Resultados do
Levantamento de Relações Públicas
No intuito de obter informações sobre os recursos e iniciativas usadas pelos clubes e medir
a eficácia e conscientização causadas pelos materiais de fornecidos pelo RI, as divisões de
Desenvolvimento do Quadro Social e de Relações Públicas conduziram um levantamento
sobre as práticas de relações públicas (RP) no mundo rotário.

SÍNTESE
Mais de 50% dos respondentes acham que relações públicas aumentam a
conscientização comunitária acerca do Rotary, além de promover recrutamento e
contribuições ao clube. Menos de 50% acham que relações públicas aumentam as
taxas de retenção e de contribuição à Fundação Rotária. Dos clubes, 80% incluem
atividades de RP em seus planos para o ano, 77% costumam lançar esforços nessa área
junto com eventos ou projetos específicos, 68% contam regularmente com uma comissão
de clube de RP, as quais, geralmente, são formadas por três pessoas (incluindo o
presidente). Das pessoas que responderam, 62% acham que as atividades do clube em RP
aumentaram comparadas a sete anos atrás, a outra parte acha que as atividades aumentaram
comparadas a dois anos atrás.
Com relação à cobertura de RP na mídia escrita, 91% dizem ter logrado o intento, e
menos de 50% conseguiram divulgação em rádio, internet, televisão e outdoors.
Aqueles que obtiveram cobertura afirmam que internet foi o meio mais fácil e televisão o
meio mais difícil de divulgação. A publicidade em jornais foi o meio preferido para quem
usou um ou ambos os kits da campanha Humanidade em Ação. Ao serem indagados
sobre os principais empecilhos a práticas de RP, foram dadas as seguintes respostas:
1. Falta de interesse por parte a mídia
2. Falta de dinheiro
3. Falta de treinamento em RP
4. Falta de materiais prontos para uso
Ao alegarem “Falta de dinheiro” por não terem usado a contento os recursos fornecidos
pelo RI, os respondentes reforçaram a explicação dizendo que a implementação dos
recursos é muito cara. Com base na explicação fornecida acerca dos Subsídios para
Relações Públicas, os participantes tiveram que responder várias perguntas, cuja
compilação está abaixo:
• Somente 42% sabiam desses subsídios
• Apesar de menos da metade dos respondentes saber que esses subsídios
existem no momento, 86% considerariam solicitá-lo
Com relação à eficácia dos materiais do RI em termos de informar sobre como obter
cobertura da mídia, 62% disseram que os materiais são eficazes e 38% disseram que
não são eficazes. Esses últimos atribuíram sua negativa ao fato que os recursos:
1. Não são apropriados às necessidades ou exigências locais
2. Precisam ser suplementados por treinamento em sala de aula
3. São muito vagos e generalizados
4. Precisam de um plano específico para os clubes seguirem
5. São muito complexos e avançados
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A explicação “não são apropriados às necessidades ou exigências locais” foi muito dada.
Quando perguntados se as mensagens de RP do RI são culturalmente adequadas à
região, 73% disseram que sim e 27% disseram que não. Ao analisar as respostas por
região, a adequação cultural dos materiais fica em 60% na Europa Ocidental e quase
80% no Japão e nos Estados Unidos.
Aqueles que indicaram que as mensagens de RP do RI não são culturalmente adequadas
para a área alegaram que:
1. Os materiais não apresentam projetos relativos a problemas locais
2. As culturas e costumes diferem bastante conforme a região
3. As mensagens são muito americanas na filosofia e definição de conceitos
4. Os materiais não estão nos idiomas locais
Em termos de treinamento, somente 34% dos que responderam disseram ter recebido
algum treinamento em RP. Desses, a maioria foi treinada durante o PETS pelo
presidente de comissão distrital de relações públicas. Vale mencionar que tal
treinamento teve como público somente os presidentes eleitos de clube, sendo que
presidentes e membros de comissão de clube de relações públicas não comparecem ao
PETS. Menos de 50% indicaram que aumentaria a participação de presidentes e
membros de comissão de clube de relações públicas se o treinamento fosse dado na
assembléia distrital. Quando perguntados sobre qual era a melhor reunião de se receber
treinamento em RP, a maioria das respostas classificadas como “Outras” indicou que eles
prefeririam que toda a reunião fosse exclusivamente voltada a treinamento em RP.
Quanto à escassez de materiais de RP prontos para uso, vale ressaltar que o Rotary
International cria muitos recursos desse tipo para clubes, incluindo panfletos, anúncios de
utilidade pública, guias e boletins. Os participantes do levantamento foram solicitados a
indicar se ouviram falar de 11 recursos de RP distribuídos pelo RI.
• Menos de 50% ouviram falar da campanha Humanidade em Ação I –
Erradicando a Pólio e Relações Públicas Eficazes: Guia para Rotary Clubs
• Menos de 40% ouviram falar da seção sobre relações públicas do site
rotary.org, Promovendo a Paz com Bolsas Internacionais, e Humanidade em
Ação II – Promovendo a Paz
• Menos de 20% ouviram falar do boletim PR Tips e da publicação Cinco
Passos: Guia para Campanhas de Imagem Pública
Embora o kit Humanidade em Ação II – Promovendo a Paz, o boletim PR Tips e a
publicação Cinco Passos: Guia para Campanhas de Imagem Pública tenham sido
identificados como os materiais menos conhecidos ou menos usados, os três obtiveram boa
avaliação por aqueles que os usam.
Após lerem um parágrafo explicando o Grupo de Apoio à Imagem Pública do Rotary, os
participantes tiveram que responder algumas perguntas, as quais geraram a seguinte
compilação:
• Somente 21% sabem que existe o Grupo de Apoio à Imagem Pública do
Rotary
• Somente 15% sabem quem é seu coordenador do Grupo de Apoio à Imagem
Pública do Rotary
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•

Daqueles que sabem quem é o coordenador:
o 17% receberam apoio do coordenador
o 37% não precisaram do apoio do coordenador
o 46% não foram contatados pelo coordenador

Por ultimo, 79% dos clubes indicaram que gostariam de ter mais apoio do RI, como:
1. Mais materiais prontos para uso
2. Materiais que possam ser facilmente adaptados à região
3. Mais materiais que possam ser regionalmente adaptados
4. Maior divulgação dos recursos de treinamento
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RESULTADOS
O levantamento foi enviado aleatoriamente a 3.269 Rotary Clubs em 9 de outubro de 2006.
Considerando que iniciativas de RP podem levar tempo e envolver muita gente, os clubes
foram instruídos a formar grupos de 3 a 4 pessoas que tenham estado ligadas a atividades
de RP nos últimos anos. Essas pessoas responderam o questionário em grupo, para que o
RI conhecesse as tendências de RP do clube em geral em vez das atividades individuais de
cada pessoa.
Até 1° de dezembro de 2006, 756 questionários preenchidos foram entregues ao RI,
representando uma taxa de resposta de 23%. Os questionários, provenientes de 370
distritos espalhados em 63 países e áreas geográficas, foram compilados e geraram os
seguintes resultados.
Abordagem em relações públicas
Para saber como os respondentes se situam, eles tiveram que responder se RP aumenta,
diminui ou não tem efeito nas categorias listadas no gráfico abaixo. Conforme indicado,
mais de 50% achavam que RP aumenta a conscientização da comunidade acerca do Rotary,
recrutamento e contribuições ao clube, entretanto, menos de 50% acreditam que RP
aumenta retenção e contribuições à Fundação Rotária.
Efeito de RP em:
Contribuições ao clube
Contribuições à Fundação Rotária

Aumento
Nulo

Retenção

Declínio

Recrutamento
Conscientização comunitária sobre o Rotary
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De acordo com os resultados:
• 80% dos clubes incluem RP em seu planejamento anual
• 77% costumam lançar campanhas de RP que coincidam com eventos ou projetos
específicos
• 68% contam regularmente com presidente de comissão de PR
• Dos clubes com comissão de RP, três pessoas costumam integrar a comissão, entre
eles seu presidente
• 90% relataram que os líderes distritais enfatizam a importância de RP
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Para determinar se os esforços de RP dos clubes estão aumentando, diminuindo ou
permanecendo no mesmo patamar, os clubes tiveram que comparar suas atividades atuais
de PR com 2, 5 e 7 anos atrás. Suas respostas constam do gráfico abaixo.
Mudança em atividades de RP nos clubes
Comparado a 7 anos atrás

Aumentou
Permaneceu igual

Comparado a 5 anos atrás

Diminuiu

Comparado a 2 anos atrás
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Dos clubes, 57% indicaram ter website. Destes, 84% indicaram fornecer informações
dirigidas ao público em geral. A freqüência de atualizações dos websites está indicada
abaixo.
Atualizações no website
Anual
15%
Semanal
40%

Trimestral
17%

Mensal
28%

Quanto à obtenção de cobertura de RP, os clubes responderam se obtiveram cobertura em
diversos tipos de mídia. Conforme indicado no gráfico abaixo, a maioria obteve
cobertura em jornal, contudo, menos de 50% dos respondentes obtiveram, sequer
uma única vez, cobertura de rádio, internet, TV ou outdoor.
Obtenção de cobertura da mídia
Jornal
Outra míd.escrita
SIM
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Televisão
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0%

20%

40%

60%

80%

Percentual de respondentes

5

100%

Resultados do Levantamento de Relações Públicas

Quem obteve cobertura de RP em algum desses meios de mídia, teve que avaliar a
facilidade ou dificuldade de obtenção de cobertura no tipo de mídia usado. Como apontado
no gráfico abaixo, a maioria dos respondentes achou que a obtenção da cobertura foi
relativamente fácil, sendo que internet aparece como o meio mais fácil de divulgação e
televisão o mais difícil.
Experiência com a obtenção de cobertura
Muito fácil 6
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Os clubes apontaram os três maiores empecilhos a atividades de RP. Suas respostas
constam do gráfico abaixo.
Maiores empecilhos a atividades de RP
Falta de interesse por parte da mídia
Falta de dinheiro
Falta de treinamento
Falta de materiais prontos para uso
Competição pela atenção da mídia
Falta de compromisso do clube com RP
Falta de eventos rotários de interesse
Outros
0
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Número de respostas

Para obter um quadro mais completo dos empecilhos que se interpõem aos clubes, os
respondentes tiveram a opção de indicar “Outros” fatores. Nessa categoria figuram “falta
de tempo” e “baixo número de rotarianos para trabalhar nas atividades de RP do clube”.
Recursos
O Rotary International cria muitos recursos de RP para os clubes, incluindo panfletos
informativos, anúncios de utilidade pública, guias e boletim. A seguinte série de perguntas
foi feita para determinar o quão cientes os clubes estão acerca desses recursos, o quão úteis
eles são aos clubes e o que o RI pode fazer para aprimorá-los.
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Os clubes foram solicitados a dizer se ouviram falar dos seguintes recursos. Os que
ouviram falar tiveram que responder se já usaram tal recurso. Conforme apontado no
gráfico abaixo, os únicos recursos que mais da metade dos respondentes ouviu falar e usou
foram O Que É o Rotary e Isto É Rotary.
Recursos usados ou que já ouviram falar
O Que É o Rotary
Isto É Rotáry
Noções Básicas do Rotary
Humanidade em Ação I —- Erradicando a Pólio
Relações Públicas Eficazes: Guia para Rotary Clubs
Ouviram falar

Seção de relações públicas em www.rotary.org

Usaram

Promovendo a Paz com Bolsas Internacionais
Humanidade em Ação II — Promovendo a Paz
Boletim PR Tips
Cinco Passos: Guia para Campanhas de Imagem Pública
Tell Children Your Rotary Story
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Com relação aos recursos usados, foi pedido que avaliassem a utilidade do recurso de
acordo com a escala abaixo. Os resultados estão relacionados na tabela a seguir.
1 = Inútil; 2 = Pouco útil; 3 = Útil; 4 = Muito útil
Média

Material

3,22

Noções Básicas do Rotary

3,16

O Que É o Rotary

3,12

Isto É Rotary

3,09

Humanidade em Ação II — Promovendo a Paz

3,04

Boletim PR Tips

3,03

Cinco Passos: Guia p/Campanhas de Imagem Pública

3,02

Humanidade em Ação I — Erradicando a Pólio

2,99

Seção de relações públicas em www.rotary.org

2,99

Relações Públicas Eficazes: Guia para Rotary Clubs

2,9

Promovendo a Paz com Bolsas Internacionais

2,86

Tell Children Your Rotary Story

Como indicado na tabela, a maioria dos recursos foi considerada pouco útil. Noções
Básicas do Rotary, O Que É o Rotary e Isto É Rotary foram apontados como os três
recursos mencionados e usados com mais freqüência (como visto no gráfico anterior),
7

100%

Resultados do Levantamento de Relações Públicas

chegando a receber a avaliação mais alta daqueles que os usaram (como visto na tabela). A
publicação Tell Children Your Rotary Story foi a menos ouvida e usada de todas,
recebendo baixa avaliação. É interessante observar que os recursos Humanidade em Ação
II – Promovendo a Paz, boletim PR Tips, e Cinco Passos: Guia para Campanhas de
Imagem Pública aparecem como os menos ouvidos ou usados de todos, entretanto, os três
receberam avaliação alta por aqueles que os usaram.
Depois de avaliar a eficácia dos recursos usados, os clubes foram solicitados a considerar
os recursos que não usaram, explicando o motivo de não tê-los usado. A maioria indicou
que desconhecia o recurso. Pelo fato de conhecimento dos recursos já ter sido medido em
pergunta anterior, essas respostas foram separadas e compiladas em categorias. As
respostas restantes indicaram que os clubes não usam certos recursos do RI por:
1. Não estar familiarizados ou não conhecerem os recursos
2. Ter pouco tempo para dedicar a RP
3. Não haver interesse dos sócios em atividades de RP
4. Ser muito caro ou não haver dinheiro para RP
5. Não haver muitos sócios disponíveis para ajudar com RP (empatado no 5° lugar)
Clube não precisa de recursos de RP do RI (empatado no 5° lugar)
7. Não saber onde obter os recursos (empatado no 7° lugar)
Não ter nenhuma oportunidade para usar os recursos (empatado no 7° lugar)
Falta de adequação regional das mensagens (empatado no 7° lugar)
Com relação a outros recursos do RI usados (não relacionados na pergunta 10), em
esforços de RP do clube foram indicados:
1. A revista The Rotarian ou a revista regional
2. Website do Rotary
3. DVDs / vídeos (empatado no 3° lugar)
Pôsteres (empatado no 3° lugar)
Panfletos de programas (Pólio Plus, RYLA, IGE) (empatado no 3° lugar)
Quando perguntados se os recursos do RI dão treinamento adequado sobre como obter
cobertura da mídia, 62% dos respondentes disseram sim e 38% não. Aqueles que disseram
“não” explicaram que os recursos:
1. Não são adequados às necessidades locais
2. Precisam ser suplementados por treinamentos em sala de aula
3. São muito gerais e vagos
4. Precisam de plano específico para que os clubes possam utilizá-los
5. São muito complexos e avançados
Quando perguntados se as mensagens de RP do RI são apropriadas culturalmente para a
área, 73% disseram que sim e 27% disseram que não. Para determinar quaisquer
diferenças regionais, o seguinte gráfico mostra a resposta por região.
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Adequação cultural por região
Filipinas *
Centro e Leste Europeus *
América do Norte
Oriente Médio e Norte da África *
Japão
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SIM

África Subsaariana

NÃO

Índia
Austrália, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico
Europa Ocidental
RIBI
Coréia *
Ilhas do Caribe *
Ásia - Zonas 4B e 6B *
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* Percentuais para essas regiões podem estar inflados devido ao baixo grau de respostas.

Aqueles que indicaram que as mensagens de RP do RI não são culturalmente adequadas
para a área esclareceram que:
1. Os materiais não mostram projetos locais e não dizem respeito a questões
locais
2. As culturas e costumes são muito diferentes
3. As mensagens são muito americanas (na sua filosofia e na maneira de descrever as
coisas)
4. Os materiais não estão no idioma local
Tendo em mente que os anúncios de utilidade pública da campanha Humanidade em Ação
são novos, as respostas constam conforme abaixo.
• Com relação ao kit Humanidade em Ação I – Erradicando a Pólio (enviado em
Janeiro de 2005)
o 6% usaram o kit
o 49% não usaram o kit
o 45% não se lembram de ter recebido o kit
• Com relação ao kit Humanidade em Ação II – Promovendo a Paz (enviado em
fevereiro de 2006)
o 8% usaram o kit
o 46% não usaram o kit
o 46% não se lembram de ter recebido o kit
Aqueles que indicaram ter usado um ou ambos os kits Humanidade em Ação apontaram o
tipo de mídia em que veicularam os anúncios de utilidade pública. Conforme indicado
abaixo, jornal foi o canal de mídia mais usado para veicular os anúncios de utilidade
pública.
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Divulgação dos anúncios de utilidade pública
Jornais
Rádio
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Treinamento
Para entender se os clubes precisam de treinamento sobre como obter cobertura de RP, os
participantes responderam se sabem como obter cobertura em vários tipos de mídia. Como
indicado no gráfico abaixo, mais da metade dos respondentes disse saber como obter
cobertura em cada tipo de mídia.
Conhecimento de como obter cobertura
Jornal
Outra mídia
SIM
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Os respondentes que disseram saber como obter cobertura em qualquer tipo de mídia
foram solicitados a esclarecer o quão à vontade se sentem em obter cobertura naquele
tipo de mídia. Como indicado no gráfico abaixo, a maioria dos respondentes tem um
nível moderado de conforto em obter cobertura, sendo jornal o meio de mídia que se
sentem mais à vontade e televisão o que se sentem menos à vontade.

10

Resultados do Levantamento de Relações Públicas

Como se sentiu na obtenção de cobertura
Muito à vontade 4

3,21
À vontade 3

3,02

3,01

2,97

2,83

2,75

Pouco à vontade 2

Nada à vontade 1
Jornal

Outra
Internet
míd.escrita

Rádio

Outdoor Televisão

Somente 34% confirmaram ter recebido treinamento em como fazer RP para o Rotary, e
informaram o tipo de treinamento recebido.
Conforme indicado abaixo, a maioria foi treinada no PETS. Em seguida aparecem
seminário distrital de RP e seminário distrital de treinamento para presidentes de comissão.
Reunião onde ocorreu o treinamento
PETS
Assembléia distrital
Conferência distrital
Outra
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Conforme indicado no abaixo, o treinamento em RP foi mais comumente conduzido pelo
presidente da comissão distrital de relações públicas, instrutor distrital ou governador do
distrito. Como “Outros”, o “consultor de relações públicas” apareceu com mais freqüência.
Quem deu o treinamento
Presidente de comissão distrital de RP
Instrutor distrital
Governador de distrito (atual/anterior/entrante)
Governador assistente
Presidente de comissão de RP de clube
Outro
Presidente do clube
Coord.Grupo Apoio à Imagem Pública do Rotary
Funcionário do departmento de RP
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Conforme identificado abaixo, o tópico mais freqüentemente coberto no treinamento foi
planejamento de relações públicas.
Tópicos cobertos no treinamento
Planejamento
Como trabalhar com a mídia
Promoção de eventos especiais
Elaboração de comunicados
Colaboração com outras organizações
Mídia não-tradicional
Medida do sucesso em RP
Outro
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Para identificar quaisquer lacunas no treinamento, foi solicitado quais tópicos não
abordados que acham que deveriam ter sido abordados. As respostas mais freqüentes
foram:
1. Como trabalhar com a mídia
2. Mídia não tradicional
3. Planejamento
4. Como criar mensagens eficazes de RP (empatado no 4° lugar)
Elaboração de comunicados à imprensa (empatado no 4° lugar)
6. Colaboração com outros clubes/distritos (empatado no 6° lugar)
Como conseguir fundos e/ou materiais de RP (empatado no 6° lugar)
Relações públicas para rádio e TV (empatado no 6° lugar)
Todos deveriam responder que reunião achavam ser a melhor para receber treinamento
em RP. Como indicado abaixo, a maioria indicou PETS ou assembléia distrital. Contudo,
muitos marcaram a categoria “Outros” em vez de selecionar uma das reuniões. A larga
maioria que marcou “Outros” indicou que preferiria que houvesse uma reunião em
separado exclusivamente para treinamento em RP. Muitos indicaram que prefeririam
que o treinamento em RP ocorresse em reunião ou assembléia de clube. Houve quem
indicasse que o treinamento deveria ser mais intimista, com poucos participantes, e há
aqueles que preferem uma reunião regional com rotarianos de vários clubes.
Melhor reunião para treinamento em RP
PETS
Assembléia distrital
Conferência distrital
Outra
0%

10%

20%

30%

Percentual de respostas

12

40%

50%

Resultados do Levantamento de Relações Públicas

Apoio do Rotary International
Após lerem um parágrafo explicativo sobre o Grupo de Apoio à Imagem Pública do Rotary,
os participantes responderam várias perguntas. De acordo com a compilação das respostas:
• Somente 21% sabem que existe o Grupo de Apoio à Imagem Pública do Rotary
• Somente 15% sabem quem é seu coordenador do Grupo de Apoio à Imagem
Pública do Rotary
• Daqueles que sabem quem é seu coordenador:
o 17% receberam apoio do coordenador
o 37% não solicitaram apoio do coordenador
o 46% não foram contatados pelo coordenador
Após ler um parágrafo explicando os Subsídios para Relações Públicas, os participantes
deveriam responder algumas perguntas. De acordo com eles:
• Apenas 42% sabiam desses subsídios
• Entretanto, 86% considerariam se candidatar ao subsídio
Para determinar se os clubes acham que o suporte do RI em RP está aumentando,
diminuindo ou permanecendo o mesmo, os participantes deveriam comparar o suporte
fornecido atualmente pelo RI com o que foi fornecido pela organização a 5 e 7 anos atrás.
As respostas estão refletidas abaixo.
Mudança no apoio dado pelo RI em RP
Comparado a 7 anos atrás

Aumentou
Permaneceu igual

Comparado a 5 anos atrás

Diminuiu

Comparado a 2 anos atrás
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Dos clubes, 79% indicaram que gostariam de ter mais suporte do RI em RP. Para saber
qual o tipo de suporte que desejavam, os clubes deveriam identificar as coisas mais
importantes que poderiam ser fornecidas pelo RI. As respostas estão refletidas abaixo:
Apoio desejado
Mais materiais prontos para uso
Materiais que possam ser facilmente adaptados à região
Mais materiais que possam ser regionalmente adaptados
Maior divulgação dos recursos de treinamento
Treinamento local dado por funcionário do RI
Mais recursos para treinamento
Outro
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Para ter um quadro mais completo do suporte desejado pelos clubes, os participantes
tiveram a opção de colocar “Outros” fatores. De longe, a resposta mais comum foi apoio
financeiro. Outras respostas incluíram uma lista de recursos de RP abrangente, um plano
de RP para clube, e uma lista das melhores práticas em RP de outros clubes/distritos.
Conclusões
De acordo com os resultados deste levantamento, clubes, distritos e o Rotary International
estão tendo grande sucesso com iniciativas de RP. Entretanto os resultados também
revelam alguns desafios e oportunidades.
Um dos principais desafios é conscientizar todos os rotarianos quanto aos materiais
existentes. Como visto no gráfico da página 7, a maioria dos recursos fornecidos pelo RI
não é do conhecimento dos clubes, conseqüentemente eles não são usados. Dos clubes que
sabem que os recursos existem mas não os usam, muitos citaram não saber o que os
recursos contêm, como usá-los ou onde encontrá-los. Ao analisar os clubes que usaram os
recursos, a maioria os considerou úteis. Com base nisso, há grande potencial para o
aumento de atividades de RP se mais clubes soubessem desses recursos e onde encontrálos. Deve haver maior divulgação aos clubes e distritos quanto aos recursos de RP
fornecidos pelo Rotary.
Outro importante desafio é falta de dinheiro, identificado como o segundo maior
empecilho aos esforços de RP e uma das razões principais que impedem os clubes de usar
certos recursos do RI. Como obter financiamento também foi identificado como um dos
tópicos mais importantes que deveria ser coberto em treinamento de RP. Somente 42% dos
clubes sabiam da existência dos Subsídios para Relações Públicas, os quais têm sido
oferecidos nos últimos anos, sendo que 86% desses considerariam se candidatar a ele.
Considerando o alto nível de preocupação com relação à falta de dinheiro, e o alto nível de
interesse em obter financiamento, se os subsídios continuarem a ser oferecidos, e se houver
mais esforços em divulgar aos clubes que eles devem se candidatar aos subsídios,
certamente haverá crescimento nas atividades de RP por todo o mundo rotário.
Outro desafio é falta de treinamento, identificado como o terceiro maior empecilho a
atividades de RP. Dos participantes do levantamento, 66% indicaram jamais ter recebido
treinamento em RP. Dos que receberam treinamento, a maioria o recebeu durante o PETS,
reunião voltada especificamente a presidente eleitos de clube, à qual presidentes e
membros de comissão de clube de RP não comparecem. Considerando o baixo nível atual
de treinamento em RP, há oportunidades de crescimento em relações públicas se houvesse
mais treinamento nessa área, especialmente em eventos como a assembléia distrital ou
outras reuniões locais realizadas exclusivamente para treinamento de RP, às quais seria
mais provável que presidentes e membros de comissão de clube de RP comparecessem.
Este treinamento deveria ser conduzido por pessoas com experiência em relações públicas.
Embora os clubes enfrentem desafios em RP, a maioria parece concordar que RP é muito
importante. Esta linha de pensamento está em harmonia com a ênfase do Plano Estratégico
do RI de aprimorar a imagem pública do Rotary. Se os clubes, distritos e o Rotary
International trabalharem juntos para tratar seus desafios e aproveitar as oportunidades de
RP, os planos e o potencial de RP para a organização teriam todas as chances de ser
alcançados.
14

