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Introdução

Este manual visa ajudar as Comissões de Desenvolvimento do
Quadro Associativo de clube a estabelecer metas e compreender suas
atribuições. Como as responsabilidades das comissões variam de
acordo com as leis, culturas e procedimentos locais, as sugestões aqui
contidas devem ser adaptadas às necessidades do clube.
Esta publicação é composta de três capítulos. O primeiro descreve
as principais responsabilidades da comissão, o segundo explica
as atribuições do presidente e o terceiro traz recursos úteis. Após
os capítulos, encontram-se perguntas para ser respondidas antes
da Assembleia Distrital e folhas-tarefa para uso durante o evento.
Lembre-se, portanto, de levar este manual com você.
Cada comissão do clube (Administração, Desenvolvimento do Quadro
Associativo, Imagem Pública, Projetos Humanitários e Fundação
Rotária) tem à disposição um manual que oferece uma visão geral
sobre a comissão e destaca suas responsabilidades. Este manual é
parte do Kit para Dirigente de Clube (225-PT) e pode ser baixado
gratuitamente em www.rotary.org/pt. Os manuais podem ser
comprados individualmente no site shop.rotary.org.

Distribua o
Capítulo 1 aos
demais membros
da comissão para
que estejam
cientes de suas
responsabilidades.

Ao preparar-se para o desempenho de sua função, lembre-se de que o
seu Rotary Club é um dos 34.000 clubes do Rotary International, que se
beneficiam dos serviços e recursos proporcionados pela organização,
entre eles publicações traduzidas em nove idiomas, informações no
site www.rotary.org/pt, subsídios da Fundação Rotária e apoio de
funcionários da Sede Mundial do RI e dos escritórios internacionais.
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Comentários?
Perguntas e comentários sobre este manual ou outros materiais de
treinamento do RI devem ser encaminhados a:
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
EUA
E-mail: learn@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446
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Introdução

1

O presidente
do clube serve
como membro ex
officio de todas
as comissões do
clube.

Atribuições e
responsabilidades da
comissão

A função da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo é
elaborar e implementar um plano de ação para aumentar o número
de associados. Para que sejam eficazes, os Rotary Clubs dependem
de seus integrantes. A capacidade de atender às necessidades da
comunidade, apoiar a Fundação Rotária e formar líderes capazes de
servir no distrito e em outros países está diretamente relacionada à
composição e ao tamanho do quadro associativo do clube.
São responsabilidades da comissão:
• Estabelecer metas próprias que facilitem o alcance das metas
anuais do clube.

A Comissão de
Desenvolvimento
do Quadro
Associativo do
clube se dedica
aos Serviços
Internos e
Profissionais e às
Novas Gerações.

• Orientar o quadro associativo sobre a importância do recrutamento
e da retenção de associados.
• Fazer levantamento de classificações para assegurar que as
ocupações dos associados reflitam a comunidade na qual o clube
está inserido.
• Desenvolver um plano de ação para aumentar o nível de satisfação
do quadro associativo. Distribua questionários aos associados e
inicie mudanças com base em suas respostas para fazer com que o
clube continue relevante para eles.
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Subcomissões
podem ser
formadas para
administrar as
responsabilidades da comissão,
especialmente
em clubes
grandes.

• Conduzir avaliações para garantir o sucesso dos esforços do clube
para desenvolvimento e retenção do quadro associativo.
• Trabalhar com a Comissão de Imagem Pública para promover uma
imagem positiva do clube, que seja atraente para os associados
novos e atuais.
• Apadrinhar clubes novos no distrito, se aplicável.
Ao aprender mais sobre as suas responsabilidades, procure refletir
sobre as metas da comissão, seu plano de ação e os recursos que
precisará durante o ano.

Desenvolvimento do quadro associativo
Para aumentar o quadro associativo do clube é necessário que esforços
sejam feitos para recrutar e reter associados. Os associados novos
trazem ideias úteis, enquanto os atuais são importantes à continuidade
dos trabalhos bem-sucedidos do clube.
Para recrutar novos associados, a Comissão de Desenvolvimento
do Quadro Associativo estabelece metas, elabora um plano para
alcançá-las e comunica-se com os associados para que o plano seja
implementado eficazmente. Embora a comissão lidere os esforços
do clube, o recrutamento de novos associados é responsabilidade
de todos. Cabe à comissão incentivar associados a convidar amigos,
parentes e colegas de trabalho para afiliar-se ao clube.
Os trabalhos de retenção devem ser prioridade da comissão. Avalie
o clube regularmente para determinar seus pontos fortes e fracos.
Mantenha os associados bem informados e envolvidos, e reconheça-os
por suas contribuições de modo a fazer com que se sintam motivados
a permanecer no clube. Monitore dados de frequência, tempo de
associação ao Rotary, participação em projetos humanitários e
contribuições à Fundação para detectar problemas que requeiram
atenção especial.
Em geral, o processo de desenvolvimento do quadro associativo inclui
as seguintes etapas:
• Identificação
• Apresentação
• Convite
• Admissão
• Informação e orientação
• Envolvimento
• Orientação continuada
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Preencha o
levantamento
de classificações
e da diversidade
do quadro
associativo, e o
levantamento de
25 minutos sobre
o quadro associativo com os
rotarianos do seu
clube para identificar associados
em potencial na
comunidade. Para
acessar esses
recursos, busque
Ferramentas de
Avaliação do
Clube no site
www.rotary.org.

Identificação. Identifique candidatos qualificados para ingressar no
clube. A seleção cuidadosa dos candidatos ajuda a aumentar o índice
de retenção e enfatizar uma postura positiva com relação à admissão
de novos associados.
Faça um levantamento das classificações e da diversidade do quadro
associativo para determinar o quanto o clube reflete a comunidade.
Procure preencher classificações vagas de modo a melhor representar
as diversas profissões presentes localmente.
Apresentação. Forneça aos associados potenciais informações sobre as
atividades do clube, inclusive projetos comunitários e internacionais,
e a respeito dos programas do Rotary International. Elabore uma
programação que ofereça aos associados potenciais uma visão geral
sobre:
• O clube e sua história, e descrição dos principais projetos e
atividades
• O Rotary International e a Fundação Rotária
• Os benefícios e o valor da afiliação ao clube
• As oportunidades de participação nas atividades do clube
É mais provável que os candidatos se tornem associados atuantes
quando são apresentados ao Rotary por rotarianos entusiasmados e
recebem informações sobre os tópicos acima.
A comissão deve elaborar um perfil do clube para apresentar
aos visitantes. Considere também a possibilidade de oferecer o
Kit Informativo para Associados Potenciais (423-PT), que inclui
materiais sobre o RI e a Fundação. Este pode ser encomendado no
site shop.rotary.org.
Convite. Convide o associado potencial por meio de visita pessoal
do rotariano proponente acompanhado de um membro da Comissão
de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Os rotarianos que se
propuserem a convidar associados potenciais devem enfatizar as
atividades e projetos do clube que tiverem relação com os interesses
dos candidatos.

Antes de convidar alguém para
tornar-se rotariano, não deixe de
informá-lo sobre
as obrigações
financeiras e
oportunidades de
participação nas
atividades e projetos do clube.

Se o candidato for qualificado para fazer parte do Rotary, sua comissão
deve submeter uma proposta ao conselho diretor do clube indicando as
razões para convidá-lo.
Admissão. A admissão de novos associados deve ser feita por meio de
cerimônia condigna e significativa com a participação de familiares.
Durante a cerimônia, peça aos novos associados para falarem
brevemente sobre seu trabalho e sua família. Certifique-se de que
todos os associados do clube estejam presentes na cerimônia e de que
cada um dê as boas-vindas ao novo rotariano pessoalmente. O clube
deve fornecer os seguintes itens ao novo rotariano:
• Distintivo de lapela do Rotary
• Cartão de identificação de associado
• Informações sobre o clube
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• Crachá do clube
• Diretório do distrito
• Carta Mensal do governador
• A The Rotarian ou revista regional
• Lista de e-clubs e clubes na redondeza para recuperação de
frequência
Certifique-se com a Comissão de Administração do Clube de que o
novo associado e o rotariano proponente são reconhecidos no site do
clube e em outros veículos de comunicação.
Informação e orientação. Informe os novos associados sobre o clube e
o RI, enfatizando os seguintes assuntos:
• Oportunidades de envolvimento e prestação de serviços
• Benefícios da afiliação ao clube
• Histórico do clube e impacto na comunidade
• Detalhes administrativos do clube
Considere a implementação de um programa de orientação para
novos associados composto de diversas sessões. Consulte a publicação
Orientação de Novos Associados — Guia Prático para Clubes.

Informe os associados sobre
os programas
do RI, como o
Intercâmbio de
Jovens, Rotaract
e o RYLA. A
participação
em um desses
programas pode
incentivar o
compromisso
duradouro com
o Rotary.

Envolvimento. Certifique-se de que os novos associados participem de
projetos, atividades e comissões de clube, bem como de campanhas
de captação de recursos, reuniões e eventos sociais. Rotarianos que se
sentem parte do clube estão mais propensos a fazer com que o Rotary
se torne prioridade em suas vidas. Utilize as sugestões abaixo para
incentivar a participação de novos associados nas atividades do clube:
• Indique novos associados para integrar uma comissão ou designelhes uma tarefa nas reuniões do clube.
• Crie crachás especiais para os novos associados usarem por um ano.
Incentive os outros rotarianos a procurar aqueles que estão usando
os crachás e a interagir com eles.
• Convide o novo associado para servir como delegado na Conferência
Distrital. Alguns clubes ajudam cobrindo parte ou todas as despesas
de participação no evento. Após a Conferência, peça que ele relate o
que aprendeu.
• Providencie para que todos os novos associados que se afiliaram no
mesmo ano rotário trabalhem juntos em um projeto.
• Incentive os novos associados a vivenciar a internacionalidade do
Rotary participando de Convenção do RI ou convidando rotarianos
visitantes para um almoço ou outra atividade.
• Peça aos novos associados que identifiquem dois ou três associados
potenciais entre seus amigos e colegas. Ao promover o Rotary entre
conhecidos, os novos rotarianos tornam-se mais entusiasmados em
relação à organização.
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Orientação. Associados bem informados e atuantes tendem a manterse engajados nos programas, projetos e iniciativas do clube. Os
clubes, por sua vez, devem enviar ao quadro associativo comunicados
regulares sobre o RI e a Fundação Rotária. Considere as seguintes
atividades:
• Realização de assembleias de clube para discutir com os associados
as atividades que devem ser mantidas e aquelas que eles querem
que sejam modificadas.
• Participação de associados do clube em eventos multidistritais
voltados à orientação continuada.
• Apresentações especiais feitas pelo coordenador do Rotary,
coordenador da imagem pública do Rotary ou coordenador regional
de ex-participantes de programas da Fundação Rotária.
• Participação em webinars do RI para clubes.
• Treinamento para formação de líderes e desenvolvimento pessoal.
Use a publicação Capacitação de Líderes — Guia para Elaboração de
Programa (250-PT).
Consulte o Guia para Desenvolvimento do Quadro Associativo (417-PT)
para mais informações sobre como elaborar um plano de ação.
Transmita aos associados informações do governador de distrito e do
RI usando os sites de clube e distrito, inclusive os de mídia social, as
reuniões semanais, e-mails e boletins do clube.
As publicações do RI também são excelentes recursos de orientação
continuada. Ao ler publicações como a The Rotarian ou as revistas
regionais, os rotarianos se atualizam sobre as atividades rotárias
realizadas em todo o mundo. Incentive os associados a consultar
regularmente o site www.rotary.org/pt e os sites de mídia social do
Rotary para se manterem atualizados sobre os eventos e recursos da
organização.

Diversidade
O seu clube deve refletir a constituição demográfica e profissional
da comunidade na qual está inserido. Para tanto, conduza um
levantamento de classificações e da diversidade do quadro associativo.
Um quadro associativo diversificado resulta em um âmbito mais amplo
de experiências e conhecimentos, que podem ser úteis aos esforços
de prestação de serviços do clube. Além disso, a diversidade ajuda a
atrair associados potenciais.
O Regimento Interno do RI proíbe limitações à admissão ao seu quadro
associativo de qualquer candidato com base em raça, sexo, credo ou
nacionalidade. Consulte o artigo 4.070. do Regimento Interno do RI.
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Imagem do clube
A imagem do clube está diretamente ligada à sua habilidade de
recrutar novos associados. O clube deve comunicar seus valores e os
benefícios oferecidos ao quadro associativo. Esforços consistentes
e eficazes de divulgação da imagem pública do clube ajudam a
despertar o interesse das pessoas pelo Rotary e a torná-las mais
propensas a aceitar convites para se afiliar ao clube. A Comissão
de Desenvolvimento do Quadro Associativo deve trabalhar com a
Comissão de Imagem Pública do clube para coordenar os trabalhos de
divulgação da sua imagem pública.

Para os mais
recentes conteúdos multimídia
do Rotary, acesse
www.rotary.org/
mediacenter.

Crie um site do clube que inclua fotos, informações para contato,
projetos e metas do clube, e detalhes sobre reuniões semanais e
eventos. Gráficos e banners para internet podem ser baixados em
www.rotary.org/graphics e inseridos no site do clube. Considere a
possibilidade de usar sites de rede social, áudio digital, streaming de
vídeos, podcasts e blogs para atrair novos associados. Se precisar de
ajuda com esses recursos, procure recrutar profissionais da área de
marketing, relações públicas e internet para fazer parte do clube.
O RI realiza webinars com tópicos como presença on-line do clube e
melhores práticas de retenção de associados. Avisos sobre as sessões,
inscrições e gravação de vídeo estão disponíveis em www.rotary.org/
webinars.

Apadrinhamento de novos clubes
Enquanto a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo se
empenha no crescimento do próprio clube, é importante reconhecer
que o seu clube pode não ser a melhor opção para todos os rotarianos
potenciais de sua comunidade. Às vezes, compromissos familiares e
de trabalho e áreas de interesse diferentes requerem outros horários e
dias de reunião.
Informe o governador de distrito e a Comissão Distrital de Expansão
se a demanda justifica a formação de um novo Rotary Club. O seu
clube pode ser mentor e trabalhar em parceria com novos Rotary
Clubs da sua área.
Se o seu clube apadrinhar novos clubes, sua comissão pode:
• Auxiliar o representante especial no planejamento e na execução
dos trabalhos de organização do novo clube
• Ajudar a planejar as reuniões e os projetos iniciais do novo clube
• Colaborar no envio dos relatórios exigidos pelo governador durante
o primeiro ano do clube
• Servir de mentor ao novo clube por pelo menos dois anos após sua
admissão ao RI
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Para apadrinhar um novo Rotary Club, seu clube deve:
• Concordar em servir como mentor do novo clube por no mínimo um
ano
• Estar em dia com as obrigações financeiras para com o RI
• Contar com pelo menos 25 associados representativos
• Implementar programas eficazes de prestação de serviços
Para mais informações sobre oportunidades de apadrinhar um novo
clube na sua área, contate o governador do distrito, a Comissão
Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo ou a Comissão
Distrital de Expansão.
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2

Presidente da
Comissão de
Desenvolvimento do
Quadro Associativo

Ao preparar-se para o seu mandato, converse com o conselho diretor
e os demais rotarianos do clube, e com outras pessoas do distrito e
do Rotary International, para saber o que é esperado de você e da
sua comissão. Há várias tarefas que devem ser realizadas antes de
assumir o cargo. Além de participar das sessões de treinamento da
Assembleia Distrital, você deve:
• Reunir-se com o presidente da comissão que está deixando o cargo
• Consultar o Regimento Interno do Clube para familiarizar-se com
suas normas e procedimentos
• Analisar o plano estratégico do clube e estabelecer metais anuais
que favoreçam sua implementação

Responda às
perguntas apresentadas no final
deste manual
para prepararse à Assembleia
Distrital.

• Selecionar e preparar os membros da comissão com a ajuda do
presidente eleito
• Criar subcomissões, se necessário (identificação de novos
associados, retenção, orientação de novos associados e programa de
mentores)
• Criar um plano de comunicação para o ano
• Especificar responsabilidades adicionais que a comissão terá no
clube
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Todos os membros da comissão
devem participar
do Seminário
Distrital de
Desenvolvimento
do Quadro
Associativo para
estar a par das
metas distritais,
discutir estratégias e aprender
sobre os recursos
disponíveis.

Quanto mais preparado você estiver, mais produtivo será o seu
mandato. Ao tomar posse, você será responsável por:
• Administrar o orçamento da comissão
• Trabalhar com outras comissões de clube e distrito na
implementação de iniciativas que envolvam dois ou mais clubes
• Planejar e conduzir atividades e reuniões da comissão
• Monitorar o progresso na implementação das metas da comissão
e informar o presidente, conselho diretor e os associados do clube
sobre as atividades e os avanços relacionados ao alcance dessas
metas

A comissão
Colabore com o presidente eleito na seleção de membros da comissão
e na realização de reuniões de planejamento antes do início do ano.
Para garantir a continuidade dos trabalhos, os membros da comissão
devem exercer, quando possível, mandatos de três anos consecutivos.
Ao selecionar novos membros, considere o seguinte:
• Experiência profissional em recrutamento, marketing ou vendas
• Amplo conhecimento sobre o Rotary
• Extroversão e sociabilidade
Após formar a comissão, você será responsável por preparar os
integrantes para o ano. Para tanto, delegue tarefas de acordo com as
habilidades e interesses dos membros e:
• Informe os membros sobre as atividades da comissão relacionadas
ao plano estratégico do clube
• Emparceire novos membros com outros mais experientes
• Incentive a comunicação com pessoas que ocupam a mesma função
em outros clubes
• Informe os membros sobre os recursos disponíveis à comissão

Há várias
ferramentas de
planejamento
disponíveis aos
clubes, inclusive a publicação
Seja um Clube
Dinâmico:
Seu Plano
de Liderança
de Clube e
o Guia para
Planejamento
Estratégico.

• Apresente aos membros uma lista de atividades e encontros
distritais

Estabelecimento de metas
É sua responsabilidade garantir que a comissão estabeleça e alcance
suas metas anuais em apoio ao plano estratégico do clube. Você terá a
oportunidade de definir metas com o presidente eleito e outros líderes
entrantes durante a Assembleia Distrital. O RI está desenvolvendo
uma ferramenta para possibilitar aos clubes enviar suas metas através
do Portal do Associado.
Metas eficazes. Certifique-se de que as metas anuais reflitam
as capacitações da comissão e os interesses do clube, e sejam
participativas, mensuráveis, desafiadoras, realistas e delimitadas.
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Plano de ação. Colabore com os membros da comissão e outros líderes
do clube no desenvolvimento de um plano de ação que especifique os
passos a ser seguidos para alcance de cada meta. As medidas abaixo
podem ser úteis:
• Defina um prazo para cada etapa
• Determine quem será responsável por cada etapa
• Estabeleça critérios para medir o progresso dos trabalhos
• Considere os recursos disponíveis no clube, distrito e RI
• Defina como avaliará o sucesso no alcance das metas
Avalie suas metas regularmente para se certificar de que há progresso
e faça ajustes se necessário.
Motivação. Uma de suas responsabilidades é garantir que os
integrantes da comissão se mantenham interessados. Elementos

motivadores incluem:

• Certeza de que o alcance da meta será benéfico
• Convicção de que a meta é alcançável e o projeto ou atividade terá
êxito
• Oportunidades para companheirismo e estabelecimento de contatos
• Designação de tarefas de acordo com as habilidades de cada
membro
• Reconhecimento dos esforços feitos pelo alcance das metas da
comissão
A utilização de fatores motivacionais ajuda a manter o compromisso
dos associados com o Rotary e incentiva a participação nas atividades
do clube.

Orçamento
Antes de 1º de julho, estabeleça, juntamente com o atual presidente
da comissão e o tesoureiro do clube, as verbas necessárias à comissão
e assegure-se de que as necessidades financeiras da comissão sejam
consideradas no orçamento do clube. Lembre-se de incluir as
atividades de captação de recursos planejadas.
Monitore os fundos, transações e relatórios da comissão, mantenha-se
informado sobre o orçamento e reúna-se regularmente com o
tesoureiro do clube, tomando medidas para correção imediata de erros
ou problemas.

Comunicação
Defina como se comunicará com os seguintes líderes do clube:
• Membros da comissão. As comissões devem reunir-se regularmente
para identificar os recursos disponíveis, discutir projetos em
andamento e novas iniciativas, e desenvolver estratégias para
alcançar suas metas e as do clube.
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• O clube. Informe as atividades da comissão, inclusive planos de ação
e progresso alcançado, ao presidente e ao conselho diretor do clube
e aos associados.
• Outras comissões. Em geral, o trabalho de uma comissão afeta
as atividades de outra. A sua comissão deve colaborar com as
seguintes comissões:
−− Comissão de Imagem Pública — Para projetar uma boa imagem
do clube na comunidade, tornando-o mais atraente para rotarianos
potenciais e motivo de orgulho para os associados.
−− Comissão de Projetos Humanitários — Para garantir que os
projetos sejam relevantes para os associados e a comunidade.
−− Comissão de Administração — Para planejar reuniões semanais
voltadas às necessidades e aos interesses pessoais dos associados.
• O distrito. Se a comissão necessitar de orientação ou informações,
contate a respectiva comissão no distrito ou o governador
assistente.
• Sua região. O representante da equipe CDS da sua região está
disponível para responder a perguntas sobre o quadro associativo.
Para localizar o seu representante, consulte o site www.rotary.org/pt.
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3

Recursos

Diversos recursos estão disponíveis para ajudá-lo no desempenho
de suas responsabilidades. Publicações podem ser baixadas do site
www.rotary.org/pt ou encomendadas através de shop.rotary.org, do
e-mail shop.rotary@rotary.org ou do escritório internacional que
atende à sua área.
• Guia para Desenvolvimento do Quadro Associativo (417-PT) —
Descreve procedimentos básicos para ajudar os clubes a elaborar
um plano de ação para recrutamento e retenção de associados. Deve
ser usado com as Ferramentas de Avaliação do Clube.
• www.rotary.org/pt — O site do RI contém informações a respeito de
operações eficazes de clube e links sobre assuntos diversos, como
administração de clube, quadro associativo, promoção da imagem
pública, projetos, Fundação Rotária e recursos para clubes.
• Como Propor um Novo Associado (254-PT) — Folheto com
procedimentos sobre seleção e admissão de novos associados. Inclui
o Formulário de Proposta de Associado.
• Orientação de Novos Associados - Guia Prático para Clubes (414PT) — Diretrizes para sessões informativas para associados novos e
potenciais. Inclui exemplo de programação, etapas, folhas-tarefa e
lista de recursos disponíveis.
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• Official Directory (007-EN) — Contém informações de contato para
administradores do RI e da Fundação Rotária, comissões, grupos de
apoio e funcionários da Secretaria do RI; lista mundial de distritos e
governadores e lista de clubes em cada distrito, inclusive dados de
contato. Disponível no Portal do Associado.
• Regimento Interno Recomendado para o Clube — Documento
normativo com diretrizes para administração dos clubes.
• Estatutos Prescritos para o Rotary Club — Regras de organização e
funcionamento de Rotary Clubs, inclusive as relacionadas ao quadro
associativo.
• Boletins do RI — Boletins eletrônicos sobre tópicos rotários,
inclusive desenvolvimento do quadro associativo, erradicação da
pólio, promoção da imagem pública e Fundação Rotária.
• Seção de Prêmios — Descreve os programas de prêmios e
reconhecimentos do RI e da Fundação Rotária, inclusive o Prêmio
por Desenvolvimento do Quadro Associativo e Expansão, o
Reconhecimento por Iniciativas de Desenvolvimento do Quadro
Associativo, o Reconhecimento do RI a Clubes de Pequeno Porte por
Crescimento e o Prêmio Cada Rotariano: Admita Um, Retenha Um
www.rotary.org/awards.
• E-Learning Center do Rotary — Módulos de estudo independente
criados para novos associados e dirigentes de clube.

Encomendas no site shop.rotary.org
• Membership Video Set (427-MU) — Dois DVDs, um para novos
associados e outro para associados potenciais, com uma compilação
de vídeos do Rotary.
• Kit Informativo para Novos Associados (426-PT) — Informações
essenciais para novos associados sobre os programas do RI e da
Fundação Rotária.
• Kit Informativo para Associados Potenciais (423-PT) — Informações
sobre o Rotary, a Fundação Rotária e as responsabilidades inerentes
à associação a um Rotary Club.
• Ingresse no Rotary, cartões postais (614-PT) e cartão de bolso
(613-PT) — Podem ser usados como convites para associados
potenciais comparecerem a reuniões de clube.

Recursos humanos
Informações de contato podem ser obtidas no Official Directory, no site
www.rotary.org/pt ou com o governador de distrito.
• Governador do distrito — Administrador do RI responsável por
apresentar estratégias que aumentem a eficácia dos clubes.
• Governador assistente — Rotariano indicado para auxiliar o
governador na administração de clubes. Ele visitará o seu clube a
cada três meses, ou mais frequentemente, e estará disponível para
esclarecer dúvidas e oferecer orientação.
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• Outros presidentes de comissão de clubes no distrito — Líderes
capacitados a oferecer apoio a projetos e iniciativas do clube.
• Ex-líderes e ex-presidentes de comissão de clube — Rotarianos
experientes que podem ajudá-lo a planejar o ano do seu mandato e
liderar as atividades da comissão.
• Coordenadores do Rotary — Rotarianos indicados pelo presidente
do RI para servir de recurso em regiões específicas.
• Central de atendimento — Os Rotarianos devem contatar os
escritórios internacionais responsáveis pelos seus países.
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Para Assembleia Distrital

Perguntas preparatórias à Assembleia Distrital
Para melhor responder às perguntas, converse sobre suas ideias com outros líderes entrantes
do clube e com os que estão deixando os cargos.
Quais são as responsabilidades da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do
clube e de seu presidente?

Como a sua comissão apoiará o plano estratégico do clube?

Como a comissão atrairá novos associados?

Como a comissão manterá os associados engajados?

Que medidas de controle podem ser usadas para garantir que os novos associados sejam bem
informados e sintam-se parte do clube?

Como você poderia ajudar os membros da comissão a fazer um bom trabalho?
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Folha-tarefa 1:
Resumo
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Folha-tarefa 2: Metas
Utilize esta folha-tarefa para elaborar as metas anuais necessárias ao alcance da meta de longo
prazo em período de três anos. Certifique-se de que suas metas sejam:
Participativas. Aqueles que participam da definição das metas e elaboração das estratégias
para alcançá-las devem se sentir mais envolvidos com o processo.
Mensuráveis. As metas devem ter um ponto tangível e claro a ser alcançado.
Desafiadoras. As metas devem ser desafiadoras o suficiente para superar as conquistas do
passado.
Realistas. Os rotarianos devem ser capazes de alcançar as metas com os recursos
disponíveis.
Delimitadas. As metas devem ter prazo para seu alcance e cronograma de desenvolvimento.

Meta de longo prazo (meta do clube para daqui a três anos):

Meta anual (1° ano):

Meta anual (2° ano):

Meta anual (3° ano):
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Folha-tarefa 3: Plano de ação
Escreva no espaço abaixo uma meta anual de sua folha-tarefa e determine as etapas
necessárias para alcançá-la.
Meta anual:

Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

Recursos necessários:
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Folha-tarefa 4: Estudos de caso – Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo do Clube
Leia os estudos de caso a seguir e responda às perguntas. Crie um plano de ação usando a folhatarefa na próxima página.

Estudo de caso 1
Após apenas três meses de afiliação a um Rotary Club, John é convidado para ser
presidente eleito do clube. Quando ele assume o cargo, os associados mostram-se
insatisfeitos por ele estar fazendo mudanças. John se sente sobrecarregado e não sabe a
quem pedir ajuda.
O que ele deve fazer?

Se ele pedisse a sua opinião, que recomendações você faria?
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Estudo de caso 2
Greg é associado de um Rotary Club há 10 anos e atua como advogado. Em sua empresa de
advocacia, ele teve que despedir funcionários e o trabalho está acumulado, o que dificulta
seu comparecimento às reuniões do clube na hora do almoço. Ele e outros associados
pediram ao conselho diretor que passasse a realizar as reuniões à noite, mas o conselho
resiste à ideia de quebrar a tradição.
O que o clube pode fazer para que Greg continue a ser rotariano?

Estudo de caso 3
O Rotary Club de Mountain Point está situado em uma região onde residem diversos grupos
indígenas e pessoas de outros países. O clube é composto principalmente de expatriados
que trabalham no setor industrial, o qual tem prosperado no local. Jovens profissionais se
mudaram para a área atraídos pelo crescimento econômico. O clube possui 20 associados e
não adicionou nenhum rotariano no ano anterior.
Como o clube pode identificar fontes de associados potenciais na comunidade?
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Estudo de caso 4
No ano passado, um terremoto atingiu uma área urbana que abrigava diversos Rotary
Clubs. Os 10 clubes afetados criaram rapidamente uma página no Facebook e publicaram
pedidos de assistência, enquanto os Rotaract Clubs da região usaram o Twitter para
repassar a mensagem a amigos e parentes em todo o mundo. Os rotarianos arrecadaram
mais do que o dobro da quantia estipulada em benefício das vítimas do terremoto.
Por que essa campanha de captação de recursos foi bem-sucedida?

Como esse esforço poderia ajudá-los a atrair novos associados?
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Estudo de caso – Plano de Ação
Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

O que você aprendeu que pode ser aplicado em seu clube?

Recursos necessários:

Manual da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo

24

Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 5: Modelo de Retenção de Associados
Para permanecer viável, o clube precisa admitir novos associados e reter os já existentes. O
modelo de retenção é uma ferramenta para ajudar clubes a calcular seu índice de crescimento
ou diminuição do quadro associativo em determinado período de tempo e identificar com que
grupo a variação ocorre: associados novos ou antigos.
Utilize os dados referentes ao quadro associativo do clube, o diagrama e as instruções a seguir
para criar seu modelo de retenção. Será necessário ter em mãos as datas de associação e de
desligamento de todos os associados nos últimos três a cinco anos. (Se seu clube não possuir os
registros completos, o presidente ou secretário poderão obtê-los através do Portal do Associado
em www.rotary.org/pt.)
Depois de preencher o modelo, siga as instruções para interpretá-lo.

Criação do modelo de retenção de associados

Data inicial

no de sócios

(número de) novos sócios
admitidos
no de baixas de sócios
antigos

(número de) sócios antigos
que continuam no clube

baixas de novos sócios

(número de) novos sócios
que continuam no clube

%
de baixa de sócios antigos

%
de baixa de novos sócios

Data ﬁnal

no de sócios

% ganho/perda líquidos

Estabeleça o período a ser estudado e preencha o campo superior com a Data inicial e o campo
inferior com a Data final. (Período sugerido: de três a cinco anos.)
No campo superior (Data inicial), coloque o número de associados que seu clube possuía
naquela data.
No campo inferior (Data final), coloque o número de associados que seu clube possuía ao final
do estudo e calcule a __% de ganho/perda real da seguinte forma:
(número de associados na data final –
número de associados na data inicial) * 100

=

% de ganho/perda real

número de associados na data inicial
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No espaço referente a baixas de associados antigos, anote o número de associados que já
integravam o clube na data inicial e que se desligaram antes da data final, e calcule a __% de
baixa de associados antigos da seguinte forma:
baixas de associados antigos * 100
número de associados na data inicial

% de baixas de associados antigos

=

O número de associados antigos que continuam no clube pode ser calculado da seguinte forma:
Número de associados na data inicial – baixas de associados antigos = associados antigos que
continuam no clube

No espaço associados admitidos, anote o número de admissões dentro do período estudado.
No campo baixas de novos associados, coloque o número de novos associados que se desligaram
antes da data final e calcule a __% de baixa de novos associados da seguinte maneira:
baixas de novos associados * 100
novos associados admitidos

=

% de baixa de novos associados

O número de novos associados que continuam no clube pode ser calculado da seguinte forma:
novos associados admitidos – baixas de novos associados = novos associados que continuam no
clube

Atenção: A soma dos valores de associados antigos que continuam no clube e novos associados que continuam
no clube deve ser igual ao número de associados na Data final.

Interpretação do modelo de retenção
Depois de ter os dados de aumento ou redução do quadro associativo do clube, você pode
identificar seus pontos fortes e fracos com relação à retenção.
Ganho ou perda real. O principal indicador da situação do clube com relação à retenção é
o valor real de ganho ou perda de associados. Ganho real significa que o clube ampliou seu
quadro associativo. Isto pode ter ocorrido devido à retenção dos associados antigos somada
à admissão de novos associados ou devido ao número de novos associados ser superior ao
número de baixas de associados antigos.
Perda real significa que o clube não conseguiu reter mais associados do que o número de
associados admitidos.
Avaliação do índice de baixa dos associados. A principal evidência de que o clube pode estar
enfrentando problemas de retenção é a saída maciça de associados. Adicione os valores de
baixas de associados antigos (caixa à esquerda) ao número de baixas de novos associados
(caixa à direita) para determinar quantos se desligaram do clube no período. O número de
baixas é razoável para o tamanho do clube? Avalie os motivos para a saída desses associados e
as medidas que podem ser adotadas para limitar essas perdas.
Novos associados. Para continuar a análise, considere o número de baixas de novos associados
(caixa à direita), que indica quantos novos associados ingressaram no clube e dele saíram
no período analisado. Procure manter esse número o mais baixo possível. É compreensível
que algum novo associado deixe o clube inesperadamente, contudo, se o clube informar
cuidadosamente os associados potenciais sobre as responsabilidades dos rotarianos e mantiver
um programa efetivo de orientação aos entrantes, a quantidade de novos associados que
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deixam o clube deverá reduzir drasticamente. O valor indicado abaixo da caixa baixas de novos
associados (__% de baixa de novos associados) representa a porcentagem de associados que
entraram depois da data inicial e saíram antes da data final do período analisado.
Associados antigos. O número de baixas de associados antigos (caixa à esquerda) indica
a quantidade de associados representativos na data inicial que se desligaram, ou seja, a
porcentagem de desgaste do clube (__% de baixa de associados antigos). Quanto mais baixa for
esta porcentagem, mais eficaz é a retenção de associados antigos no clube.
Outros recursos. Estratégias e recursos de avaliação relacionadas à retenção de associados
podem ser encontradas respectivamente no Guia para Desenvolvimento do Quadro Associativo
e Ferramentas de Avaliação do Clube. Peça orientação ao seu coordenador regional. Instruções
detalhadas sobre como preencher e analisar o modelo de retenção estão disponíveis na
publicação Ferramentas de Avaliação do Clube no site www.rotary.org/pt.
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Folha-tarefa 6: Guia para resolução de problemas
Utilize as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs e as metas da folha-tarefa da
sessão 2 para ajudar no desenvolvimento de seu plano para resolução de problemas. Analise
as metas de seu clube e pense que desafios deverão ser superados para alcançá-las. Por fim,
ofereça soluções para superar esses desafios.

Meta

Possível desafio

Que recursos estão
disponíveis?

Administração

Desenvolvimento do
Quadro Associativo

Imagem Pública

Projetos
Humanitários

Fundação Rotária

Outros
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Basta um clique!
Acesse o Portal do Associado para:
• Fazer cursos e aprender mais sobre Rotary
• Atualizar dados e baixar relatórios
• Verificar o relatório semestral SAR e pagar cotas
• Informar metas do clube e acompanhar resultados
A partir do site www.rotary.org/pt, Acesse o Portal
clicando no link correspondente no alto da página,
à direita, e administre assuntos rotários diretamente
on-line.
www.rotary.org/pt/memberaccess

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt

226B-PT—(512)

