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1. Que qualidades pessoais o ajudariam a ser eficaz na liderança de voluntários e no
comando do Conselho Diretor do Rotary International?
Sou um empreendedor de sucesso com experiência em trading. Em 1980, mudei para a área de
hospitalidade e atualmente sou considerado um dos pioneiros na indústria, devidamente
reconhecido pelo nosso governo nacional. Também sou procurado muitas vezes por conta da
minha visão sobre os negócios e a indústria. Sou bastante focado e uma vez que defino meus
objetivos, tenho capacidade de alcançá-los.
Ao longo de quatro décadas, o Rotary me ajudou a desenvolver fortes qualidades relacionadas à
liderança, habilidades interpessoais e justiça, tais qualidades me ajudam a alcançar nossos
objetivos coletivos.
2. O número de associados do Rotary está estagnado há décadas, tendo inclusive diminuído
em algumas partes do mundo. Na sua opinião, isto é um problema? Em caso afirmativo,
quais soluções você proporia para tratar esta questão? Há outros modelos de associação
que deveríamos considerar?
Sim, temos feito grandes esforços em relação ao número de associados há mais de duas décadas,
mas ao mesmo tempo conseguimos manter o número de associados se compararmos com outras
organizações de serviços. Já tentamos muitas soluções inovadoras e atualmente estamos focados
em aumentar o número de associadas mulheres, membros da geração do milênio e, mais
recentemente, a geração Z. Os resultados de nossas iniciativas mais recentes, como as reuniões
mais flexíveis, associação global e envolvimento de rotaractianos ainda não foi determinado.
Certamente, se eu tiver a oportunidade de servir à organização, trabalharei com a atual liderança
e com os recursos da equipe e sendo necessário, estarei aberto para quaisquer novas iniciativas.
3. Se eleito presidente, como você daria destaque e utilizaria a nova declaração de visão do
Rotary?
“Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças
duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.”
A nova declaração de visão é muito nítida e define claramente nossa filosofia e o papel dos
rotarianos na construção de uma organização mundial de alto nível, com objetivos claramente
definidos. Meu objetivo seria levar esta declaração para os clubes e trabalhar intensamente no
desenvolvimento de liderança baseada em filantropia e em valores.
O Rotary é uma organização que tem como base os associados, e nós dizemos que confiamos na
abordagem de baixo para cima, entretanto, às vezes, ela se forma de cima para baixo, por isso
precisamos voltar ao básico.

4. Você acha que o Rotary tem um problema com sua imagem e com o nível de
conscientização pública a seu respeito? Em caso afirmativo, o que impede que pessoas
de fora enxerguem o Rotary como a grande organização que é? O que você faria para
solucionar esse problema?
Sim e não. Em muitos países do mundo rotário, o Rotary é muito bem respeitado, o que torna
muito evidente que a principal liderança do Rotary é capaz de se comunicar com os líderes de

Estado, incluindo a liderança religiosa. Mesmo nos Estados Unidos, os rotarianos são convidados
pelo presidente e existe um Dia do Rotary nas Nações Unidas.
Ao mesmo tempo, há situações em que alguém na Imigração pode perguntar "O que é o Rotary é
o que ele desenvolve?".
Temos que continuar sendo relevantes para que as necessidades da comunidade sejam atendidas
e continuemos a construir nossos sucessos.
Acredito firmemente que temos uma imagem pública bastante coerente e, no entanto, este é
apenas um fator, é preciso continuar a desenvolver novos esforços na criação de mais
conscientização.
Precisamos nos concentrar em demonstrar o impacto que o Rotary tem nas comunidades,
compartilhar e apresentar a história do Rotary e contar histórias inspiradoras que demonstrem os
valores do Rotary.
5. Quais são os três pontos fortes do Rotary como organização?
O Rotary tem uma liderança bem estruturada e bem treinada, como uma pirâmide com a
presidência e o conselho diretor no topo e os clubes na base da pirâmide. Desde o primeiro
momento em que você é admitido como associado há muitas oportunidades para atender às
comunidades e para o crescimento na organização até o sucesso.
O Rotary possui um secretariado forte, com pessoal capacitado e comprometido, e muitos deles
estão há muito tempo na organização, o que proporciona estabilidade e continuidade.
O Rotary também tem uma sólida base financeira e tem freios e contrapesos suficientes para
superar as adversidades.

