A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que
oferece a mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento
necessários para que elas alcancem a autonomia econômica.
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Perguntas Frequentes: Refinamento da Mensagem da Marca

Quais são a missão, visão, e slogan refinados da SIA?
Visão: Mulheres e meninas têm recursos e oportunidades para alcançar o seu pleno potencial e viver seus
sonhos. (isso não mudou)
Missão: A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que oferece a mulheres e meninas acesso
à educação e ao treinamento necessários para que elas alcancem a autonomia econômica.
Slogan: Investindo em sonhos
Por que a SIA decidiu refinar nossa missão e slogan?
Estamos nos preparando para o próximo século e nosso próximo grande objetivo é investir nos sonhos de
500 mil mulheres e meninas. A diretoria e a equipe da SIA, em colaboração com um especialista em branding,
acharam que era um bom momento para fortalecer e enfatizar nossas mensagens.
Qual é o propósito da missão, visão e slogan?
A missão, a visão e o slogan são para fins de branding. A missão descreve quem é a organização, o que ela
faz, como ela o faz, para quem, e por que isso é importante (o resultado). O objetivo é informar. A visão
descreve como o mundo ficará depois que a sua missão for cumprida. Deve ser curta e inspiradora. Um
slogan é uma frase curta que inspira as pessoas a aprender mais sobre a organização.
O que esperamos ao mudar a mensagem da nossa marca?
Esperamos que essa mudança ajude a aumentar nosso reconhecimento e inspire as pessoas a se unirem e/ou
doarem à nossa causa.
Qual foi o processo pelo qual a SIA mudou sua missão e slogan?
A SIA trabalhou com uma empresa de branding, a Iris Communications, e sua presidente, Beth Brodovsky.
Beth liderou o conselho da SIA em uma série de exercícios destinados a orientar e criar consenso. Depois,
Beth trabalhou com a equipe para criar opções. A Diretoria da SIA analisou as opções, considerou se
transmitiam a nossa mensagem desejada sobre quem somos, o que fazemos, para quem e por que é
importante (resultado), e transmitiu essas mensagens aprimoradas em sua reunião de junho de 2019.
Por que as associadas e outras líderes não estiveram envolvidas?
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Todas as associadas da SIA estiveram envolvidas por meio de anos de pesquisas, contribuições diretas ao
direcionamento da nossa organização, e na eleição de membros do Conselho para representá-las.
Essencialmente, o Conselho da SIA é responsável pela direção estratégica da organização e pela mensagem
dessa direção.
Não parece que a missão mudou muito.
A mudança é mais um refinamento. Seguindo a orientação da consultoria, acrescentamos quem somos (uma
organização mundial de voluntárias) e como apoiamos especificamente mulheres e meninas (ajudando-as a
obter educação e treinamento para atingir o empoderamento econômico). Deixamos as palavras
“empoderamento econômico”, já que essa é a linguagem que a ONU usa, descrevendo a condição na qual as
mulheres têm os meios e a oportunidade de se sustentar e tomar suas próprias decisões.
Por que a palavra “social” foi deixada de fora da missão?
O empoderamento social é um termo amplo e vago, abrangendo áreas com as quais a SIA não trabalha. A
realidade é que a educação e o treinamento são fundamentais para o empoderamento econômico e social.
Quando mulheres e meninas têm acesso à educação, elas têm uma escolha, uma oportunidade e um
caminho para o empoderamento econômico o que quase sempre leva a melhorias em sua posição social.
Como o acesso à educação e à formação é o nosso foco, não fazia sentido deixar a ideia de empoderamento
social, mesmo que essa frase esteja no vernáculo das Soroptimistas há muito tempo.
Temos que parar de usar nossos banners, bandeiras e bijuterias com os dizeres “Melhor para as mulheres”?
Não! "Melhor para as mulheres" é a tradução aproximada do nosso nome e o nome da nossa revista.
Podemos continuar usando a frase.
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