
JUNTE-SE A LÍDERES:  www.rotary.org/myrotary

CONECTE-SE COM  
ASSOCIADOS  
EM POTENCIAL
Para contribuir ao aumento do seu quadro associativo, nós desenvolvemos  
um programa para facilitar o contato entre os clubes e as pessoas interessadas 
em se associar à nossa organização.  
 

ASSOCIADOS POTENCIAIS

O Rotary processa dezenas de 
milhares de indicações à associação 
de pessoas do mundo todo. Esses 
associados potenciais podem ser ex-
participantes de nossos programas 
que se mudaram recentemente para 
sua área, alguém que ouviu falar da 
nossa organização na mídia ou que 
viu um outdoor do seu clube.

ASSOCIADOS INTERESSADOS 
EM MUDAR DE CLUBE

Se um dos associados do seu clube 
estiver de mudança, ou desejar mudar 
de clube devido à incompatibilidade 
com horários ou outras obrigações, 
ajude-o a permanecer conectado  
ao Rotary. Lembre-se de sempre 
verificar se há rotarianos mudando 
para sua área ou procurando um  
novo clube.

INDICAÇÃO 

Você conhece alguém que seria 
um excelente rotariano, mas que 
não mora na sua cidade ou não 
pode se associar ao seu clube? 
Faça uma recomendação e nós 
ajudaremos essa pessoa a encontrar 
o clube ideal. Os rotarianos que 
recomendam candidatos qualificados 
e que respondem rapidamente às 
recomendações enviadas ao clube 
contribuem ao fortalecimento da 
nossa organização.
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O CAMINHO PARA A ASSOCIAÇÃO

http://www.rotary.org/myrotary
https://www.rotary.org/myrotary/pt/member-center/member-relocation
https://www.rotary.org/myrotary/pt/member-center/member-relocation
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COMO O PROCESSO FUNCIONA 

  Os associados potenciais, associados de mudança ou rotarianos que desejam 
indicar uma pessoa à associação colocam as informações em Rotary.org. 

  Nossos funcionários analisam a recomendação para verificar se o candidato 
possui os requisitos básicos para a associação e a encaminham ao distrito  
no local de preferência do candidato.

  O governador e o presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento  
do Quadro Associativo recebem um alerta sobre o possível associado,  
a analisam e depois a encaminham para um clube.  

  O presidente, secretário e presidente da Comissão Distrital de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo recebem um alerta sobre  
o possível associado, a analisam e tomam as medidas necessárias.  
Os dirigentes de clube devem decidir se irão se comunicar com o  
candidato ou solicitar ao distrito que o encaminhe a outro clube.

NÓS SABEMOS QUE O 
PROCESSO FUNCIONA

Desde 2001, das informações 
encaminhadas aos distritos,  
63% das pessoas que 
expressaram interesse em  
se associar e 60% das que 
estavam de mudança ou  
queriam encontrar outro  
clube acabaram se associando 
dentro de seis meses.

DIVULGUE

Adicione um link para o Espaço 
do Associado no site do seu 
distrito, blog ou newsletter. 
Lá, você encontrará links para 
pessoas interessadas em se 
associar, ex-associados que 
desejam voltar ao Rotary 
ou associados de mudança e 
rotarianos que querem indicar 
possíveis associados. 

Líderes de distrito
  Analisar e encaminhar o candidato ao clube apropriado.
  Assegurar que o clube entre em contato com o candidato. 
  Criar relatórios para monitorar as tendências do quadro associativo e 
analisar os dados demográficos dos associados potenciais.  

Líderes de clube
   Analisar os dados dos candidatos recebidos pelo distrito e tomar as medidas 
necessárias.

   Entrar em contato com os candidatos qualificados para associação ao clube. 
Caso não sejam ideais, explicar o motivo ao distrito.

   Quando um associado deixar o clube por motivo de mudança, obrigações 
de trabalho ou qualquer outra razão, recomendá-lo a outro clube.  

MONITORAMENTO 

Monitore os candidatos à associação através de sua conta no Meu Rotary. 
Dependendo da sua função, selecione Administração de clube ou 
Administração do distrito. Para mais informações, consulte os guias para  
clubes e distritos.

DICAS

Garanta uma boa experiência  
com o processo de indicação de 
associados em potencial. 
 •  Responda rapidamente à 

recomendação. 
 •  Descubra o que o associado 

em potencial está procurando. 
 •  Convide o associado em 

potencial para um projeto 
humanitário, reunião do  
clube ou outro evento.
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