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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

 
Usando o Logo “S” para Aumentar o Reconhecimento da Marca SIA 
  
As regiões, clubes e sócias da SIA expressaram o desejo de aumentar o 
reconhecimento da SIA.  A chave para aumentar reconhecimento é ter uma marca 
consistente na organização inteira. Isto irá positivamente afetar a capacidade da SIA 
para recrutar sócias, atrair patrocinadores corporativos, e ganhar atenção para 
nossa organização e aos seus programas. Uma parte importante da promoção de 
marca é o uso de identificadores visuais (logo, logotipos, tipo de letras, cores, etc.). 

Com isto em mente, em sua reunião de janeiro de 2017, a Diretoria da SIA 
considerou os esforços de promoção de marca da SIA e decidiu que as regiões, 
clubes e sócias da SIA devem descontinuar o uso do emblema da SI. 

Em 2003-2004, a SIA decidiu parar de usar o emblema da SI. Várias firmas de 
marketing nos informaram que o emblema da SI era visto como antiquado e 
culturalmente insensível (mulher branca com braços levantados). A SIA então 
contratou um profissional gráfico para criar o logo “S” e encorajou o seu uso na SIA 
inteira. 

Enquanto muitas regiões, clubes e sócias têm abraçado o logo “S”, alguns continuam 
usando o emblema da SI como o seu principal identificador visual. Isto não ajuda os 
esforços de marca da SIA – é por isso que a sua Diretoria está pedindo que todos os 
materiais e produtos exibindo o emblema da SI seja substituído por uns exibindo o 
logo “S” da SIA no máximo até 31 de dezembro de 2019. Isto se refere a todos os 
materiais impressos, digitais e produtos, incluindo, mas não limitado a: websites, 
páginas de mídia social, boletins, sinais rodoviários, e bandeiras. 

A SIA entende que as sócias estimam sua conexão com a SI e usam alfinetes com o 
emblema dela para refletir seu orgulho a esta conexão. A SIA não tem intenção de 
monitorar se as sócias usam ou não seus alfinetes com emblema da SI. No entanto, a 
SIA espera que as sócias irão se comprometer aos maiores alvos de promoção de 
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marca da SIA e usar alfinetes com o logo ‘S”, especialmente em público (fora de 
eventos Soroptimistas). 

O escritório central da SIA oferece escolha de muitos alfinetes destacando o logo “S”, 
disponíveis na website da SIA: http://www.soroptimist.org/rise/Store.  Além disso, 
novos desenhos de alfinetes estão sendo criados.  

Se você precisar de maiores esclarecimentos sobre esta informação, pergunte a sua 
liderança, ou a sede da SIA  (siahg@soroptimist.org). Você também pode consultar 
as Perguntas Frequentes:  http://bit.ly/emblem-logo-faq.  Também, certifique-se usar 
as muitas ferramentas de conscientização pública disponíveis na website da SIA: 
http://www.soroptimist.org/members/publicawareness/publicawarenesshome.ht
ml.   
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