SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EM AÇÃO

OBJETIVO DO ROTARY
O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal
de servir como base de todo empreendimento digno,
promovendo e apoiando:
Primeiro

O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz
de proporcionar oportunidades de servir.

Segundo

A difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e
profissional de todos os rotarianos como oportunidade de
servir à sociedade.

Terceiro
Quarto

A aplicação do ideal de servir na vida pessoal, profissional e
comunitária de todos os rotarianos.
A propagação da compreensão, boa vontade e paz entre
as nações através de uma rede mundial de profissionais e
empresários unidos pelo ideal de servir.

O CONCEITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
O Objetivo do Rotary é uma declaração filosófica sobre o propósito
da organização e as responsabilidades dos rotarianos. O conceito de
Serviços Profissionais tem por base o segundo Objetivo, que pede aos
rotarianos para estimularem e fomentarem:
•

A difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e
profissional.

•

O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil.

•

A valorização da profissão de todos os rotarianos como
oportunidade de servir à sociedade.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Como rotariano, de que maneira você pode colocar esses ideais em
prática? Algumas sugestões:
•

Fale sobre sua profissão no clube e aprenda sobre as
ocupações de seus companheiros.

•

Utilize suas habilidades e conhecimentos profissionais para
servir à comunidade.

•

Desempenhe sua profissão com integridade e inspire os outros
a agirem eticamente por meio de palavras e ações.

•

Ajude os jovens a alcançarem seus objetivos profissionais.

•

Oriente e incentive outras pessoas a se desenvolverem profissionalmente.

PAZ

Ao realizar essas atividades você ativa os Serviços Profissionais, que são a essência do Rotary e servem de ponte
para ajudarmos comunidades do mundo inteiro.

ENTRE EM AÇÃO
Encontre exemplos inspiradores que ilustrem maneiras de entrar em ação por meio dos Serviços Profissionais. Considere
algumas das atividades descritas aqui, introduza abordagens semelhantes no seu clube ou amplie iniciativas já existentes.
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INTEGRIDADE E ÉTICA
O Rotary enfatiza a integridade e altos padrões éticos. A Prova
Quádrupla e o Código Rotário de Conduta — ambos criados por
rotarianos — servem de guia para práticas éticas no trabalho e em
outras áreas.

A HISTÓRIA DA PROVA QUÁDRUPLA
A Prova Quádrupla foi criada em 1932 pelo empresário Herbert
Taylor, que era associado do Rotary Club de Chicago e presidiu o
Rotary International em 1954-55. Taylor, quando precisou salvar
uma empresa da falência, elaborou a Prova Quádrupla como guia
ético a ser seguido em todos os empreendimentos de negócios.
Foi esta simples filosofia que acabou salvando a companhia.
Adotada pelo Rotary International em 1934, a Prova Quádrupla
continua orientando rotarianos na análise de questões éticas.
Ela foi traduzida em vários idiomas e é promovida em todo o mundo.

A PROVA QUÁDRUPLA
Do que pensamos, dizemos ou fazemos:
1.

É a VERDADE?

2.

É JUSTO para todos os
interessados?

3.

Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES?

4.

Será BENÉFICO para todos os
interessados?

CÓDIGO ROTÁRIO
DE CONDUTA
Como rotariano, comprometo-me a:

CÓDIGO ROTÁRIO DE CONDUTA
O Código Rotário de Conduta fornece uma estrutura de
comportamento ético que, assim como a Prova Quádrupla, pode ser
seguida por todos os rotarianos em suas atividades empresariais e
profissionais.
Os Serviços Profissionais incentivam os rotarianos a usarem
suas habilidades e conhecimentos para atender a necessidades
comunitárias, capacitar outras pessoas e ajudá-las a descobrir novas
oportunidades e interesses profissionais. Com este guia, você pode
entender melhor esta Avenida de Serviços e ter ideias de como colocála em prática, seja em projetos, na sua vida pessoal ou no trabalho.

1.

Agir com integridade
e seguir altos padrões
éticos em minha vida
pessoal e profissional.

2.

Ser justo com os outros,
demonstrando respeito a
eles e a suas profissões.

3.

Usar minhas habilidades
profissionais e
empresariais para,
através do Rotary,
orientar os jovens,
ajudar pessoas com
necessidades especiais
e melhorar a qualidade
de vida em minha
comunidade e
no mundo.

4.

Evitar comportamentos
que prejudiquem a
imagem do Rotary ou
dos demais rotarianos.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM AÇÃO: INTEGRIDADE E ÉTICA
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HABILIDADES E PROFISSÕES
O Rotary reconhece a importância de todas as ocupações, o que é
comprovado pela vasta gama de profissões representadas na nossa
organização. Um Rotary Club dinâmico tem em seu quadro associativo
representantes de empresas, organizações e profissões locais, e celebra a
sua diversidade de experiências e perspectivas. Sua carreira e os Serviços
Profissionais caminham de mãos dadas. Assim, os rotarianos têm a
responsabilidade de representar suas profissões nos seus respectivos
clubes e demonstrar os ideais do Rotary em seus locais de trabalho.

ENTRE EM AÇÃO

O NOME “ROTARY”
O nome “Rotary” vem da prática de
fazer o rodízio das reuniões entre os
locais de trabalho dos associados.
A tradição continua sendo uma
excelente maneira de os rotarianos
compartilharem um pouco de suas
ocupações com os companheiros.
Convide cada associado do seu clube
para falar brevemente sobre sua
profissão, campo de especialização ou
setor industrial durante as reuniões do
Rotary ao longo do ano.

Junte-se a um Grupo Rotarianos em Ação e apoie projetos
no mundo inteiro. Estes grupos independentes são formados por
rotarianos, familiares e ex ou atuais participantes de programas do
Rotary com experiência em um determinado campo. Os integrantes
dão orientação e colaboram com clubes e distritos em projetos.
Saiba mais em rotary.org/pt/actiongroups.

Integre ou forme um Grupo de Companheirismo
relacionado à sua profissão. Estes grupos internacionais são
formados por rotarianos, familiares e ex ou atuais participantes de
programas do Rotary que compartilham um interesse vocacional ou
recreativo. Muitos grupos são relacionados a profissões, como os
de escritores, editores, médicos, advogados, fotógrafos e policiais.
Veja mais em rotary.org/pt/fellowships.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
EM AÇÃO
O Rotary Club de Capitol Hill,
nos EUA, fez parceria com seis
organizações sem fins lucrativos.
Os associados atuaram como
consultores estratégicos, oferecendo
seus conhecimentos gratuitamente às
instituições. As parcerias trouxeram os
seguintes benefícios:
1.

Mais oportunidades para os
associados participarem de
projetos, o que resultou em
maior impacto local.

2.

Maior visibilidade para o
clube e seus parceiros.

3.

Novos associados.

4.

Equipes voluntárias mais
fortes formadas por
rotarianos e não rotarianos.

Seja voluntário em um projeto e use suas habilidades
profissionais para ajudar o próximo e fazer a diferença. Pense nas
competências que o tornaram bem-sucedido na sua carreira: talvez
você tenha um conhecimento específico em algum campo científico
ou médico, possua experiência com ferramentas ou maquinário,
saiba iniciar e gerir uma empresa, seja expert em gestão financeira
ou possa influenciar outras pessoas por meio da fala ou da escrita.

Compartilhe seus conhecimentos por meio da rede de
recursos distritais. Informe o presidente da Comissão de

Serviços Internacionais do seu distrito se você possui conhecimento
técnico em uma das áreas de enfoque do Rotary, ou com
planejamento e implementação de projetos, análise comunitária, mensurabilidade, avaliação ou outros
aspectos de projetos de grande escala financiados por Subsídios Globais. Use suas habilidades para
ajudar clubes locais a desenvolverem projetos mais impactantes.

Participe de um Intercâmbio Rotário da Amizade voltado a profissões. Colabore com
o presidente da Comissão Distrital do Intercâmbio Rotário da Amizade para organizar um programa
internacional e recíproco entre dois distritos interessados em explorar algum campo profissional em um
novo contexto cultural. Envolva pessoas mais jovens e organize atividades que permitam aos participantes
fazerem uma imersão cultural e explorarem seu campo de atuação em um novo ambiente.
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PROMOVENDO ALTOS PADRÕES ÉTICOS
NO LOCAL DE TRABALHO
Como líderes profissionais e empresariais, os rotarianos podem
promover altos padrões éticos por meio de exemplos positivos para
colegas e membros comunidade. Veja algumas maneiras de integrar a
ética no seu cotidiano:
•

Discutir e enfatizar honestidade, responsabilidade, justiça,
integridade e respeito ao contratar, treinar e supervisionar
funcionários.

•

Elogiar e incentivar o comportamento exemplar de seus
colegas de trabalho.

•

Demonstrar seu compromisso pessoal com altos padrões
éticos no relacionamento com clientes, fornecedores e
parceiros de trabalho, tratando cada interação de negócios
com zelo e consideração.

•

EXEMPLOS ÉTICOS
NO LOCAL DE TRABALHO
•

O Rotary Club de Islamabad
(Metropolitan), no Paquistão,
patrocinou um concurso de
oratória sobre a Prova Quádrupla.
Os estudantes expressaram seu
entendimento sobre o assunto
em inglês e urdu, e sugeriram
abordagens criativas para colocála em prática no trabalho, na
escola e em interações diárias.

•

Os Rotary Clubs de Edina e
New Ulm, que ficam nos EUA,
organizaram um programa de
ética para estudantes de três
escolas do ensino médio.
Os jovens foram designados a
equipes executivas de empresas
fictícias e tiveram que recomendar
as melhores ações para questões
éticas complexas.

•

O Rotary Club de Santa Cruz,
nas Filipinas, distribuiu prêmios
para homenagear membros
da comunidade que aplicaram
o ideal de servir no trabalho.
Os vencedores demonstraram
um excelente desempenho
profissional e, ao mesmo tempo,
ajudaram a comunidade.

Promover práticas sociais e ambientes responsáveis em seus
negócios e organizações.

ENTRE EM AÇÃO
Eduque associados novos e atuais: reserve um período para
falar sobre a importância da Prova Quádrupla e do Código Rotário
de Conduta.

Analise dilemas éticos: organize um workshop ou atividade
interativa para discutir resoluções éticas em situações difíceis.

Reconheça aqueles que fazem o bem: homenageie empresas
ou profissionais que demonstrarem altos padrões éticos.

Envolva a juventude: ao atuar como mentor, você transmite
seus conhecimentos e orienta os jovens para que construam um
futuro promissor. Por isso, organize workshops ou seminários de
desenvolvimento profissional.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM AÇÃO: INTEGRIDADE E ÉTICA
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Fundado como organização para contatos de negócios, o Rotary enfatiza a importância de unir líderes
profissionais e empresariais para trocar ideias, criar vínculos e aprimorar comunidades. Os rotarianos são
comprometidos com o desenvolvimento profissional e a aquisição de novas habilidades. Para converter este
comprometimento em ação, eles podem organizar atividades que aumentem seu nível de conhecimento ou dar
orientação e treinamento a outras pessoas para que encontrem empregos dignos.

ENTRE EM AÇÃO
Realize um evento de networking empresarial e desenvolvimento profissional na sua cidade
•

O Rotary Club de Bentonville, EUA, constatou que estudantes e funcionários de pequenas e médias
empresas locais não tinham acesso a eventos de desenvolvimento profissional. Com o apoio de Jennifer
Jones e Mary Beth Growney Selene, então diretoras do RI, o clube organizou seu primeiro Simpósio
do Dia Internacional da Mulher. Mais de 300 estudantes, homens e mulheres da comunidade ouviram
mulheres de destaque falarem sobre como avançaram em suas carreiras e conseguiram conciliar sua vida
pessoal e profissional.

•

Para fornecer treinamento, ferramentas e oportunidade de fazer contatos de negócios, Rotary Clubs da
Califórnia, nos EUA, patrocinaram uma conferência que conectou profissionais experientes com jovens
em início de carreira. O evento, que durou um dia, contou com a participação de empreendedores
e filantropos, os quais abordaram questões e ideias relacionadas ao avanço no trabalho e ao
desenvolvimento pessoal e profissional.

Ofereça aconselhamento e orientação profissional
•

O Rotaract Club de Cape Munyonyo, na Uganda, implementa um projeto em escolas do ensino médio
anualmente para orientar interactianos sobre desenvolvimento profissional, orientação sobre carreiras
e serviços voluntários.

•

O Rotary Club de Birmingham, EUA, mantém parceria com um Rotaract Club em um programa de
mentores. Os rotaractianos aprendem com os rotarianos, especialmente quanto a áreas relacionadas a
suas futuras carreiras.

Inspire a próxima geração
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•

O Rotary E-club de Tamar Hong Kong, em Hong Kong, organizou seminários para jovens com o objetivo
de ensinar equilíbrio entre a vida cotidiana e a carreira. Os associados do clube falaram sobre diferentes
setores, como turismo, entretenimento e empreendedorismo. Os jovens também aprenderam a escrever
currículos e cartas de apresentação, e foram treinados para se saírem bem em entrevistas de emprego.

•

O Rotary Club de Madras Industrial City, na Índia, conduziu um workshop de orientação profissional
para seu Interact Club a fim de ajudar os estudantes a descobrirem seus interesses. O presidente da
Comissão de Serviços Profissionais organizou uma sessão interativa para os estudantes traçarem objetivos
profissionais e planejarem suas futuras carreiras. Outra sessão especial foi planejada apenas para
meninas, e mais de 200 estudantes se beneficiaram do projeto.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM AÇÃO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

EQUIPES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
As equipes de formação profissional (EFPs) são uma excelente maneira de colocar os Serviços Profissionais
em prática. Por meio delas, grupos de profissionais viajam a outros lugares para aprenderem mais sobre suas
profissões ou para ensinarem determinadas técnicas ou abordagens de trabalho. As EFPs ajudam a criar mudanças
sustentáveis por meio do aumento do conhecimento e das habilidades individuais e comunitárias, melhorando,
assim, sua capacidade de ajudar o próximo. Além de conhecerem uma nova cultura e fazerem conexões globais,
os rotarianos participantes de EFPs causam impacto duradouro, mesmo depois da conclusão da viagem.
As equipes podem se qualificar para um Subsídio Global desde que seu trabalho esteja alinhado a uma das
áreas de enfoque, e contanto que sigam diretrizes específicas relacionadas a escopo, sustentabilidade e
mensurabilidade. Elas devem ser formadas por pelo menos dois participantes (rotarianos ou não rotarianos) com
dois anos de experiência profissional na área de enfoque em questão, e ter pelo menos um rotariano como líder,
o qual deve possuir conhecimentos rotários, habilidades de liderança, experiência internacional e em uma das
áreas de enfoque. Saiba mais e veja as diretrizes completas em rotary.org/pt/grants.

EXEMPLOS DE EQUIPES
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
•

Um distrito dos Estados Unidos usou verbas de Subsídios
Distritais para fazer uma parceria com um distrito da
Austrália. Eles organizaram um intercâmbio de equipes
de formação profissional com foco no impacto ambiental
causado por vazamentos de óleo. As equipes viajaram
para locais atingidos por esses desastres a fim de
avaliar os efeitos e as iniciativas de recuperação sendo
implementadas, e compartilharam suas análises e ideias
para garantir o acesso à água limpa.

•

Um distrito na África do Sul usou fundos de Subsídios
Distritais para enviar uma equipe de formação profissional
a outra parte do país a fim de dar treinamento sobre
matemática, ciências e técnicas de ensino a professores.
Com a ajuda do corpo docente, pais e a comunidade,
o treinamento ajudará duas escolas do ensino médio a
aumentarem o número de alunos que passa no vestibular.

•

Uma equipe médica dos EUA viajou para a Uganda a fim
de ensinar cirurgiões de um hospital em Kampala sobre
cirurgias pediátricas cardíacas e técnicas pós-operatórias.
A equipe se qualificou para um Subsídio Global porque o
projeto está diretamente relacionado à saúde maternoinfantil — uma das áreas de enfoque do Rotary —
e atende aos critérios de sustentabilidade.

GRUPOS ROTARIANOS
EM AÇÃO E EQUIPES DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O Grupo Rotarianos em Ação pela
Cura do Pé Torto une rotarianos
a parceiros que possam oferecer
conhecimentos sobre o Método de
Ponseti para tratamento dos pacientes.
O grupo ajudou os Distritos 4420
(Brasil) e 6000 (EUA) em um pedido
de Subsídio Global para que uma
equipe de formação profissional
preparasse 15 instrutores para
ensinarem o Método de Ponseti a
50 cirurgiões ortopédicos. O grupo
também organiza webinars sobre
a solicitação de subsídios e as
expectativas de cada parceiro ao
longo do processo.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM AÇÃO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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RECURSOS
Aproveite os recursos e oportunidades abaixo para promover os Serviços Profissionais no seu clube.

COMISSÃO DISTRITAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Os governadores de distrito são incentivados a indicar um presidente para esta comissão a fim de dar orientação
e apoio em projetos. Consulte o diretório distrital ou envie um e-mail a rotary.service@rotary.org para obter
as informações de contato do presidente da comissão.

COMEMORE O MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Janeiro é uma excelente oportunidade para refletir sobre como os Serviços Profissionais são implementados no
seu clube e distrito. Use algumas das ideias de projetos deste guia como ponto de partida.

ASSINE O BOLETIM SERVIÇOS ROTÁRIOS
A newsletter mantém os rotarianos informados sobre maneiras de usarem suas habilidades profissionais para
apoiar projetos, ajudar com o desenvolvimento profissional de pessoas carentes e representar e promover os valores
do Rotary no local de trabalho. Faça sua assinatura em rotary.org/pt/newsletters.

LEIA O BLOG VOZES DO ROTARY
Confira posts sobre projetos e histórias do mundo rotário, como dilemas éticos, recursos, dicas, histórias de
sucesso e muito mais! Faça sua assinatura em rotaryblogpt.wordpress.com.

USE O KIT DO CICLO DO PROJETO
•

Participe ou inicie uma conversa em um grupo de discussão do Meu Rotary. O grupo Vocational
Service aborda ideias de projetos, compartilha sucessos e conecta os rotarianos para melhor ajudarem
suas comunidades.

•

Encontre apoio para um projeto na área de Serviços Profissionais no Rotary Ideas.

•

Compartilhe seus sucessos com os Serviços Profissionais pelo Rotary Showcase e inspire outras pessoas
a também divulgarem seus projetos.

DÚVIDAS?
Envie um e-mail para rotary.service@rotary.org.
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