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S O R O P T I M I S T A  I N T E R N A C I O N A L  D A S  A M É R I C A S  
 

Nosso Grande Objetivo: Aumentar Nosso Impacto Coletivo 
 
A organização tem como grande objetivo Aumentar o Impacto Coletivo. Nós definimos o Aumento do Impacto 
Coletivo como uma mudança mensurável que podemos fazer na vida de mulheres e meninas se a nossa 
organização inteira estiver trabalhando em conjunto nos mesmos programas e com os mesmos objetivos. Para 
aumentar o nosso impacto coletivo, nós pedimos a nossas regiões e clubes que aumentem o número de 
mulheres e meninas que enfrentam obstáculos como pobreza, violência e gravidez na adolescência que 
alcançamos através de nossos Programas dos Sonhos. 

Como estamos definindo sucesso?  
Sermos mais conhecidas pelo maior impacto social que temos ao empoderar mulheres e meninas através dos 
Programas dos Sonhos, que á a nossa marca unificadora. 

O que será necessário para alcançar este grande objetivo?  
• Os clubes, regiões e a sede da SIA precisam dedicar mais recursos (humanos e financeiros) aos 

Programas dos Sonhos. 
• Uma associação forte, sólida, comprometida e crescente. 
• Recursos em todos os níveis da organização para apoiar nosso crescimento. 
• Reconhecimento pelo trabalho que fazemos. 

 
Nós sabemos que é fácil continuar com as atividades e projetos que nos fizeram bem-sucedidas no passado. Mas 
precisamos nos comprometer a aceitar uma das principais responsabilidade da liderança – entender quando 
precisamos mudar... não mudar só por mudar, mas mudar para ser mais relevante e ter um maior impacto. 
 
Abaixo, inserimos ideias importantes que você pode oferecer em resposta a alguns comentários e perguntas 
que você pode receber durante ou após uma sessão do Trabalhando em União. 

Comentário/Pergunta 
“Mas nós não queremos mudar o nosso modo de trabalhar no nível local porque: 
• Já fazemos estes projetos há muito tempo e somos conhecidas por ele; e/ou  
• Nossas sócias têm muito interesse em outras questões; e/ou 
• Temos recursos limitados (sócias e fundos) e não dá para fazer mais do que já estamos fazendo; e/ou  
• Não gostamos que a SIA nos mande o que fazer; e/ou 
• As mulheres e meninas das nossas comunidades têm necessidades que estamos atendendo.” 

 

Melhorando a vida de mulheres e meninas 
através de programas que levam a 

capacitação econômica e social. 

. 
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Resposta 
Se nós não mudarmos o modo como trabalhamos, não teremos como alcançar o sucesso que definimos para a 
organização. Precisamos tratar as seguintes lacunas para podermos alcançar o sucesso de longo prazo para 
nossa organização: 

• Falta de conhecimento de quem somos  
• Falta de conscientização do impacto que fazemos na sociedade  
• Declínio de adesão  
• Fundos insuficientes 
• Milhões de mulheres e meninas que não estão sendo economicamente empoderadas através de nossos 

Programas dos Sonhos para alcançar seu pleno potencial e viver seus sonhos. 

Comentário/Pergunta 
 “Tudo bem. Mas por que temos que mudar nosso modo de trabalho? Nós fazemos um ótimo trabalho e somos 
muito bem conhecidas em nossa comunidade por outros projetos!” 

Resposta 
Conscientização 
Em todos os fóruns, se você perguntar às Soroptimistas o que tem nos impedido de progredir, elas dizem: 
‘ninguém sabe quem somos!’ Ou, ‘nós somos o segredo mais bem guardado!’. 
 
O melhor –na verdade, o único – meio de ganhar reconhecimento para nossa organização é poder contar uma 
história simples, convincente e coerente sobre o impacto que criamos na vida de mulheres e meninas. E isso 
tem que ser uma história só. Ela não pode ser uma história que só se aplica ao seu local ou ao seu país. Nós não 
podemos ter uma marca diferente em cada comunidade onde operamos. 
 
Ao trabalharmos como uma equipe, através dos esforços dos clubes focados em nossos Programas dos Sonhos, 
nós podemos contar a história unificada do impacto que nossos Programas dos Sonhos têm no mundo e nas 
nossas próprias comunidades. 
 
Impacto 
Para contar uma história convincente, nós precisamos saber como as vidas das mulheres e meninas mudaram 
por causa do nosso trabalho. Nós temos que poder medir e explicar aquela mudança. Dar um cheque a uma 
organização ajuda aquela organização contar a história dela. Mas não isso não ajuda a contarmos a nossa 
história. A equipe da sede mede anualmente o impacto de nossos Programas dos Sonhos e prepara materiais 
para as sócias contarem a história de como os Programas dos Sonhos da nossa organização fizeram a diferença 
na vida de mulheres e meninas em 20 países e territórios. 

 
Associação  
Na sede da SIA, uma forma que temos de apoiar os esforços de recrutamento/retenção de sócias é promovendo 
para a experiência que terão em nossos clubes de empoderar mulheres e meninas através dos Programas dos 
Sonhos; e que as sócias podem se envolver e apoiar nossos Programas dos Sonhos. Quando uma mulher se une 
a um clube local que não está apoiando aquele trabalho, existe uma desconexão que é difícil de superar. Um 
meio de combater o a diminuição de novas adesões é assegurar que a nossa experiência de associação seja 
consistente. Outra forma importante de fazer isso é tendo a certeza de que os trabalhos das sócias estão 
alinhados com as razões pelas quais elas se juntaram a nós. 
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Recursos 
A capacidade de contar uma história convincente e coerente sobre o impacto que as Soroptimistas têm nas 
mulheres e meninas em todas as nossas comunidades é o que estimula grandes e pequenos doadores. Nós não 
podemos contar 1300 histórias diferentes e atrair a mesma atenção. Os seus projetos locais irão atrair fundos 
em sua comunidade local, mas eles não estão contribuindo para a sustentabilidade de longo prazo da 
organização. Considere que, como uma organização de sócias, nós conseguimos tocar os corações e obter 
doações de pessoas de fora de nossa organização. Isto é algo notável, e é um resultado que todas as 
organizações sem fins lucrativos com uma missão querem e esperam alcançar. Mas nós precisamos fazer mais 
para construir a nossa história. 
 
Milhões de mulheres e meninas estão sendo empoderadas economicamente através de nossos Programas dos 
Sonhos para alcançarem os seus plenos potenciais e viverem seus sonhos. 
• Necessidade. Nós concluímos uma pesquisa para saber o tamanho da população que estamos tentando 

alcançar. A nossa pesquisa nos mostra que existem 20 milhões de mulheres e meninas, em nossos 20 países 
de territórios, que poderiam construir uma vida melhor se tivessem acesso aos nossos Programas dos 
Sonhos. 

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, António 
Guterres, nos diz que o empoderamento econômico das mulheres é o cerne da Agenda 2030 dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU. “Nós não iremos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável se não houver ação acelerada para empoderar as mulheres economicamente”. 

 
Como uma organização com décadas de experiência, a Soroptimista sabe que o meio mais eficaz para criar 
um mundo mais equitativo é ajudando as mulheres e meninas a alcançarem o empoderamento econômico 
proporcionando seu acesso a educação. Este é o foco dos Programas dos Sonhos da Soroptimista. Os nossos 
Programas dos Sonhos estão enraizados na agenda de promoção da igualdade de gênero delineada pelas 
Nações Unidas. 
 
A SIA pode ajudar a atender ao apelo do Secretário-Geral da ONU para acelerar o empoderamento 
econômico de mulheres e meninas e se tornar mais conhecida pelo grande impacto social que criamos ao 
empoderar mais mulheres e meninas através da nossa marca unificadora – os Programas dos Sonhos. Mas 
isto só será possível se mudarmos o modo pelo qual trabalhamos. A forma como a nossa organização é 
conhecida local e globalmente será tão forte quanto maiores forem a nossa união e foco. 
 

Trabalhando em União. Imagine se trabalharmos juntas e fizermos os Programas dos Sonhos o centro do 
trabalho de nossos clubes e regiões? O nosso foco coletivo iria trazer progressos significativos para mulheres e 
meninas. Os nossos esforços concentrados podem acelerar o ritmo de nosso impacto, e assim de nosso 
reconhecimento. O nosso progresso poderia ser compartilhado com as Nações Unidas, para que eles possam 
contar com o nosso apoio para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Comentário/Pergunta 
“Mas como sabemos se esta é abordagem certa para a nossa organização?” 

Resposta 
O nosso Grande Objetivo de Impacto Coletivo foi desenvolvido com base em pesquisas de cientistas sociais que 
identificam que alcançar mudanças sociais em larga escala exige uma ampla coordenação entre vários setores. 
Infelizmente, o setor social permanece focado em intervenções isoladas conduzidas por organizações 
individuais. Embora o “impacto coletivo” seja geralmente baseado em comunidades e reúna diversas 
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organizações, governos e empresas, esta mesma descrição se aplicava à nossa organização – nossos clubes 
locais realizando projetos isolados – quando o que realmente faria a diferença para mulheres e meninas no 
mundo todo é uma abordagem focada – os Programas dos Sonhos. 
 
E mais importante: nós sabemos que esta é a abordagem certa para a nossa organização porque está 
funcionando! O grande objetivo de aumento do impacto coletivo foi inserido no nosso plano estratégico no ano 
fiscal 2012-2013. Nesses cinco anos deste então, nós: 

• Aumentamos em 20% no número de mulheres alcançadas através dos Prêmios Viva o Seu Sonho  
• Aumentamos em 29% a quantia de fundos outorgados as mulheres  
• Lançamos o Sonhe, Realize, que já alcançou 20.000 meninas 
• Assinamos contrato com o nosso primeiro patrocinador corporativo (Torrid) para os Prêmios Viva o Seu 

Sonho através do LiveYourDream.org   
• O Sonhe, Realize recebeu o Summit Award da Sociedade Americana de Executivos de Associações – o 

maior prêmio oferecido por eles 
• Aumentamos em 31% os fundos angariados 
• Atraímos 90.000 apoiadores ao LiveYourDream.org 
• Diminuímos nosso índice de perda de sócias de 3% para 1% 

 
Esses são só alguns dos nossos sucessos. O progresso é concreto. Mas, se quisermos atingir nosso objetivo de 
ajudar todas as mulheres e meninas que poderiam se beneficiar dos Programas dos Sonhos, nós temos que fazer 
muito mais. E nós teremos que fazer isto juntas. 

Comentário/Pergunta 
“Mas não podemos fazer mais do que já estamos fazendo!” 

Resposta 
Nós entendemos como é isso. Não estamos pedindo que você faça mais. Estamos pedindo que você trabalhe de 
forma diferente. Que você olhe para o trabalho do seu clube e se assegure de que o seu trabalho não está 
apoiando só as mulheres e meninas da sua comunidade, mas também os objetivos da nossa organização. Nós 
sabemos que somos mais fortes quando trabalhamos em união. Quando fazemos projetos isolados em cada 
uma das nossas comunidades, é difícil construir qualquer reconhecimento da marca das “Soroptimistas”. 
 
A SIA está aqui para ajudar o seu clube a trabalhar de forma diferente. Os clubes vão receber um guia até o final 
do ano para ajudá-los a fazer estas discussões fundamentais sobre que foco dar aos projetos e recursos do 
clube. 

Comentário/Pergunta 
“Eu não acho certo que o programa dos Prêmios Viva o Seu Sonho permite às recebedoras usarem o dinheiro 
para fazer o que quiserem. É por isto que damos bolsas.” 

Resposta 
O fato de que ele permite às mulheres fazer a escolha certa sobre como gastar o dinheiro do prêmio é uma 
parte crucial do que faz este prêmio singular e representativo da marca. Os Prêmios Viva o Seu Sonho se 
destacam porque o programa dá dinheiro diretamente para as mulheres. Nós confiamos nelas para usarem o 



Nosso Grande Alvo: Aumentar Nosso Impacto Coletivo 

 

© Soroptimist International of the Americas. Abril 2018. Pág. 5 de 6 

dinheiro da melhor maneira possível para ajudar na sua própria educação. Algumas mulheres usam o dinheiro 
para ter ajuda para cuidar dos filhos. Outras para pagar o aluguel, transporte, livros, mensalidades. Cada mulher 
é empoderadas a fazer a melhor decisão para suas circunstâncias. Dar às mulheres controle sobre como elas 
usam seus prêmios aumenta a sua autoconfiança e as motiva alcançar seus sonhos. 

Comentário/Pergunta 
“O Sonhe, Realize dá muito trabalho, nós não sentimos confortáveis trabalhando com meninas e/ou nós 
realmente não entendemos o que ele é.” 

Resposta 
O Sonhe, Realize ainda é relativamente novo. O currículo só está disponível há dois anos. Definitivamente vai 
levar um tempo até que os clubes ficarem confortáveis com o programa e comecem a trabalhar com meninas. 
Mais de 500 clubes já participaram em regiões ao redor da federação. Peça à sua coordenadora regional do 
Sonhe, Realize para entrar em contato com um clube local que já trabalha com o programa para saber mais 
sobre a experiência deles. 
 
Isto dito, este programa não vai ser atraente para todos os clubes. A diretoria aprovou meios diferentes para se 
envolver com o programa – participação ou apoio. “Participação” significa usar o currículo com meninas em 
escolas secundárias e enviar a informação de impacto para a SIA. Outros clubes também podem prestar apoio a 
um outro clube que participante, seja financeiro, de doações em espécie, fornecendo oradores ou suporte 
administrativo e/ou oferecendo oportunidades extras para meninas que participarem de um projeto Sonhe, 
Realize. 

Comentário/Pergunta 
“Porque focamos em mulheres e meninas que enfrentam obstáculos como pobreza, violência e gravidez na 
adolescência?” 

Resposta 
Mulheres, simplesmente porque nasceram do sexo feminino, enfrentam uma quantidade enorme de obstáculos 
para seu sucesso. Tanto homens e mulheres quanto meninas e meninos que vivem na pobreza enfrentam 
discriminação e tem que superar obstáculos. Mas, por toda a história e em todos os países do mundo, as 
mulheres e meninas enfrentaram e enfrentam mais obstáculos e discriminação devido ao seu gênero. Algumas 
mulheres e meninas têm ainda menos oportunidade de viver seus sonhos que outras. Por exemplo, mulheres 
que nasceram pobres. Que foram traficadas para prostituição. Que foram maltratadas quando crianças. Viciadas 
em drogas e álcool. Abusadas por um parceiro íntimo. 

Comentário/Pergunta 
“Em nossos Programas dos Sonhos, como definimos as mulheres e meninas que queremos ajudar?” 

Resposta 
Prêmios Viva o Seu Sonho – Para este prêmio, nós procuramos candidatas que tiveram que superar obstáculos, 
estão tentando recuperar suas vidas, dar uma vida melhor para si mesmas e suas famílias e sair da pobreza com 
educação e formação técnica. Elas superaram a violência, vícios, problemas de saúde, a morte de um cônjuge ou 
dos pais, ou problemas de saúde mental. E elas são mulheres com dependentes. 
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Ao redor do mundo, famílias chefiadas por mulheres tem o maior índice que pobreza. Ajudar estas mulheres a 
melhorar a sua educação oferece a elas a melhor chance que terão de melhorar suas vidas e a vida de seus filhos 
– assegurando resultados mais positivos para futuras gerações. Estas mulheres especificamente: 

• Tiveram seus sonhos descarrilhados 
• Estão tentando recuperar suas vidas 
• São chefes de suas famílias 
• Cuidam de seus dependentes 
• Querem aumentar o seu padrão de vida 
• Não têm os recursos financeiros para acessar educação de qualidade 

 
Sonhe, Realize – Para este programa, nós procuramos alcançar meninas que não tem acesso a recursos ou 
informações para viverem seus sonhos. Nosso foco é em meninas em escolas secundárias, as quais, na maioria 
dos casos, tem entre 14 a 18 anos. Meninas em outras faixas etárias podem se beneficiar do programa, mas nós 
identificamos esta necessidade para esta faixa etária durante as pesquisas feitas para criar o programa. Embora 
todas as meninas enfrentem barreiras por causa de seu gênero, estamos tentando alcançar meninas que tem 
obstáculos extras, incluindo pobreza, vida doméstica instável, viver em situação de acolhimento ou mães 
adolescentes. Ajudar estas meninas a identificar seus objetivos profissionais e caminho para sucesso vai ajudá-
las a vencer as barreiras e obstáculos que enfrentarão em seu futuro. 
Estas meninas especificamente:  

• Enfrentam obstáculos para seu sucesso 
• Estão em risco de ter seus sonhos descarrilhados 
• Não tem acesso a pessoas de inspiração para sua carreira 
• Não tem acesso a educação técnica 
• Não sabem que passos a seguir para realizar seus objetivos 
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