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A Vital Voices (www.vitalvoices.org) e a Avon Foundation for Women 
(www.avonfoundation.org) anunciaram nesta quarta-feira, 10 de março, em data bem próxima 
à celebração do Dia Internacional da Mulher (8 de março), uma parceria global com o 
Departamento do Estado dos Estados Unidos que visa erradicar diversas formas de violência 
contra mulheres e garantir justiça para meninas, adolescentes e mulheres em todo o mundo. 
Com o objetivo de defender quase um bilhão de mulheres em todo o Planeta que poderão vir a 
afetadas pela violência durante suas vidas, a parceria atenderá à necessidade de pesquisas de 
base – desde que estas sejam sérias, aprofundadas e sustentáveis –, bem como de 
desenvolvimento de soluções locais que sejam práticas, colaborativas e culturalmente 
adequadas, de forma a gerar impacto mensurável sobre as estatísticas de violência. 

Como facilitadoras, a Avon e a Avon Foundation for Women estão fazendo a doação de US$ 
1,2 milhão para a Vital Voices para viabilizar a reunião de delegações de 15 países, em 
Washington, nos Estados Unidos, formadas por líderes de diversos setores – empresários, 
representantes de governo e segurança pública, ONGs, mídia e entretenimento, instituições 
acadêmicas e outros –, onde participam de um fórum global que possibilitará a troca de 
conhecimentos, a cooperação e a busca de maneiras de superar os desafios de realidades 
culturais que tem apresentado barreiras ao avanço das soluções efetivas. 

A Vital Voices e a Avon Foundation for Women continuarão apoiando, obviamente, as 
delegações quando voltarem a seus países, oferecendo programas regionais e um conjunto de 
ferramentas que pode ser usado ao longo do ano à medida em que os planos de ação vão 
sendo implementados. 

Alyse Nelson, presidente da Vital Voices, destaca que a questão da violência contra as 
mulheres vem sendo ignorada por tempo demais. “Uma entre cada três mulheres será vítima 
de abuso ou violência em algum momento de suas vidas e, mesmo assim, essa crise global 
não tem recebido a atenção que merece. Em todo o mundo, o atendimento às vítimas é 
precário ou inexistente, sendo que em muitos países não existem leis de proteção às 
mulheres, ou elas não são bem compreendidas ou cumpridas. Estima-se que o custo 
econômico da violência doméstica e sexual e do tráfico humano seja de trilhões de dólares. É 
preciso haver um compromisso real e a criação de parcerias dentro de cada país para enfrentar 
os problemas específicos de cada nação com soluções culturalmente adequadas e realmente 
sustentáveis no longo prazo”, enfatizou o executivo Alyse Nelson, conforme relatado em 
comunicado à imprensa enviado ao Portal da Propaganda. 

Também na solenidade de abertura do fórum, Andrea Jung, presidente e CEO da Avon 
Products Inc., acrescentou: “É mais urgente dp que nunca enfrentar esse crescente desafio 
global. Com mais de seis milhões de revendedoras autônomas Avon em mais de 100 países, 
nossa companhia representa a maior oportunidade econômica para mulheres em todo o 
mundo. Sabemos por experiência própria que quando uma mulher se fortalece do ponto de 
vista econômico, ela pode escapar de uma situação de abuso. Considerando as conexões tão 
próximas que mantemos com as mulheres, acreditamos que essa é nossa obrigação e 
responsabilidade. Temos condições únicas de sermos parceiros comprometidos com a busca de 
soluções inovadoras que façam uma diferença real na luta contra a epidemia de violência que 
assola as mulheres em nossos dias”. 

 



A “Parceria global pelo fim da violência contra mulheres” baseia-se na premissa de que 
somente especialistas locais sabem melhor do que ninguém quais tipos de soluções podem 
melhor funcionar em suas próprias comunidades. Cindy Dyer, diretora sênior de direitos 
humanos da Vital Voices, argumentou, no encontro: “Ao trazer delegados de todas as partes 
do mundo que já trabalham essas questões em seus países e entendem as nuances culturais 
de suas comunidades, acreditamos que estamos criando condições para que sejam 
desenvolvidos e implementados programas mais sustentáveis. Em última análise, esperamos 
que este compromisso contribua para proteger as vítimas e evitar, a violência, assim como o 
tráfico humano, que não deixar de ser uma forma de violência. Nossa parceria tem a missão 
de apoiar as equipes locais com informações, recursos e financiamento. Será um esforço 
contínuo, uma implementação local com o apoio de uma colaboração global e do 
compartilhamento de melhores práticas em nosso trabalho para criar um mundo mais seguro 
para meninas, adolescentes e mulheres adultas”. 

A delegação do Brasil que participa da onferência é composta por Marcos Nascimento, co-
diretor-executivo da Promundo; Roberto Arriada Lorea, juiz de Direito de Porto Alegre; Sandra 
Gomes Melo, chefe de polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília; e Vera Vieira, 
vice-diretora do Instituto Patrícia Galvão. Durante o evento, os profissionais discutem 
metodologias para enfrentar a violência doméstica contra a mulher no Brasil. Ao retornarem ao 
País, trabalharão com ONGs locais e Governo a fim de implementar novas idéias, estruturando 
passo a passado cada projeto e desenvolvendo-os durante o próximo ano. 

A materialização do Anel da Atitude 

Juntou-se à cruzada contra a violência, a embaixadora global da empresa, Reese Witherspoon, 
que também se uniu, nesta quarta-feira, 10 de março, à presidente e ceo da Avon, Andrea 
Jung, para propagar um novo produto da campanha global de arrecadação de fundos atrelada 
à causa: o Anel da Atitude (The Women’s Empowerment Ring), apresentado na sessão de 
abertura da “Parceria global pelo fim da violência contra mulheres”, realizada pela Vital Voices 
com o apoio da Avon Products, Inc., e da Avon Foundation for Women, em Washington, nos 
Estados Unidos. 

A conferência terá, no total, três dias de trabalho em busca de soluções inovadoras para 
enfrentar a pandemia global de violência contra mulheres. Todos os participantes se propõem 
a trabalhar em conjunto para desenvolver soluções específicas para cada nação, adequadas à 
cada cultura e que contribuam para mitigar e eliminar a violência sofrida pelas mulheres em 
seus países natais. 

“Aproximadamente uma em cada três mulheres vivenciará algum tipo de violência durante sua 
vida. É um fato muito triste, por isso acredito que todos temos a obrigação de enfrentar essa 
questão tão importante, um problema prevalente em todo o mundo e um dos que recebe 
menos recursos”, declarou, no encontro, Reese Witherspoon, conforme relatado em 
comunicado à imprensa encaminhado ao Portal da Propaganda. “Comprar o Anel de Atitude é 
uma ótima maneira de participar na causa – 100% do lucro líquido é usado para financiar 
programas que visam colocar um fim nessa terrível epidemia e garantir a segurança de 
mulheres em todo o mundo”, acrescentou. 

Há mais de 120 anos, a Avon oferece oportunidade econômica às cidadãs, atuando como 
agente de mudanças em questões críticas que afetam mulheres em todo o mundo.  

 

 



A Avon Foundation for Women lançou, por exemplo, a campanha global “Speak out against 
domestic violence” em 2004 (no Brasil, o esforço intitulado “Fale sem medo – Não à violência 
doméstica, teve início em 2008) para oferecer recursos a organizações que se dedicam à causa 
por meio de programas de conscientização, educação e prevenção, bem como atendimento 
direto a vítimas. A Avon já doou, globalmente, mais de 16 milhões de dólares para combater a 
violência doméstica, incluindo-se nesse montante 8 milhões de dólares arrecadados com a 
vendas globais da Pulseira e Gargantilha da Atitude, lançadas respectivamente em 2008 e 
2009. 

O novo Anel da Atitude dá continuidade ao compromisso de longo prazo assumido pela Avon 
no sentido de conscientizar e mobilizar homens e mulheres para que todos falem sem medo 
sobre a violência que impacta milhões de mulheres, causando perdas de trilhões de dólares 
para as economias de todos os países. 

“A determinação da Avon de contribuir para o fim da violência doméstica é reflexo de nosso 
compromisso histórico de oferecer às mulheres a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando 
fora de casa – isto 34 anos antes de terem conquistado o direito ao voto. Sabemos por 
experiência própria o impacto que o fortalecimento econômico pode ter sobre a segurança das 
famílias em todo o mundo”, salientou Andrea Jung. 

“Aplaudimos os esforços das revendedoras autônomas da marca, que se engajaram na venda 
dos produtos voltados a esta causa em todo o mundo. Não existe maneira mais eficaz de 
arrecadar fundos e disseminar a conscientização que esse trabalho em rede, de mulher a 
mulher”, finalizou. 

O Anel da Atitude será vendido pelas revendedoras autônomas Avon em mais de 45 países, 
com 100% de seu lucro líquido direcionado ao financiamento de programas contra a violência 
doméstica. Nos Estados Unidos, cada anel virá com um Guia de Informações Sobre a Violência 
Doméstica visando oferecer mais dados sobre esta questão complexa. A publicação apresenta 
dados e recursos disponíveis, encoraja o diálogo sem medo visando o fim desta verdadeira 
epidemia em que se tornou a violência contra mulheres. 

O novo produto figurará nos catálogos da Avon, no mercado nacional, a partir de maio, como 
uma das ações da campanha “Fale sem medo” (www.falesemmedo.com.br), coordenada pelo 
Instituto Avon (www.institutoavon.org.br) Desde 2008, somente no Brasil foram arrecadados 
mais de R$ 2,8 milhões que estão sendo investidos em projetos que possam contribuir para a 
redução dos índices de violência doméstica contra a mulher no País. 

O Anel da Atitude traz o símbolo do infinito em metal prateado – representando as infinitas 
possibilidades de uma mulher – e poderá ser adquirido com uma ou um dos mais de 1,1 
milhão de revendedoras(es) autônomas(os) da marca. Ao adquiri-lo por R$ 10, o consumidor 
fará, automaticamente, uma doação no valor de R$ 4 ao Instituto Avon para apoiar projetos 
que visam erradicar a violência doméstica no Brasil. Nem a Avon nem a revendedora tem lucro 
com esta venda por se tratar de uma causa social. 

Nos Estados Unidos, o Anel da Atitude custará U$ 5,00, sendo que 100% de seu lucro líquido 
(U$ 3,80 para cada anel vendido) será direcionado ao financiamento de programas contra a 
violência doméstica. 

 

 

 



A Vital Voices comemora, em 2010, o décimo aniversário de sua criação após a Conferência de 
Mulheres de Beijing, onde a então Primeira Dama Hillary Clinton equiparou os direitos das 
mulheres aos direitos humanos. Desde sua fundação, a Vital Voices vem desenvolvendo 
programas para garantir segurança e justiça para mulheres em mais de 50 países em todo o 
mundo.  

Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em: 12 mar. 2010. 


