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Por trás da campanha, de porte mundial, está Evelyn H. Lauder, da gigante de cosméticos Estée 
Lauder. O Monumento às Bandeiras, o chafariz do lago do Parque do Ibirapuera e o Shopping 
Iguatemi serão iluminados de rosa.  
 
A ação marca a entrada de São Paulo para o grupo de cidades que apóiam a Campanha de 
Prevenção ao Câncer de Mama promovida pela fundação norte-americana Breast Cancer 
Research. Fundada há dez anos por Evelyn H. Lauder, vice-presidente da gigante de cosméticos 
Estée Lauder, a campanha já destinou mais de US$ 70 milhões ao diagnóstico precoce, cura e 
prevenção da doença.  
 
US$ 20 milhões  
 
A campanha teve seu maior êxito no ano passado, quando conseguiu arrecadar cerca de US$ 20 
milhões, o que a colocou em condições de "rivalizar" em importância com a famosa "Campanha do 
Alvo", uma outra ação com o mesmo objetivo e de amplitude também mundial.  
 
A campanha chega ao Brasil pelas mãos da empresária Cristiana Arcangeli, da importadora de 
cosméticos de luxo PH Arcangeli. A ação, que prevê também a iluminação da Praia de Ipanema, 
no Rio, envolve a marca norte-americana de tratamento, maquiagem e perfumes Clinique, do 
portfólio do Grupo Estée Lauder e que é distribuída no país pela PH.  
 
Os recursos para o combate à doença serão provenientes das redes de perfumaria de São Paulo, 
Rio e Belo Horizonte, que diminuem sua margem de lucro durante todo o mês de outubro nas 
vendas do produto-símbolo da campanha, o perfume Clinique Happy Heart.  
 
Durante todo o mês de outubro, 20% das vendas do perfume efetuadas nas redes Phytá (sete 
lojas distribuídas em São Paulo, Ribeirão Preto e Belo Horizonte); Shampoo (três no Rio), e Taren 
(duas em Belo Horizonte) e também no service center da Clinique do Shopping Iguatemi serão 
revertidos para o Fundo de Pesquisa do Centro de Estudos Prof. João Sampaio Góes Junior do 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC).  
 
Doação a entidades  
 
É prática do Breast Cancer Research, a nível mundial, destinar os donativos a centros de pesquisa 
e prevenção. Como as outras campanhas do gênero, esta destaca a importância do auto-teste. 
Aqui no Brasil, está prevista a distribuição de cerca de 10 mil folhetos, cartelas, laços rosa.  
 
A estimativa de Cristiana Arcangeli, na estréia da campanha no Brasil, é arrecadar R$ 100 mil. A 
empresária quer ampliar, ano a ano, as ações locais - e não só com as redes de perfumaria. "A 
idéia é arrecadar também de outras fontes", destaca a empresária.  
 
Para 2004, por exemplo, tentará convencer o Shopping Iguatemi, que neste ano estará apenas 
iluminado, a ceder um percentual de suas vendas de outubro à causa. Cristiana planeja, ainda, 
com a campanha depois de consolidada no País, que Evelyn Lauder faça uma generosa doação ao 
IBCC.  
 
O investimento da PH Arcangeli na iluminação dos monumentos, que ganharam um filtro cor-de-
rosa à prova d’água, foi de R$ 50 mil. Algumas lâmpadas do chafariz do lago do Ibirapuera 
estavam queimadas e precisaram ser trocadas. A PH Arcangeli aguarda autorização da Prefeitura 
para que pelo menos o Monumento às Bandeiras possa ficar iluminado de rosa durante o mês de 
outubro. Os demais estarão iluminados do entardecer de amanhã até a manhã de quinta-feira. A 
prefeita Marta Suplicy participará da cerimônia de abertura da campanha, que teve a adesão do 



Hospital Israelita Albert Einstein - seu departamento de voluntárias promoverá em suas 
dependências um "laço rosa humano".  
 
Idéia tem quatro anos  
 
A idéia de iluminar monumentos de rosa surgiu há quatro anos. Nesta 11.ª edição da campanha a 
nível mundial, receberão o halo rosa o Empire State (que voltou a ser o prédio mais alto de Nova 
York depois do atentado às torres gêmeas), a loja de departamentos Harrod’s, de Londres, o 
Obelisco (Paris), a Torre de Pisa (Itália), o Anjo da Paz (Munique) e a Torre de David, (Jerusalém), 
entre outros. A atriz inglesa Elisabeth Hurley, modelo da Estée Lauder, participará de várias ações 
pelo mundo, o que inclui a abertura da campanha, na cidade de Minneapolis, com a iluminação do 
Mall of America, o maior complexo varejista e de entretenimento do mundo. Nos Estados Unidos, 
a ação tem o apoio do jornal "New York Times", que amanhã estará sendo entregue aos 
assinantes em embalagem cor-de-rosa em substituição ao azul habitual.  
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