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Introdução: Por que Agora - A Nossa Estratégia 
 

O planejamento estratégico da Associação Internacional, LCI Adiante, e os planos para as Comemorações do Centenário surgiram no 

momento preciso e em uma plataforma ideal para lançarmos uma estratégia de enfoque renovado para a Equipe Global de Aumento de 

Associados (GMT), bem como um plano operacional que não havia passado por qualquer reformulação desde a concepção da GMT em 

2009.   

  

Para que possamos prestar mais serviços à humanidade, LCI Adiante foi instituído com o objetivo de levar melhoria de vida a pelo menos 

200 milhões de pessoas por ano, até o ano 2020-2021, assim triplicando o nosso impacto. Juntamente com a celebração do Centenário 

do Lions, firmamos um compromisso de nos tornarmos maiores do que jamais fomos até o final do ano fiscal de 2017-18, ou seja, o nosso 

quadro associativo chegará à marca de 1.425.311 associados.  Assim que alcançarmos a meta de sermos maiores do que nunca, 

estaremos almejando novos patamares de prestação de serviços, de impacto e crescimento. 

 

Ao conseguirmos alcançar a nossa meta do Centenário referente ao quadro associativo, estaremos aptos a: 

· Continuar servindo nossas comunidades durante o Desafio de Serviços do Centenário 

· Posicionar a associação para entrar no segundo centenário de serviços transformadores 

· Pavimentar o caminho para triplicarmos o nosso impacto por meio do serviço humanitário, proporcionando melhoria de vida para 

pelo menos 200 milhões de pessoas por ano. 

 

O momento de repensarmos a GMT é agora.  Alcançar a nossa meta do Centenário de sermos maiores do que nunca, significa que 

precisamos trazer pelo menos 47.000 associados para os clubes novos e existentes.  Para conseguirmos esse feito, a nossa estratégia 

abrangente terá um enfoque intenso de treinamento e recursos para a GMT, com o intuito de cumprirmos dois objetivos: 

1. Formação de novos clubes: cada líder que for especificamente recrutado para a GMT em nível de distrito e acima, será convidado a 

assumir a responsabilidade de formar pessoalmente pelo menos um novo clube.  Serão oferecidos treinamentos e recursos 

especializados e personalizados para apoiar esta meta, juntamente com um programa de reconhecimento por nível. 

2. Recrutamento e conservação de associados: os assessores de associados do clube têm o acesso mais direto e capacidade de 

recrutar e conservar associados nos seus clubes.  Os assessores de associados receberão treinamento, kits de ferramentas, linhas 

de comunicação e recursos, tanto através do coordenador da GMT de distrito, como através dos canais de LCI.  Naturalmente, 

outros líderes também podem estar envolvidos no recrutamento e conservação de associados. 

 

O tema de Convidar para causar impacto permeará as duas estratégias focadas na formação de novos clubes pelos coordenadores da 

GMT de distrito, bem como o recrutamento e conservação de novos associados pelos assessores de associados dos clubes.  Desta forma, 

mantemos que a razão central e dianteira do nosso crescimento é servir e impactar mais pessoas do que nunca antes fizemos.  

  

O seguinte plano estabelece a estrutura específica, estratégias e recursos necessários.  
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Estrutura de Liderança da GMT 
 

A GMT possui um enfoque de duas vertentes para a iniciativa Convidar para Causar Impacto: 1) fundar pelo menos um clube; e 2) ajudar a 

informar os assessores de aumento de associados dos clubes sobre as ferramentas de treinamento disponíveis para facilitar o 

recrutamento e engajamento dos associados. Uma estrutura de liderança robusta da GMT foi estabelecida no sentido de articular tais 

metas, o que nos levará ao objetivo final de ser maior do que jamais fomos antes, para assim servirmos a um maior número de pessoas.  A 

estrutura organizacional abaixo e descrições que se seguem mostram a equipe da GMT, liderada pelo nosso Presidente Internacional, 

especialmente recrutada com o intuito de Convidar para causar impacto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executivo  

 Coordenador Geral da GMT (Presidente 

Internacional) 

 Representante Internacional da GMT: (1º Vice-

Presidente) 

 Presidente do Comitê de Aumento de Associados 

 Coordenador Internacional da GMT  

 Coordenador Internacional da Família e da Mulher 

Internacional  

 Líder de Área Jurisdicional da GMT 

 Vice-Líder de Área Jurisdicional da GMT 

 Líder de Área da GMT 

 Conselheiro Especial de Área da GMT 

 

Distrito 

 Coordenador de Distrito/Distrito Único da GMT 

o Equipe de Sucesso dos Clubes  

o Equipe de Aumento de Associados e 

Desenvolvimento de Novos Clubes 

  

Distrito Múltiplo 

 Coordenador da GMT de DM 

o Equipe de Sucesso dos Clubes  

o Equipe de Aumento de Associados e 

Desenvolvimento de Novos Clubes 



 

 

 

Plano Operacional da Equipe Global de Aumento de Associados  5 

                     

N
ív

e
l 
E

xe
c
u

ti
v
o

 
Cargo Papel  Funções Essenciais da GMT Vigência 

Coordenador Geral 

da GMT (Presidente 

Internacional) 

Principal líder da 

GMT 

 Oferece assistência no recrutamento dos líderes internacionais da GMT 

 Oferece liderança em termos gerais para a GMT 

 

Nomeação 

anual quando 

Presidente 

Internacional 

Representante 

Internacional da 

GMT 

(Primeiro Vice-

Presidente) 

Oferece 

assistência ao 

coordenador geral 

 Oferecer assistência no recrutamento de líderes internacionais da GMT 

 Oferece assistência direta à GMT, conforme delegado pelo coordenador geral 

Nomeação 

anual quando 

1º Vice-

Presidente 

Presidente do 

Comitê de Aumento 

de Associados 

(MDC) 

Oferece suporte à 

GMT diretamente 

do MDC e 

Diretoria 

Internacional 

 

 Participa das reuniões da GMT dos líderes internacionais 

 Defensor da causa da GMT perante o Comitê de Aumento de Associados e Diretoria 

Internacional 

Nomeação 

anual do 

Presidente do 

MDC pelo 

Presidente 

Internacional 

Coordenador 

Internacional da 

GMT 

Proporciona 

liderança aos 

funcionários e aos 

líderes em nível 

internacional 

relativa aos 

programas e 

iniciativas de 

aumento de 

associados 

 Assume um papel de liderança no trabalho com os funcionários de LCI no 

desenvolvimento de treinamentos da GMT, iniciativas, recursos e relatórios de acordo 

com o ano Leonístico/plano estratégico 

 Oferece assistência direta à GMT, conforme delegado pelo Coordenador Geral, em 

todas as questões relativas à implementação do plano estratégico da GMT 

 Reporta ao Coordenador Geral da GMT 

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 

Coordenador 

Internacional da 

Família e da Mulher 

Proporciona 

liderança aos 

funcionários e aos 

líderes em nível 

internacional 

relativa aos 

programas e 

iniciativas da 

família e da 

mulher 

 Assume um papel de liderança no trabalho com os funcionários de LCI no 

desenvolvimento de iniciativas, recursos e relatórios sobre a família e a mulher, de 

acordo com o ano Leonístico/plano estratégico 

 Fornece assistência direta à GMT, conforme delegado pelo Coordenador Geral 

 Reporta ao Coordenador Geral da GMT 

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 
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Cargo Papel Individual Funções essenciais da GMT Vigência 

Líderes de Área 

Jurisdicional 

Lidera a GMT dentro 

da sua área 

jurisdicional 

 Proporciona liderança direta aos líderes da área na sua área jurisdicional 

 Desenvolve programas/estratégias específicas para a área para atender necessidades ou 

identificar oportunidades 

 Trabalha diretamente com os funcionários de LCI na coordenação dos esforços de aumento de 

associados e novos clubes dentro da sua área jurisdicional 

 Trabalha em estreita colaboração com a equipe para alcançar as metas de aumento de 

associados definidas pelos distritos, analisa relatórios de progresso e toma medidas adequadas 

de ação.   

 Organiza novos clubes 

 Reporta ao nível executivo da GMT  

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 

Vice-Líderes de 

Área Jurisdicional 

Lidera a GMT dentro 

de uma parte 

específica da sua área 

jurisdicional 

 Proporciona liderança direta aos líderes da área na parte a eles designada da sua área 

jurisdicional 

 Desenvolve programas/estratégias específicas para a área para atender necessidades ou 

detectar oportunidades 

 Trabalha diretamente com os funcionários de LCI na coordenação dos esforços de aumento de 

associados e novos clubes dentro da sua área jurisdicional 

 Trabalha em estreita colaboração com a equipe para alcançar as metas de aumento de 

associados definidas pelos distritos, analisa relatórios sobre o progresso feito e toma medidas 

adequadas de ação.   

 Organiza novos clubes 

 Reporta ao nível executivo da GMT 

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 

Líderes de Área 

Lidera a GMT dentro 

do grupo de distritos 

múltiplos/distritos 

únicos/áreas sem 

distrito 

 Fornece liderança direta aos conselheiros especiais de área e coordenadores de DM/DU 

designados nas suas respectivas áreas 

 Trabalha diretamente com os funcionários de LCI na coordenação dos esforços de aumento de 

associados e novos clubes dentro da sua área na GMT 

 Trabalha em estreita colaboração com a equipe para alcançar as metas de aumento de 

associados definidas pelos distritos, analisa relatórios sobre o progresso feito e toma medidas 

adequadas de ação  

 Organiza novos clubes 

 Reporta ao Líder de Área Jurisdicional da GMT por pedido especial, assim como nos Dias do 

Relatório Mundial, podendo também reportar aos Coordenadores Internacionais 

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 

Conselheiros 

Especiais de Área 

Oferece apoio ao líder 

de área, liderando a 

GMT nos distritos 

múltiplos, distritos ou 

áreas sem distrito que 

lhe foram designadas  

 

 

 Fornece liderança direta aos seus coordenadores de DM/DU designados na sua respectiva área 

 Trabalha diretamente com os funcionários de LCI, coordenadores da GMT designados de distrito 

múltiplo/distrito único e o seu líder de área na coordenação dos esforços para aumento de 

associados e novos clubes dentro da sua respectiva área da GMT 

 Trabalha em estreita colaboração com a equipe para alcançar as metas de aumento de 

associados definidas pelos distritos, analisa relatórios sobre o progresso feito e toma medidas 

adequadas de ação.  

 Realiza o treinamento anual relativo a aumento de associados no primeiro trimestre para os 

coordenadores da GMT nos distritos múltiplos/distritos únicos  

 Organiza novos clubes 

 Reporta ao Líder de Área Jurisdicional da GMT por pedido especial, assim como nos Dias do 

Relatório Mundial, podendo também reportar aos Coordenadores Internacionais 

Nomeação de 

três anos, que 

pode ser 

renovada 

anualmente ou 

removida pelo 

Presidente 

Internacional. 
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Cargo Papel  Funções essenciais da GMT Vigência 

Coordenador da 

GMT de distrito 

múltiplo 

Lidera a GMT 

dentro do 

distrito múltiplo 

para atingir as 

metas 

estabelecidas 

para aumento 

de associados, 

usando o 

Convidar para 

causar impacto 

e por meio do 

engajamento 

dos associados 

 Organiza novos clubes 

 Trabalha com os coordenadores de distrito para atingir as metas de 

aumento de associados do distrito  

 Proporciona liderança direta aos coordenadores da GMT de distrito dentro 

do seu distrito múltiplo  

 Promove a mensagem de Convidar para causar impacto e o envolvimento 

dos associados  

 Reporta ao líder de área da GMT e/ou conselheiro especial de área 

designado, se for o caso 

 

Nomeação de 3 

anos 

 

 

N
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e
l 
d

e
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Cargo 
Papel 

Individual 
Funções essenciais da GMT Vigência 

Coordenador da 

GMT de Distrito 

Funda novos 

clubes e 

promove a 

mensagem de 

Convidar para 

causar impacto 

e o engajamento 

do quadro 

associativo aos 

assessores de 

associados do 

clube 

 Organiza novos clubes 

 Trabalha com a equipe do governador de distrito para atingir as metas de 

aumento de associados do distrito  

 Assegura que a mensagem de Convidar para causar impacto chegue aos 

assessores de associados do clube 

 Compartilha ferramentas, recursos e treinamentos para o aumento de 

associados com os assessores de associados do clube 

 Reporta ao coordenador da GMT de distrito múltiplo ou líder de área da 

GMT/conselheiro especial de área designado, se for o caso 

Nomeação de 3 

anos 

 

 

 Coordenador da 

GMT de Distrito 

Único 
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                     Roxo = Diretoria Internacional 

Preto = cargos da GMT 

Azul = cargos da GLT 

Laranja = cargos do Centenário 

Verde = cargos de DM/D 

Vermelho = cargos de clube 

Integração da GMT com outros líderes 

Os associados são o que tornam possível a existência da Associação Internacional de Lions Clubes.  Todos os Leões têm a oportunidade de 

Convidar para causar impacto, sendo que os líderes da GMT desejarão maximizar os seus esforços e eficácia, trabalhando em colaboração 

com os líderes da nossa associação, em todos os níveis.  Desta maneira, alcançaremos o nosso objetivo do centenário de sermos maiores 

do que nunca, com o propósito de atender a um maior número de pessoas até o final do ano fiscal de 2017-18. A estrutura organizacional 

abaixo mostra cargos de liderança adicionais que são excelentes recursos para melhor aprimorar e mobilizar estratégias e ações que nos 

levem a Convidar para causar impacto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Internacional  

 Líder de Área Jurisdicional da GMT 

 Vice-Líder de Área Jurisdicional da GMT 

 Líder de Área da GMT 

 Conselheiro Especial de Área da GMT 

 Líder de Área Jurisdicional da GLT 

 Vice-Líder de Área Jurisdicional da GLT 

 Líder de Área da GLT 

 Conselheiros Especiais de Área da GLT 

 Membros do Comitê de Ação do Centenário 

 

Regiões e Divisões 

 Presidentes de Região (caso se aplique) 

 Presidentes de Divisão 

 

Executivo  

 Coordenador Geral da GMT/GLT (Presidente Internacional) 

 Representante Internacional da GMT: (1º Vice-Presidente) 

 Representante Internacional da GLT: (2º Vice-Presidente) 

 Diretoria Internacional 

o Presidente do Comitê de Aumento de Associados 

o Presidente do Comitê do Desenvolvimento de Liderança 

o Presidente do Comitê de Serviços a Distritos e Clubes 

 Coordenador Internacional da GMT  

 Coordenador Internacional da GLT 

 Coordenador Internacional da Família e da Mulher 

 Presidente do Comitê de Ação do Centenário 

 Presidente Honorário do Comitê de Ação do Centenário 

 

Distrito 

 Coordenador de Distrito/Distrito Único da GMT 

 Coordenador de Distrito/Distrito Único da GLT 

 Governador de Distrito 

 1º Vice-Governador de Distrito 

 2º Vice-Governador de Distrito 

 Coordenador de Distrito do Centenário 

 Coordenador do Centenário 

Distrito Múltiplo 

 Presidente de Conselho 

 Coordenador da GMT de DM 

 Coordenador da GLT de DM 

 Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo 

 Presidente de Conselho 

 Presidente de Conselho 

Clube 

 Assessor de Aumento de Associados do Clube 
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Integração com os Líderes/Coordenadores da GMT 
Cargo Papel Individual 

 

Presidente de Conselho 

 

O presidente do conselho de distrito múltiplo é o facilitador administrativo do distrito múltiplo.  

 

Este cargo faz parte da GMT de distrito múltiplo, sendo que o presidente de conselho deve oferecer apoio aos 

coordenadores de DM no exercício de suas funções essenciais.  

Equipe do Governador de 

Distrito 

 

O governador de distrito é o dirigente administrativo principal do distrito e age como líder da equipe do governador de 

distrito. 

 

O primeiro vice-governador de distrito é responsável por oferecer assistência ao governador nas atividades de aumento de 

associados, ajudar na organização de novos clubes e na promoção dos eventos distritais. 

 

O segundo vice-governador é responsável por oferecer assistência ao governador em atividades de conservação de 

associados e para aumentar a conscientização entre os Leões sobre os diversos programas da associação. 

 

Esses cargos fazem parte da GMT de distrito, sendo que a equipe do governador de distrito deve oferecer apoio aos 

coordenadores de distrito no exercício de suas funções essenciais. 

Presidentes de Divisão e 

de Região 

 

O presidente de região é escolhido por sua excepcional habilidade e capacidade de liderança. Este cargo não é honorário, 

mas é um posto de suma importância. As regiões geralmente possuem entre 9 a 16 clubes. O cargo de presidente de 

região é opcional. 

 

O presidente de divisão é o elo entre os clubes situados na divisão e a equipe de liderança distrital. Este dirigente deve 

motivar, aconselhar e se comunicar com os clubes. As zonas geralmente possuem entre 4 a 8 clubes. 

 

Tais cargos fazem parte da GMT de distrito, sendo que os presidentes de região e divisão devem apoiar os coordenadores 

no desempenho de suas funções essenciais, especialmente na fundação de novos clubes em suas regiões/divisões.  

Assessor de Aumento de 

Associados do Clube 
Deve desenvolver o quadro associativo ao Convidar para causar impacto, assim aumentando o nível de satisfação dos 

associados nos clubes, utilizando as ferramentas e recursos fornecidos por LCI e pelos líderes da GMT de distrito. 

 

Equipe de Liderança 

Global 

 

A Equipe de Liderança Global (GLT) oferece o foco necessário para um desenvolvimento da liderança efetivo, o que 

proporciona a Lions Clubs International um alicerce sólido para êxito futuro. A GLT incentiva a identificação e o 

desenvolvimento de líderes em todos os níveis da associação, oferecendo as informações necessárias, orientação e 

motivação. Funcionando como uma equipe especializada paralela e de apoio mútuo junto com a Equipe Global de 

Aumento de Associados (GMT), a GLT está mais focada em ajudar no desenvolvimento da liderança, o qual é fundamental 

para o sucesso de todos os programas de LCI a para a futura viabilidade da associação como um todo. 

 

Comitê/Coordenadores de 

Ação do Centenário 

 

O Comitê de Ação do Centenário oferece consultoria e assistência à Diretoria Internacional na formulação e 

implementação dos planos do Centenário. Os Coordenadores do Centenário, em colaboração com os representantes da 

GMT, incentivam e apoiam o sucesso do Centenário em seus clubes, distritos e distritos múltiplos. 
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Treinamento e Engajamento de Voluntários  
 

Capacitação 

Para que possamos maximizar a eficácia de todos os líderes da GMT, é fundamental que um plano robusto de treinamento seja 

desenvolvido e instituído.  O treinamento deve ocorrer em todos os níveis da GMT, para assegurar que a mensagem de Convidar para 

causar impacto permeie em todos os clubes. A capacitação deve combinar módulos de treinamento presencial e online para maximizar a 

eficácia e eficiência. 

Reunião/Treinamento para Líderes da GMT de Nível Internacional  

Uma vez por ano, estaremos oferecendo reunião/treinamento presencial com o intuito de congregar os líderes da GMT de nível 

internacional, para que possam dialogar sobre metas, estratégias e planos de ação para o próximo ano fiscal.  

Treinamento da GMT para Distrito Múltiplo/Distrito 

Dois módulos de treinamento serão desenvolvidos para todos os membros da GMT.   

1. Convidar para causar impacto: desenvolvimento de novos clubes 

a. A necessidade de serviço para os novos clubes   

b. Exigências para a formação de novos clubes 

c. Melhores práticas regionais  

d. O papel do Leão Orientador Certificado 

e. Como realizar reuniões informativas/organizacionais 

f. Como realizar uma festa de sucesso para a entrega da Carta Constitutiva! 

 

2. Convidar para causar impacto: novos associados e envolvimento 

a. A necessidade de serviço para os novos associados   

b. As exigências para afiliação 

c. A quem devemos convidar 

d. Melhores práticas regionais 

e. Como aumentar o quadro associativo através dos núcleos 

f. Como manter os associados engajados e satisfeitos 
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Ambos os módulos terão base na web para fácil acesso dos líderes/coordenadores, conforme for conveniente.  Sempre que possível, os 

Coordenadores da GMT de DM poderão realizar o treinamento presencial usando a plataforma com base na web.   

Os treinamentos terão adaptabilidade cultural, assim oferecendo capacitação específica sobre estratégias que realmente funcionam em 

cada área jurisdicional.  

 Os coordenadores de DM podem solicitar um orçamento local no valor de US$600 para o treinamento dos coordenadores 

distritais/desenvolvimento de novos clubes, e/ou outras atividades/despesas relacionadas ao aumento de associados após 

concluírem ambos os módulos 

 Os coordenadores de distrito e distrito único podem solicitar um orçamento local no valor de US$250 para treinamento de 

assessores de aumento de associados e desenvolvimento de novos clubes, após terem concluído ambos os módulos. 

Treinamento do Assessor de Associados de Clube 

Os assessores de associados de clube serão treinados pelo coordenador da GMT de distrito/distrito único, ou utilizando o treinamento com 

base na web sobre Convidar para causar impacto: Módulo sobre Novos Associados e Engajamento. Em média, 17% dos assessores de 

aumento de associados patrocinam um novo associado anualmente.  Portanto, uma caixa de ferramentas online para aumento de 

associados também será criada para oferecer recursos úteis para os assessores de aumento de associados utilizarem em seus clubes.  

Além do treinamento com base na web, webinars regionais serão oferecidos pelo funcionário especialista da GMT e líderes de área para 

treinar assessores de aumento de associados sobre como formar um núcleo ou patrocinar um novo clube.   

Envolvimento de Voluntários 

O engajamento constante de voluntários é necessário para atingirmos a meta estabelecida para o aumento de associados do 

centenário, isto é, sermos maiores do que nunca fomos, com o intuito de servir mais pessoas até o final do AF de 2017-18.  As 

mensagens e recursos serão focados em incentivar e motivar os líderes para que continuem o diálogo sobre Convidar para causar 

impacto.  As seguintes oportunidades estarão disponíveis para os líderes da GMT: 

 Reuniões presenciais 

 Reuniões/webinars online 

 Telefonemas e emails individualizados 

 Boletim regional trimestral da GMT 

 Fóruns de liderança 

 Convenções internacionais 

 Questionários de final de ano  
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Reuniões presenciais 

Quando possível ou necessário, os líderes e funcionários da GMT devem realizar reuniões presenciais durante as reuniões do 

conselho de governadores, ou de liderança da GMT, convenções de DM e de distrito, reuniões das regiões e divisões, ou 

reuniões separadas.  Essas reuniões devem abordar os sucessos e/ou problemas da área. Estratégias devem ser elaboradas, 

juntamente com planos de ação.  

Reuniões/webinars online 

Reuniões online serão realizadas regularmente.  LCI estará comprando uma conta do GoToMeeting/GoToWebinar que ficará 

disponível para o nível internacional da GMT, para que possam realizar reuniões e webinars online em suas áreas.  

Telefonemas e emails individualizados 

Todos os funcionários, líderes e coordenadores da GMT devem estar telefonando regularmente e enviando emails aos seus 

líderes e/ou coordenadores designados da GMT para envolvê-los no diálogo sobre os sucessos e desafios identificados em 

suas áreas.  

Boletim Trimestral da GMT 

Um boletim da GMT será distribuído trimestralmente em todos os níveis da GMT.  Os boletins serão personalizados, contendo 

artigos relevantes a cada área jurisdicional.   

Fóruns de liderança  

Os líderes de Área Jurisdicional da GMT devem trabalhar com os seus colegas da GLT, com o intuito de planejar duas sessões 

(1-aberta e 1-fechada) durante os fóruns de suas áreas.   

Além disso, os Líderes de Área Jurisdicional da GMT devem trabalhar junto aos organizadores dos fóruns para programar um 

seminário envolvente sobre "Convidar para causar impacto".  Os funcionários especialistas da GMT estarão oferecendo 

assistência na elaboração da apresentação. 

Convenções Internacionais  

Um seminário sobre “Convidar para causar impacto” será realizado durante as convenções internacionais, tendo como alvo os 

líderes e coordenadores da GMT.  

Questionários  
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No mês de maio, para substituir o relatório do 4º trimestre, os funcionários estarão enviando pesquisas eletrônicas aos líderes da 

GMT do nível internacional ao nível de clube para identificar sucessos, desafios e como usar a GMT.  

Alvos e estabelecimento de metas 
 

Nos últimos anos, os distritos vêm estabelecendo suas próprias metas de aumento de associados.  O sucesso tem sido mínimo no alcance 

das metas estabelecidas.  No ano fiscal de 2014-15, apenas 12% dos distritos cumpriram as metas almejadas.  Acreditamos que existem 

várias razões para isto.  Em muitos casos, as metas foram estabelecidas sem antes estudarem meticulosamente as tendências anteriores 

do distrito, o que levou a metas excessivamente ambiciosas para um período de um ano.  Falta também um sistema minucioso de envio de 

relatórios e de responsabilidades pelas metas em algumas áreas, o que limitou a capacidade dos coordenadores da GMT de DM e líderes 

de área de oferecerem apoio às suas equipes.   

Para terem êxito no aumento do quadro associativo, os governadores de distrito eleitos (DGEs) precisam estabelecer e desenvolver metas 

viáveis de crescimento com planos de ação pertinentes ao ano vindouro de mandato.  No intuito de ajudar no desenvolvimento de metas 

realistas, LCI estará fornecendo diretrizes para metas de aumento de associados de distrito múltiplo/distrito único, para que os líderes de 

área jurisdicional, líderes de área e conselheiros especiais de área da GMT, bem como os coordenadores de DM, possam utilizar para 

analisar as metas de aumento de associados dos governadores de distrito eleitos.  

As diretrizes para as metas de aumento de associados baseiam-se em uma taxa de crescimento de 2% sobre a média de cinco anos de 

aumento de associados do distrito múltiplo/distrito único.  Não existe uma fórmula ou abordagem única que funcione para todos os 

distritos; portanto, as metas em última instância devem refletir a realidade recente do distrito em questão.    

No início do ano fiscal de 2016-17, maior ênfase será colocada no desenvolvimento das metas S.M.A.R.T. para o aumento de associados, 

acopladas a planos de ação detalhados.  Os DGEs também estarão reportando metas para o aumento de mulheres em se tratando de 

novas afiliações.  Além disso, cada distrito deverá estabelecer metas para fundar pelo menos um novo clube por distrito, todos os anos 

fiscais.   
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GMT - Convidar para causar impacto: relatórios e os Dias do Relatório Mundial 
 

O envio de relatórios regulares e bem estruturados em todos os níveis da equipe global de aumento de associados durante os três 

primeiros trimestres é uma estratégia importante e eficaz para gerar atividades, criar um senso de urgência e manter um enfoque 

consistente no alcance às metas.  O principal valor do relatório, talvez não seja o relatório em si, mas a antecipação de enviá-lo no prazo 

previsto e o fato da equipe de aumento de associados como um todo estar envolvida no processo, sendo que o sucesso depende da 

responsabilidade que todos têm com os demais colegas.  O processo será através de relatórios de atividades escritos eletronicamente, 

além de relatórios quantitativos verbais no Dia dos Relatórios Mundiais. 

Relatórios de Atividades 

Os funcionários estarão trabalhando em estreita colaboração com os líderes de área jurisdicional na elaboração dos relatórios de 

atividades para os coordenadores, líderes de área e conselheiros especiais de área, que devem ser enviados eletronicamente pelo website 

de LCI.  Os relatórios deverão focar nas atividades dos associados realizadas nos distritos, distritos múltiplos e nas áreas nos três primeiros 

trimestres. Os relatórios servem para identificar sucessos, melhores práticas e desafios. 

Dias do Relatório Mundial 

Os Dias do Relatório Mundial estabelecem um momento em particular para o envio dos relatórios, o que serve para estimular o interesse 

para as atividades.  Os relatórios verbais sobre o aspecto quantitativo do quadro associativo ajudam a liderança na identificação de áreas 

que precisam de assistência adicional, bem como áreas que estão mostrando bom desempenho e podem ser um exemplo para as outras.    

Os Dias do Relatório Mundial referentes ao Convidar para causar impacto deverão: 

 Estabelecer responsabilidades dentro da GMT 

 Reforçar a mensagem de Convidar para causar impacto, em que o serviço equivale a crescimento e vice-versa  

 Manter a motivação e dinâmica em direção a metas anuais, bem como atividades e metas de referência 

 Incentivar o uso de ferramentas de relatórios estabelecidas em LCI 

Os dias de relatório da GMT ocorrem durante um período de 7 semanas.  Durante esse estágio, a GMT estará patrocinando discussões e 

coletando relatórios dos membros da equipe pelos quais são responsáveis.  As discussões incidirão sobre atividades, progresso em direção 

às metas, celebração de sucessos e oferecimento de apoio e incentivo para finalizar e relatar os resultados e atividades nos formulários 

preparados.  As discussões podem ser presenciais ou por teleconferência.  Os relatórios de placar serão utilizados para informar sobre as 

discussões.  Ao final de cada etapa, a GMT enviará um relatório resumido ao líder responsável, culminando com todos os líderes de área 

da GMT ligando ao coordenador internacional da GMT nos dias do Relatório Mundial a eles designado.   
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Envolver a equipe distrital 
para reunir os relatórios de 

todos os clubes, depois 
enviar relatórios aos MDCs* 

Envolver os DCs e discutir os 
seus relatórios, depois 

enviar um relatório 
integrado ao Líder de Área 

da GMT 

Envolver os MDCs para 
discutir os relatórios, depois 
enviar um relatório ao Líder 

de Área da AJ e ao 
Coordenador Internacional   

Envolver os Líderes de Área/ 
Conselheiros Especiais de 

Área individualmente com o 
Líder da AJ para discutir os 
seus relatórios e planos de 

ação 

2 semanas2 semanas 2 dias2 semanas

 

 

 

 

 

 

 

Antes de cada etapa, LCI estará enviando um email aos coordenadores da GMT e líderes de área contendo as diretrizes pertinentes, 

formulários de relatório e cronogramas.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dias do Relatório de Distrito 

Coordenadores da GMT de Distrito 

(DCs)

Dias do Relatório de Distrito Múltiplo 

Coordenadores da GMT de DM (MDCs)
Dias do Relatório de Área Jurisdicional 

Líderes de Área e Conselheiros Especiais de 

Área

Dia do Relatório Mundial 

Coordenador Internacional da 

GMT
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Reconhecimento e Prêmios 
 

As manifestações de apreço e reconhecimento por um trabalho bem feito são comprovadamente eficazes para motivar vários 

grupos constituídos a agir e alcançar as metas estabelecidas.  O seguinte programa de reconhecimento e prêmios para a Equipe 

Global de Aumento de Associados (GMT) serve para incentivar os líderes e suas ações essenciais para o plano de aumento de 

associados.  A GMT atinge os seus objetivos ao trabalhar, não só com os membros nomeados da GMT, mas também, através do 

envolvimento de todos os Leões para o desenvolvimento do quadro associativo, para que assim possam prestar mais serviços à 

nossa comunidade global.   

 

Certificados:  Todos os líderes da GMT em Nível Internacional (bem como o Coordenador Internacional da GMT e o Coordenador 

Internacional da Família e da Mulher) podem solicitar certificados de reconhecimento da GMT para serem oferecidos aos membros 

merecedores da GMT que se empenham além da expectativa para aumentar o número de associados e de clubes em suas áreas.  Os 

membros da GMT que receberem o certificado de reconhecimento também serão reconhecidos no website de LCI.   

 

Programa de Prêmios do Coordenador da GMT de Distrito: 

Os coordenadores distritais serão reconhecidos quando atingirem um dos seguintes objetivos até o final do ano Leonístico (com 

base no relatório cumulativo de junho): 

 1% de aumento geral do quadro associativo + 1 novo clube = Prêmio nível prata 

 2% de aumento geral do quadro associativo + 2 novos clubes = Prêmio nível ouro 

 3% de aumento geral do quadro associativo + 3 novos clubes = Prêmio nível diamante 
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Coordenadores da GMT do Ano:  

Com base nos relatórios cumulativos de junho, LCI determinará qual o coordenador distrital e coordenador de DM que 

obtiveram o maior crescimento líquido do quadro associativo como um todo. 

Um coordenador de DM e um coordenador distrital de cada área jurisdicional receberão o prêmio "GMT do Ano".  Dependendo 

da data da convenção, os líderes poderão ser reconhecidos durante a convenção internacional.   

 

Cumprimento da Meta de Aumento de Associados:  

Os membros da GMT serão reconhecidos se as metas de aumento de associados para determinado ano fiscal forem atingidas.   

 
 

 

 

Cargo na GMT Deve realizar Receberá 

GMT de Distrito 
As metas de aumento de associados para 

o distrito que foram estabelecidas para o 

ano Leonístico até 30 de junho 

Certificados exclusivos assinados pelo 
Presidente Internacional e Representante 

Internacional da GMT, juntamente com uma 
carta de congratulações 

 

Equipe da GMT de DM 
As metas de aumento de associados para 

o DM que foram estabelecidas para o ano 

Leonístico até 30 de junho 

Líderes de Área/Conselheiros Especiais de 
Área 

As metas de aumento de associados para 

a área que foram estabelecidas para o ano 

Leonístico até 30 de junho 

Líderes de Área Jurisdicional 

As metas de aumento de associados para 

a Área Jurisdicional que foram 

estabelecidas para o ano Leonístico até 30 

de junho 
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Comunicações e Marketing 
 

Será vital estabelecer uma comunicação integrada entre todos os níveis da GMT.  É de extrema importância haver comunicações 

claras e constantes com a Equipe Global de Aumento de Associados sobre o seu papel em fundar novos clubes e educar assessores 

de aumento de associados sobre as ferramentas e recursos existentes para o desenvolvimento do quadro associativo. Além disso, 

quando as informações são relatadas a LCI de todas as partes do mundo, é importante destacar os resultados e enviar de volta as 

informações às equipes para mantê-las informadas e motivadas em suas atividades.  Já que o aumento de associados é uma 

prioridade para toda a Associação Internacional, a comunicação será feita através dos seguintes meios: 

 

Além disso, estaremos enviando a seguinte comunicação: 

 Emails automatizados serão enviados aos ex-associados para sabermos o motivo de terem se desligado dos clubes, e 

também para novos associados para sabermos se a experiência está sendo positiva 

 Webinars/reuniões online em nível regional por área jurisdicional com funcionários especialistas da GMT (2-3 vezes ao 

ano) 

Todos os níveis da GMT Nível internacional Coordenadores de 
DM 

Coordenadores de 
Distrito 

Assessores de Associados 
do Clube 

Boletins trimestrais 

regionalizados da GMT 

que serão enviados a 

todos os membros da 

GMT 

Comunicações mensais 
com funcionários 
especialistas da GMT 

Email trimestral de 

LCI para os 

coordenadores de 

distrito  

 

Email trimestral de LCI 

para os coordenadores 

de distrito  

 

Email trimestral para os 

assessores de 

associados dos clubes 

 

Artigo da GMT no 

boletim trimestral 

Impulso do Aumento de 

Associados  

 

Comunicação contínua 
(email/telefone) dos 
funcionários 
especialistas da GMT 
sobre o status de 
possíveis associados 

Comunicação 
contínua 
(email/telefone) dos 
funcionários 
especialistas da GMT 
sobre o status de 
possíveis associados 
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 Notícias semanais por email do líder da equipe de aumento de associados ou do gerente da GMT aos coordenadores 

internacionais 

 Atualizações mensais por email aos dirigentes administrativos e Diretoria Internacional enviadas pelo líder da equipe de 

aumento de associados, além do Relatório dos Dirigentes Administrativos e Relatórios da Diretoria 


