


Como foi a 
campanha
Durante o mês de Outubro o Grupo Massa realiza 

uma mega campanha para alertar as mulheres 

sobre o câncer de mama, uma doença silenciosa 

que faz 250 milhões de novos casos todos os anos 

no mundo, mas que se descoberta na fase inicial 

apresenta 90% de chances de cura.



2021
Esta foi a 5ª edição do Outubro Rosa do Grupo Massa, 

e contou com o patrocínio de Havan, Nissei e Odonto

Excellence. 

Este ano, o evento ainda não pôde contar com um 

grande público, mas a solidariedade foi a mesma de 

todos os anos. 

Como sempre, todo o valor arrecadado com doações 

foi destinado ao Hospital Erasto Gaertner, referência no 

tratamento do câncer. 



Os recursos arrecadados pela campanha Outubro 

Rosa Grupo Massa Havan proporcionam melhorias 

na infraestrutura e atendimento para o hospital, 

incluindo o Hospital Oncopediátrico Erastinho. 

Desde o primeiro evento, quase R$ 1 milhão foram 

arrecadados nos diferentes eventos realizados 

pelo Grupo – somente na edição deste ano, mais 

de R$ 300 mil foram angariados para o hospital.

DOAÇÃO EM PROL DA 
CAUSA



Grandes cantores 
nacionais se unem 
pela causa
Simone e Simaria, Leonardo e Lucas Lucco, o embaixador 

do Outubro Rosa, participaram da gravação de 

um especial emocionante e com foco na solidariedade. 

Eles cantaram suas músicas, alguns clássicos e se divertiram 

muito no palco. O Especial Outubro Rosa Grupo Massa 

Havan animou o sábado do telespectador da Rede Massa 

SBT e dos ouvintes da Massa FM.

As 300 pessoas que realizaram doações para o Hospital 

Erasto Gaertner estavam presentes nessa corrente do bem, 

representando tantas outras que apoiam essa causa e que, 

por conta da pandemia da Covid-19, não puderam 

participar.



Transmissão para todo 
o Paraná e diversas 
cidades do Brasil

Com apresentação especial da Nadja 

Haddad, o especial Outubro Rosa Grupo Massa 

| Havan foi exibido na Rede Massa | SBT para 

todo o Paraná e transmitido nas 60 afiliadas 

da Massa FM espalhadas pelo Brasil, para que 

todos sentissem as boas vibrações e a energia 

desse evento com uma causa tão nobre.



A conscientização
O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na 

mama como consequência de alterações genéticas em algum 

conjunto de células da mama, que passam a se dividir 

descontroladamente. Esse é o tipo de câncer que mais mata 

mulheres em todo o mundo.

O foco principal do Outubro Rosa Grupo Massa é 

conscientizar sobre combate e preveção do câncer de 

mama, por isso, foram produzidos vários conteúdos especiais 

sobre o tema.

Clique para assistir aos vídeos da campanha

https://www.instagram.com/p/CViRZuuNxUt/
https://www.instagram.com/p/CUhrvaytPQx/
https://www.instagram.com/p/CVLdR4BNW0S/


Em 2021 o Outubro Rosa 
Grupo Massa trouxe 
muitas novidades.
Instagram do projeto & Repórter digital



Instagram 
do Projeto
O Instagram 

@outubrorosagrupomassa trouxe mais 

um canal para compartilhar os 

conteúdos relevantes, com o objetivo 

de levar as informações para ainda 

mais pessoas.

https://www.instagram.com/outubrorosagrupomassa/


Além dos conteúdos de 

conscientização produzidos pela 

equipe, tivemos várias entrevistas 

com médicos, trazendo informações 

de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer de mama. 

Também falamos sobre projetos 

relacionados à causa, ações 

beneficentes e muito mais!



Conteúdos
Clique na imagem para assistir o vídeo

https://www.instagram.com/p/CVlWmOLNkEO/
https://www.facebook.com/watch/?v=1185428001980995
https://www.instagram.com/p/CUvUzv6guPf/
https://www.instagram.com/p/CVjP1mIFr8U/
https://www.instagram.com/p/CVd84DAFCle/


Repórter digital
O nosso Instagram precisava de alguém 

para comandar os conteúdos e 

apresentar tudo que estávamos 

produzindo. A nossa repórter digital foi a 

Giselle Suardi!

Ela conduziu os vídeos, fez as entrevistas 

com os profissionais e também a 

cobertura do evento Especial Outubro 

Rosa Grupo Massa Havan!

Clique na imagem para assistir o vídeo

https://www.facebook.com/watch/?v=393522725811188


Presença digital



Branded Content
Além dos conteúdos nas redes sociais, o projeto também 

contou com matérias nos portais do Grupo Massa!

Fizemos uma linha do tempo falando primeiramente 

sobre prevenção, depois sobre diagnóstico precoce, 

tipos de câncer de mama e diferentes tratamentos! Tudo 

para conscientizar ainda mais a população, e 

principalmente as mulheres!

Ao todo foram 10 matérias sobre o 
projeto, com mais de 9 mil acessos!



Os materiais do projeto foram todos trabalhados de forma 

que os patrocinadores estivessem sempre presentes, 

reforçando a ligação entre as marcas e empresas a uma 

campanha tão importante e relevante para a população!

Com grande exposição de marca e apoio nas mídias 

multiplataforma, nossos patrocinadores e parceiros estiveram 

presentes também na exibição completa do evento.

Ser parceiro do Outubro Rosa Grupo Massa é mais do que 

apoiar uma causa, é fazer a diferença na vida de muitas 

pessoas.

Parceiros que 
acreditam!



Além dos patrocinadores Havan, Nissei e Odonto

Excellence, durante o evento tivemos a 

participação de outros parceiros com ativações 

especiais!

Foram eles Natylla Professional, com um espaço 

especial para fotos no evento, simulando a capa 

de uma revista; 

O Laboratório Lanac realizando os testes de 

covid, para garantir a segurança de todos 

presentes no evento; 

Carmela Alfajor que presenteou os convidados 

com um alfajor delicioso; 

E a wd40 com um painel informativo na entrada 

do evento além de distribuição de amostras para 

todos os convidados!



Artistas e atrações abraçam a causa e 

também divulgaram o projeto em suas 

redes sociais, alimentando o alcance 

da campanha e levando a 

mensagem principal para ainda mais 

pessoas!

Muito além dos 
nossos canais





Outubro Rosa Grupo 
Massa, finalista do 
prêmio Top de 
Marketing 2021

PRÊMIO TOP DE MARKETING 2021Grupo Massa é finalista! A 

Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil 

(ADVB/PR) anunciou nesta semana os finalistas do prêmio 

Top de Mkt ADVB/PR 2021 e o Grupo Massa está entre 

eles. O projeto Outubro Rosa é finalista na categoria 

Comunicação! A premiação busca reconhecer as 

melhores estratégias e práticas de marketing e vendas em 

diferentes segmentos de atuação no Paraná. 

Aos parceiros que acreditam e transformam o Projeto 

Outubro Rosa nesta grande campanha e rede de apoio 

à causa, nosso muito obrigado.



https://www.youtube.com/watch?v=dY07bIYwLIQ

Clique e assista



Resultados de mídia TV

Total Estado

1012 Inserções

4.381.711 Telespectadores

58.930.803 Impactos

206 Inserções

618 GRP

1.617.129 Telespectadores

11.564.353 Impactos

TV Iguaçu

203 Inserções

906 GRP

785.019 Telespectadores

12.124.466 Impactos

TV Tibagi
206 Inserções

1.065 GRP

515.437 Telespectadores

8.970.732 Impactos

TV Cidade

194 Inserções

1.511 GRP

796.687 Telespectadores

15.695.116 Impactos

TV Guará

203 Inserções

1.430 GRP

667.439 Telespectadores

10.576.136 Impactos

TV Naipi



Digital

1.841.264 Impressões

1.745.774 Alcance

Facebook

415.024 Impressões

397.283 Alcance

Instagram Feed

115.841 Impressões

104.841 Alcance

Instagram Stories

Rádio
Total Estado

1.005Inserções

1.301 GRP

42.439.082 Impactos




