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Introdução 

O cargo de assessor de aumento de associados do clube é importante para a saúde e a 

vitalidade do seu clube Lions e para a capacidade de servir à comunidade. Como membro da 

Equipe de Ação Global do seu clube, você vai trabalhar com o assessor de serviço do clube e o 

assessor de liderança, papel automaticamente exercido pelo vice-presidente do clube, para 

desenvolver e implementar iniciativas concentradas em desenvolvimento de liderança, aumento 

do número de associados e expansão do serviço humanitário. Este guia o ajudará a apoiar os 

associados, tanto novos quanto os atuais, para que tenham, no seu clube, uma experiência 

significativa, compensadora e de bom impacto. 

 

Preparando-se para o 

seu mandato 
Antes de assumir as suas responsabilidades do 

ano, dedique algum tempo a compreender 

completamente o seu cargo e se organizar. O 

tempo investido agora vai valer a pena pelo resto 

do mandato. Analise este guia e o material de 

apoio aqui mencionado. Use o Calendário de 

Planejamento no fim deste guia para traçar o seu 

plano para o ano. 

Responsabilidades  
Os assessores de aumento de associados ajudam os seus clubes a aumentar o quadro de 

sócios. O crescimento é obtido com o recrutamento e a satisfação dos associados, o que 

resulta na sua permanência e no seu serviço por mais tempo no clube. As responsabilidades 

incluem:  

 Ações para obter sucesso  

o Colaborar com os assessores de liderança e de serviço do clube e com o 

presidente do clube (assessor da Equipe de Ação Global) para promover 

iniciativas centradas no desenvolvimento de liderança, no aumento do número 

de associados e na expansão do serviço humanitário.  

o Apoiar a conservação de associados, criando uma atmosfera harmoniosa no 

clube. Fazer os associados se sentirem parte da família de Leões enquanto 

servem à comunidade local.  

o Desenvolver e liderar um comitê de aumento do número de associados para 

criar e implementar planos de ação e metas de filiação.  

o Motivar os sócios de clube a convidarem novos associados e inspirar 

experiências positivas. 

 

Você sabia?  

É possível baixar material do 

site do Lions Club 

International (LCI), 

https://bit.ly/2LPzGoO , ou 

encomendar do 

departamento de associados 

pelo e-mail 

membershipoperations@lions

clubs.org. 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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o Garantir que os novos associados recebam orientação eficaz, em colaboração 

com o assessor de desenvolvimento de liderança do clube (vice-presidente). 

o Colaborar com o assessor de serviço do clube para promover oportunidades de 

aumento do número de associados durante os projetos de serviço.  

o Participar das reuniões e eventos da região, da divisão e do distrito.  

o Entrar prontamente em contato com possíveis associados indicados.  

Prioridades para todo assessor de aumento de associados do clube 

1. Desenvolver um plano de aumento do número de associados 

2. Fazer uma lista de possíveis sócios e usá-la; é preciso verificar se os convites para 

entrar no clube foram feitos.  

3. Use o guia de recrutamento Simplesmente Convide! 

4. Verifique se os associados são orientados adequadamente  

5. Mantenha um clima positivo no clube  

6. Peça indicações aos associados e repita os passos 1 a 5 

7. Promova o clube em eventos públicos de serviço, trabalhando com o assessor de 

comunicações de marketing 

8. Vá às reuniões de região e de distrito  

9. Colabore com o seu clube, a sua região e o seu distrito  

 

 Como medir o sucesso  

o Realizar na comunidade pelo menos uma campanha de afiliação a mais do que 

no ano anterior. 

o Entrar em contato no mínimo, om dois ex-associados sobre o retorno ao clube. 

o Aumentar o total de associados em relação ao ano leonístico anterior.  

o Reter 100% dos associados. 

o Os associados novos participam da orientação para novos associados.  

 

 Satisfação dos Associados 

o Elaborar um plano para a satisfação dos 

associados e apresentá-lo à diretoria do clube 

para autorização e apoio.  

o Compreender e incorporar os programas de 

satisfação de associados. 

o Auxiliar os dirigentes do clube na organização 

de uma oficina do Processo de Excelência de 

Clube, para verificar as necessidades da 

comunidade, avaliar o nível atual de 

satisfação dos associados e desenvolver 

planos de ação.  

o Aprimorar o corpo atual de associados com 

uma pesquisa Como você classificaria o seu 

clube?, feita com os seus associados ativos.  

 

 Recrutamento de associados  

o Elaborar um plano para o aumento do número 

de associados do clube. Apresentar o plano à 

 

Você sabia?  

Desde julho de 2017, os 

associados novos recebem 

e-mails do LCI criados para 

educar, inspirar e incentivar 

o envolvimento com as 

atividades do Lions. Isso é 

pensado para aumentar a 

retenção desse segmento 

dos seus associados. 

Lembre-se de complementar 

nossas mensagens 

divulgando o que o seu 

clube está fazendo em nível 

local para contribuir com o 

sucesso geral do Lions no 

mundo inteiro.  

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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diretoria do clube para autorização e apoio. 

o Compreender a diferença entre os tipos de associado e os programas oferecidos 

pelo LCI. 

o Incentivar o recrutamento de novos sócios e promover os programas de 

premiação para os associados do clube. 

o Verificar a validade do e-mail dos novos associados para que recebam 

comunicações úteis do MyLCI. 

o Realizar sessões de orientação de novos associados para complementar os e-

mails de Experiência de Novo Associado que eles receberão.  

o Incentivar a participação no Programa de Mentor do Lions. 

o Promover a associação em eventos de serviço. Eventos divertidos para os quais 

pessoas da comunidade sejam convidadas são uma excelente ferramenta de 

recrutamento.  

 

A experiência positiva do associado é o alicerce da retenção. Trabalhe com o Comitê de 

Serviço do seu clube para que os projetos de serviço sejam significativos para os interesses 

humanitários de cada associado. 

 

Apoio e Orientação 
Como assessor de aumento de associados, há muita gente disponível para auxiliá-lo durante o 

ano. Trabalhar intimamente com o comitê de aumento de associados e a Equipe de Ação 

Global do seu distrito, especificamente com o coordenador global de aumento de associados, 

lhe trará o apoio e a orientação necessários para cumprir com as suas responsabilidades. 

 

Comitê de Aumento de Associados 

Recomenda-se começar recrutando um comitê de aumento de associados para que haja ajuda 

suficiente para o trabalho a ser feito. O seu comitê de aumento de sócios pode se estruturar da 

maneira que melhor atenda às necessidades do seu clube; no entanto, o LCI recomenda incluir 

os seguintes associados: 

 O assessor de aumento de sócios do ano passado  

 O possível assessor de aumento de sócios do ano que vem  

 Quaisquer associados do clube interessados no recrutamento de novos associados ou 

na satisfação dos sócios  

Essa estrutura recomendada ajuda os clubes a priorizarem o crescimento do quadro 

associativo e a satisfação dos sócios com a criação de uma equipe unificada para liderar as 

iniciativas do clube. Como tanto o assessor de aumento de sócios anterior quanto o futuro 

assessor estão envolvidos no comitê, também se assegura que as iniciativas de aumento do 

quadro fluirão com facilidade de um ano para outro, e o assessor em exercício pode ter uma 

ideia do que deu certo ou não no seu clube. 
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Equipe Global de Ação 

Como integrante da Equipe Global de Ação, você recebe apoio do coordenador da Equipe 

Global de Aumento de Sócios (GMT) e do governador do distrito, que preside a Equipe Global 

de Ação do distrito. Se tiver alguma pergunta ou preocupação relativa ao aumento de 

associados, procure-os; eles estão lá para ajudar! 

Outros Lions Clubes  

Os clubes também se beneficiam dos outros clubes com a troca de “melhores práticas”. Como 

assessor de aumento de associados, é fácil aumentar a satisfação dos sócios e atingir as 

metas de aumento do quadro usando a rede de apoio já criada.  

Lions Clubs International  

O LCI entende que fazer seu Lions Clube crescer é importante pela contribuição que cada novo 

associado pode dar à sua comunidade e também vê a importância de manter os sócios atuais 

satisfeitos. Com um pequeno esforço personalizado, você pode assegurar que o seu clube seja 

uma boa opção, tanto para os associados recém-recrutados quanto para aqueles com muitos 

anos de serviço.  

Estamos trabalhando para construir um repositório de melhores práticas e histórias de sucesso. 

Assim, conte-nos o que dá certo para deixar os seus novos associados mais à vontade e para 

homenagear os associados mais antigos do seu clube!  

   Satisfação dos associados 
Para assegurar que o seu Lions Clube permaneça 

saudável e relevante, é preciso levar em conta a 

experiência e a expectativa de pertencer a ele. Se 

acharem que empregam bem o seu tempo nas funções e 

atividades, os associados continuarão a fazer parte do seu 

clube por muito tempo. Por isso é importante manter os 

sócios engajados, incorporando vários programas de 

satisfação de associados. Esses programas se 

concentram na cooperação no clube, na atitude dos sócios 

e em reuniões aprimoradas para manter os associados 

envolvidos.  
 

Nova lista de verificação de associados  
Use a seguinte lista de verificação de associados para receber bem os sócios e fazer com que 

se sintam numa família: 

 Fiz o novo sócio se sentir bem-vindo? 

 Dei-lhe uma responsabilidade que se encaixava nas metas que tinha quando se 

associou? 

 Valorizei a sua opinião e respeitei as suas ideias? 

 Fiz com que se sentisse parte da família? 

 

Você sabia? 

Que há várias ferramentas 

e recursos na internet?  

Verifique:  

em 

www.lionsclubs.org/memb

erchair há vários 

programas de satisfação 

de associados, e você vai 

encontrar o que funciona 

melhor para o seu clube. 

http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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Guia de satisfação dos associados 

O Guia de satisfação dos associados, juntamente com os recursos mencionados a seguir, vão 

ajudá-lo a garantir que os sócios tenham no seu clube a experiência esperada: 

 Como você classificaria o seu clube? Pesquisa  

 Orientação para novos associados  

 Programa de mentor do Lions 

 Avaliação das necessidades da comunidade  
 

Relatório de satisfação do associado  

Use o Relatório de satisfação do associado no fim deste guia, para acompanhar as 

providências tomadas para satisfazer os associados. Todo mês, apresente esse relatório aos 

dirigentes para que fiquem cientes das iniciativas do clube.  
 

Recrutamento de associados  
Todos os clubes precisam de associados para atingir suas metas de serviço. Os novos 

associados trazem ao clube ideias novas, outros projetos e maneiras adicionais de fazer 

diferença na comunidade. Como assessor de aumento de associados do clube, você 

organizará as iniciativas para aumentar o número de sócios e verificará o cumprimento das 

metas. 

Simplesmente convide! Guia para o recrutamento de novos associados para os clubes  

Este guia útil e passo a passo visa a orientar o seu clube no processo de recrutar novos 

associados e gerenciar com eficácia o seu crescimento. 

Embora o conceito seja simples – basta convidar pessoas da comunidade 

 para se associarem – este guia ajudará a preparar um plano eficiente de quatro etapas para o 

recrutamento de novos associados: 

1. Preparação do clube 

2. Criação do plano de crescimento do seu 

clube 

3. Implantação do plano de crescimento do 

clube 

4. Boas-vindas aos novos associados 

 

Oportunidades de afiliação  

Quando convidar pessoas para se associarem ao 

Lions, mostre-lhes os programas internacionais de 

mensalidades e as categorias de afiliação, para que 

possam escolher o que for mais adequado para a 

sua situação. O folheto Oportunidades de Aumento 

de Sócios explicará a você e aos associados do seu 

 

Você sabia? 

É importante preparar o seu clube 

antes de começar o esforço de 

recrutamento. Um clube não 

preparado pode não parecer 

receptivo para o novo associado, e 

talvez sua iniciativa de fazer os 

novos associados permanecerem 

não seja bem-sucedida. Primeiro, 

verifique se o seu clube está 

preparado para os novos 

associados antes de recrutá-los. 

Use o Guia Simplesmente 

Convide!  para auxiliar esse 

processo.  

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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clube tudo sobre os tipos e categorias de associação disponíveis. 

 

Evento de recrutamento de associados ou Relatório de convites 

Use o Evento de recrutamento de associados ou o Relatório de convites no fim deste guia para 

acompanhar o número de participantes nos eventos, as informações sobre possíveis 

associados e notas ou informações posteriores sobre esses associados. Todo mês, apresente 

esse relatório aos dirigentes para que fiquem cientes das iniciativas e sucessos do clube. 

 

Prêmios e Reconhecimento 
O Lions Clubs International oferece aos sócios vários prêmios e recompensas para reconhecer 

as realizações de Leões e clubes. Como assessor de aumento de associados, é importante 

que você divulgue aos associados do seu clube as seguintes oportunidades para incentivá-los 

a recrutar novos sócios e manter satisfeitos os sócios atuais: 

 Certificado de patrocinador: Os Leões que patrocinam um novo associado em 

qualquer momento do ano leonístico recebem um certificado de patrocinador assinado 

pelo presidente internacional.  

 Prêmios de chave por novo associado: O Leão ganha a sua primeira chave de 

filiação ao convidar dois novos associados e pode receber até 17 chaves por convidar 

associados. Cada chave é projetada para refletir o número de novos associados 

patrocinados por um Leão. 

 Prêmio pela satisfação dos associados: Os Lions clubes que mantêm 90% dos seus 

associados ou revertem num ano leonístico a perda de associados de longo prazo 

recebem o emblema do Prêmio pela satisfação dos associados. 

 Prêmio Chevron: A partir de dez anos de serviço e, depois, em incrementos de cinco 

anos, os Leões são recompensados com um emblema Chevron pelo serviço a longo 

prazo. 

Núcleo 

Se o seu clube tem ou recruta um grupo que deseja um foco específico, talvez um núcleo seja 

a melhor maneira de manter esses Leões engajados. Os clubes que criam núcleos são 

recompensados com um emblema, e os associados e o serviço prestado pelo núcleo entrarão 

na conta de associados e de serviço prestado geral do seu clube! Visite 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/club-branch.php e obtenha mais informações.  

 

 

 

 

 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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CALENDÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ASSESSOR DE 

AUMENTO DE ASSOCIADOS 

 

 

 

julho/agosto/setembro 

 

 Crie um plano de desenvolvimento de 

associados que inclua táticas de retenção e 

recrutamento.  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

outubro/novembro/dezembro 

 

 Entre em contato com os associados que 

não comparecem a reuniões e atividades 

há algum tempo.  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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CALENDÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ASSESSOR DE 

AUMENTO DE ASSOCIADOS 

 

 

 

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

ABRIL/MAIO/JUNHO 

 

 Dê boas-vindas aos novos associados do 

seu clube no Dia Mundial da Posse de 

Leões 

 Comemore o sucesso e registre as táticas 

que deram certo ou não para ajudar o 

assessor de aumento de associados no 

planejamento do ano seguinte. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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EVENTO DE RECRUTAMENTO DE ASSOCIADOS OU RELATÓRIO DE 

CONVITES 

 

Nome do clube: ___________________________   Data do evento: _____________________  

Tipo de evento: ☐ Reunião   ☐ Projeto   ☐ Angariação de fundos   ☐ Aumento de associados   

☐ Convite a associados      

☐ Outro: ____________________________________________________________________ 

 

Descrição: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

Participantes (se for o caso)  

Número de Leões: ________ Número de não Leões: _______ Total de participantes: ________ 

 

Possíveis associados 

Nome: ___________________________________   Telefone: __________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Anotações/Acompanhamento: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nome ___________________________________   Telefone: __________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Anotações/Acompanhamento: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Comentários: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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RELATÓRIO DE SATISFAÇÃO DO ASSOCIADO 

 

Nome do clube: ______________________________________ Mês: ____________________ 

 

As iniciativas a seguir foram realizadas para ajudar a assegurar a satisfação dos associados do 

clube. 

☐  Criou, analisou ou modificou um plano de satisfação do clube.   Data da conclusão: ______ 

☐  Realizou um questionário para associados. Data da conclusão: ______ 

☐  Realizou um questionário para ex-associados. Data da conclusão: ______ 

☐  Realizou a Iniciativa para a Qualidade do Clube. Data da conclusão: ______ 

☐ Realizou uma Avaliação de Necessidades da Comunidade. Data da conclusão: ______ 

☐  Realizou uma pesquisa Como você classificaria o seu clube? Data da conclusão: ______ 

☐  Resolveu uma causa de saída de associados. Data da conclusão: ______ 

☐  Outro. Data da conclusão: ______ 

 

Descrição: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

O que foi aprendido? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Comentários: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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Lion Cl  

 Lions Clubs International  

 Departamento de Programas de Aumento de Associados e Novos Clubes  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 USA 
 www.lionsclubs.org 
 E-mail: membership@lionsclubs.org  
 Telefone: 630.468.3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

