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SOBRE OS CURSOS

Nesta cartilha de apoio aos cursos você terá acesso à melhores práticas no associativismo,
tendo como orientação a vivência de três importantes associativistas do estado de São
Paulo, perpassando por diversos temas de relevância para o sucesso das associações.
DEPOIS DOS CURSOS VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:
Compreender a importância de uma sede para a associação e conhecer formas
de como outras associações conquistaram a sua sede;
Encontrar saídas de como garantir a renovação na entidade;
Entender a inovação no âmbito das associações e descobrir como usar a
inovação a favor da sua instituição;
Aprender novas práticas de como atrair novos associados e perceber o valor da
prestação de serviços para o aumento do número de associados;
:
Informar sobre como o associativismo contribui para o sistema dos hospitais
ﬁlantrópicos tão importante para a saúde da população;
Descobrir formas de como a associação pode contribuir para o crescimento do
mercado de abrangência das associações empresariais;
Conhecer recomendações e exemplos de boas práticas de governança para que
a associação seja mais forte e respeitada pela sociedade;
Praticar a sustentabilidade ﬁnanceira em sua associação e descobrir novas
maneiras de alcançar a sustentabilidade ﬁnanceira na associação;
Conhecer práticas de compliance e de exercício de transparência nas associações;
Compreender a importância da comunicação na associação;
Valorizar o signiﬁcado da política partidária e conhecer os riscos a serem
evitados, como a prática da mesma nas associações;
Compartilhar informações relevantes com seus parceiros de associação,
levando informação e melhorias para a entidade.
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INTRODUÇÃO
Esta cartilha tem como objetivo apresentar os temas discutidos pela Escola de
Associativismo agora com a visão de um importante Estado da Federação, o Estado de
São Paulo. Assim, foram convidados três importantes associativistas para trazer suas
experiências exitosas nos assuntos. São ele: Dimas Zulian, Presidente da ACIA Associação Comercial e Industrial de Americana /SP; Dr. Raul Cutait, representando a
Sociedade Beneﬁcente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo; e, José
Ricardo Roriz Coelho, Presidente da ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria do
Plásticos e 2º vice-presidente da FIESP - Federação das Indústrias do estado de São
Paulo.
O presente material foi dividido em 12 capítulos, sendo um destinado a introdução e um
as considerações ﬁnais. Os demais buscam trazer ricas e variadas contribuições de
importantes associativistas do Estado de São Paulo acerca dos 10 temas abordados
nos materiais produzidos pela Escola de Associativismo com foco no Estado do Espirito
Santo.
Em Os benefícios de uma sede Dimas Zulian traz uma discussão sobre como é
fundamental se ter uma sede para os associados, entretanto apresenta seu ponto de
vista que embora ela seja fundamental, a busca por ela não deve ser uma ação
prioritária.
Já no capitulo a importância da renovação os conteudistas Dimas Zulian, Dr. Raul Cutait
e José Ricardo Roriz Coelho dialogam sobre como na visão de São Paulo a renovação de
seus membros é importante e quando ocorre proporciona uma maior participação dos
seus associados, pois eles sentem-se mais estimulados.
A inovação no associativismo, tema de seu próximo conteúdo, é um tema que está cada
vez mais em ascensão dentro das corporações. Neste ponto, na visão de São Paulo
inovar é muito mais que buscar novos produtos e serviços mais é oferece-los de uma
maneira diferente, mais eﬁciente. Neste contexto trazem importantes contribuições
acerca da inovação das associações.
Dando continuidade aos assuntos abordados o próximo capitulo discute outro
importante tema para o associativismo: como aumentar o número de associados. Neste
ponto ressalta-se a importante experiência da ACIA Americana e todo o trabalho por ela
desenvolvido para aumentar seu número de associados, durante um período difícil, o
período de crise. Vale a pena conhecer como importantes associações souberam
contornar momentos de diﬁculdades e reverter a situação em favorecimento a
associação.
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INTRODUÇÃO
Em desenvolvendo mercados por meio de associações os conteudistas citam exemplos
de como as associações podem ajudar a desenvolver o mercado, através de novos
produtos e serviços. Neste capitulo é apresentada a experiência da Associação
Comercial e Industrial de Americana/SP, que em sua escola de negócios, os associados
têm cursos a preços acessíveis, ﬁnanciamentos através de uma cooperativa de crédito
entre outros recursos necessários para que possam auxilia-los na abertura de uma
empresa. Além dessa exitosa experiência da ACIA também são apresentadas as
contribuições dos hospitais ﬁlantrópicos neste contexto.
O capítulo 07 intitulado “Governança: Não é só o presidente que precisa trabalhar”
apresenta um diálogo entre os conteudistas Dimas Zulian, Dr. Raul Cutait e José Ricardo
Roriz Coelho mostrando que sua existência é fundamental para que uma entidade possa
se perenizar e ter sempre continuidade em suas atividades de maneira que não percam
energia e recursos.
Seu próximo tema aborda uma questão muito importante para as associações, a
sustentabilidade ﬁnanceira. Em seu capitulo “Sustentabilidade ﬁnanceira é vital”,
colaboradores do estado de São Paulo trazem à tona a comparação de que uma
associação deve sempre ser pensada em termos administrativos como uma empresa.
Seus recursos podem ser provenientes de várias fontes, tais como: mensalidades,
doações, parcerias. A abordagem sugere ainda que o dinheiro proveniente dessas fontes
não é para enriquecer uma determinada associação, mais para dar a ela a condição de
fazer aquilo que ela se propõe. Além dessa abordagem os colaboradores sugerem ainda
outras maneiras de atingir a sustentabilidade ﬁnanceira.
Os três últimos temas abordam assuntos que juntos trazem uma importante discussão
neste contexto. São eles: compliance, comunicação e política partidária. A transparência
e o caráter ético dos membros das associações fazem parte de uma discussão muito
rica relacionada ao compliance. A comunicação e a capacidade de faze-la com
objetividade e clareza é fundamental para tornar a associação cada vez mais
transparente. Vale a pena conferir a visão do Estado de São Paulo nestes relevantes
temas!
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OS BENEFÍCIOS DE UMA SEDE

A sede de uma associação é considerada, pelo nosso colaborador Dimas Zulian, a “casa do
empresário”, pois é nela que ele terá todo o suporte para desenvolver o seu trabalho, onde
será atendido e terá guarida para suas demandas. A sede também é essencial para compor
a identidade da associação. Permite a construção da imagem do grupo, aﬁnal, é onde as
pessoas se encontram, onde as reuniões acontecem e onde a equipe trabalha. Ela gera maior
autoestima para os associados em saber que existe um conjunto de pessoas que se reúnem
e que participam de maneira organizada dentro de uma sede, lutando e se interessando por
um mesmo tema. A sede consolida a instituição, reforçando a sua relevância, a sua
capacidade de oferecer real apoio aos associados nas propostas às autoridades e à
sociedade para a geração de maior bem estar para todos.

DIMAS
ZULIAN
Presidente da ACIA
Americana/SP
2013/2018

“Tudo aquilo que o
empresário precisar,
ele deverá encontrar
na sede”.

Embora seja fundamental, a busca pela sede não é prioritária. Isso porque, se uma
associação recém-fundada coloca como meta a construção da sede, ela pode deixar de
cumprir sua missão, despendendo energia, tempo e dinheiro para a construção de uma sede
que não é o foco principal de uma associação. Dimas Zulian destaca que a construção da
sede deve ocorrer num momento em que haja uma consolidação ﬁnanceira da entidade, para
que as prestações de serviço não ﬁquem em segundo plano, por falta de verba. Portanto, é
preciso planejar o momento em que a associação deve investir na sede, aguardando a
ocasião que a associação possua a saúde ﬁnanceira necessária.
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2

A IMPORTÂNCIA
DA RENOVAÇÃO

O mundo vive em constante mudança. As instituições, a sociedade, a economia, a gestão
empresarial, tudo muda muito rápido. Por isso, é absolutamente necessária a renovação dos
quadros de uma diretoria representativa para que a associação esteja sempre
acompanhando as mudanças também. A modernidade não pode ser atingida com uma
diretoria antiga. É claro que a experiência dos mais antigos é sempre de extrema importância
para a entidade, mas a renovação garante o futuro, e principalmente, o sucesso da
associação.
A renovação estimula a maior participação na associação, principalmente daqueles que
almejam chegar ao cargo de diretor, conselheiro e/ou presidente. De acordo com José
Ricardo Roriz Coelho (presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico Abiplast.), a renovação estimula os associados, através da sua participação, a se
candidatarem. A renovação faz com que a associação esteja sempre trazendo novas
pessoas, novas ideias, e novas soluções.
Porém, apesar da renovação ser essencial em uma associação, o Dr. Raul Cuitat enfatiza a
importância de um tempo mínimo de mandato, visando haver espaço para deﬁnir e
implementar projetos, dentro dos valores iniciais com os quais essa instituição foi criada.
Não deve, no entanto, ser muito longo pois inibirá o aparecimento de novas iniciativas e
lideranças.
Quando os mandatos são muito curtos, corre-se o risco que quando o dirigente começa a
entender a entidade, a pensar maior, já é hora de sair. Nem sempre quem entra vai dar
continuidade aos planos anteriores, pois muitas vezes precisa entender primeiro o
funcionamento da associação, construir a sua própria visão, antes de avançar. Esse é o risco
de gestões muito curtas. Já as gestões muito longas, tendem a uma cristalização das visões
de quem está no comando.

“Mantendo-se os valores,
você pode sempre
melhorar, renovar.”

www.escola dea ssocia tivismo.com
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A IMPORTÂNCIA DA RENOVAÇÃO

Como garantir a renovação
Para garantir a renovação nas associações, algumas coisas podem ser feitas.
Primeiramente, é fundamental que tenha no estatuto, um impedimento à longevidade nos
cargos de direção. Esta salvaguarda estatutária garante que não haja a eternização de um
grupo no poder, levando oxigenação à diretoria.
Além da função primordial da associação, que é de apoio ao associado de forma geral, ela
também necessita ter na própria dinâmica de eleição das diretorias uma escola de líderes.
Para o Dr. Raul Cutait, o ideal é que haja sempre uma combinação entre as pessoas que estão
mais estabilizadas na associação, em posições mais avançadas, com pessoas mais novas,
ajudando a formar essas novas lideranças para ocuparem, futuramente, seus próprios
lugares. Se a associação não for uma escola de lideranças, ela não terá longevidade ou, pelo
menos, não obterá o sucesso que poderia.
Outro ponto essencial é estimular as pessoas a participarem mais ativamente. Muitas vezes
um presidente ﬁca porque os outros não são estimulados a se engajar na gestão. Aqueles
que já foram presidentes e participaram não devem se afastar, pelo contrário, devem ajudar
quem está à frente a ter uma boa administração, auxiliando no direcionamento estratégico.

“É fundamental ter uma boa
renovação, estimular as pessoas a
querer participar. Muitas vezes um
presidente ﬁca porque os outros
não são estimulados a participar”.

JOSÉ RICARDO
RORIZ COELHO
Presidente da ABIPLAST
2010/2018

DR. RAUL
Fique atento às dicas!
- Evitar a longevidade de chapas por meio do estatuto.
- Formar líderes continuamente.
- Estimular os associados a se engajarem cada vez mais.
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INOVAÇÃO NO
ASSOCIATIVISMO

“Assim como as empresas, as associações
precisam sempre estar se renovando, e a melhor
maneira de se renovar é inovar”.
JOSÉ RICARDO RORIZ COELHO

Presidente da ABIPLAST
2010/2018

A inovação é um dos principais direcionamentos que uma diretoria de associação deve passar
aos seus associados. Assim como as empresas, as associações também precisam sempre estar
se renovando, trazendo para a realidade dos associados tendências e inovações. É de extrema
importância que o associado perceba em sua associação a busca incessante pela melhoria
contínua, por meio da qual se construirá uma entidade cada vez mais forte e moderna. Capaz de
trazer mais benefícios aos seus membros e à sociedade como um todo.
Porém, inovação não é só tecnologia. São também ideias, pensamentos, visões sociais. Qualquer
instituição deve sempre ter em mente que a inovação de uma associação pertence, também, a
um processo que inclui seus dirigentes atuais e os futuros. Inovação é, além de fazer melhor o
seu trabalho, abrir espaço para novas pessoas e novas formas de pensar.
Inovação não é somente criar novos produtos e serviços, mas também prestar o mesmo serviço
de uma maneira diferente, mais eﬁciente e produtiva. Qualquer associação que não der o passo
seguinte está dando um passo para trás, isso porque o mundo está em constante evolução. As
inovações são absorvidas no dia a dia em qualquer área. Embora os ideais e valores
institucionais devam ser mantidos, a maneira de funcionar e os processos devem estar em
cosntante reavaliação e aperfeiçoamento.

“Inovação não é simplesmente criar novos
produtos e serviços, mas pode ser você prestar o
mesmo serviço, mas de uma maneira evolutiva,
diferente, mais eﬁciente”
Dimas Zulian

Presidente da ACIA Americana/ SP
2013/2018
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AUMENTANDO O
NÚMERO DE ASSOCIADOS

Prestação de serviços e o aumento do número de associados
Quando uma entidade faz campanhas para ampliar seu número de membros deve-se
atentar a uma principal questão: Por que alguém deveria ser sócio dessa associação? É
preciso que se crie motivações para que as pessoas queiram participar. A pessoa deve
identiﬁcar um ganho participando da associação ou sentir-se útil, sentir que pode contribuir
com algo. Quem entra para participar de qualquer associação deve se sentir parte de um
projeto maior.
Existem muitas boas práticas para atrair novos membros, como estimular os próprios
associados a trazer ou indicar novos potenciais membros, incentivando-os a serem
porta-vozes da associação junto aos seus círculos sociais, nas redes de relacionamento do
seu bairro, local de trabalho e amigos.
Mas a melhor maneira de trazer novos associados é prestar um bom serviço. Ser uma
associação que traga benefícios, que seja reconhecida junto aos stakeholders do objeto da
associação, junto aos governos, à sociedade em geral e também junto aos formadores de
opinião.
O número de associados é diretamente ligado ao potencial que a associação pode oferecer
de serviços. Quanto maior o quadro de associados, maior o potencial de evoluir a qualidade
dos serviços, possibilitando que seus membros se sintam satisfeitos em contribuir
ﬁnanceiramente com a entidade. Ou seja, prestar serviços de qualidade garante o número de
associados e a sobrevivência ﬁnanceira da associação.

“O número de associados é diretamente
ligado ao que a associação pode
oferecer de serviços”.
Dimas Zulian

Presidente da ACIA Americana/ SP
2013/2018
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AUMENTANDO O NÚMERO DE ASSOCIADOS

O caso de sucesso da ACIA Americana
Dimas Zulian, Presidente da ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana/SP,
compartilhou sua experiência e como geriu a associação durante o período de crise, e
consequentemente, a queda no número de associados. Logo após assumir a presidência, a
entidade perdeu a possibilidade de oferecer um benefício bastante atrativo para seus
associados, um valor diferenciado para o credenciamento em um plano de saúde.
Com isso, houve uma grande redução nas receitas da entidade, que ainda perdeu associados
por falta do benefício de acesso ao plano. Ao assumir, Dimas, junto à Diretoria da associação,
conseguiu superar a crise. Através de um trabalho de reestruturação administrativa e
ﬁnanceira, a associação conseguiu reduzir custos e sair do vermelho.
Mas também era preciso recuperar o quadro de associados. Para isso, foram criados novos
serviços e o primeiro foi CRC (Central de Recuperação de Crédito). Aproveitando um serviço
que a associação já oferecia, a consulta de registro de consumidores com restrições, foi
implementada como uma atividade complementar: a recuperação do crédito junto a esses
consumidores; o que provocou grande interesse por parte de outras empresas, dos
associados e também de não- associados que acabaram assinando suas ﬁchas de pedido
de ﬁliação à associação.
Outra iniciativa criada foi a Escola de Negócio, um núcleo da associação que oferece cursos
para empreendedores e seus colaboradores. Atualmente, a escola é reconhecida pelo seu
alto nível de conteúdo, e possui uma grande demanda entre os associados.
Assim, a ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana/SP conseguiu criar atrativos
para trazer novos associados, e hoje possui saúde ﬁnanceira e um quadro de associados
ainda maior que o período antes da crise.
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AUMENTANDO O NÚMERO DE ASSOCIADOS

Dicas para as Associações Filantrópicas

“Quem entra para
participar de qualquer
coisa deve se sentir
parte de um grande
projeto.”

DR. RAUL
CUTAIT
Médico do Hospital
Sírio- Libanês
de São Paulo

O Dr. Raul Cutait, médico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, traz uma visão de outro tipo
de associação, que é a ﬁlantrópica. Nesse caso, é muito comum que as pessoas se envolvam
depois que entendem em que elas podem contribuir, invertendo a prestação de serviço, de
forma que o associado se sinta útil e realizado fazendo parte de uma causa maior.
É preciso criar um clima na associação para que quem entre se sinta motivado a participar. O
mundo está cheio de pessoas que querem doar e não sabem como, assim como está cheio
de associações e entidades que querem receber e também não sabem como. Precisamos
encontrar caminhos e maneiras de pôr em contato aqueles que precisam, com aqueles que
podem e querem fazer algum tipo de doação.
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DESENVOLVENDO MERCADOS
POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES

Com relação à atuação de uma entidade representativa no desenvolvimento do mercado de
uma região, é importante apoiar empresários que já são associados para que cresçam,
conquistando novos clientes e mercados.
Dimas Zulian deu o exemplo de um jovem empresário de espírito empreendedor que chega
pela primeira vez na ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana/SP. Na escola de
negócios da associação, ele terá cursos a preços acessíveis, que vão auxiliá-lo na abertura de
uma empresa, na formação e gestão de uma equipe, ou ainda, a desenvolver estratégias de
marketing. Se o jovem empresário precisar de um ﬁnanciamento, na associação ele também
encontra uma cooperativa de crédito, onde as taxas, tarifas e serviços são mais atrativas que
em grandes bancos. Uma vez aberta a empresa, ele necessitará buscar sua clientela, e
poderá se beneﬁciar do networking que a entidade lhe propiciou. Para conceder crédito a
seus clientes ele poderá se utilizar o banco de dados que é disponibilizado pela associação
comercial. Se ocorrer uma inadimplência, ele contará com a central de recuperação de
crédito da entidade. Então, desde o momento em que ele pensou em abrir uma empresa, ele
pode encontrar valor e apoio na associação.

DIMAS
ZULIAN
Presidente da ACIA
Americana/SP
2013/2018
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“Através do associativismo é
possível desenvolver empresas
e, desenvolvendo as empresas,
desenvolve-se a cidade.”

16

DESENVOLVENDO MERCADOS POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES

A associação pode ajudar a ampliar os horizontes para os seus associados, incentivando-os
a buscar novos mercados, novas alternativas para os produtos ou serviços que ela
representa, no mercado local, ou mesmo no mercado internacional. A associação deve ser
um importante vetor para a ampliação desses horizontes pois muitas vezes, trabalhando
sozinhas as empresas dentro das associações ﬁcam restritas a um universo, que poderá ser
ampliado por meio de exemplos e boas práticas que surgem dos relacionamentos criados
dentro das associações.
A visão do sistema ﬁlantrópico
O sistema de saúde no Brasil tem duas vertentes: a pública, o SUS - Sistema único de saúde
que atende 65% da população brasileira; e o privado, que são os planos, convênios de saúde
e atendimento particulares. Cerca de dois terços dos leitos do Sistema estão nos hospitais
ﬁlantrópicos. Porém, acontece uma contradição, o SUS não paga o suﬁciente para cobrir o
custeio que os hospitais ﬁlantrópicos necessitam, então eles constantemente estão com
orçamento deﬁcitário, infraestrutura precária, não conseguem incorporar novas tecnologias.
Existe uma necessidade latente para que o setor de saúde ﬁlantrópica se organize de modo
tal que possam atender bem pacientes públicos e privados. Todos merecem atendimento de
qualidade. Mas é preciso fazer com que esses hospitais tenham condições ﬁnanceiras de
atender com qualidade, porém, mesmo que o SUS aumentasse o valor dos repasses, não
seria suﬁciente para cobrir toda a necessidade de custeio. Portanto, é importante que as
instituições ﬁlantrópicas tenham abertura para procurar parcerias, elas podem vir das
industrias, dos cidadãos, da comunidade.

www.escola dea ssocia tivismo.com
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DESENVOLVENDO MERCADOS POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES

“É importante que as instituições ﬁlantrópicas
tenham abertura para procurar parcerias, que
podem vir das industrias, dos cidadãos, da
comunidade.”
DR. Raul Cutait
Médico do Hospital Sírio - Libanês
de São Paulo

O fato é que só participa quem é motivado , por isso, os hospitais precisam estar estruturados
de forma que a comunidade se sinta também responsável por eles. Nesse sentido é preciso
que haja, não só doação de equipamentos e dinheiro, mas também de tempo e
conhecimento. Empresários da região podem ajudar com ﬁnanciamento, mas também
podem ajudar muito na gestão, e isso é fundamental para que se utilize melhor cada real
gasto na saúde. É importante que se saiba qual alcance de atendimento cada instituição está
se propondo a fazer, para fazer bem feito. Deve-se entender que aquela região/instituição é
parte de um sistema. O que compete a cada parte envolvida é uma decisão que vem não só
das autoridades de saúde, mas do posicionamento do pessoal que está envolvido com a
instituição ﬁlantrópica.

www.escola dea ssocia tivismo.com
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GOVERNANÇA:

Não é só presidente que precisa trabalhar

A Governança é fundamental para que uma entidade possa se perenizar e ter continuidade
nas suas atividades de maneira a não perder energia e recursos. A diretoria é a principal
responsável por uma boa governança da associação, portanto tem a função de planejar,
organizar e dirigir, de forma que os objetivos e metas deﬁnidas sejam alcançados.
Porém, a Governança não deve ser exercida apenas pela Diretoria. José Ricardo Roriz Coelho
aﬁrma que uma boa governança numa associação signiﬁca também compartilhar
informações, decisões, ter clareza em tudo aquilo que é discutido e buscar uma participação
cada vez maior dos associados nas decisões.
Dimas Zulian, presidente da ACIA Americana, acredita que o trabalho de governança, além de
direcionar a associação, estimula novas lideranças a surgirem, o que é muito importante para
a entidade, pois, na boa governança, não se segue uma crença ou ideologia de um grupo, mas
um planejamento traçado por todos, com metas e objetivos bem claros. A governança cria
uma estabilidade política, para que, numa mudança de diretoria não se mude completamente
a forma de trabalhar, de gerir.

“Uma boa governança numa associação
signiﬁca também compartilhar
informações, decisões, ter clareza em
tudo aquilo que é discutido e buscar
uma participação cada vez maior dos
associados nas decisões”.
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2010/2018
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GOVERNANÇA: NÃO É SÓ O PRESIDENTE QUE PRECISA TRABALHAR

Novas boas práticas na governança
No volume 1 do curso “Governança: não é só o presidente que precisa trabalhar” foram
abordadas algumas das principais características de uma boa governança: trabalho
compartilhado, planejamento estratégico, transparência e renovação. Na conversa com
nossos colaboradores do estado de São Paulo, que forneceram informações para esta
cartilha, foi amplamente reforçada a importância do planejamento estratégico para uma boa
governança.
O planejamento estratégico deve estabelecer as principais ações da associação, suas metas
essenciais, quais são seus objetivos e a missão da entidade. Ela é primordial para a boa
governança, de forma que todos aqueles que trabalham para a entidade tenham uma visão
muito clara de que rumo seguir, de que forma e onde chegar. Uma entidade não pode ﬁcar
refém das ideologias daquele que assume, precisa ter uma rota traçada, e que o próprio
estatuto estabeleça essas regras. Nenhuma instituição sobrevive a longo prazo se não tiver
seus valores, propósitos e planejamento estratégico muito bem deﬁnidos. O mundo muda
muito rápido, então é fundamental ter um norte, uma visão planejada e realista dos objetivos
daquela entidade.

“Uma entidade não pode ﬁcar refém das ideologias
daquele que assume, precisa ter uma rota traçada,
e que o próprio estatuto obrigue”.
Dimas Zulian

Presidente da ACIA Americana/ SP
2013/2018
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GOVERNANÇA: NÃO É SÓ O PRESIDENTE QUE PRECISA TRABALHAR

Outras boas práticas de governança foram destacadas, e uma delas é a oferta de serviços
variados e úteis aos associados. Uma entidade representativa não pode perder a
oportunidade de captar e prospectar o desejo do trabalho voluntário, de estimular os
associados a estarem sempre presentes na associação, a realizarem um trabalho bem feito.
Para isso, é necessário que a entidade seja forte e ofereça bons produtos, tendo uma
continuidade de atividades, para que se tenha uma constante interação com os associados.
Um bom modelo de Governança é onde todos se envolvem, por isso, a colaboração de todos
é outro ponto essencial para o sucesso da entidade. Em um modelo eﬁciente, mais moderno
de governança, as responsabilidades e funções são divididas. É importante que tudo seja
continuamente discutido com toda a associação. O diretor deve ser o indivíduo que tem como
responsabilidade manter o foco das discussões e da entidade, além de estimular abertura,
inovação e o crescimento de ações. É preciso, também, que a associação tenha um canal de
comunicação com seus associados, para que as ações possam ser divulgadas, para que os
associados dêem retorno sobre a qualidade do que está sendo feito, para que sejam
estimuladas sugestões de aperfeiçoamento da gestão.

“Um modelo bom de governança é
onde todos se envolvem. Em um
modelo eﬁciente, mais moderno de
governança, as responsabilidades
e funções estão divididas”.
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CUTAIT
Médico do Hospital
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SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA É VITAL

O que é sustentabilidade ﬁnanceira
Qualquer tipo de associação, entidade, instituição tem que ter em mente a inclusão de uma
palavra, que hoje é palavra de frente: sustentabilidade. A sustentabilidade, entre suas várias
facetas, tem uma imprescindível, que é a ﬁnanceira. Nenhuma entidade sobrevive se não tiver
recursos, não só para se custear, mas principalmente para investir em projetos.
Os recursos, dependendo da causa que essa instituição abraça, poderão vir de várias fontes:
mensalidades, doações, parcerias e organismos nacionais e internacionais. É preciso haver
muita abertura de mente para procurar possibilidades que ajudem a manter no azul as contas
da entidade. Associação pobre é aquela que tem menos chance de se mobilizar.
Uma associação deve ser encarada, administrativamente, como uma empresa. Uma
empresa deve ter custos enxutos, inovação, divulgação do seu trabalho, mas deve também
manter um critério de reservas, de rentabilidade e lucratividade. Uma associação não foge à
regra, com uma diferença: ela é um investimento, ela é a contribuição dos associados,
contribuição do trabalho dos diretores que são voluntários.

DIMAS
ZULIAN
Presidente da ACIA
Americana/SP
2013/2018
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“Uma associação deve ser
encarada, administrativamente,
como uma empresa.”
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA É VITAL

Não adianta só fazer caixa, não adianta ter dinheiro e não saber o que fazer com esse
dinheiro. Os dirigentes precisam ter a capacidade de saber o quanto tem que existir de
doação, para que possam criar sustentabilidade, mas também quanto daquilo tem que ser
gasto em boas causas. O importante é sempre saber que o dinheiro não é para enriquecer a
associação, mas para dar a ela condição de fazer aquilo que ela se propõe.

“O dinheiro não é para enriquecer a associação, mas
para dar a ela condição de fazer aquilo que ela se
propõe.”
DR. Raul Cutait
Médico do Hospital Sírio - Libanês
de São Paulo

Prestação de Serviços
As associações, da mesma maneira que empresas, têm como ﬁnalidade primordial a
obtenção do lucro. Porém, para a associação, o lucro signiﬁca prestar serviços que tragam
benefícios aos seus associados. Então, se uma entidade padece de uma gestão temerária,
aquele prejuízo que a entidade está tendo, na realidade, é o prejuízo daqueles que contribuem
com a entidade.
O verdadeiro lucro é a prestação de serviço e, se uma entidade possui uma reserva enorme,
tem algo que não está funcionando, pois, a missão de uma entidade empresarial é de trazer
benefício aos seus associados e procurar incrementar o mercado da maneira que pode.
Portanto, a gestão ﬁnanceira é fundamental e é preciso lucrar com aquilo que a entidade
presta de serviços e que trazem retorno para os seus associados.
Outras maneiras de atingir a Sustentabilidade Financeira
Uma associação precisa ter uma estabilidade para que problemas ﬁnanceiros não sejam o
principal item a ser discutido nas reuniões. Em primeiro lugar, ela precisa prestar um ótimo
serviço, pois, assim, ela será reconhecido e o pagamento de mensalidade dos associados
será como uma contrapartida a esse serviço que é oferecido.

www.escola dea ssocia tivismo.com
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA É VITAL

Quanto maior a receita, mais a associação poderá fazer ações em benefício do seu setor, para
isso, existem várias outras maneiras de compor as receitas da associação, como patrocínio,
feiras, workshop, seminários, parcerias com personalidades que se identiﬁcam com o setor,
etc. Além disso, as despesas devem ser muito bem administradas, de modo que a
associação tenha um baixo custo. A associação deve ser um exemplo para os associados,
que têm que perceber em cada real que entra tem um destino em benefício dos associados,
para melhorar a sua competitividade. Uma boa administração é aquela que tem como um de
seus principais objetivos a estabilidade ﬁnanceira, que é fundamental para o andamento das
atividades da associação.

“Uma boa administração é aquela
que tem como um de seus principais
objetivos a estabilidade ﬁnanceira,
que é fundamental para o
andamento das atividades da
associação”.

JOSÉ RICARDO
RORIZ COELHO
Presidente da ABIPLAST
2010/2018

A associação deve ter um orçamento muito bem feito, claro, aprovado pela diretoria, conselho
e associados. O importante é a associação ter foco, usar os recursos para aquilo que está no
planejamento estratégico dela. É importante priorizar quais ações vão ser desenvolvidas pela
associação, tudo dentro de um orçamento muito bem planejado, com prestação de contas,
auditoria externa, para que todos tenham conﬁança de que o dinheiro que entra está bem
gerido e será utilizado em benefício da competitividade do setor.
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COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA
NAS ASSOCIAÇÕES

Transparência nas associações
A credibilidade é a moeda mais forte que a entidade pode ter, mas é impossível ser alcançada
sem transparência. Para ter credibilidade é necessário escancarar as informações, o balanço
de gastos, entrada de dinheiro, etc. O balanço deve estar atualizado e à disposição de
qualquer associado interessado. Cada departamento deve atuar de maneira integrada e para
que isso ocorra é preciso ter normas e procedimentos bem deﬁnidos. A entidade que não
abre suas contas, que não implanta métodos e processos, terá muita diﬁculdade em um
futuro próximo. Uma associação, assim como uma empresa, é constituída por pessoas e
processos. O quadro de funcionários deve possuir regras bem estabelecidas e, por mais
experiente que seja o colaborador, deve seguir a cartilha.

“A entidade que não abre suas contas, que não
implanta métodos e processos, terá muita
diﬁculdade em um futuro próximo”.
Dimas Zulian

Presidente da ACIA Americana/ SP
2013/2018

Quando a associação tem transparência, ela acha uma maneira de administrar melhor
aqueles espaços de fronteira de corrupção e não corrupção, por exemplo, evitar fazer aquilo
que um indivíduo sozinho pensa, mas sim o que uma instituição toda pode pensar. A
transparência é o caminho do futuro. Quanto mais transparência, quanto mais os dados
forem compartilhados, melhor para a associação como um todo.
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COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA NAS ASSOCIAÇÕES

O Doutor Raul Cutait compartilhou sua experiência como professor. Antigamente
sobressaia-se quem tinha seus “segredinhos”. Na área da saúde as pessoas davam aula e os
slides eram só deles, ninguém tinha. Hoje, o maior orgulho é poder compartilhar slide com
todo mundo, a democratização do conhecimento. Ele confessa que ﬁca feliz quando as aulas
estão nas redes, nos sites e quando os acessos são altos. Isso, para ele, é sinal de que o que
foi feito, foi multiplicado por mais do que aquelas pessoas que estavam presentes na
apresentação. Essa transparência de abrir os conhecimentos faz com que todos tenham a
obrigação de dividir aquilo que tem. Por outro lado, servem também como uma maneira de
fazer o controle das coisas que acontecem.
Todas as associações que vivem de recursos cedidos, tanto por vias públicas quanto pela
sociedade, são obrigadas a ser o mais transparentes. Isso é uma questão não só de
credibilidade, mas de proteção para a própria associação, para que seja evitada qualquer
possibilidade de desvio de recursos. A transparência ajuda a coibir os excessos, a
desestimular práticas que possam interferir negativamente na imagem e nos resultados da
associação.
A importancia do compliance
O item que, cada vez mais, tem que estar bastante visível para todos os associados e para a
sociedade é o atendimento de compliance. Isso signiﬁca que a associação é extremamente
ética, com seus associados reconhecidos pela conduta ilibada e exemplar. Isso também
fortalece as parcerias uma vez que as relações com a escola são adequadas, transparentes.
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Estamos vivendo um período de abertura, favorecido pelo espírito da transparência e pela
informatização. De acordo com o Dr. Raul Cutait, associações que se devotam à prática e
difusão das regras de compliance são fundamentais, pois estão ensinando boas práticas.
Isso não é algo que vem da cabeça de um único indivíduo ou que uma empresa resolve de um
dia para o outro, é uma cultura que é instaurada passo a passo. Grandes associações podem
dar uma contribuição enorme ajudando outras menores a acharem seus próprios caminhos.

“Não é algo que vem da cabeça
do indivíduo ou que uma
empresa resolve de um dia para
o outro, é uma cultura que é
instaurada passo a passo”.

DR. RAUL
CUTAIT
Médico do Hospital
Sírio- Libanês
de São Paulo

Hoje, a associação deve ser o exemplo para os associados. Quando o associado vai à
associação ele deve perceber tudo isso para servir de exemplo para seu próprio negócio. O
compliance está diretamente ligado à transparência. Todos devem participar das decisões,
do direcionamento das receitas. Para o cumprimento de um bom orçamento, deve haver
relatórios, auditoria externa, E assim o associado reconhecerá que o dinheiro aplicado na
associação foi bem utilizado, no sentido de que vai trazer algum benefício para os
associados. Seja no desenvolvimento do mercado, na inovação, ou dando mais
representatividade àquela associação.
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COMUNICAR É PRECISO

Muitas associações fazem coisas espetaculares que ninguém sabe. Muitas outras fazem
poucas coisas e parecem que são extremamente ativas. Isso ocorre por causa da
comunicação. Para alcançar essa eﬁciência é preciso inicialmente identiﬁcar o público alvo
que precisa ser impactado. Depois é necessário apresentar o que associação tem realizado
de importante, mostrar que suas ações possuem valor.
Atualmente, somos bombardeados com um excesso de informações, relevantes ou não.
Cabe à associação comunicar com objetividade, clareza e possuir um diálogo que leve uma
informação detalhada e útil. O primeiro passo é garantir que haja transparência entre a
entidade e seus associados. Além das informações obrigatórias com relação à prestação de
contas, deve-se levar informações úteis aos seus associados ou público alvo, como os
serviços prestados, experiências positivas de outros associados, benefícios que a entidade
oferece, ou ainda informação e educação para a área de atuação da associação.
Outra oportunidade é que existem diferentes entidades, que possuem os mesmos propósitos
e juntar forças pode ser uma estratégia importante. Nesse momento de globalização, quanto
melhor se comunicar, maiores serão as chances de ampliar o diálogo com outras instituições
e alcançar uma sinergia de ações.

“Cabe a associação comunicar com
objetividade, clareza, possuir uma
comunicação que leve a informação
detalhada e útil.”
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Comunicação para os associados
É impossível obter sucesso e reconhecimento de uma entidade se os seus benefícios, se as
suas entregas não forem bem divulgadas. No caso da comunicação com os associados, o
pior tipo de canal que a entidade pode escolher é o boleto da mensalidade. Se ele chega ao
associado, e esse entende o pagamento apenas como uma obrigação, a associação perde o
seu valor.
A contribuição deve ser paga porque o associado percebe o retorno, porque acredita que vale
a pena fazer parte da entidade. A comunicação deve ser planejada em etapas de tal forma
que, quando chegar o boleto, várias outras informações já impactaram anteriormente o
associado, e solidiﬁcaram em seu entendimento a importância de participar da instituição.
E existem diferentes formas que comunicar com seus associados. Atualmente a internet se
tornou um importante aliado das associações. As redes sociais se tornaram um dos canais
mais eﬁcientes para esse propósito. Também é aconselhada a comunicação através do
website da instituição. Outra dica é possuir um bom relacionamento com a imprensa, para
que periodicamente, o associado receba notícias da entidade em que ele contribui e faz parte.
Por isso, é importante um trabalho de assessoria de imprensa.
Outra importante regra é que a comunicação deve ser constante. Vivemos em um momento
de hiper conexão, existe uma quantidade enorme de informação que distrai todas as
pessoas. Neste contexto, a ﬁxação da mensagem da associação só irá ocorrer com a
repetição. O associado irá compreender melhor uma informação se for atingido por vários
meios de comunicação e com frequência.
Canais de comunicação que devem ser explorados pelas associações:

Redes
sociais

www.escola dea ssocia tivismo.com
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Assessoria de
Imprensa
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A comunicação é fundamental. Não adianta construir a melhor associação, a mais bem
organizada, a mais sólida ﬁnanceiramente, se ela não comunica bem as suas ações e
projetos. É importante também que, ao se comunicar com o associado, a entidade saiba
explicar as informações relevantes. Cabe à associação conhecer a linguagem adequada de
seu público e traduzir para o associado o conteúdo abordado de maneira simples e clara.

““Não adianta ter a melhor associação, a mais bem
organizada, a mais sólida ﬁnanceiramente, se ela
não comunica bem os seus benefícios”
DIMAS ZULIAN
Presidente da ACIA Americana
2013/2018

Quando falamos em associações, existem aquelas que possuem muitos associados e neste
caso é muito importante que o público interno entenda e viva o propósito da associação. Um
bom exemplo dado pelo Dr. Raul Cutait é o Médico Sem Fronteiras, que é uma organização
internacional, que possui colaboradores de todas as partes do mundo e que cada um
contribui de uma forma diferente, mas todos se sentem parte de um mesmo projeto, que é
oferecer atenção de saúde para os menos favorecidos. Sejam cinco ou milhares de pessoas
em uma associação, é preciso que exista uma comunicação interna eﬁciente, de modo que o
entendimento e percepção de todos participantes sejam a mesma.
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POLÍTICA PARTIDÁRIA
NO ASSOCIATIVISMO

Nós, diretores, voluntários, participantes de associações, cidadãos, fazemos política
diariamente. Entendemos que a palavra política só pode ser deﬁnida como “praticar o bem
comum”, fora desse contexto não é mais a verdadeira política. Por exemplo, o Presidente de
uma entidade representativa dos empresários age politicamente com o objetivo de criar
condições para que as empresas prosperem e isso gere emprego, renda e benefícios para
toda a coletividade. É preciso perder o medo da palavra “política”, mas também entender o
que signiﬁca fazer política. Não é política quando não é direcionada em benefício a
coletividade. Nós, dirigentes de entidades empresarias, temos que dar o exemplo de gestão,
ética, de cuidar bem do dinheiro que é de todos os associados. As associações devem
praticar a política sim, dar o exemplo, influenciar os poderes públicos com toda energia para
que também ajam corretamente. É preciso ter um relacionamento bom e vigilante para não
criar vínculos que não trazem benefícios.

DIMAS
ZULIAN
Presidente da ACIA
Americana/SP
2013/2018
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“A palavra política só pode ser
deﬁnida como “praticar o bem
comum”, fora desse contexto não é
mais a verdadeira política”
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As entidades têm o dever de representar o conjunto. Elas não podem representar uma pessoa
ou um grupo pequeno, mas ter uma participação junto a sociedade para defender o interesse
do grupo. Pessoas engajadas nas associações devem possuir um caráter coletivo, ter
interesse em apoiar uma causa maior, mesmo que esta não traga benefícios para o indivíduo
em si.
Por isso, muitas das ações das instituições dão aos seus dirigentes a oportunidade, e até
criam a necessidade, de um convívio com ações políticas, e isso não é errado. Por exemplo,
diﬁcilmente um grande empresário ﬁca fora das grandes discussões nacionais, mas
independentemente do que ele busca por sua condição individual, o associado deve estar
preocupado com o todo, com o posicionamento e valores da associação que representa. O
que é inapropriado é os representantes tomarem atitudes partidárias, pensando apenas no
benefício próprio ou de um pequeno grupo, pois eles não estão na associação para catapultar
sua pretensão política, mas sim para buscar melhorias para sua associação e para todos
associados que representa.
Os dirigentes de associações praticam política setorial, que nada tem a ver com a política
partidária. Não existe nenhum problema em um líder associativista buscar projeção na
política partidária também, desde que escolha pelo caminho da administração pública e
coloque em prática os mesmos princípios de coletividade que praticou na sociedade civil.
Porém, associações e partidos só devem se encontrar quando existe a chance de trabalhar
em conjunto por uma causa comum.
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CONCLUSÃO

Com a leitura deste importante material é possível percebermos como os temas: Os
benefícios de uma sede; A importância da renovação; Inovação no associativismo;
Aumentando o número de associados; Desenvolvendo mercados por meio das
associações; Governança; Sustentabilidade ﬁnanceira e vital; Compliance e
transparência nas associações; Comunicar é preciso; e, Política partidária no
associativismo são tão relevantes em todos os contextos, sejam eles industriais,
ﬁlantrópicos, comunitários, em qualquer parte do país.
Independentemente de sua localidade, experiências exitosas são veriﬁcadas, sendo um
papel importância a sua divulgação com o objetivo de dissemina-las aos mais diversos
públicos.
Por esse motivo, a Escola de Associativismo entendeu que disseminar as experiências
realizadas em várias partes do país contribuirá em muito para garantir que boas práticas
de associativismo possam ser realizadas por todos. Neste foco, o presente material traz
as contribuições do Estado de São Paulo, com representantes de renomadas
Associações.
Na próxima edição e com base nesta premissa serão apresentados os casos exitosas e
as contribuições de outro importante estado da federação: o Estado de Santa Catarina.
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A Escola de Associativismo tem como proposta fomentar o
associativismo de alto nível, com atuação independente,
com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade,
transparência, renovação dentre outros atributos virtuosos
através dos cursos, palestras e conteúdo online, que
produzem informação e instrução àqueles que buscam
aperfeiçoar suas associações, melhorar os serviços
prestados e o retorno aos seus associados. Um projeto já
apoiado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo (Findes), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/ES), Serviço
Social da Indústria (SESI/ES), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI/ES), Sindicato do Comércio Atacadista e
Distribuidor do Espírito Santo (SINCADES), Associação
Capixaba de Supermercados (ACAPS), Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelas
empresas ArcelorMittal, ebrand, Fibrasa e Mar.
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