com mais R$ 100 mil, é possível adquirir uma 
unidade móvel com sistema de transmissão que gera imagens armazenadas dos exames 



anteriores, para fazer comparação. Fazemos isso em Barretos (SP), que atende outras 60 
cidades. O trabalho em parceria com as secretarias municipais faz a pré-seleção, acerta o dia 
e os agentes de saúde saem agendando os exames. A Prefeitura se encarrega de oferecer o 
transporte para as mulheres. 
 
O GLOBO: A mamografia feita nas clínicas terceirizadas é confiável? 
 
Lírio Cipriani: O SUS tem mais de mil serviços de mamografia, mas apenas um terço é 
próprio; o restante é credenciado. O Inca (Instituto Nacional de Câncer) tinha a percepção de 
que 60% a 70% das mamografias vindas dos serviços terceirizados eram de má qualidade. 
Dinheiro jogado fora. A partir dessa desconfiança, o Inca selecionou 53 serviços como piloto 
de um programa de medição de radiação; capacitou radiologistas, químicos, verificou as 
condições das salas. O resultado provou o que já se sabia: os serviços devem ser melhorados. 
E mais de mil terceirizados que prestam serviço para o Inca precisam ser auditados. 
 
O GLOBO: Como o Instituto acompanha o projeto? 
 
Lírio Cipriani: As ONGs têm profissionais, têm equipamentos, mas muitas vezes não tem 
recursos para fazer a estrutura funcionar. A partir do momento em que as organizações 
revelam desejo de expandir os conhecimentos, mas não têm recursos para isso, nós entramos 
em ação para orientar na divulgação do serviço. O projeto deve estipular uma média de 
mamografias que fará a cada mês. Em muitos projetos tivemos de retardar várias vezes a 
segunda parcela dos recursos porque as metas da primeira fase não foram alcançadas. Temos 
de cobrar resultados. 
 
O GLOBO: Qual é o papel das revendedoras na causa? 
 
Lírio Cipriani: Elas são mais de um milhão e têm o maior orgulho de participar. A ligação da 
revendedora é incondicional quando ela faz parte do projeto. E, por extensão, a consumidora 
também se sente participante ao comprar o produto que sabe que está contribuindo para uma 
causa socialmente justa. Quando incentiva as consumidoras a comprar determinado produto 
que terá 7% destinados à causa, a revendedora cobra resultados, quer saber para onde foi o 
dinheiro. Quando há cobrança, a empresa, as revendedoras e as consumidoras se tornam 
responsáveis pelo projeto. A empresa também ganha e o benefício é de todos. A Avon é uma 
empresa global de 10 bilhões de dólares, voltada para a mulher, para o empoderamento 
financeiro da revendedora; e se sente comprometida com a saúde dessa mulher. Medimos 
resultados de duas maneiras resultado dos negócios e comprometimento com a sociedade. 
Desde a adoção da causa do câncer de mama a Avon já doou 660 milhões de dólares. 
 
O GLOBO: O Instituto adota outras causas além da prevenção do câncer de mama? 
 
Lírio Cipriani: Até o ano passado éramos 90% câncer de mama. Hoje temos um novo 
projeto, que é a violência doméstica. Numa empresa global como a Avon, que tem 95% de 
produtos globais, as causas também são as mesmas em todos os países, pelo simples motivo 
de que os problemas também são os mesmos. O Brasil tem uma média de 65 casos de câncer 
de mama por 100 mil mulheres. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 maio 2009, Razão social, p. 4-5. 

 


