
Sunset assume o lado rosa 
Juliana Welling 
 
A Sunset, agência de marketing direto do Grupo ABC, resolveu apoiar neste mês o chamado 
"Outubro Rosa", campanha mundial de prevenção ao câncer de mama. Desde a semana 
passada, as cores do site da agência e as de suas páginas no Twitter e Facebook foram 
modificadas para a cor rosa como forma de chamar a atenção para a causa. Além disso, no 
último dia 15, a ginecologista Ana Paula Horovitz foi convidada pela Sunset para comandar 
uma palestra concedida às mulheres que trabalham na agência. A médica orientou a equipe 
sobre as formas de prevenção da doença. E, nesta mesma data, todos os funcionários da 
agência (que também recebeu iluminação cor-de-rosa) foram convidados a trabalhar vestidos 
com roupas da cor da causa em apoio à campanha. "Nós já tínhamos vistos outras ações de 
apoio ao Outubro Rosa e consideramos relevante ter a Sunset participando dessa causa. É 
uma maneira rápida e de resultados efetivos para a conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama", afirmou Guto Cappio, presidente da Sunset. 
 
De acordo com ele, a agência continuará apoiando a campanha mundial de prevenção ao 
câncer de mama nos próximos anos. 
 
Segundo o executivo, a logomarca da agência, que originalmente é colorida, permanecerá 
durante este mês totalmente cor-de-rosa. E nas dependências da agência, cartazes foram 
anexados incentivando a prevenção. "Temos em nossa agência cerca de cem mulheres. É 
importante participar dessa iniciativa. Revelar nosso apoio ao Outubro Rosa nas redes sociais, 
por exemplo, é uma forma rápida de impactar as internautas e seus inúmeros seguidores e 
amigos sobre a prevenção do câncer de mama", acrescentou Cappio. 
 
O movimento Outubro Rosa começou nos Estados Unidos na última década do século XX. O 
mês de outubro foi escolhido porque o período sempre apresentava o maior número de ações 
contra a doença nos EUA. 
 
Já a cor escolhida remete à do laço rosa, lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, 
que simboliza a luta contra o câncer de mama. 
 
A partir daí, todos os anos são realizadas manifestações pela causa "rosa". Em São Paulo, o 
primeiro monumento que participou foi o Mausoléu do Soldado Constitucionalista, que 
popularmente é conhecido como Obelisco do Ibirapuera, em 2002. 
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