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COMO USAR ESTE GUIA

Esta é a edição de 2015 da publicação Fortalecendo o Quadro Associativo:
Elaboração do Plano para Desenvolvimento do Quadro Associativo,
antigamente conhecida como Guia para Desenvolvimento do Quadro
Associativo. Ela é voltada a presidentes de clubes e presidentes das Comissões
de Desenvolvimento do Quadro Associativo de clubes e distritos.
Este guia descreve o processo de criação do plano para desenvolvimento do
quadro associativo, fornece estratégias e ferramentas para atrair e engajar
novos associados e inclui informações sobre apadrinhamento de clubes novos,
bem como avaliações de recursos pertinentes disponíveis através do Rotary.
Neste guia, você irá avaliar as tendências do seu clube, criar estratégias para
atrair novos associados e desenvolver programas que promovam o engajamento
como meio de aumentar o índice de retenção no clube.
Esta publicação contém também uma folha-tarefa com as etapas recomendadas
para o fortalecimento do quadro associativo do clube.
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INTRODUÇÃO

O plano para desenvolvimento do quadro associativo destaca os objetivos e
estratégias do clube para retenção e recrutamento. Ele servirá como guia para
alcance das metas de desenvolvimento do quadro associativo e possibilitará
que você monitore o progresso do seu clube. É importante criar um plano e
engajar os associados em sua implementação para incentivar o fortalecimento
e a vitalidade do clube.
Clubes em todo o mundo dedicam-se ao desenvolvimento do quadro
associativo de maneiras diversas. Ao reconhecer as necessidades, costumes
e mudanças específicas da sua comunidade, você estará mais apto a recrutar
novos associados e inspirar os atuais. Consulte o plano regional para
desenvolvimento do quadro associativo ao estabelecer as metas do seu clube
e desenvolver o plano de ação. O plano regional pode ser encontrado em
www.rotary.org/pt/membershipplans ou obtido através do governador de
distrito ou presidente de Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo.
Um quadro associativo vigoroso ajuda o clube a fazer o bem na comunidade
e no mundo, aprimora a conscientização pública sobre a nossa organização e
aumenta o apoio à Fundação e a seus programas. O desenvolvimento do quadro
associativo é uma prioridade muito alta, tanto para o Conselho Diretor e os
coordenadores do Rotary quanto para os líderes distritais (veja o Capítulo 6).
Ele é, no entanto, mais importante para os líderes de clube, pois estes possuem,
mais do que ninguém, a capacidade de desenvolvê-lo.
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STRENGTHENING YOUR MEMBERSHIP

INTRODUCTION

CAPÍTULO 1
AVALIAÇÃO
DO CLUBE

• Faça levantamentos
anônimos para obter
respostas sinceras
• E steja aberto a
sugestões
•C
 onsidere todas as
perspectivas
• P eça a opinião de
algumas pessoas
sobre as perguntas
do levantamento
antes de distribuí-lo
aos associados
• Seja criativo e torne o
processo divertido

Em todo o mundo,
68% dos rotarianos
têm entre 50 e 70
anos de idade. Há
oportunidades para
associados jovens no
seu clube?

A avaliação do clube é essencial
para ajudar a manter os associados
engajados e atuantes, e tornar
o clube atraente aos associados
potenciais. Avaliações objetivas e
periódicas revelam os pontos fortes
do clube e as áreas que necessitam de
aprimoramento. Envolva os associados
neste processo, pois eles são um
recurso valioso aos esforços contínuos
para manter o clube atualizado e
dinâmico. Você também pode pedir
a uma pessoa de confiança de fora do
clube, como o governador assistente
ou o presidente da Comissão Distrital
de Desenvolvimento do Quadro
Associativo, para facilitar a avaliação
do clube. Seguem algumas maneiras de
obter feedback dos associados:
• Entrevistas presenciais
• Levantamentos impressos ou
eletrônicos
• Conversas informais em grupos
pequenos e grandes em local diferente
daquele onde as reuniões semanais
são normalmente realizadas
• Grupos de análises com rotarianos,
associados potenciais e não
rotarianos em sua comunidade
Faça mudanças com base no feedback
e nas recomendações dos associados.
A avaliação do clube será mais eficaz
se você e os associados começarem
a fazer modificações logo após a
obtenção das respostas. Se nenhuma
mudança for feita, eles provavelmente
não terão motivação para participar
da avaliação do clube no futuro.
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

Veja a seguir perguntas que deverão
ser consideradas durante a avaliação
do clube.

O SEU CLUBE É
DIVERSIFICADO?
Os clubes mais eficazes refletem o
perfil demográfico das comunidades
a que servem. Todos os clubes devem
ter como meta o aumento do número
de mulheres, profissionais jovens e
membros de grupos étnicos. Em geral,
Rotary Clubs que reúnem diversas
perspectivas atendem às necessidades
comunitárias de maneiras mais
criativas. Clubes diversificados
possuem maior credibilidade local,
uma gama mais ampla de habilidades,
voluntários e líderes, e maior potencial
de arrecadação de fundos. Seguem
alguns exemplos de perguntas que
você deverá responder ao avaliar a
diversidade do seu clube usando o
Levantamento da Diversidade do
Quadro Associativo, encontrado
na publicação Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo
(conhecida anteriormente como
Ferramentas de Avaliação do Clube).
Este recurso está disponível em www.
rotary.org/pt ou shop.rotary.org.
• Qual é a proporção de homens e
mulheres no seu clube?
• Quantos associados têm menos de
40 anos de idade?
• O perfil étnico da comunidade está
representado no clube?

CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE
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Quase 80% dos
associados trabalham
atualmente,
enquanto 20% estão
aposentados. Como o
perfil demográfico do
seu clube pode afetar
suas estratégias de
recrutamento?

• Os líderes do clube refletem a
diversidade do quadro associativo?
• Perspectivas diferentes são bemvindas?

COMO AVALIAR A
VIABILIDADE E O AUMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
DO CLUBE?

HÁ UM EQUILÍBRIO
ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES
NO SEU CLUBE?

Mesmo que o número de associados
do clube seja constante ano após ano,
ainda assim poderá haver problemas
de retenção. Quando um clube ganha
e perde associados continuamente,
o “efeito porta giratória” resultante
desse movimento faz com que o clube
tenha dificuldades de promover
uma administração eficaz, realizar
projetos bem-sucedidos e atrair
associados potenciais.

Conhecer as profissões representadas
no quadro associativo contribui
à elaboração de estratégias para
criação de uma base equilibrada que
reflita as profissões exercidas na
comunidade. O Código Normativo do
Rotary exige que os clubes tenham
associados de diversas profissões,
classificando-os de acordo com seus
negócios, profissões ou serviços
comunitários atuais ou passados.
Para identificar as áreas de atuação e
habilidades presentes na comunidade,
mas ausentes no seu clube, use o
Levantamento de Classificações
disponível na publicação
Ferramentas para Avaliação do
Quadro Associativo.
O seu clube conta com algum
associado que trabalhe com
engenharia de software ou
desenvolvimento de websites?
E relações públicas e arrecadação de
fundos? A utilização da experiência
profissional dos associados beneficia
o clube e suas atividades. Não esqueça
os empresários, os donos de negócios
que trabalham em casa e os líderes
de serviços comunitários. Conheça
as habilidades dos associados e os
envolva na Comissão de Projetos
do clube. Em geral, aqueles que
desempenham um papel ativo
são mais engajados e propensos a
permanecerem no clube.
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Para que você tenha um panorama
realista das condições do quadro
associativo do clube, acesse
informações dos últimos três a cinco
anos. Se quiser verificar as tendências
do quadro associativo, consulte
dados e relatórios de diversos anos no
Rotary Club Central.
Você poderá obter mais detalhes
preenchendo o modelo de viabilidade
e crescimento da publicação
Ferramentas para Avaliação do
Quadro Associativo. Ele analisa a
movimentação do quadro associativo
em períodos específicos e ajuda
a detectar qualquer rotatividade
significativa.

COMO VOCÊ PODERIA
CRIAR UM PERFIL DE BAIXA
DE ASSOCIADOS?
Ao informar-se sobre quanto tempo
os associados permanecem no clube,
você estará mais apto a identificar
pontos fortes e fracos no seu plano
para desenvolvimento do quadro
associativo. O Perfil de Baixa de
CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE

Acesse a nossa página
sobre imagem pública
para aprender a criar
um press release
sobre os eventos
locais e enviá-lo
ao jornal local. Sua
história pode acabar
sendo publicada
gratuitamente.

Associados das Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo
organiza os associados em grupos
de acordo com a duração de sua
afiliação ao clube. Você poderá
descobrir, por exemplo, que a maioria
dos ex-associados deu baixa depois
de dois anos de afiliação. Com esta
informação, você terá a chance de
reter os novos associados mantendoos atualizados e incentivando seu
envolvimento nos programas e projetos
do clube desde sua admissão.
Depois que um dos líderes do clube
tiver completado a avaliação inicial,
a Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Associativo deverá analisar
os resultados e discuti-los na reunião
ou Assembleia do Clube. Peça que
os associados sugiram estratégias e
atividades para aprimorar a retenção.

O SEU CLUBE É INOVADOR
E FLEXÍVEL?
Em um mundo em constante
mudança, o seu clube depende de sua
capacidade de ser inovador e flexível.
Levantamentos e grupos de análise
demonstram consistentemente que
associados potenciais e associados
jovens são mais propensos a ficarem
no Rotary quando acreditam que o
clube está disposto a acomodar seus
interesses, bem como seu trabalho,
sua família e necessidades pessoais.
Descubra se as atividades e tradições
do clube refletem interesses atuais e
o que pode ser mudado para tornar o
clube mais relevante aos associados
potenciais. Considere mudar o local
e horário das reuniões, diminuir as
cotas, realizar projetos diversificados
e planejar diversos tipos de programas
para as reuniões de clube.
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

A publicação Seja um Clube
Dinâmico: Seu Plano de Liderança
de Clube traz sugestões práticas para
fazer com que seu clube seja mais
inovador e flexível.

HÁ UMA FORTE
CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O SEU CLUBE NA
COMUNIDADE?
A conscientização pública é parte
importante do contínuo crescimento
e sucesso dos clubes. O seu clube
é amplamente conhecido na
comunidade? Os associados dizem
que são afiliados ao Rotary Club a
seus amigos, vizinhos e colegas?
O que a comunidade acha do seu
Rotary Club? Convide associados
potenciais a um projeto do clube
para que possam interagir com os
rotarianos e aprender mais sobre
o clube e o trabalho que realiza
localmente.
Pesquisas indicam que as pessoas
estão mais inclinadas a doar seu
tempo e dinheiro a organizações que
apresentam resultados comprovados.
Incentive o seu clube a comunicar-se
regularmente com o público a respeito
de seus projetos comunitários com
o intuito de atrair doações e novos
associados.
Em Rotary.org você encontrará
recursos e ferramentas que ajudarão
a garantir que o seu clube e os projetos
por ele implementados recebam o
reconhecimento que merecem.

CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE
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Consulte a nossa
página de mídias
sociais para ver os
sites em que estamos
presentes.

COMO VOCÊ USA
COMUNICAÇÃO DIGITAL
PARA PROMOVER SEU
CLUBE?
O seu clube tem um website? Uma
página no Facebook? Eles são atualizados regularmente? Você usa o
Twitter para divulgar eventos especiais e os principais projetos do clube? Você conversa pela internet com
rotarianos de outras partes do mundo
e organizações que compartilham dos
seus interesses? Você já participou de
alguma discussão no LinkedIn? Aproveite as mídias sociais para promover
o clube na comunidade, atrair associados e recursos e manter informados os
rotarianos do seu clube.
Seja criativo, consistente, profissional
e habilidoso em suas comunicações
on-line. Vídeos, podcasts e blogs possibilitam a divulgação de informações
valiosas sobre o Rotary e o seu clube.
Acesse nosso site e o blog Rotary
Voices regularmente e confira artigos
e posts que podem ser usados no website e em boletins do seu clube. Além
disso, visite o Brand Center para
dicas sobre como produzir mensagens
claras e envolventes sobre o Rotary.
Caso ninguém no clube seja usuário
dessas ferramentas de comunicação,
procure um profissional especializado
para oferecer orientação ao clube em
uma das reuniões semanais. Seguem
algumas das plataformas de comunicação digital mais populares usadas
por rotarianos em inúmeros países
para promover visibilidade e engajamento:

Facebook

Veja o que acontecendo em outras partes do globo na página do Rotary Brasil
(www.facebook.com/rotarybr) e
Rotary International (www.facebook.
com/rotary). Nelas você encontrará
histórias, eventos e vídeos inéditos da
nossa organização. Os clubes podem
usar o Facebook para encontrar associados potenciais, convidar os membros da comunidade para um evento de
arrecadação de fundos e divulgar seus
projetos. Além disso, podem postar
links para páginas de doações, conectar-se com outras organizações e destacar o trabalho do clube e do Rotary
em todo o mundo.

LinkedIn

Faça contatos com outros rotarianos e
amigos do Rotary no LinkedIn, a maior
rede profissional do mundo. Os rotarianos podem juntar-se a grupos em suas
regiões ou em outras áreas do mundo
para compartilhar ideias e esclarecer
suas dúvidas sobre questões relacionadas ao Rotary. Entre no grupo oficial
do Rotary International no LinkedIn
para se comunicar com cerca de 50.000
membros.

Twitter

Mantenha contato com outros rotarianos e amigos do Rotary no Twitter
(twitter.com/rotarybrasil). Tome parte em eventos rotários, como a nossa
Convenção Internacional, ao mesmo
tempo em que se comunica com outros
participantes. Você também pode usar
o Twitter para manter contato com a
mídia local e criar links a artigos sobre
seus projetos comunitários.

YouTube

O Rotary tem uma série de vídeos em
seu canal no YouTube, www.youtube.
com/RotaryInternational. Compar8

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE

tilhe esses vídeos, ou poste seus links
no site do clube, em redes sociais e nos
boletins do clube. Se possível, poste
vídeos sobre o seu clube para que doadores e associados potenciais saibam
como proceder.

VOCÊ AVALIOU O SEU
CLUBE SOB A PERSPECTIVA
DE UM VISITANTE?
Antes da reunião

É fácil para um visitante encontrar
informações básicas sobre a próxima
reunião do clube? Peça a um amigo ou
parente que tente localizar as seguintes informações sobre o seu clube:
• A que horas a reunião do clube
começará?
• Onde exatamente a reunião será
realizada?
• Há alguém no clube que o visitante
deverá contatar antes da visita?
• O visitante terá alguma despesa
resultante de seu comparecimento
ao clube?
• Haverá uma refeição?
• Como será a reunião?
• Quando a reunião terminará?
Se for difícil encontrar essas informações no seu site, Facebook ou no
Localizador de clubes, provavelmente
você está perdendo ótimas oportunidades de se conectar com associados
potenciais.

Durante a reunião

Avalie as reuniões de clube para
garantir que sejam uma experiência
acolhedora e divertida:
• Há alguém encarregado de dar
as boas-vindas aos associados e
convidados?
• As reuniões começam e terminam
pontualmente?
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

• As reuniões seguem uma
programação?
• Os palestrantes são interessantes,
inspiradores e relevantes?
• Há uma variedade suficiente de
palestrantes e tópicos?
• A interação social entre os
associados é incentivada?
• As reuniões são sempre do mesmo
tipo?
Os clubes podem considerar trazer
uma pessoa de fora para avaliar uma
reunião. Convide um amigo não
rotariano ou um conhecido de outro
clube para participar de uma reunião
como visitante e, posteriormente,
apresentar suas impressões. Desta
forma, você terá uma perspectiva
objetiva de uma parte independente.

Projetos humanitários

Examine seus projetos. Eles são
inspiradores e agradáveis para todos
os envolvidos?
• Seu clube tem um projeto principal
interessante no qual todos os
associados estejam envolvidos?
• Seu clube convida não rotarianos
(amigos, parentes, colegas, alumni
do Rotary, rotaractianos e outros
membros da comunidade) para
participar dos seus projetos e
aprender mais sobre o clube?
• Os projetos atendem a necessidades
atuais da comunidade ao mesmo
tempo em que se adequam aos
interesses dos associados?
• Os associados do clube encontramse com os beneficiários de seus
serviços?

Grupos de análise

Os grupos de análise são uma ferramenta útil e possibilitam a realização
de encontros com não rotarianos da
comunidade, a apresentação do Rotary
CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE
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a eles e a obtenção de opiniões sobre
como o clube pode ser aprimorado. A
contratação de um profissional externo para conduzir os grupos de análise
aumenta a probabilidade de que os
resultados sejam imparciais. Alguns
clubes pedem que uma agência doe
este serviço. Se não for possível ter
um profissional de fora, é importante
certificar-se de que o facilitador tenha
a mente aberta e seja objetivo. Seguem
alguns passos para servir de guia:
PASSO 1: ENVIE UM CONVITE
Prepare uma lista de membros da
comunidade que gostaria de convidar. Forme um grupo diversificado de
homens e mulheres de várias idades
e profissões, que inclua associados
potenciais, alumni do Rotary e outras
pessoas com pouco conhecimento
sobre a nossa organização. Explique
a eles porque estão sendo convidados
para o grupo de análise e ressalte a
importância da opinião deles em seu
trabalho para elaborar atividades e
projetos futuros.
PASSO 2: CRIE O AMBIENTE PROPÍCIO
Após convidar os participantes, crie
um ambiente no qual as pessoas sintam-se à vontade para falar de forma
honesta. A sessão de perguntas e respostas deve ser descontraída. Reserve
alguns minutos para se apresentar,
contar como se envolveu com o Rotary
e explicar porque está entusiasmado
com o grupo de análise.
Peça aos participantes que se apresentem, incentivando-os a mencionar
quaisquer informações que quiserem,
inclusive sobre suas profissões, há
quanto tempo moram na comunidade
e se estão envolvidos atualmente com
algum grupo profissional ou de prestação de serviços.
10
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PASSO 3: GUIE A CONVERSA
Esteja preparado com uma programação. Escolha apenas 10 perguntas que
gostaria de fazer e que não possam ser
respondidas com sim ou não:
• O que o atraiu para essa comunidade?
• Se você tivesse uma hora livre a mais
por dia, como a usaria?
• Que problemas você vê na nossa
comunidade?
• O que os membros da comunidade
poderiam fazer para tratar desses
problemas?
• Se você pudesse ajudar outra região
do mundo de qualquer maneira, o que
você faria?
• Qual a sua opinião sobre o Rotary?
• Que percepções positivas e negativas
as pessoas têm do Rotary?
Cuide para que todos tenham a chance
de se pronunciar e para que ninguém
monopolize a conversa. É essencial que
as perguntas não levem os participantes a respostas específicas e que o facilitador mantenha-se neutro. Dê a vez às
pessoas mais quietas que demonstrem
vontade de fazer um comentário, mas
tome cuidado para não causar nenhum
desconforto.
PASSO 4: COMPARTILHE OS
RESULTADOS
Descreva as cinco principais
constatações com base na conversa.
Você poderá apresentá-las durante
uma reunião de clube, conduzir uma
sessão de brainstorming e fornecer ao
clube um resumo de uma página para
referência.
Ao apresentar as conclusões, discuta
as ideias do grupo de análise e planeje
eventos que sejam do interesse
de associados potenciais. Mostre
também aos associados que você
valoriza a opinião deles.
CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO CLUBE

CAPÍTULO 2
CRIANDO UMA VISÃO
PARA O CLUBE

O processo de
criação da visão deve
ser realizado em
um lugar diferente
e divertido para
estimular a inovação.
Escolha um local
confortável, espaçoso
e conveniente para
os associados.
Peça a ajuda de um
profissional
de planejamento
ou use as dicas
encontradas aqui:
rivisionfacilitation.org
(em inglês).

Após verificar o atual status do seu
clube preenchendo as avaliações
no Capítulo 1, elabore a visão para
o clube. Criar uma visão significa
definir o que você deseja que o clube
seja dentro de três a cinco anos
(forte, dinâmico, atraente para os
novos associados, etc.). Envolver os
associados nesse processo possibilita
que eles tenham maior senso de
responsabilidade pelo clube, uma
compreensão maior sobre as metas
para o futuro e motivação para
trabalharem juntos pelo seu alcance.

Considere as seguintes questões ao
elaborar a visão para o clube:
• Quais os pontos fortes do clube?
Como você poderia aproveitá-los ao
máximo?
• Quais as áreas nas quais o clube tem
mais dificuldades?
• Pelo que você gostaria que o clube
fosse conhecido?
• De que maneira os desafios e os
pontos fortes do clube definem suas
prioridades estratégicas?
• Quais são as suas metas a curto e
longo prazo?
• Você tem planos em andamento para
favorecer o alcance dessas metas?
• Você conta com uma equipe que
monitora o progresso do seu plano
estratégico e faz recomendações
conforme necessário?
Uma vez que tenha criado a visão
ideal para o seu clube, o processo
de planejamento estratégico
determinará como você irá alcançála. O Guia para Planejamento
Estratégico poderá ajudar o clube a
elaborar ou modificar essa visão, bem
como a estabelecer as metas anuais e
as de longo prazo.

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

CAPÍTULO 2: CRIANDO UMA VISÃO PARA O CLUBE
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CAPÍTULO 3
ATRAINDO NOVOS
ASSOCIADOS

Causar impacto
positivo em suas
comunidades através
da prestação de
serviços é a principal
razão pela qual as
pessoas se associam a
Rotary Clubs.

Forme parcerias com
organizações locais,
como redes de jovens
ou organizações de
mulheres profissionais,
para identificar
associados potenciais.

De acordo com um
levantamento realizado
em 2011, 86% dos
rotarianos ingressaram
em seus clubes através
de um parente,
amigo ou parceiro
de negócios. Como
você poderia usar
essa informação na
elaboração do plano
de recrutamento do
clube?
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Todo clube precisa de associados
novos para que seja dinâmico
e atuante. Eles trazem ideias
inovadoras e perspectivas
atualizadas, e ajudam a ampliar o
alcance do clube na comunidade.
Após fazer as avaliações no Capítulo
1 e criar uma visão para o futuro do
clube no Capítulo 2, elabore estratégias
para tratar dos elementos mais
críticos identificados nas avaliações.
Para muitos clubes, a prioridade é
atrair novos associados. Ao elaborar
estratégias de recrutamento, utilize
os pontos fortes do clube e reconheça
os desafios detectados por meio
das avaliações da diversidade e de
classificações do clube.

QUEM SÃO OS ASSOCIADOS
POTENCIAIS?
Quem são os associados potenciais em
sua comunidade? Além dos amigos,
vizinhos e colegas de trabalho, outros
grupos podem ter bons candidatos.
Considere, por exemplo, voluntários
que participaram de projetos, pessoas
que demonstraram interesse mais
nunca se afiliaram e ex-rotarianos.
Muitas vezes, os associados deixam
seus clubes por um curto período, mas
retornam quando são convidados.
Considere também profissionais
jovens que tenham participado de
programas do Rotary, como o antigo
Intercâmbio de Grupos de Estudos,
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

membros de equipes de formação
profissional, bolsistas Rotary pela
Paz, rotaractianos, pais e avós de
interactianos, participantes do RYLA
e estudantes do Intercâmbio de
Jovens. Além disso, os membros das
famílias anfitriãs do Intercâmbio de
Jovens também podem ser associados
potenciais.
Uma vez por ano, peça que os
associados do clube preencham o
levantamento sobre associados em
potencial encontrado na publicação
Ferramentas para Avaliação do
Quadro Associativo. Esta simples
atividade requer que os participantes
pensem em bons candidatos para
fazer parte do clube.
Usando os resultados do
levantamento, converse com os
associados sobre a cultura do clube e
pergunte se tais associados potenciais
são, de fato, bons candidatos. Eles
trabalham no local? O horário das
reuniões é conveniente para eles? Eles
possuem características de líderes?
Eles diferem dos atuais associados
o suficiente para trazer diversidade
ao clube? Um processo cuidadoso de
seleção ajuda a evitar que indivíduos
pouco dinâmicos e que ficarão por
pouco tempo sejam admitidos.
Se você encontrar um candidato
promissor, mas notar que o horário ou
local das reuniões, por exemplo, não é
CAPÍTULO 3: ATRAINDO NOVOS ASSOCIADOS

conveniente para ele, recomende-o a
outro Rotary Club.

Convide um não
rotariano para um
evento ou projeto do
clube para que possa
ver que o clube é
dinâmico e envolvido
com a comunidade.
Escolha um associado
para fazer o
acompanhamento com
o associado potencial
após o evento.
Envolver associados
potenciais em serviços
comunitários é
especialmente eficaz
para atrair os jovens.

Incentive os associados
do clube a discutir
sobre o valor e os
benefícios da afiliação
ao Rotary. Use as
informações obtidas
para elaborar exemplos
de mensagens que
possam ser adaptadas
pelos associados do
clube quando entrarem
em contato com
associados potenciais.

Lembre-se de que candidatos
qualificados que decidiram não se
afiliar podem servir como voluntários,
doadores ou simplesmente
simpatizantes do clube.

COMO VOCÊ ENTRA
EM CONTATO COM UM
ASSOCIADO POTENCIAL?
Associados potenciais podem ser
seus amigos, colegas de trabalho,
rotaractianos, alumni, parentes ou até
mesmo alguém que você acabou de
conhecer.
Produza mensagens simples e evite
transmitir aos associados potenciais
informações demasiadas sobre o
Rotary antes de participarem de uma
reunião ou projeto do clube. Inicie a
conversa explicando como o Rotary
teve um impacto significativo na sua
vida, carreira e amizades. Embora fatos
e estatísticas sejam úteis, experiências
e histórias pessoais conectam as
pessoas em um nível emocional. Após
falar de sua experiência, pergunte
a eles o que esperam de um Rotary
Club. É possível que estejam mais
interessados em fazer novas amizades,
tomar medidas práticas para resolução
de um problema específico da
comunidade ou estabelecer uma rede
de contatos profissionais. Uma vez
que saiba o que eles estão procurando,
mostre como o seu clube pode suprir
tais necessidades.

clube ou evento social, enquanto
outras preferem aprender sobre o
Rotary servindo em um projeto ou
participando de uma atividade de
arrecadação de fundos.

COMO VOCÊ COMUNICA
OS BENEFÍCIOS DA
ASSOCIAÇÃO?
Em suas conversas com associados
potenciais, você considera os
interesses e as necessidades deles ao
explicar os benefícios do ingresso no
Rotary? Seguem alguns benefícios:
• Causar um impacto positivo através
de projetos comunitários
• Estabelecer contatos profissionais e
amizades duradouras
• Desenvolver habilidades
profissionais, como planejamento de
eventos, oratória e arrecadação de
fundos, ou encontrar um mentor
• Incluir parentes em projetos e
eventos, e envolver os jovens em
programas locais ou internacionais
• Criar uma rede global de amigos,
especialmente ao viajar
Os seguintes cenários demonstram
como você pode usar os interesses de
associados potenciais como ponto de
partida para apresentar o Rotary.

Serviços à comunidade

Pense no tipo de evento que agradaria
os associados potenciais. Algumas
pessoas sentem-se mais à vontade
comparecendo a uma reunião de

Um membro da sua comunidade
aparece regularmente no
noticiário devido às suas atividades
comunitárias. Convide ele e outros
voluntários para participar do próximo
projeto do seu clube e contribuir
com ideias e experiência. A ajuda
adicional possibilitará que você faça
uma diferença maior e as pessoas
que conhecer poderão acabar se
associando.

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO
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Amizades e conexões

Uma colega aposentou-se recentemente
e está se sentindo um pouco isolada.
Conte para ela como a associação ao
Rotary o ajudou a se manter atuante na
comunidade e a se conectar com líderes
profissionais. Além disso, mencione que
você aprendeu sobre tópicos novos e fez
amizades duradouras. Convide-a para
o próximo evento social do clube, uma
atividade comunitária ou reunião.

Envolvimento da família

Seu vizinho está procurando maneiras
de envolver os filhos em atividades
que causem impacto positivo. Conte
a ele como os rotarianos envolvem
suas famílias nas atividades do clube e
mencione que nossa organização apoia
os estudantes com bolsas de estudos e
oportunidades de viagens ao exterior
para participação em intercâmbios
culturais.

Enfoque internacional

Uma pessoa da comunidade está
interessada em aumentar suas doações
para fins de caridade e participar de
atividades internacionais. Explique a
ela como os Rotary Clubs se reúnem
em todo o mundo para prover água
potável, assistência médica, educação e
muito mais.

COMO VOCÊ
RECOMENDARIA
ASSOCIADOS POTENCIAIS?
Caso você conheça alguém com
potencial de se tornar um excelente
rotariano, mas que não possa afiliar-se
ao clube, recomende-o a outro clube. Se
o clube for em sua região, apresente-o
pessoalmente. Se o associado em
potencial residir no distrito e você não
tiver certeza de qual seria o melhor
clube para ele, consulte o presidente da
Comissão Distrital de Desenvolvimento
do Quadro Associativo ou o governador.

Estudos indicam que os associados
que ingressam no clube sem nenhum
conhecimento sobre o Rotary são
mais propensos a deixar a organização
dentro de um ou dois anos. É importante
orientar os associados potenciais sobre
o que significa ser associado antes
que se afiliem. Conduza sessões de
orientação para que eles conheçam as

Outra alternativa é indicar o associado
potencial pelo nosso formulário (www.
rotary.org/membershipreferral) e
deixar que o Rotary International
facilite a conexão. Além disso,
o governador ou o presidente da
Comissão do Quadro Associativo do
seu distrito poderá encaminhar ao seu
clube recomendações de associativos
potenciais vindas de outros rotarianos,
bem como pedidos de assistência a
associados de mudança e perguntas
sobre o quadro associativo recebidas
através do nosso site.

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO
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ORIENTAR OS ASSOCIADOS
POTENCIAIS?
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atividades do clube e os benefícios da
afiliação. Peça a diversos rotarianos
do clube que compartilhem suas
experiências de forma a dar uma ideia
da cultura do clube. Não presuma
que os associados potenciais que são
rotaractianos, bolsistas Rotary pela
Paz ou alumni do Rotary sabem tudo
sobre a nossa organização só porque
fazem parte da família rotária. Eles
possivelmente não sabem muito sobre o
clube, sua cultura e principais projetos.
Lembre-se de informá-los sobre cotas,
horários das reuniões, apadrinhamento
de novos associados e expectativas em
termos de envolvimento com o clube.

Lembre-se dos nossos
ex-participantes de
programas, inclusive
Embaixadores da
Boa Vontade,
ex-participantes do
Intercâmbio de Grupos
de Estudos, membros
de equipe de formação
profissional, estudantes
do Intercâmbio de
Jovens, rotaractianos
e interactianos.
Mantenha-os
envolvidos nas
atividades do Rotary
e convide-os para se
tornarem rotarianos.

COMO O CLUBE
PODE CRIAR UM
QUADRO ASSOCIATIVO
DIVERSIFICADO?
No Capítulo 1, você aprendeu sobre
a importância da diversidade do
quadro associativo e preencheu o
Levantamento da Diversidade do
Quadro Associativo. Seguem algumas
dicas para atrair jovens e mulheres aos
clubes.

Dez ideias para atrair
profissionais jovens aos clubes

O recrutamento de associados
jovens é essencial ao futuro da
nossa organização. No entanto,
profissionais jovens geralmente têm
uma vida muito ocupada, obrigações
familiares e limitações financeiras
que dificultam a associação ao Rotary.
Torne o ingresso no clube mais
atraente e viável para os jovens com as
seguintes medidas:
1. Ofereça isenção ou redução das
cotas do clube por um período
determinado.
2. Crie um clube satélite com horário
especial de reuniões ou formato
alternativo mais conveniente para
associados potenciais que tenham
filhos pequenos. Faça as reuniões
de manhã aos sábados ou crie um
e-club satélite.
3. Reduza as despesas com refeições
ou permita que estas sejam
opcionais. Leve alguns produtos
de confeitaria às reuniões, peça
que cada um leve um prato ou
estabeleça um sistema rotativo
em que cada um leva comida ou
bebidas na sua vez.
4. Realize atividades sociais
e de networking que sejam
interessantes e convenientes aos
profissionais jovens.
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

5. Convide grupos de jovens para
se afiliarem ao mesmo tempo de
modo a fazer com que se sintam
mais à vontade.
6. Crie um sistema no qual as
faltas às reuniões sejam aceitas.
Índices perfeitos de frequência
normalmente não são possíveis
para os profissionais de hoje. Isso
pode exigir algumas mudanças
nas tradições e normas do clube.
7. Destaque oportunidades de
participação em projetos
comunitários.
8. Indique um rotariano experiente
para servir de mentor a um
associado novo jovem para que
este se sinta à vontade no clube.
Para mais informações, consulte
a publicação Orientação de Novos
Associados: Guia Prático para
Clubes.
9. Incentive a participação. Os jovens
são criativos e motivados a pensar
em novas ideias para resolução de
problemas.
10. Ofereça variedade. Descreva as
várias maneiras através das quais
os novos associados poderão se
envolver no Rotary. Identifique
seus interesses e habilidades,
buscando oportunidades de
participação relevantes a eles.

Mulheres no Rotary

Segundo um levantamento realizado
em 2013, 19% dos associados de clube
em todo o mundo são mulheres. Em
muitas regiões, a porcentagem é bem
menor. Nossas pesquisas indicam
que homens e mulheres afiliam-se
ao Rotary pelas mesmas razões:
fazer a diferença nas comunidades
e estabelecer conexões pessoais. Se
menos de 50% dos integrantes de
seu clube forem mulheres, procure
CAPÍTULO 3: ATRAINDO NOVOS ASSOCIADOS
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Crie um anúncio
no Facebook para
promover um evento
social ou projeto do
clube. Esta é uma
boa maneira de se
conectar com pessoas
não familiarizadas
com o Rotary, que
possivelmente queiram
envolver-se com a
nossa organização.

aumentar o número de associadas
para trazer uma perspectiva diferente
ao clube, criar um quadro associativo
que reflita melhor o perfil demográfico
da comunidade e expandir a força e o
âmbito dos projetos.

Obtenção de dados
demográficos

Para dados demográficos regionais,
inclusive gênero sexual e idade,
consulte o suplemento de sua
região em www.rotary.org/pt/
membershipplans.

QUE MATERIAIS ESTÃO
DISPONÍVEIS PARA
AJUDÁ-LO A PROMOVER
SEU CLUBE?
Ajude os rotarianos a encontrarem
materiais para compartilhar com os
associados potenciais acrescentando
uma pasta de recursos no site do clube
ou no Facebook. Você também poderá
usar as seguintes ferramentas:
Brand Center: crie folhetos e pôsteres
com informações sobre seu clube
para divulgar o trabalho que faz na
comunidade ou para distribuir aos
associados potenciais durante as
reuniões de clube.

COMO HOMENAGEAR
OS ASSOCIADOS QUE
FORTALECEM O QUADRO
ASSOCIATIVO?
Reconheça os associados que
trabalham para desenvolver o
quadro associativo. O programa de
reconhecimento a padrinhos de
novos associados é uma iniciativa
que homenageia, com um distintivo
de lapela especial, os rotarianos
que conseguem novos associados
para os clubes. Todo rotariano
que apadrinha um novo associado
recebe um distintivo de lapela com
identificador azul, sendo que a cor dos
identificadores muda à medida que
novos associados são apadrinhados
pelo mesmo rotariano. Entregue os
distintivos nas reuniões de clube para
destacar as realizações dos rotarianos
e enfatizar a importância do aumento
do quadro associativo.
Você gostaria de homenagear
os rotarianos de seu clube de
outra maneira? Crie um novo
reconhecimento ou desenvolva um
sistema de reconhecimento original e
divertido para os associados.

Cartões O que é o Rotary?,
disponíveis em shop.rotary.org, para
distribuir àqueles aos quais esteja
apresentando o Rotary.
Adesivos Orgulho de ser rotariano,
para colocar em uma janela do carro,
de casa ou do escritório, podem ser
encomendados em shop.rotary.org.
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CAPÍTULO 4
ENGAJANDO OS
ASSOCIADOS DO CLUBE

Incentive os associados
a consultarem a
publicação Conecte-se
para Fazer o Bem
para explorar as
várias maneiras de
se envolverem com o
Rotary. Desta forma,
eles aprenderão a
aproveitar ao máximo
sua afiliação, seja
liderando projetos,
hospedando um
intercambista ou
participando da nossa
Convenção.

Atrair novos associados é
fundamental. No entanto, a
importância de manter os atuais não
deve ser subestimada. Portanto, o seu
plano de desenvolvimento do quadro
associativo deve almejar o pleno
engajamento de todos os associados.
Rotarianos engajados participam
das atividades, reuniões, eventos
e projetos do clube, e atuam como
líderes. Eles têm uma conexão forte
com seus clubes porque apreciam as
amizades e o companheirismo. Além
disso, sentem-se motivados a fazer
um esforço maior nas atividades e
projetos, e têm orgulho de divulgar
o excelente trabalho realizado pela
nossa organização.

ENGAJANDO OS
ASSOCIADOS ATUAIS
A principal razão pela
qual os associados
ficam no Rotary são
as amizades e as
conexões que fazem
por meio de sua
afiliação.

Que tal pensar nos associados como se
eles fossem os seus melhores clientes? O
que faz com eles continuem retornando?
Trabalhe com afinco para proporcionar
experiências que os mantenham
engajados e motivados. Sabendo
que associados dinâmicos tendem
a permanecer nos clubes, mostre o
seu apreço regularmente e ofereça
uma série de opções para mantê-los
envolvidos e atuantes no clube:
• Reconheça suas realizações e
comemore ocasiões especiais,
como alcance de metas do quadro
associativo, promoções no trabalho
ou aniversários.
FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

• Implemente um programa de
mentores através do qual os
rotarianos mais dinâmicos possam
apoiar os associados novatos ou os
menos atuantes.
• Peça o feedback dos associados para
confirmar que estejam aproveitando
os benefícios prometidos quando se
afiliaram.
• Incentive-os a servir em comissões
que se adequem às suas habilidades
ou interesses.
• Ofereça aos associados uma visão
clara da missão e das metas do clube
a longo prazo.
• Convide-os para participar de
um seminário ou da Conferência
Distrital.
• Mantenha uma lista de projetos
e faça com que os associados se
revezem liderando iniciativas de seu
interesse.
• Faça um levantamento dos
interesses dos associados e convide
palestrantes estimulantes e
inspiradores.
• Divulgue fotos dos associados
em projetos e eventos recentes no
website do clube, em sua página
no Facebook ou nos boletins para
reconhecer suas contribuições.
• Informe os associados regularmente
sobre o progresso do clube em
direção às metas. Assim, você
estimula a lealdade, o orgulho e a
conscientização sobre a necessidade
do envolvimento a longo prazo.

CAPÍTULO 4: ENGAJANDO OS ASSOCIADOS DO CLUBE
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A opinião de cada um conta

53% dos associados
que dão baixa relatam
que os líderes do
clube nunca pediram a
opinião dos associados.

Muitos associados que
deram baixa relataram
que não receberam
informações suficientes
sobre seus clubes.
Mais da metade dos
ex-rotarianos disse que
teve que recorrer à The
Rotarian ou às revistas
regionais para obter
informações sobre seus
próprios clubes.

Fazer entrevistas com os associados,
especialmente os que estão saindo,
pode trazer informações úteis aos
seus esforços de retenção. Peça para
os que deixarem o clube preencherem
o Questionário de Baixa de
Associado, encontrado na publicação
Ferramentas para Avaliação do
Quadro Associativo para ajudar o
clube a prevenir tais perdas no futuro.
Geralmente, uma conversa pessoal
entre o associado que está saindo
com um associado de sua confiança
no clube pode trazer informações
adicionais benéficas ao planejamento
do clube.
Se os associados que deram baixa
estiverem de mudança ou deixando
o clube porque os horários não são
compatíveis, mas gostariam de
continuar a ser rotarianos, peça
que preencham o Formulário
de Notificação de Mudança de
Rotariano em www.rotary.org/
membershipreferral ou recomendeos a outros clubes que possam
acomodá-los.
O Questionário de Satisfação do
Associado em Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo
foi elaborado para identificar o que
os associados gostam mais no clube,
bem como o que eles acham que pode
ser aprimorado. Peça aos associados
que preencham o questionário e
divulgue os resultados na reunião do
clube. Discuta as constatações com os
associados, converse com eles sobre
mudanças que possam ser feitas e
envolva-os em sua implementação.
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Comunique-se com seu clube

Estudos indicam que manter os associados informados e atualizados pode
aumentar o índice geral de retenção
dos clubes. Estabeleça um plano de comunicação para determinar o que você
quer compartilhar com os associados e
como. Boletins eletrônicos, websites e
mídias sociais são ferramentas úteis de
comunicação. Lembre-se de que associados não usam necessariamente as
mesmas ferramentas e procure divulgar informações utilizando mais de um
meio. Os seguintes itens podem ser do
interesse dos associados:
• Informações sobre o clube — projetos, atividades, notícias e eventos
• Relatórios financeiros do clube
• Oportunidades de prestação de serviços internacionais
• Novas publicações do Rotary e onde
podem ser encontradas
• Notícias em destaque do Rotary
Comunique regularmente com os
associados sobre:
• Oportunidades para
—A
 ssumir posições de liderança
—P
 articipar de assembleias de
clube e seminários distritais
—P
 articipar de encontros multidistritais
—C
 olaborar em projetos e atividades de clube e distrito
• Programas, projetos e atividades do
Rotary
• Eventos especiais do Rotary, inclusive a Convenção Internacional do
Rotary e a conferência distrital
• Estratégias de recrutamento de
associados
• Metas e iniciativas da comissão de
desenvolvimento do quadro associativo de clube e distrito
• Progresso rumo ao alcance das metas de desenvolvimento do quadro
associativo
CAPÍTULO 4: ENGAJANDO OS ASSOCIADOS DO CLUBE

• Prêmios e programas de reconhecimento por desenvolvimento do
quadro associativo
• Apadrinhamento de novos clubes
Inclua o vídeo
Fazendo o Bem do
vimeo.com/rotary
em seu programa
de orientação. Este
mostrará aos novos
rotarianos o que é
possível realizar através
do Rotary e como eles
podem participar.

Avise aos novos
associados que eles
receberão do Rotary
um e-mail de boasvindas. Isto servirá de
incentivo para que
comecem a prepararse para atuar como
rotarianos:
•A
 prendendo mais
sobre o Rotary em
Conecte-se para
Fazer o Bem
•A
 tualizando seus
perfis de associados
• P articipando de uma
conversa sobre o
Rotary em uma mídia
social

ORIENTAÇÃO DE NOVOS
ASSOCIADOS
O momento em que alguém se torna rotariano é especial tanto para o associado quanto para o clube. Seja marcando
esse evento com uma comemoração
especial ou admitindo os novos associados durante as reuniões de clube,
lembre-se de reconhecer e celebrar o
envolvimento deles com o Rotary. Convide os familiares dos novos associados e incentive todos os associados do
clube a participar e dar as boas-vindas
ao novo membro da família rotária.
Implemente um programa formal de
orientação aos novos associados logo
após sua admissão para que possam
conhecer os benefícios da afiliação ao
clube, inclusive as oportunidades de
prestar serviços tanto na comunidade
local quanto no exterior. Inclua um
panorama das realizações recentes do
clube e as atividades e projetos futuros, e pergunte como eles gostariam de
se envolver. Leia a publicação Orientação de Novos Associados: Guia
Prático para Clubes para encontrar
ideias sobre como realizar cerimônias
memoráveis de admissão ao clube.

ENVOLVIMENTO DOS
NOVOS ASSOCIADOS

interesse e ofereça a eles papéis ativos
para que se sintam imediatamente
conectados ao clube. Evite presumir
que um associado novo estará interessado em um papel relacionado à sua
profissão. Um contador, por exemplo,
pode não querer fazer a contabilidade
do clube simplesmente porque esta
é a sua especialidade. Ele pode estar
procurando uma nova experiência.

Projetos relevantes de
prestação de serviços

Uma das principais razões pelas quais
as pessoas afiliam-se ao Rotary é a
possibilidade de participar de projetos
de serviços que fazem a diferença em
suas comunidades e em outras partes do mundo. Clubes que realizam
múltiplos projetos possibilitam mais
chances de envolvimento, oferecendo
a um número maior de associados a
satisfação de contribuir a esforços
significativos.
Incentive o clube a encomendar a publicação Comunidades em Ação: Guia
para Desenvolvimento de Projetos
para ajudá-lo no planejamento, implementação e avaliação dos projetos
do clube. Este guia contribui para que
os projetos de clubes sejam eficazes e
atendam efetivamente às necessidades comunitárias mais prementes.

Grupos de Companheirismo do
Rotary e Grupos Rotarianos
em Ação

Estudos indicam que quanto mais os
associados envolvem-se nas atividades do Rotary, mais eles se tornam
comprometidos e conectados com os
outros associados, o clube e a organização. Pergunte aos novos rotarianos
quais os projetos e atividades de seu

Os novos associados podem estar
interessados em integrar um Grupo de
Companheirismo ou um dos Grupos
Rotarianos em Ação, para que possam
se divertir e ao mesmo tempo:
• Compartilhar interesses e hobbies
em comum
• Trabalhar com outros da mesma
profissão

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO
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Dos associados que
deram baixa, 48% não
se sentiam à vontade
para compartilhar suas
preocupações com os
líderes de seus clubes.

• Fazer amizades em outras partes do
mundo
• Explorar novas oportunidades de
prestar serviços
Aprenda mais sobre os Grupos de
Companheirismo do Rotary e os
Grupos Rotarianos em Ação em
Rotary.org.

Eventos especiais do Rotary

Além das reuniões semanais, convide os novos rotarianos para eventos
especiais de clube, distrito e internacionais:
• Assembleia de Clube
• Conferência Distrital
• Eventos distritais de treinamento
• Seminário Distrital de DQA e
Seminário da Fundação Rotária
• Institutos Rotary
• Convenção Internacional

Conheça melhor os
associados

Os rotarianos valorizam os
relacionamentos estabelecidos em
seus clubes. Incentive os associados a
conhecerem melhor uns aos outros e
faça um esforço para aprender sobre a
vida e os interesses dos associados das
seguintes maneiras:
• Pergunte aos associados qual é o
próximo projeto, ou atividade, pelo
qual estão mais entusiasmados.
• Entreviste ou apresente um
associado em cada um dos boletins.
• Envolva as famílias em encontros,
eventos sociais ou projetos.
• Sugira aos associados que
compartilhem, nas reuniões de
clube, momentos memoráveis que
tiveram no Rotary.

20

FORTALECENDO O QUADRO ASSOCIATIVO

Escute o que os associados têm a
dizer, inclusive suas preocupações.
Examine o Questionário de Satisfação
do Associado em Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo para
se certificar de que está buscando suas
opiniões e que elas estão sendo levadas em consideração. Tome medidas
prontamente para tratar das preocupações dos associados. Assim a experiência deles no clube será positiva.

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
QUADRO ASSOCIATIVO
Para alcançar suas metas relacionadas
ao aumento do número de associados,
você precisará de uma boa equipe para
elaborar e implementar o plano de desenvolvimento do quadro associativo.
A formação de uma comissão para tal
fim permitirá que você monitore e execute com sucesso as estratégias delineadas no plano e envolva os associados
na iniciativa. Em geral, as responsabilidades da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo são:
• Estabelecer metas para o ano
• Informar os associados sobre a
importância do recrutamento e da
retenção
• Elaborar um plano de ação
para aumentar a satisfação
dos associados, incluindo
um levantamento e medidas
relacionadas ao feedback recebido
• Conduzir avaliações para verificar
se os esforços de desenvolvimento e
retenção estão tendo êxito
• Trabalhar com a Comissão de
Imagem Pública para criar uma
imagem atraente aos associados
atuais e os potenciais, assim como à
comunidade
• Apadrinhar clubes recém-formados
do distrito, se aplicável
CAPÍTULO 4: ENGAJANDO OS ASSOCIADOS DO CLUBE

CAPÍTULO 5
ORIENTAÇÃO DE
NOVOS CLUBES
Embora o governador seja, em
última instância, responsável pela
organização de novos clubes, o seu
clube pode desempenhar um papel de
grande importância nesse processo,
apadrinhando e servindo de mentor
a um novo clube. Antes de assumir
essa responsabilidade, ofereça aos
associados orientação detalhada sobre
o processo e certifique-se de que estão
dispostos a participar.

QUALIFICAÇÕES DO
CLUBE PADRINHO
Apesar de um novo clube não exigir
necessariamente um clube padrinho,
nós recomendamos que isso aconteça.
Para servir como clube padrinho, o
governador e a equipe distrital de
expansão buscam clubes que:
• Concordem em servir como
mentores de novos clubes por pelo
menos um ano a partir da data de
admissão no Rotary
• Estejam em dia com suas obrigações
financeiras
• Tenham pelo menos 20 associados
representativos
• Mantenham um programa
abrangente de serviços rotários

mentor por um ou dois anos. Aprenda
mais sobre esse processo no Guia
para Organização de Novos Clubes:
Para Governadores de Distrito e seus
Representantes Especiais.

RESPONSABILIDADES DO
CLUBE PADRINHO
• Ajudar o representante especial
do governador no planejamento
e organização dos processos
administrativos do novo clube
• Aconselhar os dirigentes do clube e
se reportar ao governador, conforme
exigido no primeiro ano
• Familiarizar o novo clube com as
normas e procedimentos do Rotary
• Organizar atividades conjuntas de
arrecadação de fundos
• Providenciar para que seu
presidente participe, junto com o
representante especial, da primeira
reunião do conselho diretor do novo
clube
• Ajudar o clube novo a planejar os
programas e projetos no primeiro
ano

O sucesso de um clube depende da
maneira como foi organizado e de sua
capacidade operacional nos primeiros
meses. Após receber seu diploma de
admissão, o novo clube pode contar
com o seu padrinho para servir de

Estudos mostram que as maiores
perdas de associados, assim como a
maioria das desativações de clubes,
ocorrem durante o segundo ano de
um clube. Por isso, aquele que conta
com o apoio de um clube padrinho
até o início do segundo ano possui
uma chance maior de se tornar forte,
autossuficiente e produtivo.
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RELACIONAMENTO
DO MENTOR COM O
CLUBE NOVO
Clubes padrinhos podem estabelecer
relacionamentos sólidos e saudáveis
com os clubes novos por meio das
seguintes medidas:

Estabelecer metas com
o clube novo

Examinar objetivamente os
desafios e pontos fracos que possam
comprometer o clube, de modo a
ajudá-lo a estabelecer metas que
favoreçam o sucesso.

Fornecer uma estrutura

Organizar as reuniões de clube,
cumprir as agendas e certificar-se de
que cada reunião avance o clube rumo
às suas metas.

TAMANHO DOS CLUBES
O Rotary estabeleceu os seguintes
padrões para fundação e
apadrinhamento de clubes novos:
• Clubes novos devem ter no mínimo
20 associados fundadores, a menos
que haja uma razão justificável para
isenção desta norma pelo conselho
diretor.
• Pelo menos 50% dos associados
fundadores devem morar na
localidade onde o clube estará
inserido.
• Clubes padrinhos devem ter no
mínimo de 20 associados. Se dois ou
mais clubes forem padrinhos, este
requisito valerá para apenas um
deles.

Estabelecer comunicação
periódica

Marcar telefonemas e reuniões com
o clube novo para oferecer orientação
nas fases iniciais.
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CAPÍTULO 6
APOIO AO CLUBE —
RECURSOS E FERRAMENTAS DO ROTARY
VOLUNTÁRIOS E
FUNCIONÁRIOS DO ROTARY
Os seguintes voluntários e
funcionários do Rotary podem
esclarecer dúvidas e aconselhar o
seu clube quanto à elaboração de um
plano eficaz de desenvolvimento do
quadro associativo. Informações
de contato dos nossos funcionários
e líderes distritais podem ser
encontradas no site Rotary.org e no
Official Directory. Para localizar os
coordenadores regionais, acesse a
página coordenadores e consultores.

APOIO DE LÍDERES
REGIONAIS
Os coordenadores do Rotary
servem de recurso a clubes e distritos
e possuem amplo conhecimento
sobre todos os aspectos do Rotary,
inclusive melhores práticas e
estratégias inovadoras para atrair e
manter associados, planos regionais
de desenvolvimento do quadro
associativo e prioridades e metas do
Plano Estratégico do RI.
Os coordenadores da imagem
pública do Rotary oferecem
aconselhamento e recursos para
realçar a imagem pública do Rotary
de modo a fortalecer o nosso quadro
associativo.
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Os coordenadores regionais da
Fundação Rotária servem como
recursos para todos os tópicos
relacionados à entidade, como
subsídios e gestão de subsídios,
arrecadação de fundos e programas
como Pólio Plus e Centros Rotary pela
Paz.
Os consultores de doações
extraordinárias/Fundo de
Dotação trabalham com os
líderes distritais e regionais no
desenvolvimento de planos para
identificar, cultivar e solicitar doações
extraordinárias, bem como facilitar
eventos que engajem os contribuintes
da Fundação e atraiam doadores
potenciais.

COMISSÃO DISTRITAL DE
DESENVOLVIMENTO DO
QUADRO ASSOCIATIVO
Esta Comissão identifica, promove
e implementa estratégias de
desenvolvimento do quadro associativo
para o distrito. O presidente atua como
elo entre o governador, coordenador do
Rotary e RI e os clubes do distrito.
O governador assistente, ou o
governador, possui as informações
de contato dessa Comissão. Se o seu
distrito não conta com uma Comissão
de Desenvolvimento do Quadro
Associativo, sugira que ela seja formada.
CAPÍTULO 6: APOIO AO CLUBE —
RECURSOS E FERRAMENTAS DO ROTARY
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GOVERNADOR ASSISTENTE
O governador assistente pode
trabalhar em estreita cooperação
com o seu clube para torná-lo mais
dinâmico e capaz de atrair e manter
os associados. Pergunte ao governador
se o distrito conta com um governador
assistente.
Compartilhe com a comissão distrital
e o governador assistente as metas
para desenvolvimento do quadro
associativo e as iniciativas do seu
clube. Assim como é importante que
você saiba sobre a assistência que
eles podem oferecer, é igualmente
relevante para eles receberem
informações sobre estratégias e
ferramentas novas e eficazes usadas
pelos clubes.

EQUIPE DE SUPORTE A
CLUBES E DISTRITOS
Todos os clubes contam com uma
equipe de suporte a clubes e distritos
(CDS) capacitada a esclarecer dúvidas
sobre:
• Estatutos e Regimento Interno do
RI, Código Normativo do Rotary,
Manual de Procedimento e Normas
do Conselho Diretor do RI
• O Rotary International e a
Secretaria
• O Rotary Club Central
Localize o seu representante da
equipe CDS em representantes CDS e
financeiros.
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OUTROS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA
A nossa Secretaria engloba a
Sede Mundial do Rotary, em
Evanston, EUA, e sete escritórios
internacionais. Para contatar os
nossos funcionários, envie um e-mail a
membershipdevelopment@rotary.org.

RECURSOS DO ROTARY
Rotary.org

Informe-se sobre as últimas notícias,
avisos e materiais no nosso site, o
qual também oferece os seguintes
recursos:
• Publicações e materiais
sobre desenvolvimento do
quadro associativo
• Resultados de levantamentos
sobre desenvolvimento do quadro
associativo
• Formulário para Associado em
Potencial, para Proposta de Adesão
e de Notificação de Mudança de
Rotariano
• Publicações (que podem ser
baixadas gratuitamente ou
encomendadas em shop.rotary.org)
• Webinars
• Brand Center
• Localizador de clubes
• Informações de contato dos
representantes CDS e financeiros
• Grupo de discussão de melhores
práticas de desenvolvimento
do quadro associativo:
Membership Best Practices
• Grupo de discussão da Rede
de Profissionais Jovens:
Young Professionals Network

CAPÍTULO 6: APOIO AO CLUBE —
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Rotary Club Central

O boletim Curtas do
Quadro Associativo
traz:
• Resultados de
pesquisas sobre
o nosso quadro
associativo
• Sugestões para
identificar e atrair
associados
• Ideias para criar ou
aprimorar programas
de orientação para
novos associados
• Dicas para retenção
Incentive os associados
do clube a manteremse informados
assinando o boletim
Curtas do Quadro
Associativo e outros
em www.rotary.org/
pt/newsletters.

O Rotary Club Central é uma
ferramenta on-line utilizada por
líderes de clubes e distritos para
estabelecer e acompanhar o progresso
de metas e atividades em três áreas:
quadro associativo, serviços e
Fundação Rotária. Ao usar o Rotary
Club Central como ferramenta
de planejamento, bem como para
registrar as metas, o progresso e as
realizações do clube, você nos ajuda
a medir o impacto dos rotarianos em
todo o mundo.
Os líderes de clube devem entrar
no site do Rotary.org e incluir
suas informações no Rotary Club
Central para que os associados, o
governador e o governador assistente
possam acompanhar o progresso das
atividades. Os associados também
podem usar o Rotary Club Central
para:
• Doar à Fundação Rotária
• Administrar as assinaturas dos
nossos boletins
• Fazer cursos sobre o Rotary
• Pagar as cotas

Rotary Showcase

Divulgue o que o Rotary está fazendo
na sua comunidade através das
mídias sociais. O Rotary Showcase
possibilita que os rotarianos escrevam
posts com informações sobre os
projetos de seus clubes ou distritos,
inclusive descrição, fotos e vídeo, e os
compartilhem no Facebook e Twitter.

Central de Aprendizado

Acesse learn.rotary.org e faça
os módulos da nossa Central
de Aprendizado. Os cursos
incluem tópicos como o novo site,
fortalecimento do Rotary, subsídios,
webinars, entre outros. Você pode
criar um perfil de usuário, monitorar
o seu progresso nos cursos e imprimir
certificados de conclusão.
Cada curso tem a sua própria
comunidade on-line onde os
participantes podem interagir sob a
orientação de moderadores. Para fazer
um curso, faça o login em Rotary.org
e, na opção Informe-se, clique em
Central de Aprendizado. Se preferir,
acesse learn.rotary.org diretamente.

Rotary Ideas

A nossa plataforma de crowdsourcing,
conhecida como Rotary Ideas
(ideas.rotary.org), foi criada para
possibilitar que Rotary e Rotaract
Clubs encontrem os recursos que
necessitam para seus projetos. Este
é um espaço onde os clubes podem
postar seus projetos ou ideias e
solicitar parceiros, voluntários,
doações ou outros recursos.
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FOLHA-TAREFA DO
PLANO PARA DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

417-PT—(1114)

Esta folha-tarefa irá ajudá-lo na elaboração do plano de desenvolvimento do
quadro associativo do seu clube. Uma vez que tenha cumprido os passos de
cada capítulo, você terá identificado desafios e oportunidades, uma visão para
o clube e estratégias para associados atuais, novos e potenciais. Se quiser,
forneça mais de três respostas para cada pergunta.
Durante uma reunião de clube, informe os associados sobre os passos para
fortalecer o quadro associativo e incentive seu contínuo envolvimento nesse
processo.

Capítulo 1: Avaliação do clube
 reenchemos o Levantamento da Diversidade do Quadro Associativo e
P
identificamos os seguintes pontos fortes e fracos no perfil demográfico do
nosso clube:
1.
2.
3.

1.

 osso clube preencheu o Levantamento de Classificações e identificamos
N
pelo menos três profissões na comunidade que estavam faltando no nosso
quadro associativo:

2.
3.
 osso clube preencheu o modelo de viabilidade e crescimento, discutiu os
N
resultados e definiu os seguintes passos para resolução dos problemas de
engajamento e retenção:
1.
2.
3.
26
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 osso clube preencheu o Perfil de Baixa de Associados, discutiu os
N
resultados e definiu o seguinte passo para aumentar a retenção no grupo
identificado como sendo o mais propenso a deixar o clube:
1.
2.
3.
I dentificamos as três melhores práticas para fazer com que nosso clube se
torne inovador, flexível e dinâmico:
1.
2.
3.
Selecionamos um associado para administrar nosso website.
Selecionamos um associado para administrar o conteúdo das mídias sociais.
 cessamos a página sobre imagem pública em Rotary.org e usaremos as
A
seguintes ferramentas para aumentar a conscientização sobre o clube na
comunidade:
1.
2.
3.
 osso clube reuniu um grupo de análise na nossa comunidade e constatou o
N
seguinte:
1.
2.
3.
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Capítulo 2: Criando uma visão para o clube
Nosso clube definiu uma visão para o clube e estabeleceu as seguintes metas:
1.
2.
3.
 osso clube usou o Guia para Planejamento Estratégico no estabelecimento
N
das metas anuais e a longo prazo.

Capítulo 3: Atraindo novos associados
 osso clube realizou uma pesquisa para identificar associados potenciais
N
e levou em conta os resultados dos levantamentos de classificações e
da diversidade do quadro associativo. Decidimos implementar as três
estratégias adicionais a seguir para identificar associados potenciais:
1.
2.
3.
 osso clube decidiu implementar as três estratégias adicionais a seguir para
N
apresentar o Rotary a associados potenciais:
1.
2.
3.
 osso clube designou um associado para administrar e atualizar o website
N
do clube usando materiais do Brand Center.
 om base nos resultados do levantamento da diversidade do nosso quadro
C
associativo, selecionamos os seguintes benefícios a ser enfatizados em
conversas com associados potenciais:
1.
2.
3.
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Capítulo 4: Engajando os associados do clube
 osso clube implementará as seguintes estratégias para engajar os atuais
N
associados:
1.
2.
3.
 om base nos resultados do questionário de satisfação do associado, nosso
C
clube decidiu implementar as seguintes mudanças:
1.
2.
3.
 s membros da nossa Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo
O
leram a publicação Orientação de Novos Associados: Guia Prático para
Clubes e estão criando um processo de orientação que informe os novos
associados e incentive seu envolvimento no clube. Nosso processo de
orientação incluirá o seguinte:
1.
2.
3.
 riamos um plano para conhecer melhor os novos associados, que inclui o
C
seguinte:
1.
2.
3.
Nosso clube engajará os novos associados através das seguintes ações:
1.
2.
3.
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Capítulo 5: Orientação de novos clubes
 presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro associativo do
O
nosso clube informou o governador de distrito sobre a nossa disposição de
servir como clube padrinho.
 s associados do nosso clube analisaram as responsabilidades de servir
O
como clube padrinho e concordaram em assumir este compromisso.

Capítulo 6: Apoio ao clube — recursos e ferramentas do Rotary
 Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do nosso clube
A
comunica-se regularmente com a comissão correspondente do distrito.
 s líderes do nosso clube comunicam-se regularmente com o governador
O
de distrito, ou o governador assistente, e os contata quando necessita de
assistência.
 s membros da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do
O
nosso clube visitaram o site do Rotary no mês passado e usam regularmente
materiais rotários relevantes ao nosso clube.
Nosso clube examinou recursos do Rotary que podem nos ser úteis.
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PERGUNTAS?

Se tiver dúvidas, sugestões ou comentários
sobre esta publicação, fale conosco:
Membership Development (MD100)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL
60201-3698 EUA
membershipdevelopment@rotary.org

ROTARY
INTERNATIONAL
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