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Associativismo
O Associativismo é uma forma de organização através de
associações que tem como ﬁnalidade conseguir benefícios
comuns para seus associados por meio de ações
coletivas. Esse vínculo produz uma unidade que fortalece o
trabalho em grupo e estabelece metas em comum. A
prática, além de trazer vantagens para toda a sociedade,
também permite uma rica troca de experiência entre os
associados.
É um meio de agrupar pessoas com o objetivo comum de
alcançar um bem maior para a coletividade. Esse vínculo
produz uma unidade, que fortalece o trabalho em grupo e
estabelece metas em comum. Trabalhando com outros
companheiros numa associação, conseguimos alcançar o
que desejamos e o que muitas vezes não é possível
conquistar agindo individualmente.
A atividade coletiva fortalece as ações do grupo, gerando
mais retorno do que ações individuais isoladas. Através
dessa união é possível promover benefícios para todos os
associados com maior facilidade e rapidez.
O bom associativismo precisa da renovação, ele é
civilizatório e organizador, cria ambientes positivos,
proporciona o ganho interno ao praticar a pluralidade,
sustenta a superação da opinião individualista e egoísta,
além de contribuir para o ganho social.
A renovação traz novas ideias, anula a acomodação,
equivocados sentimentos de posse e oferece a
oportunidade de todos participarem da associação de
forma relevante.
Nesse módulo apresentaremos contribuições de
expressivas lideranças de associações que enfatizam a
necessidade que as associações têm em se renovar e os
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A importância
da renovação
Uma associação precisa que a gestão seja
constantemente renovada, principalmente
na sua diretoria. Quando se permanece
muito tempo na liderança, a pessoa tende a
se acomodar, não buscando alternativas de
melhoria, não obtendo novas ideias, ou seja,
ela costuma estagnar o seu trabalho. A
mudança funciona como uma forma de
revigorar a instituição, através dessa
transformação, outros associados têm a
oportunidade de experimentar as alegrias,
diﬁculdades, vitórias e também de
contribuir para melhoria de toda
associação.
A história das associações mostra que
geralmente quando o dirigente se eterniza
no cargo a gestão tende a ﬁcar ruim, pois
ele acostuma-se ao poder. Quando o
presidente ﬁca por muito tempo ele
personaliza a instituição, passa a adotar
um comportamento que prejudica a
associação.

“O Estatuto da Associação deve
ser pensado para estimular a
renovação e o presidente deve
formar o seu sucessor.”
Sérgio Sotelino – Ex-presidente da IBEF
(Instituto Brasileiro de Executivos de Finança)

Geralmente quando o presidente não
deseja que outro assuma seu posto alega
que ninguém deseja assumir o seu lugar,
que se ele não continuar, a associação será
prejudicada. Na maioria das vezes isso é
desculpa, este discurso esconde a vontade
de permanecer no poder e usufruir de
benefícios eventuais que o cargo
proporciona.
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“A renovação dos grupos de associação, funcionam
como renovação das nossas células, o cansaço abate,
nós sabemos das nossas diﬁculdades pessoais de
avançar depois de certo momento, por isso é
importante a renovação.”
Nérl eo C a u s – Pres i d en te d a AB IH Nac i o n a l
( Asso c i a ç ã o B ra s i l ei ra d a In d ú s tri a d e Ho téi s )

Quando realmente não existe candidato à renovação signiﬁca que o trabalho do líder
não está sendo feito da maneira correta, e por isso não existe motivação por parte dos
participantes a assumirem a frente da associação, pois é papel do presidente formar
novas lideranças.
Se o líder está há muito tempo no poder a associação sofre consequências, as
frequências das reuniões diminuem, os candidatos à diretoria perdem a vontade de se
candidatar e a associação passa apresentar pouca relevância para a sociedade.
O presidente que se perpetua leva a instituição ao fracasso. A renovação é primordial
para trazer novos talentos, conteúdos, ideias, pois todos tem algo a oferecer. É preciso
que os associados se posicionem, manifestem, quando o líder insistir em permanecer
no poder.

“As associações que não se renovaram morreram.
Deve-se eliminar vaidade do poder e buscar o objetivo
de servir.”

Dj a l ma Mal ta Fi l ho – Ex-p res i d en te d a ASE S
(A s soc i aç ão dos Empres ári o s d a Ser ra - E S)
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Benefícios

Oxigenação de novas ideias dentro da associação.

Evolução constante da associação.

Maior engajamento dos participantes em projetos
de melhoria para a associação.
Desperta o interesse dos outros associados liderarem
as instituições
Reconhecimento entre os associados e de outras
associações que a instituição é séria e realmente
busca o bem coletivo.
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Dicas
A importância da renovação deve ser trabalhada no dia a dia da associação, de forma que
os associados entendam que isso não é um conselho que deve ou não ser seguido, e sim
uma necessidade para o bem de todos.
O tempo permanente que o presidente deve permanecer no poder e quantas vezes ele pode
se reeleger, se consecutivamente ou não necessita estar presente no estatuto da
associação como uma regra. Isso facilita o momento de eleições, caso o presidente no
cargo se recuse a desocupar o cargo e queira convencer os associados da relevância que
ele tem para a associação, de que deve continuar na presidência.
“O associativismo é um agente de desenvolvimento que
reúne capitais humanos, institucionais e econômicos.
Tem muita gente dentro desses capitais que pode
colaborar com ideias diferentes daqueles que comandam
naquele momento. A oxigenação nas organizações é
fundamental.
Carlos Aguiar - Presidente do Conselho Deliberativo da
Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) e do Espírito Santo
em Ação.
Os associados devem ter precaução com as propostas de mudanças no estatuto da
associação para prolongar mandatos e permitir reeleições sem ﬁm. Normalmente isto é
feito de surpresa por dirigentes mal intencionados. As convocações possuem baixa
publicidade, com prazo bem próximo da eleição e geralmente não é feita uma discussão
mais profunda. As manifestações de discordância são sufocadas por ameaças veladas e
por falta de apoio daqueles que também estão tirando proveito da situação.
O líder desde início do seu mandato precisa preparar a equipe para sua sucessão. Isso além
de treinar pessoas para as atividades do cargo, fomenta o interesse constante dos
associados em um dia assumir a liderança e contribuir para o bem de todos.
É fundamental que o líder saiba formar uma boa equipe, preparar pessoas para sua
sucessão e compreender que ele tem que se envolver mais que os demais associados.
Para dar continuidade às associações é importante a fundação de associações de jovens
dentro das mesmas, dessa forma instiga os mais novos a participarem e auxilia as
associações a se renovarem.
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A renovação deve ser fomentada diariamente.
O cargo de líder deve possuir um limite de tempo.
As mudanças no Estatuto da Associação para
prolongar mandatos devem ser evitadas.
É importante que o líder prepare um sucessor.
O líder precisa formar uma boa equipe.
As associações jovens instigam os mais novos
a participarem.
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A Escola de Associativismo tem como proposta
fomentar o associativismo de alto nível, com
respeito à ética, a fortes princípios de honestidade,
de transparência, de renovação dentre outros
atributos virtuosos através dos cursos, palestras e
conteúdo online, que produzem informação e
instrução àqueles que buscam engajar suas
associações e melhorar os serviços prestados e o
retorno aos seus associados.
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A Escola de Associativismo utiliza uma licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual que permite que adaptem e criem a
partir do seu trabalho para ﬁns não comerciais, desde que atribuam à Escola o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos.
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